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Lietuvoje baigiama 
konskripcija 

Vilnius, rugpjūčio 28. Sovietų 
valdžia sutiko per prievartą 
nebeimti Lietuvos jaunų vyrų į 
savo kariuomenę ir paleisti 
tuos. kurie dabar tarnauja so 
vitinėje kariuomenėje, kurių 
manoma yra apie tūkstantis. 
Pranešdamas šią žinią, Lietuvos 
prez. V. Landsbergis pareiškė, 
jog tai yra dar vienas ženklas, 
kad Sovietų Sąjunga artėja prie 
Lietuvos nepriklausomybės pri
pažinimo. J is šį pranešimą 
padarė, grįžęs iš susitikimo su 
naujai paskirtuoju sovietų ka 
riuomenės vadu lt. gen. V. 
Mironov. 

Nors nebuvo kalbama apie 
konskripcijos sus tabdymą 
kitose Pabaltijo valstybėse, 
Landsbergio pavaduotojai 
išreiškė nuomonę, kad tai 
galiosią ir kitiems Pabaltijo 
kraštams, rašo New York Times 
korespondentas. 

Tuo tarpu, vienam kraštui po 
kito pripažįstant Pabaltijo 
kraštų nepriklausomybę, gau
sybė įvairių tautų delegacijų 
plaukia į Vilnių, Rygą ir Taliną. 
Italai ir Norvegai jau buvo Vii 
niuje, ieškodami patalpų išsi
nuomoti savo diplomatinėms 
pas iunt inybėms. Danijos 
teisiniai ekspertai konsultuoja 
su v ie t in ia is pol i t ika is ir 
Prancūzijos ministeris pirmi
ninkas su palyda apžiūrėjo 
Vilnių ketvirtadienį. 

Vilniuje nė ra euforijos 
Daugumoje Lietuvos pasienio 

postų sovietų t a rnau to j a i 
užleidžia vietas lietuviams, bet 
kai kur dar yra susimaišymo. 
Nors visas pasaulio dėmesys 
šiomis dienomis atkreiptas į 
Pabaltijo sostines, rašo NYT ko 
respondentas. Vilniaus grtvėse 
nėra euforijos, visi dirba savo 

kasdieninius darbus. Viena 
krautuvininkė paaiškino: „Iš 
pradžių, kai pagaliau supra
tome, kad iš tikrųjų būsime 
laisvi, žmonės buvo labai susi
jaudinę. Dabar jau pradedame 
suvokti sunkumus, kurie mūsų 
laukia. Mes džiaugiamės, kad 
visa tai darosi, bet taip pat 
esame susirūpinę". 

Anot šio NYT reportažo, Lie
tuva beveik visas žaliavas im
portuoja iš Sovietų Sąjungos ir 
beveik visi jos gaminiai buvo 
parduodami ten ar sovietinio 
bloko kraštuose. Dvi kartos 
ūkininkų užaugo kolchozuose, 
tad dabar bijomasi dėl perėjimo 
į privačius ūkius. Be to miesto 
gyventojams gresia darbų trū
kumas. 

P a r l a m e n t a s t ebėra už 
b a r i k a d ų 

Įtampa dėl galimų represijų, 
kuri Lietuvoje buvo jaučiama 
įvykus perversmui rugpjūčio 19, 
tebebuvo jaučiama prie Parla
mento rūmų trečiadienį, kur 
pastiprintos barikados tebesto
vi. Policija tebesaugo visus 
įėjimus, ir niekas neįleidžiamas 
be raštiško leidimo iš parla
mente esančio asmens. Reporte
riai turi kasdien gauti naujus 
kredencialus. 

Spaudos konferencijoje prez. 
Landsbergis išreiškė viltį, kad 
sovietiniu balinių išvežimas 
prasidėsiąs šįmet ir pasibaigsiąs 
1994 m , nors sovietų valdžia 
nepranešė jokio tvarkaraščio. 
Lt. gen. Mironovas prez. Lands
bergiui pasakė, kad jis dar 
neturi įgaliojimo šiuo klausimu 
derėtis. Lietuvos pareigūnai yra 
pap ra šę , kad pirmieji iš 
Lietuvos būtų išvežti elitiniai 
kariniai kadrai, vadinamieji 
Juodosios Beretės. 

Prancūzija Lietuvai 
grąžins auksą 

Vilnius, rugpjūčio 29. Ketvir 
tadienio rytą atėjo skambinimas 
iš Vilniaus, pranešantis, kad 
Prancūzijos užsienio min 
Roland Durna ir Lietuvos užs. 
min Algirdas Saudargas ką tik 
Vilniuje. Parlamento rūmų pre
zidiumo salėje pasirašė doku
mentą, ats tatant į abipusius 
diplomatinius ryšius ir kad ar
timoje ateityje pasikeis ambasa
doriais. 

Trumpame pasikalbėjime su 
reporteriais min. Durna paža
dėjo, kad Prancūzija padės Lie
tuvai įstoti į t a r p t a u t i n e 
bendruomenę. Lietuvos prez. 
Vytautas Landsbergis įteikė 
ministeriui Durna laišką, adre
suotą Jungtinių Tautų genera 
liniam sekretoriui Javier Perez 
de Cuellar. kuriame Lietuva 
prašosi narystės Jungtinėse 
Tautose. 

Min. Durna taip pat pareiškė, 
kad Prancūzija norinti Lietuvai 
grąžinti jos aukso rezervus, 
kurie buvo laikomi Prancūzijoje 
nuo II-jo Pasaulinio karo. Per 
nai Prancūzijos prez. Francois 
Mitterrand ir kiti aukšti Pran 
cūzijos pareigūnai pripažino, 
kad tas auksas priklauso Lie 
tuvai. Yra apskaičiuota, kad to 
aukso vertė - apie 30 milijonų 
dolerių 

Prancūzijos užsienio minis
tras taip pat buvo užklaustas 
apie Lietuvos ambasadą Pary 
žiuje. kurią po II Pa.-aulimo karo 
perėmė Sovietų Sąjunga Min 

Ukrainiečiai Kijeve, pirštais i ūdydami Ukrainos valstybini ženkU. 
reikalauja pilnos nepriklausomi.bf s Ukrainai . Ketvirtadlt ni U k r a i n a 
pasirašė laikiną sutartį tiesiog su Ru.-ija Tuomet Ukrain*- parlamento 

pirm Leonid Kravėuk pareiškė, kad Sovietų Sąjungos jau nėra 
Ukrainiečiu demonstracijas sustiprina B. -Jelcino grasinimas jėga laikyti 
rusu apgyventa^ teritorijas Ukrainoje 

Susidorojimas su KGB 
Juos paveikė įvykiai prie 

TV bokšto 

Durna atsakė, kad to pastato 
ateitis turės būti nuspręsta 
teisme Bet kai ją buvo numa 
tomą nugriauti prieš porą metų 
Prancūzijos Užsienio Ministeri
ja pasipriešino, kadangi pasta
tas priklausąs Lietuvai. 

Kiti k raš ta i irgi 
pr ipaž ino Lietuvą 

Vokietija oficialiai pripažino 
Pabaltijo kraštų nepriklau
somybę trečiadienį Bonoje, 52 
metus po to, kai nacių valdoma 
Vokietija tuos kraštus atidavė 
Stalinui. ..Mūsų požiūriu, tik 
šiandien buvo panaikintos pa
skutinės II-jo Pasaulinio karo 
pasekmės", tarė Estijos užs. 
min. Lennart Meri, prieš pat 
jam ir Lietuvos ir Latvijos 
užsienio ministeriams pasira
šant diplomatinio pripažinimo 
sutartį su Vokietijos Kancleriu 
Helmut Kohl. ,,Mums tas karas 
tęsėsi aštuonis kartus ilgiau negu 
Vokietijai ir Europai", pridūrė 
Estijos užsienio ministras. 

Kai Italijos ambasada Mask 
voje pranešė Vilniui, kad Itali
ja pripažįsta Lietuvos nepri
klausomybę, jie pridūrė, kad jų 
generalinis konsulas jau yra 
pakeliui į Vilnių Australija 
savo ambasadorium Vilniuje pa 
skirsianti dabartinį jų ambasa 
dorių Danijai 

Salia Europos Bendrijai pri
klausančių 12 kos kraštų, kurie 
šiuo metu atskirai sudaro diplo
matinio pripažinimo sutartis. 

Maskva, rugpjūčio 27. Savo 
kalboje Rusijos parlamente 
Michail Gorbačiovas pranešė, 
kad jau buvo įvykęs plačios 
apimties KGB organizacijos ap
valymas: beveik visa buvusi 
vadovybė buvo pašalinta, o jos 
kariški padaliniai atiduoti 
armijos atsakomybėn. 

Laikrašty Moskuvsky kom-
somolec, kaip rašo Neiv York 
Times korespondentas Serge 
Schmemann. pranešama, kad 
visa vadovybė KGB Devinto Di
rektorato, tos divizijos, kurios 
atsakomybė buvo aukščiausių 
valdžios pareigūnų apsauga ir 
kuriam priklausė Gorbačiovą 
areštavusieji, buvo areštuoti. 

Nepasisekęs bandymas nu 
versti M. Gorbačiovą ir sustab 
dyti jo pradėtą procesą davė 
naują paspirtį susidoroti su 
KGB, kuri laikoma „stalinis 
tiškiausia" iš visų sovietinės 
valdžios įstaigų. 

Paaiškėjus, kad pagrindinis 
sąmokslininkas nepavykusiame 
perversme buvo KGB šefas 
Vladimir Kryučkov, bet kad 
KGB elitinis antiteroristinis 
kadras ..Grupė Alfa"' atsisakė 
pulti Rusijos prezidentą Boris 
Jelciną parlamento rūmuose, 
nors tai buvo įsakyta, pervers 
mo nugalėtojai pasijuto paga
liau galį sutvarkyti ir KGB. 

KGB vadas suimtas 
Kai perversmui pa i rus 

Kryučkovas buvo suareštuotas 
Gorbačiovo vasarnamyje Kry
me, jis buvo parskraidintas at 
skirame lėktuve, atskirtas nuo 
kitų suimtųjų, kurie skrido 
prezidento lėktuve, kaip ypa
tingai pavojingas nusikaltėlis 
Tai liudijo didelę KGB vado ir 
jo organizacijos galybę. Gi KGB. 
šalia didžiulės savo agentų ar 
mijos, taip pat valdė karinių 
šarvuočių dalinius, parašiuti
ninkus, puolamuosius helikop 
terius. motorizuotus šaulius ir 

Lietuva jau pripažino ir Argen 
tina, Australija. Bulgarija. 
Japonija, Lenkija. Kanada. Mal
ta ir Naujoji Zelandija 

sienų sargybinius, kurie pra 
eityje vadovavo tokioms svar 
bioms operacijoms kaip kovos 
dėl sienos su Kinija. Pagal M 
Gorbačiovo pranešimą, visus 
šiuos dalinius dabar kont 
roliuoja kariuomenė. 

Po perversmo Gorbačiovas iš 
pradžių Kryučkovo vieton 
paskyrė jo pavaduotoją, bet 
paskui, spaudžiant B. Jelcinui, 
sekančią diena KGB vadovu 
paskyrė Vadim Bakatiną. paša 
lietį, kuris prieš tai buvo pa
lyginti progit-^yvus vadovas 
Vidaus Ministerijoje. Bakatinui 
buvo įsakyta pašalinti KGB 
vadovybę, žymiai sumažinti jos 
kadrus, suskaidyti jos galią ir 
padaryti ja atsakinga parla 
mentui. 

KGB jau buvo paš l i jus i 
Visi šie oficialūs ėjimai buvo 

įmanomi tik todėl, kad KGBjuu 
prieš pervers:: ą buvo tiek 
apkarpyta, kad tu daug kas jos 
nebebijojo. 

Tą patvirtino ir JAV žvalgy
bos informacija kad paskuti
niuoju laiku KGB turėjo labai 
daug iš jos tarnybos pasi 
traukiančiųjų ir tiek užsienie
čiai, tiek u viet niai aiškiai juto 
sumažinta jų s i ek imą bei 
spaudimą Pagaliau ir KGB 
vadovai pradėjo duoti medijos 
atstovamas pasikalbėj imus, 
įsteigė viešųjų -antykių raštine 
ir net buv< akvie tę JAV 
ambasadorių pasišnekučiuoti. 

Kai Kryučkovas buvo paskir 
tas KGB vadu 1988 m., vaka 
riečių žvalgyba tai suprato kaip 
bandymą sustp nti partijos ga 
lią kontroliuot i KGB ir pabrėžti 
KGB užsienio < peracijų didesnę 
svarbą, nes K:>učkovas turėjo 
10 metų patirties vadovaujant 
užsienio špionažui. 

Tačiau buvę- KGB generolas 
OlegKalugm. pieš 18 mėnesiu 
prisijungęs pnt KGB sukilėliu, 
patvirtino ka ' Kryučkovas iš 
tiesų tebuvo tik senas apara 
čikas, kad jo įs taiga tebe 
infiltravo nau . .-demokratines 
organizacijas N>v. Sąjungoje ir 
kad KGB buvo visai nepavaldi 

parlamentui. Ir nežiūrint KGB 
viešųjų san tyk ių r a š t i nė s 
pastangų, pats Kryučkovas pa 
kartotinai viešai kalbėjo apie 
Vakarų pasaulio pavojų ir pa 
stangas su/.lugdvti Sovietų Sa 
jungą. 

Pagaliau, s u ž l u g s pervers
mas įrodė, kad Kiyučkovas iš 
tiesų n i e k u o m e t nepr iėmė 
perestroikos, bet kad jo jau 
nesnieji pavaldiniai jau gyveno 
naujomis laisvėmis. Todėl kai 
jie gavo įsakymą pulti parla 
mentą. jie patikrino to įsakymo 
šaltinį, ir supratę, ka tai reiškia, 
atsisakė jį vykdvti. 

Vilniaus įvykiai juos paveikė 
Vienas sovietų žurnalistas, 

kuns tyrinėjo KGB. rašė. kad 
dar viena priežastis, kodėl 
..Grupė Alfa' atsilakė pulti 
Rusijos parlamentą ginančius 
žmones, buvo de! to. kad jie 
atsiminė žiaurias pasekmes 
tok i o put' limo Vilniuje prie tt,:-

vizijos bokšto sausio 13. 
Žurnalistas Juri Ščekočichin. 

rašąs Literaturnaja Gazeta 
laikrašty, nurodė, kad ..Grupė 
Alfa" dalyvavo susišaudymuo
se Vilniuje ir kai kurie tos gru 
pės nariai po perversmo atvyko 
pas jį pas i skųs t i : „Mes 
skaitomės antiteroristine grupe, 
bet mes esame mėtomi kaip 
idiotai. Mūsų paskirtis yra 
išvaduoti įkaitus iš pagrobtų 
lėktuvų, o jie mus siunčia pulti 
televizijos bokštus". Ščekočichin 
pasakė: „perversmas įrodė, kad 
pačiai KGB jau užteko būti tų 
išsigimėlių — partijos žaislais. 
Kadangi pati KGB nebenorėjo 
būti tokiu žaislu, perversmas 
sužlugo". 

O. Kalugin. kuris dabar yra 
sovietų parlamento narys, yra 
girdėjęs iš savo draugų, tebe 
sančių KGB, jog bylų deginimas 
jau prasidėjo, nors Jelcinas 
stengiasi archyvus užplombuoti, 
kad būtų įrodymai teismams. 

Europos Komunistų 
partijos apie perversmą 

Paryž ius , rugpjūčio 26. — 
Prancūzijos komun i s t a i , 
kuriems rūpi atgaivinti mer
dinčią Prancūzijos KP, šaukėsi 
atstatydinti jų kietos sovietinės 
iinijos besilaikantį vadą. nes jis 
nepasmerkė perversmo bandy
mo Maskvoje, rašoma New York 
Times reportaže. 

Devyni Prancūzijos KP refor
matoriai reikalavo specialaus ju 
centro komiteto posėdžio aptarti 
partijos lengvapėdišką reakciją 
i perversmą, jos nedemokratiš 
kus polinkiu^ ir jos generalinio 
sekretoriaus Geoiges Marchais 
ateitį partijoje. 

Marchais. kuris partija valdo 
nuo 1972 ir iki šiol lengvai 
nutildydavo su juo nesutinkan
čius, partijos pasi-akvne apie 
perversmą iš pradžių jį pavadi 
no tik ..nepriimtinu" ir kri 
tikavo smurtą ji vykdant. Bet 
tame pačiame pasisakvme aiš
kino, jog perversmas buvo su 
prantamas dėl daugelio Gorba 
čiovo padarytų klaidų 

Prancūzi jos KP k r i t i ka i 
smerkė partiją už tai. kad ji 
nepasmerkė perversmo ir kad 
kritikavo Gorbačiovo programą 
tuo metu kai visi kiti • rėme 

Reformatoriai bijo. kad Mar-
chai- e legesys pagrei t ins 
Prancūzijos KP žlugimą. 

Marchais atsako kritikams. 
kad Prancūzijos KP yra demo 
kra t i škesnė negu Sovietų 
Sąjungos KP ir mažiau biuro
kratiška. Jis pagyrė Jelciną už 
perversmo sustabdymą, bet 
pavadino jį „arogantišku ir 
netolerant išku" už suspen
davimą Rusijos KP ir uždarymą 
komunistinių laikraščių. 

Komunistai k i tur 
Italijos švelnesni komunistai, 

kurie „persikrikštijo" Kairiųjų 
Demokratine Partija, pasmerkė 
perversmą ir gatvėse demon
stravo, r e ika laudami Gor 
bačiovo sugrąžinimo. 

Graikijos ir Portugalijos KP 
vadai nuvylė daugelį savo 
narių, remdami perversmą ir 
džiaugdamiesi sugrįžimu i 
senovišką. ..teisingą" komu 
nizmą. Portugalijos KP pervers 
mą pavadino ..kontrrevoliuciniu 
procesu išsaugoti Sovietų Są 
jungą", o Graikijos KP centrinis 
komitetas rugpjūčio 26 d vien 
balsiai parėmė žlugusį pervers 
mą ir apkaltino Gorbačiovą ir 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Anglija svarsto kompen
saciją dėl Pabaltijo aukso, 
kurio verte šiuometu siekia 160 
milijonų dol. Nepriklausomos 
Lietuva, Latvija, ir Estija Brita
nijos bankuose laikė 460,000 
uncijas aukso, bet 1960 de
šimtmety jis buvo parduotas 
karo skoloms apmokėti. 

— Nevv Yorke įvyko pože
minio traukinio katastrofa, 
kurioje žuvo penki keleiviai ir 
133 buvo sužeisti. Jo vairuoto
jas buvo matomai girtas, ką pat
virtino kraujo analizė. 

— M a s k v o s bu rmi s t r a s 
rugpjūčio 28 pasakė , kad 
Sovietų Sąjungos įkūrėjo Leni
no palaikai bus pasalinti iš 
mauzoliejaus Maskvos Raudo
nojoje aikštėje ir bus palaidoti 
jo tėviškėje Ulijanovske, šalia 
jo motinos, kaip Leninas buvo 
prašęs. 

— Š i m t a i f i l ip in ieč ių , 
gyvenančių aplink Pinatubo 
ugnikalni, apleido savo namus, 
nes slenkančio purvo masė 
grasino užpilti kaimus šiauri
nėje Filipinų dalyje. Didelės 
liūtys sukėlė garuojančio purvo 
laviną, siekiančią net 7 pėdų 
gilumo. Gelbėjimo komandų 
darbuotojai tv i r t ina , kad 
daugiau negu 1,400 kaimo 
gyventojų paliko savo namus. 
Nukentėjusiųjų nuo lietaus 
potvynių ir purvo nuošliaužų 
pabėgėlių skaičius Luzon miesto 
centre pasiekė 40,000. 

— E r i c h Honecker , buvęs 
Rytu Vokietijos valdovas, kovo 
mėnesį slapta išvežtas į Sovie 
tų Sąjungą su KGB pagalba, 
greičiausiai bus grąžintas į 
Vokietiją teismui, ar jis davęs 
įsakymą šaudyti norinčius 
pabėgti iš Rytų Vokietijos. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 30 d.: Gaudencija. 
Augūna. Kintenis. 

Rugpjūčio 31 d.: Raimundas 
Nonatas. Izabelė. Vilmante, Vii 
mantas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:13. leidžiasi 7:32. 
Šiandien saulėta, galimybe 

lietaus, karšta Temperatūra 90 
F (32 C' dieną. 65 F (17 C > naktį. 

JAV siekimu išardyti Sovietų 
Sąjungą ir ten įvesti kapita 
lizmą. 

Prancūzi jos KP 
Viešame laiške devyni refor

matoriai, esantys Prancūzijos 
KP centriniame komitete, kriti
kavo Marchais už elgimąsi lyg 
Gorbačiovo pašalinimas buvo 
neišvengiamas, nes jis „kurstęs 
iliuziją, kad reformos galinčios 
tęstis pasikeitusiose sąlygose". 
Reformatorių nuomone, toks 
klaidingas padėties supratimas 
parodo, kad partijos vadovybė 
tebėra ..per daug prisirišusi prie 
atgyventų pasaulio ir jo socia
linių srovių vizijos". 

Reformatoriai, matydami, kad 
KP populiarumas Prancūzijoje 
nukrito nuo 21°?- prieš 20 metų 
iki tik lnt šiandien, teigia, jog 
v ien in te le vil t is part i jai 
išsigelbėti yra tapti demokra 
tiškesne ir atviresne reformai. 
Po karo. del savo efektyvios 
antinacines veiklos. KP laimėjo 
28.3T balsų ir buvo Prancūzijos 
didžiausia partija Šiandien ji 
turi tik 25 iš 577 vietų parla 
mente ir apklausinėjimai rodo. 
kad ateinančiuose balsavimuose 
ir tų neteks. 
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/ P O R T O APŽVALGA 

IV PLS ŽAIDYNĖMS 
PASIBAIGUS 

IV-jų PLS žaidynių liepsna neužges 
IV-tųįų Pasaulio lietuvių sporto Žaidynių organizacinio komi 

teto pirm. R. Ozolui, LTOK prezidentui A. Poviliūnui. Lietuvos 
Sporto departamento dir. A. Raslanui. 

Didžiai gerb. istorinio Lietuvos Sporto įvykio — 
IV-tųjų PLSŽ vadovai, 

Žaidynės baigės, bet Lietuvoje įžiebtoji TV PLSŽ liepsna niekad 
neužges dalyvių širdyse. JAV-bių sportinės delegacijom vardu 
reiškiu Jums didelę pagarbą už nepamirštamos šventės suorganiza
vimą. Jus ir Jūsų bendradarbiai, ne tik sudarėte tobulam tąlygas 
sportinėms varžyboms, bet įtraukėte visą tautą į šios įspūdingos 
šventės ruošą. Tautinio pasididžiavimo dvasia apjungė Lietuvą. 
Tai jautė kiekvienas lietuvis žaidynių dienomis Už tų dideli darbą 
JAV-bių Sportines delegacijos vardu tariu Jums ir visai Lietuvai 
nuoširdų ACIV. 

Valdas Adamkus 
Išvykos Organizacinio komiteto pirmininkas 

SUSTIPRINOM RYŠIUS 

T a u t o s d idel io dvasinio 
pakilimo ir Medininkų tragedi
jos paženklintos IV-tos Pasaulio 
l i e tuv ių spor to ža idynės 
Lietuvoje jau praeityje. Šių 
žaidynių metu pasaulio lietuvių 
jaunimas dar tampriau sutvir
t ino ryšius su Lietuva, dar 
labiau pamilo savo tėvų kraštą. 
Amerikos l ie tuvių sportinė 
delegacija garbingai atstovavo 
JAV lietuvių visuomenę. Klubų 
atstovai ir sportininkai iškiliai 
ir pavyzdingai laikėsi sporto 
aikštėse ir už jų ribų. 

Išvykos organizacinio komite
to vardu, su pasididžiavimu, 

reiškiu padėką visiems išvyko? 
dalyviams. Didi padėka pri
klauso Lietuvių Bendruomenei 
suorganizavusiai finansinę pa
ramą ir atskiroms vietovėms bei 
asmenims talkinusiems išvykos 
įgyvendinime. 

Išskirtina padėka priklauso 
sporto klubų vadovybėms už 
pavyzdingą sporto klubų ir jų 
narių reprezentacija Lietuvoje. 
Lietuva gėrėjosi Jumis ir, esu 
tikras, kad išeivija džiaugiasi 
Jūsų atliktu darbu. 

Valdas Adamkus 
Išvykos organizacinio 
komiteto pirmininkas 

NAUJI LIETUVOS AEROKLUBO 
GARBĖS NARIAI 

Aviacijos e n t u z i a s t ų pa
stangomis 1927 metų gegužės 1 
dieną Kaune buvo įkur tas 
Lietuvos aeroklubas (LAK). 
Remiamas visuomenės, tikrųjų 
LAK narių ir narių rėmėjų 
Lietuvos aeroklubas sukūrė 
gerą materialinę bazę ir plačiai 
i švystė av iamode l iav imo, 
sklandymo bei lėktuvų sportą. 
Pagal galiojančius įstatus klubo 
tarybos nutarimu buvo sutei
kiami ir Lietuvos aeroklubo 
garbės nario vardai. Iki 2-ojo 
pasaulinio karo šis vardas buvo 
suteiktas keturiolikai asmenų. 

Pirmasis LAK garbės nario 
vardą gavo Lietuvos respublikos 
prezidentas Antanas Smetona. 
Toliau eilės tvarka: 2. ilgametis 
LAK pirmininkas profesorius 
Zigmas Žemaitis; 3. pirmojo 
pasaulyje sėkmingai skridusio 
lėktuvo kūrėjas Orville Wright; 
4. divizijos generolas Stasys 
Pundzevičius; 5. vienas iš LAK 
kūrėjų, inžinierius architektas 

V y t a u t a s Landsbergis-Žem
k a l n i s ; 6. t r a n s a t l a n t i n i s 
lakūnas „Lituanikos" pilotas 
S tepas Dar ius ; 7. t ran
satlantinis lakūnas „Lituani
kos" pilotas Stasys Girėnas; 8. 
Lietuvos nepaprastas įgaliotinis 
ministeris Londone Bronius 
Kazys Balutis; 9. Lietuvos 
nepaprastas įgaliotinis minis
teris Vašingtone Povilas Ža-
deikis; 10. Amerikos lietuvis 
lakūnas Antanas Kalvaitis; 
11. t ransatlantinis lakūnas 
„Lituanikos II" pilotas Feliksas 

Vaitkus; 12. Lietuvos karo 
aviacijos viršininkas brigados 
generolas Antanas Gustaitis; 
13, Naujosios Zelandijos lakūnė, 
pasižymėjusi tolimais ir tran 
satlantiniais rekordiniais skri 
dimais, Jean Batten; 14. finansų 
ministras, Tautininkų sąjungos 
generalinis sekretorius Juozas 
Indrišiūnas. 

Dabar a tkur t a s Lietuvos 
aeroklubas tarybos nutarimu 

Amerikos lietuvių sportininkų delegacija laidotuvių procesijoje prie Vilniaus Katedros rugpjūčio 
3 d. laidojant žuvusius Medininkų muitines pareigūnus. Amerikos delegacijoje - Rimantas Dir 
vonis. Liuda Rugieniene. Elvyra Vodopaliene B.rutė Bulotaite. Algis Tamošiūnas, Renata Ži-
linmriaf Valdas Adamkus. J. P. Nasvvtis. V \U-menas. Nuotr. A. S u t k a u s 

GENEROLO ANTANO GUSTAIČIO Futbolas Chicagoje 
TĖVIŠKĖJE 

Generolas 
Gustaitis. 

inž inier ius Antanas 

IV PLS Žaidynių aviacijos sporto varžybų dalyvių grupė Iš k - Gediminas 
Venckus — IV PLS Žaidynių ir Lietuvos Respublikos lakūnų navigatorių 
čempionato nugalėtojas, apdovanotas žaidynių Aukso medaliu. - I jo laipsnio 
diplomu ir žurnalo „Lietuvos Sparnai" prizu; Henrikas Birbilas ir Vytauta> 
Peseckas, vykdant pratimą — skridimas ratu. tupdant lėktuvą j nurodyta 
vietą, laimėje II vieta, apdovanoti Sidabro medaliais ir atitinkamo laipsnio 
diplomais; Vytautas Vegys - užėmęs III vieta, apdovanotas Bronzos medaliu 
ir III laipsnio diplomu Varžybose buvo naudojami keturviečiai lėktuvai 

Vil«»» - ^,> A'* Nuotr A Arbaciausko 

IV pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių programoje gražiu 
akordu nuskambėjo generolo 
Antano Gustaičio, Lietuvos lėk
tuvų konstruktoriaus tėviškėje 
surengtas jo vadovaujamo trijų 
ANBO-IV lėktuvų skrydžio po 
Europą 57 metinių minėjimas. 

Susirinkusius marijampolie
čius ir svečius šiltai pasveikino 
Lietuvos aeroklubo sekretorius, 
aviacijos veteranas Viktoras Aš-
menskas. Sugiedojus Lietuvos 
himną, iš 2000 m iššokęs su 
parašiutu, atnešė lietuviškų 
trispalvę Marijampolės aviacijos 
technikos sporto klubo parašiu-
tistas. Labai tikslų šuolį su 
parašiutais atliko trijų spor 
tininkų grupė. Renginio progra
moje du Lietuvos aeroklubo pi
lotai pademonstravo grupinio 
skrydžio mena. o ultra lengvo 
lėktuvo pilotas tiksliai j susirin
kusių būrį numetė puokštę 
utėlių. 

Savo prisiminimais apie gyve 
nimą prieškarinėje Nepriklau
somoje Lietuvoje pasidalino 
svečias iš Montrealio. Lietuvos 
kariuomenes karininkas Vincas 
Kačergius. kuris, nepabūgęs 
savo brandaus amžiaus — 81 
metų. su Kanados lietuviais 
-port ir, inkais atvyko į tėviškę. 

Apie lakūną, konstruktorių ir 
aviacijos technikos gamybos 
organizatorių generolą Antaną 
Gustaitį, remdamasis savo tėvo 
pulkininko leitenanto Leonardo 
Pesecko prisiminimais, papasa
kojo svečias iš Chicagos, sklan
dytojas lakūnas, inžinierius 
V y t a u t a s Peseckas, J i s 
pažymėjo generolo A. Gustaičio 

buvo papildytas naujais garbės 
nariais Penkioliktuoju tapo 
sklandytuvų konstruktorius 
Balys Karvelis; 16 Amerikos 
lietuviu aeroklubo kūrėjas Vy
t a u t a s Peseckas, 17. JAV 
gyvenantis Lietuvos aviacijos is
to r ikas l akūnas , daugel io 
leidiniu autorius Kdmundas 
Jasiūnas; 18. Anglijoje gyvenan 
t i s sk landyto jas P r a n a s 
Požerskis; 19. pirmosios 
Lietuvos karo lakūnų laidos 
1919 matais ab>olventas Simas 
Stanaitis 

„Lietuvos S p a r n a i " 

nuopelnus vystant Lietuvos 
karinę aviaciją Būdamas karo 
aviacijos viršininku A Gustaitis 
rūpinosi, kad Lietuvos karo 
aviacija būtų aprūpinta moder
niais kovos lėktuvais, kad būtų 
statomi nauji aerodromai, sufor
muotos naujo? eskadrilės, pasta
tyta moderni lėktuvų gamybos 
bazė, rengiami kvalifikuoti 
kadrai. 

A. Gustaitis kūrė naujus, tuo 
laiku modernius, nenusilei
džiančius savo techniniais para
metrais užsienio analogams, 
mokymo, t reniravimosi ir 
kovinius žvalgybos ir bombar
davimo tikslams skirtus lėktu
vus, organizavo jų gamybą. Tuo 
vaizdžiai įsitikino Europa, kai 
1934 m. birželio 25 - liepos 19 
dienomis lietuviškais ANBO-PvT 

lėktuvais, jo vadovaujama gru
pė įveikė 19,000 km nuotolį, 
aplankant 10 Europos valstybių 
sostinių. ' 

Svečias pažymėjo ir geras 
žmogiškąsias generolo A. 
Gustaičio savybes; nepaprastą 
darbštumą, ryžtą siekiant užsi
brėžto tikslo, reiklumą sau ir 
kitiems, sugebėjimą patraukti 
žmones, -uburti juos bendram 
reikalui k u r i a n t aviacinę 
techinka 

Ant Gustaičiui nebuvo sve
timos ir kitos veiklos sritys; jis 
buvo puikus matematikas, mė
go žaisti šachmatais ir šioje sri
tyje buvo pasiekęs gerus rezul 
tatus. Generolas Antanas Gus
taitis paliko gilų pėdsaką Lietu
vos aviacijos istorijoje ir labai 
gaila, kad jo gyvybės siūlą, pa
čiame kūrybinių jėgų žydėjime, 
nutraukė okupanto ranka. 

Pabaigoje susirinkusiems gra
žias lietuviškas dainas padaina
vo Marijampolės savlveikli 
ninkai 

A. Karpavič ius , 
Lietuvos aeroklubas 

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRMENYBĖS 

1991 m. Šiaurės Amerikos 
Pabaltiečių ir Lietuvių Leng
vosios atletikos pirmenybės rug
sėjo 14 15 dienomis vyks Cua 
hoga Communi ty College. 
11000 West Pleasant Valley 
Road. Parma, Ohio. (Clevelan-
do pietų vakarų priemiestis). 
Lietuvių pirmenybės bus iš 
vestos iš pabaltiečių. 

Varžybos vyks šiose klasėse: 
Vyrų, Moterų, Jaunių „A" — 
17-19 m.; Jaunių ir mergaičių 
„B" - 15 16 m.; „C" - 13-14 m : 
„D" - 11-12 m ; „ E " - 9 - 1 0 m.. 
„F" - žemiau 9 metų. „Sub 
masters" — 35-39 m. imtinai ir 
visų klasių „masters" — 40-44 
m.; 45-49 m. ir t.t. kas 5 metai. 
Prieauglio klasifikacija pagal 
amžių 1991 m. gruodžio 31 die
ną. „Submasters" ir ..Masters" 
- pagal dalyvių amžių varžybų 
dieną Dalyvių skaičius neapri 
bota* visose klasėse. 

„LITUANICA" 
- „ A L B A N I A N 

STARS" 3:2 
Kai dauguma Metro lygos 

komandų praėjusį sekmadienį, 
rugpjūčio 25 d., žaidė pirmąsias 
rudens rato pirmenybių rung
tynes, „Lituanica—Liths" vyrai 
prakaitavo Lemonto lietuvių 
centro aikštėje, rungtyniaudami 
dėl JAV mėgėjų futbolo taurės 
prieš „Albanian Stars". 

Kas tie „Albanian Stars"? -
paklaus ne vienas. J i yra Na 
tionai lygos major divizijos 8-tos 
vietos albanų komanda, prieš 
kurią mūsiškiams dar nebuvo 
tekę žaisti. Pirmas susitikimas 
su jais buvo apstulbinantis — 
devintoje žaidimo minutėje 
svečiai jau vedė 2:0! Užtruko 
kiek laiko kol mūsiškių gy
n imas sus iorganizavo ir 
žaidimas išsilygino. Momentais 
atrodė, kad katastrofa artėja. 
Keletas žiūrovų, puolė panikon: 
numetę savo , ,Bra twurs t s" 
ruošėsi bėgt namo. Tik vienas 
Alfredas Kiemaitis, JAV fut
bolo teisėjų vyriausias „bosas", 
bandė įtikinti mūsų komandos 
trenerį Don. kad rungtynes 
laimės ..Liths" ir laimes rezulta
tu 3:2. 

Puslaikiui įpusėjus. Gytis Ka 
v a l i a u s k a s ne t i kė tu šūviu 
rezultatą sušvelnino 1:2. 

Antrame puslaikyje, žaidžiant 
rekordiniame karštyje pavėjui. 
kad ir silpnas vėjelis atrodė 
žaidėjo ir komandos gyvybę 
gelbst int i pagalba Vietoje 
nuovargio, komanda atrodė 
atkutusi ir šūvių link vartų, kad 
ir ne į pačius vartus, padaugėjo 
Vyrams energingai atakuojant, 
neapsieita be baudinio Koman 
dos jauniausias žaidėjas Virgis 
Žuromskas baudinį šį kartą pa 
vertė išlyginamuoju įvarčiu 2:2. 

Rezultatą išlyginus. ..Liths* 
komandos spaudimas dar labiau 
išryškėjo. Likus žaisti maždaug 
10 min . dešiniu kraštu prasi
veržęs atsarginis mūsų koman 
dos žaidėjas J. Wood, įgrūdo 
pergalę nulėmusį įvartį — 3:2. 

Kai kurie žiūrovai, ūpo pa 
gauti, nelaukdami net rung 
tyn ių pabaigos , pasileido 
dešrelių ir gaivinančių skysčių 
stalo link, prie kurio ne mažiau 

Varžybų pradžia šeštadienį, 
rugsėjo 14 d., 1 vai. Registracija 
nuo 12 vai Sekmadienį, rugsėjo 
15 d., var/vbu t ą s i nuo 10 vai. 
ryto. 

Visi norintieji pirmenybėse 
da lyvaut i regis t ruojas i iki 
rugsėjo 10 d pas /\igtru<» 
Bielskų. 300<> Hadden Rd., 
Eucl id . OH 44117. Tel. 
216-486-0889. 

DM. KENNETH j . VERKĘS 
DR. MAGDAUEN BEUCKAS 
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P#f)6#0**W AfVtt fMfOlSiPal 

4007 W. S* 91. 
Tai (312) 735 5556 

S07 S. Gilbart LaGranga. lt . 
T * . (708) 352 4407 
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U S A $80 
Kanadoje ir kitur ( U S A . dol) $90 
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$45 
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• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4 30. šeštadieniais 
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* Redakcija dirba kasdien nuo 
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• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotų straips 
n»ų nesaugo Juos gražina tik iš 
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimų turinj neatsako Skelbi 
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

sušilę darbavosi Laimutė Gla-
vuiskienė ir Leonas Jurait is 

Pralaimėjusi komanda iš 
varžybų iškrito. „Liths" kitas 
rungtynes žais prieš vokiečių 

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 Straot, Chicago 
Tol. (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai ) 

Pirm antr ketv . penkt nuo 12 iki 6 v v 

„Kickers". Kada? Data dar 
nepaskirta. 

Pastebėtina, kad mūsiškiai 
pirmą kartą šj sezoną įkirto 3 
įvarčius. Gal t a i geras ženklas 
prasidedančioms pirmenybėms. 
Norint išsilaikyti major divizi
joje, jų t ikrai reikės daugiau. 

J . J . 

Kab. (1-3.12)735-4477; 
Raz (708)246-0067; arba (706)246 6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

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

Pirmo 3 v p p 7 v v antrd 12 30 3 v p p 
t'ečo uždarytas ketvd l 3 <pp perinta 

.r šeštd 9 v ' -1 ? * p p 

6132 S. Kodzle Avo., Chicago 
(1 312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIAL3TAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJL VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDVU&S 
ODOS AUGLIŲ IR KOSVt PNE 

CHIRuRGUA 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAO 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) 564-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kodzla. Chicago. III. 
Tol. (1-312) 925-2670 

1185 Dundaa Avo . , Elgln. IH. 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborts Rd.. Hlctcory Hllls. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Vaiar.dos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo iigo= 
Nechrurgims išsiplėtusių venų 

- hemorotdų gydytas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tol. (1 312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm. antr penkt l 2 - 3 v p p ketv 2-7 v v 

Re'kalu' esant atvažiuoju ir | namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantį) Gydytoja 

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

9525 S 79;-> Ave Hickory Hill-
Tol. (708) 598 8101 
Vnl paq.il su<" tn"m.-Į 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviška:) 

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

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

Palos Vision Center 7152 W. 127th St 
Palos Hgts III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708* 448-1777 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
U 4 3 So. SOth Ava.. Cicero 

*asd'<>"i i .ki 8 vai vak 
•šsky'uS f e č Šest 12 iki 4 vai pop'e1 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchtgan Avo. , Sulte 324 ir 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 
81 St. ir Kean Avo. , Justice. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 95 St. 
Oak L a w n , IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

T o l . 7 0 8 - 6 3 6 - 3 1 1 3 

D R . D A N A M . S A U K U S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W . Cermak Rd. 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

Tol . 7 0 8 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9 12 Penkt 2 7 

Kab. tol. (1-312) 5854348; 
Raz (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. 1-6 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 W. 63rd Stroot 

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

Kablnato t o l . (1 312) 778-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias 
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Ir vėl mokykla — 

KURIĄ PASIRINKTI 
Ateina ruduo, prasideda jau

nimui ir vaikams mokslo metai. 
Tėvams rūpestis ne tik vaikais, 
bet ir pačia mokykla, kai reikia 
ją pasirinkti, kad ji ne tik moky
tų, bet ir auklėtų. Valdžios 
mokyklos apie auklėjimą negali ' 
net kalbėti. Tai yra įstatymas, 
papročiai, mokymo metodas. Ir 
to mokymosi būdo laikosi visos 
mokyklos, nors žino, kad vaikui 
reikia duoti ir gero auklėjimo, 
kad jis ateityje turės būti val
džios žmogus, profesionalas, ne 
tik sau. bet ir kitiems. To negali 
pakeisti. Tai metodas, kuris 
pasiliko gyvenimo tiesa, mo 
kyklos įstatymu, visuomenės 
nuostoliu. 

Mokslo metų pradžioje tė 
vams. kurie susirūpinę savo 
vaikų ateitimi, yra tikras rūpės 
tis. Jie nori, kad jų vaikas tikrai 
būtų išmokytas, išauklėtas, pa
ruoštas gyvenimui, kuris jo 
laukia, ir tai labai greitai. 

Laikas bėga ne tik tėvams ir 
senoliams, bet ir vaikams, 
jaunuoliams Laikas nemeluoja 
tėvams, bet dar labiau ne
meluoja naujajai kartai, kuri 
turi ateiti į gyvenimą ir atiduoti 
savo duoklę kaip tuo laiku ir 
tose aplinkybėse pasitaikys. O 
laiko negali niekas pakeisti, nes 
jis dažnai nepriklauso nuo 
žmonių Ateina su nauju gyve
nimu ir naujomis gyvenimo 
sąlygomis, kurioms turi prisi 
taikyti naujieji profesionalai, 
politikai, visuomenininkai. 

Mokykla yra antrieji namai, 
kurie kartais net atstoja tikruo 
sius namus Tėvai, kuriems rūpi 
jų vaiku ateitis, žiūri į mokyk 
lą ne tik kaip \ mokslo įstaigą, 
bet ir kaip į paruošėją ateičiai, 
visuomenei, šeimai ir pačiam 
žmogui. 

Mokykla čia neruošia gyve-
nimui, o tik profesijai. Pradinė 
mokykla neruošia net profesijai, 
o t i k įsigijimui galimybių 
studijuoti ir profesijai ruoštis 
Tačiau profesija yra sau, o 
žmogaus išsiauklėjimas, nau
dingumas visuomenei ir savo 
šeimai yra svarbesnis reikalas, 
negu pasiruošimas,tik amatui, 
iš kurio galės valgyti duoną. 

Mokslo metams prasidedant, 
būtina tėvams ir jaunimui 
žvelgti i mokyklos pasirinkimą, 
kad ji duot u ne t ik mokslo žinių 
pakankamai, bet ir auklėjimo, 
kuris būtinas ateičiai doram ir 
geram žmogui. Neišauklėtas 
žmogus ateityje kenčia, bet jis 
nėra vienas kaltas - kalti yra 
tėvai, kalta yra visuomenė, 
kalčiausia yra mokykla. Ji turi 
duoti mokslo žinių nuo pat 
mažumės, bet taip pat turi pa
rodyti žmogišką kelia, kuriuo 
jaunuolis turės eiti ir tarnauti 
visuomenės poreikiams 

Nėra žmogaus, nėra ir pro 
fesiįos bei amato, kurie nebūtų 
reikalingi visuomenei, kitiems 
žmonėms Profesionalas ir ama
tininkas turi turėti išsiauklė 
iimo p radus , turi pažinti 
žmogiška kelia ir santykių 
reikšme su kitais žmonėmis, jei 
tru nori nelikti išimtis, visu 
nekenčiamas ir niekinamas. 

Šio krašto mokyklomis dažnai 
skundžiasi patys gyventojai, 
kurie turi susitikti paruoštus 
profesionalus . Dar labiau 
skundžiasi išauklėti kitataučiai, 
kai jie pamato, kad šio krašto 
žmonių dalis yra nešlifuota, ne 

auklėta, nežino paprasčiausių 
santykiavimo su kitais žmo
nėmis būdų ir pasirodo tik pro
fesionalai — amatininkai, ne 
mokyti žmonės. 

Taip yra su tais. kurie baigia 
valdiškas pradines mokyklas be 
jokio auklėjimo. Juo labiau yra 
su baigusiais aukštuosius 
mokslus be tinkamo išauklė
jimo. Tėvai nepajėgia visuomet 
duoti to. ko ir patys neturi, tai 
yra žmogiško elgesio pavidalų ir 
mokslo santykiuose su kitais. 

Pasirinkimas mokyklos ir 
gavimas ne tik mokslo žinių, bet 
ir bent minimalaus išauklėjimo 
yra toks didelis tėvų rūpestis, 
kad mokslo metų pradžioje 
gerieji tėvai tik tuo ir gyvena. 
Jie norėtų kuo geriausio savo 
vaikams. Jie norėtų juos pa
daryti tinkamais visuomenei, 
jiems patiems, jų ateičiai. Bet 
mokyklos nėra ju pagelbi-
ninkės. kokios turėtų būti. Tik 
patys tėvai, pačios šeimos gali 
atiduoti geriausius auklėjimo ir 
gyvenimui pasiruošimo pradus, 
bet ir jie dažnai darbų ir parei
gu trukdomi. 

JUODASIS KASPINAS 
A U R E L I J A M. BALAŠAITIENĖ 

Patarti tėvams negalima, nes 
jie geriau supranta savo vaikų 
ateities perspektyvas, savo pra
gyvenimo galimumus. Patarti 
pasirinkti katalikiškas pri
vačias mokyklas būtų leng
viausia, bet ir jos ne visuomet 
duoda geriausius aukėjimo pra
dus. Ir jos dažnai pasiduoda 
mados reikalavimams, auklė
jimo ir mokymo sistemoms, ne
kalbant jau apie apsileidimus, 
kuriu pasitaiko ir privačiose 
mokyklose. 

Vis dėlto tos mokyklos duoda 
bent auklėjimo pagalbą tėvams, 
šeimoms, artimiesiems. Jos 
žino. kad turi ruošti vaikus ir 
jaunuolius gyvenimui, pro
fesijai, visuomenei. Svarbiausia, 
kad jų auklėtiniai neatitrūksta 
nuo šeimų, kuriose yra pa
grindinis auklėjimo būdas. 

Ypač reikia kreipti dėmesį į 
aukštąsias mokyklas, kurios 
rengia profesijoms, bet tik kaip 
amatininkus, o ne visuomenės 
ir žmonių šviesą. Mokyklos turi 
duot: pakankamai mokslo ir 
žinių, kurios reikalingos jo pro
fesijai Taip pat turi duoti ir 
žinių, kurios reikalingos san
tykiams su kitais žmonėmis, su 
visuomene, nuo kurios atitrūk
ti negali. 

Reikia tik pažiūrėti į pro
fesionalus. Vieniju yra žmonės, 
kurie žmones supranta ir juos 
paguodžia savo srityje. Kiti 
lieka tik amatininkais, gal ir ge
rais, bet jų turi saugotis kiti 
žmonės, nes jie yra be jokio žmo-
giškumo. be jokio paprasčiausio 
mandagumo, be jokio auklėjimo 
ir inteligencijos. 

Pasirinkti mokyklą yra rūpes
tis tėvų ir visuomenės veikėjų, 
kurie tėvams pataria ir padeda 
pasirinkti. Taip pat ne tik tėvai, 
bet ir visuomenė turi žiūrėti, 
kad jaunoji karta augtų tikru 
žmoniškumu, tautiniu pasi 
aukojimu, žmonių supratimu ir 
geru elgesiu su kitais. Čia įeina 
ir lietuviams lituanistinės mo
kyklos, kurias taip pat turi pa
rinkti tėvai Vaikai dar per 
jauni savo ateitį apspręsti 
Prasidedant mokslo metams, 
būtina gerai pagalvoti, kuria 
mokykla savo vaikams parinkti 

A. D. 

Sovietų Sąjungos įvykiai gali 
suvaidinti lemiantį ir pozityvų 
vaidmenį Pabaltijo respublikų 
likime, nes pasaulis pamatė ap
sinuoginusį komunizmą, kaip 
melo, s m u r t o ir a p g a u l ė s 
sistemą. Pasipiktinę stebėjome 
televizijoje „prezidento" Jana-
jevo apgailestavimą „Gorba
čiovo sveikatos stoviu, bet jis 
esąs gerose rankose". Užguiti ir 
apatiški rusai paragavo laisvės 
ir v a r g u jos b e a t s i s a k y s . 
Gorbačiovui grįžus į Maskvą, 
turės išsispręsti dviejų konku
rentų autori teto klausimas. 
Jelcinas sužavėjo pasaulį savo 
drąsa, o jo iškelta priešrevo
liucinė Rusijos trispalvė verčia 
pasitikėti jo nuoširdumu. J is , 
kaip Rusijos demokrat iškai 
išrinktas prezidentas, pripažino 
Lietuvą nepriklausoma respub
lika ir su ja pasirašė prekybos 
sutartf. Nežiūrint Kremliaus 
grasinimų, Islandija pripažino 
Lietuvos vyriausybę, o rugpjū
čio 22 dieną mus pasiekė žinia, 
kad ir Danijos vyriausybė tą 
padarė. 

Clevelando pabaltiečiai bend
radarbiauja ir aktyviai kovoja 
už savo kraštų vyriausybių 
pr ipažinimą, n a u d o d a m i 
demokratiško proceso metodus, 
k re ipdamies i į Amer ikos 
prezidentą ir senatorius kaip 
pilnateisiai piliečiai ir bal
suotojai. Molotovo-Ribbentroppo 
akto sukaktuvių išvakarėse, 
rugpjūčio 22 dienos vakare, Cle
velando Dievo Motinos parapi
jos bažnyčioje įvyko ekumeninės 
pamaldos, dalyvaujant estų, 
latvių ir lietuvių dvasiškiams 
bei tautybių atstovams. Visi 
buvo apdalinti juodais, laisvės 
praradimą simbolizuojančiais 
gedulo kaspinėliais. Pamaldos 
buvo pradėtos vėliavų eisena, o 
tautiniais drabužiais pasipuo
šusios mergaitės kun. Gedimi
nui Kijauskai įteikė simbolišką 
juostą, lietuvišką koplytėlę ir 
tris degančias žvakes, trijų 
Pabaltijo respublikų vil t ies 
žiburius. Sugiedojus Amerikos 
himną, Amerikos Pabaltiečių 
sąjungos vicepirmininkas Maris 
Mantenieks perskaitė Molotovo-
Ribbentroppo pakto ištraukas. 
Giedojimui vadovavo Čiurlionio 
ansamblio pirmininkas Vladas 
Plečkaitis, vargonais palydint 
Reginai Brazaitienei, žurnalisto 
ir „Plain Dealer" Washingtono 
skyriaus viršininko Tomo Bra
zaičio motinai. Sugiedojus „Ga
lingoji tvirtovė" (A Mighty For-
tress>, klebonas kun. Gediminas 
Kijauskas pasveikino dalyvius 
ir televizijos bei radijo atstovus. 

Švento Rašto ištraukos buvo 
skaitomos anglų, estų, latvių ir 
lietuvių kalbomis. Estų dvasiš
kiams atstovavo Thomas Kar-
jus, latviams — Arnolds Usis, 
lietuviams — prel- Aleksandras 
Goldikovksis. Kun. Gediminas 
Kijauskas anglų kalba pasakė 
įspūdingą ir jaudinantį pamoks
lą, užbaigdamas mintimi, kad 
„ n e š a l t a s i s k a r a s " gal i 
prasidėti po perversmo Sovie
tuose, bet „karštas karas", kad 
mes „neturime neapykantos 
tiems, kurie mus kankina, bet 
mes jų gailimės", o Amerikos 
vyriausybei užtenka delsti 
teisėtų Pabaltijo vyriausybių 
pripažinimą. Graudų įspūdį 
darė estefetės būdu maldininkų 
rankose laikomų žvakių užde
gimo ceremonija. Latvis solistas 
Valdis Us is ir l ietuvaitė 
Virginija Bruožyte Muliolienė 
įnešė meniška i iškilmingą 
nuotaiką. Sukalbėjus „Tėve 
mūsų", dvasiškiams palaiminus 
dalyvius, buvo sugiedoti Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos himnai. 

Po pamaldų parapijos audito
rijoje įvyko susirinkimas. Salėje 
buvo i š s ta ty t i plakatai su 
tokiais tekstais, kaip „Soviets 
get out of the Baltics"' ir „God 
Bless Lithuania". o prie įėjimo 
buvo parašams paruošti petici
jos lapai Amerikos prezidentui, 
kad jis pripažintų Pabaltijo 
respublikų vyriausybes. Altos 
skyriaus ir Amerikos Pabaltie
čių komiteto pirmininkas Algis 
Pautienius atidarė susirinkimą, 
pasveikindamas estus ir latvius 
jų nepriklausomybės paskel
bimo proga. Estų lasivės fede
racijos prezidentas Andreas 
Traks pe r ska i t ė Estijos 
reikalavimus Sovietų Sąjungai, 
kad a t i t r a u k t ų raudonąją 
armiją iš Estijos suvereninės 
teritorijos. „Gana penkių de
šimtmečių smurto", baigė jis. 
Latvių sąjungos pirmininkas 
Maris Manten ieks priminė 
liūdną istorišką faktą, kad 
Amerika paskutinioji pripažino 
Pabaltijo respublikų vyriausy
bes, tą padariusi 1922 metais, 
ketveriems metams praėjus nuo 
nepriklausomybės paskelbimo. 
„Ar ir vėl reikės laukti ketve
rius metus?", klausė jis. PLB 
valdybos vicepirmininkas Rai
mundas Kudukis įdomiai anali
zavo dienos aktualijas ir pra
nešė kalbėjęs telefonu su Vy
tautu Landsbergiu. Vėliau man 
teko patirti to pasikalbėjimo de
tales. Amerikos prezidentui 
Bushui Kudukis konkrečiai pa
taria „sekti Jeltsino pavyzdžiu''. 

Malonu buvo klausytis lenkų 

„Solidarnosc" atstovo George 
Bakalar, kuris su dideliu entu
ziazmu remia Pabaltijo laisvės 
klausimą. „Kai solidarumas 
kovojo už savo išlikimą, jūs mus 
remėte. Dabar mes, Amerikos 
lenkai esame su jumis. Gaila, 
kad mūsų prezidentas nemato 
realybės". Ralph Perk, buvęs il
gametis Clevelando meras ir 
ak tyvus t au tyb ių sąjūdžio 
veikėjas, pabrėžė savo pritarimą 
Pabaltijo vyriausybių pripaži
nimui ir pasisakė pasirašęs 
peticiją. Clevelando miesto 
tarybos narys Mike Polansek, 
daug prisidėjęs prie Kauno-Cle-
velando miestų „suseserinimo", 
prisiminė savo imigrantus se
ne l ius , kur ie meldėsi už 
ateistinės Sovietų Sąjungos 
atsivertimą. „Jau švinta laisvės 
ir maldos metai", užbaigė jis ir 
palinkėjo Pabaltijo kraštams 
išsilaisvinti iš Sovietų jungo. 
Gražina Kudukienė, Amerikos-
Pabaltiečių komiteto narė, per
skaitė rezoliuciją, kad Amerikos 
vyriausybė nedelsiant pripa
žintų Pabaltijo respublikų vy
riausybes. Rezoliucija buvo 
vienbalsiai priimta. Susirinkusi 
publika kalbėtojus pertraukinė-
jo triukšmingais plojimais. 

Susirinkimo dalyviai ilgai ne-
siskirstė, radę progą „tarp
t a u t i n i a m " pabendravimui . 
Raimundas Kudukis man smul
kiai nupasakojo savo pokalbį su 
Vytautu Landsbergiu rugpjūčio 
20 dienos ankstyvą rytą. „Mane 
stebino prezidento Landsbergio 
balsas. Jis buvo ramus, kupinas 
ryžto, vilties ir dvasinės jėgos. 
Paklaustas apie padėtį Vilniu
je, jis pasakė, kad jame yra labai 
daug sovietinės kariuomenės ir 
kad didelė lietuvių minia buvo 
apsupusi parlamentą, bet vėliau 
išsiskirstė, nes kareiviai laikėsi 
ramiai. Jam taip pat žinomi 
Latvijos t rag i šk i įvykia i . 
Televizija neveikia i r yra 
problemų su radiju. Naktys 
baisios — niekas nedrįsta vaikš
čioti, nes tai „banditų laikas". 

Paklaustas apie sovietų reika
lavimą atiduoti ginklus, jis pa
reiškė, kad Lietuvos saugumo 
vienetai ir milicija neturinti 
ginklų, ir kreipėsi į tautą 
p ra šydamas , kad nebūtų 
ginkluotos konfrontacijos, ne
bent būtų kėsinamasi užimti 
parlamentą. Pokalbis vyko prieš 
Gorbačiovo grįžimą į Maskvą, 
t ač i au Landsberg is buvo 
įsitikinęs, kad Gorbačiovas grįš, 
bet pareiškė baimę, kad ir per 
trumpą stalinistų siautėjimą 
gali būti padaryta daug žalos. 
J a m Jelcino padėtis Maskvoje 
esanti panaši į padėtį Vilniuje 
sausio mėnesį. Jo svarbiausias 
prašymas išeivijai yra spausti 
Amerikos prezidentą, kad jis 
pripažintų Pabaltijo respublikų 

PASKUTINĖS 
GORBAČIOVO 
IŠPAŽINTYS 

E. RINGUS 

Jų buvo dvi. Pirma grįžus iš 
Krymo, an t ra per Rusijos res

publ ikos a t s t ovų posėdį. 
Pagaliau po šešerių metų Gor
bačiovo blaškymosi ir lavi
ravimo tikroji perestroika pra
sidės. Imperijos gynėjas krito 
n u g r i a u t a s ne priešų, bet 
ironiškai — nuo bendradarbių. 
Gaila, kad tiek laiko sugaišta. 

Čia didžiausia kaltė tenka pri
imti vakarų vyriausybėms, ku
rios, nežiūrint įspėjimų iš pačių 
Sąjungos piliečių bei rytinių eu
ropiečių, nesugebėjo at i t in
kamai įvertinti jų globotinio 
Michailo. Iš tikrųjų jie vis 
laukė, kol jų globotinis pasikeis, 
pasitaisys, atsikratys blogų pa
tarėjų. Bet čia patys patarėjai 
atėjo su ..meškos" pagalba Gor 
bačiovui, o tikra pagalba sovie
tų tautoms. 

Rusų tau ta i nusibodo Gor
bačiovo laviravimas, dėl as
meninių ambicijų, todėl po 
„pučo" jis turės pasirinkti liniją, 
kurios reikalauja visa tauta , o 
ne partija. Per abi išpažintis 
Gorbačiovas prisipažino padaręs 
klaidų ir staiga tapo demokra
ti jos gynėju, n a u d o d a m a s 
demokratinius principus apgin
t i k o m u n i s t i n ė s par t i jos 
tolimesnį gyvenimą. Tai jis daro 
vėl dėl asmeniškų sumetimų, 
nes dabar jis niekur negali pri
tapti . 

Per visą savo pasirodymą Gor
bačiovas buvo kal t inamojo 
asmens rolėje. J is netgi turėjo 
paaiškinti kaltinimus, kad jis 
nėra „pučo" instigatorius. kaip 
nori apkaltinti jį Sevardnaze. 
Jis turėjo pasiaiškinti, kodėl jis 
pasirinko tokius nepatikimus 
bendradarbius, kaip Kriučkovą. 
Jazovą, Janajevą ir kitus, lyg 
nežinodamas jų pažiūrų. O jeigu 
jis žinojo ir vis tiek su jais dir-

vyriausybes". 
Baigęs pasikalbėj imą su 

Landsbergiu, Kudukis telefonu 
kalbėjo su Baltaisiais rūmais ir 
perdavė Landsbergio prašymą. 

Juodojo kaspino diena Cleve-
lande neliko vien eiliniu minėji
mu, bet tapo ryžto ir veiklos 
įrodymu bei įkvėpimu. Atėjo 
laikas nelaukti paskatos iš 
organizacijų, nes pavieniai 
asmenys savo iniciatyva imasi 
konkretaus darbo, be posėdžiu, 
diskusijų ar reklaminių foto 
sesijų. 

bo, tai reiškia jų nuomonės bent 
tada sutiko. Išvada — Gorbačio
vui tolimesnėje vystymosi eigoje 
vietos nėra. 

Tuo laiku, kai Gorbačiovas 
buvo namų arešte, Rusijos 
p a r l a m e n t a s pr iėmė daug 
pagrindinių įstatymų, priešingų 
Gorbačiovo vyriausybei. Per 
savo pasirodymą Rusijos parla
mente buvo priverstas tuos įsta
tymus patvirtinti. Taip pat Gor
bačiovas turėjo patvirtinti visus 
Jelcino parinktus Sov. Sąjungos 
vyriausius pareigūnus: KGB 
viršininką — Bakatin, gynybos 
ministerį — Sapožnikov, vidaus 
ministrą — Voroncev, policijos 
vadą — Baranikov. Turbūt di
džiausias ir nemaloniausias 
žingsnis jam buvo sutikimas su 
Je lc ino reikalavimu, kad 
komunistų partija yra suspen
duojama ir Gorbačiovas pats 
turėjo pranešti, jog partijos 
p a s t a t a s per imamas ir 
užantspauduotas . I šį jo 
pranešimą dalyviai reagavo 
atsistojimu ir ilgu plojimu. 

Jelcinas reikalavo ir gavo 
Gorbačiovo aprobaciją, kad ko
munistiniai turtai būtų perduo
ti Rusijos respublikai, kad būtų 
sustabdyta komunistinių celių 
veikla karinėse jėgose, unijose 
ir t.t. 

Būsimos Sąjungos įstatai bus 
iš naujo peržiūrėti ir pakeisti 
jau Jelcino įtakoje. Todėl Lietu
vos laisvės atgavimas yra tik 
laiko klausimas, kuris turėtų 
bū t i trumpas. Netg i JAV 
užsienio reikalų ministsris pvz. 
Egleburger jau yra pareiškęs, 
kad užteks 6 mėnesių. 

Visos Vakarų pasaulio vy
r iausybės vėl d iskutuoja 
reikalingumą padėti naujai 
sukurtam demokratiniam ju
dėjimui. Rusų atstovai įspėja, 
kad ateinanti žiema ir galimi 
maisto trūkumai gali pakenkti 
naujai įkurtai vyriausybei. 
Todėl nėra abejonių, kad JAV 
atskubės su grūdų pardavimu 
Sov. Sąjungai. Mūsų užduotis 
yra priminti JAV. kad, nežiū
rint naujos tvarkos, pagalba 
turėtų eiti tiesiog į respublikų 
rankas. 

" Nereikalingą daiktą laikyk 
atsargoje septynerius metus, ir 
jis tau bus reikalingas. 

Kiniečių patarlė 

Kaip paprastai, skubėjome apleisti šią vietove ir 
susitikti su kun. Robertu Grigu Kaišiadoryse, bet kle
bonas mūsų neišleido. Būtinai turėjome pamatyti 
koplyčią, kuri yra šalia klebonijos. Prie koplyčios sė
dėjo pensininkas kunigas Jonas Kaušyla. kurio 
rūpesčiu ši bažnyčia pokario metais buvo atnaujinta. 
Kun. Jonas Kaušyla 1946 m. buvo nuteistas ir iš-
tremtas.o dabar saulėlydžio dienas leidžia numylėtoje 

8 vietovėje — Pivašiūnuose. 
Nuo seno Birštonas buvo žinomas kaip kurortinis Pagaliau klebono kvietimą priėmėm ir įėjome į 

miestelis. Cia veikė purvo gydomosios vonios. Pokario g ^ ą koplyčią. Pasirodo, vaišių stalas buvo paruoštas 
metais daug kas pasikeitė, ypač įrengus Kauno marias, n u 0 p a t ryto k a į m e s dar buvome Palangoj. Nors 

MALDININKŲ KELIONĖ 
TĖVIŠKĖN 

MARIJA REMIENĖ 

MOKYKLŲ STREIKŲ 
GRĖSMĖ 

Arti 20.000 priemiesčių moks
leiviu negalės mokytis ir 
pasiliks namuose pirmomis 
mokslo dienomis Pradėti 

streiką buvo nutarta Gavi n 
District 37 šiaurinėj priemiesčio 
dalyje ir Naperville District 
U-203. Streikas gali įvykti East 
Maine District 63 Des Plaines. 
Addisone District 4. rugpjūčio 
27 mokytojai balsavo ar pradėti 
streiką rugsėjo 6 d. 

o kurortų įrengimai išvogti. Dėl teigiamo klimato ir 
puikaus šilo iki šių dienų Birštonas išliko patraukli 
vieta atostogautojams. 

Dzūkų žemėje yra Stebuklingosios Dievo Motinos 
paveikslas Pivašiūnų bažnyčios didžiajame altoriuje. 
Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia stovi ant 
kalno. Einant į bažnyčią reikia lipti stačiais laiptais. 
Aplink bažnyčią yra kapinės. Daug senų antkapių 
lenkiškom pavardėm. Prieš pirmąjį karą pamokslai 
buvo sakomi tik lenkiškai ir reikėjo laiko ta kraštą 
atlietuvinti. 

Kelias valandas laukęs mūsų atvyksant Pivašiūnų 
klebonas kun. Vytautas Sudavičius užvedė į kainą ir 
aprodė bažnyčią. Jis ypač prašė pasimelsti į Dievo Mo
tiną Mariją. Nuo senų laikų ši vietovė yra žmonių gar
binama ir išgarsinta kaip stebuklinga vieta. Bažnyčia 
skiriasi nuo kitų lankytų. Aplink altorių paauksuoti 
angelai laiko žvakides, o apie Marijos paveikslą daug 
votų. Marija su Kūdikiu Jėzumi yra apsupta sidabro 
rūbu ir du sykius vainikuota. Antrą kartą Manją su 
Kūdikiu karūnavo 1988 m. rugpjūčio 14 d. kardinolas 
Vincentas Sladkevičius popiežiaus Jono Pauliaus II 
įgaliojimu. 

buvome po gerų pietų Birštone, negalėjome atmesti vai
šingo klebono pastangų. Marijos globojama mūsų grupė 
visur buvo labai gražiai sutikta, vaišinama ir lepinama 

Baigiant kelionę Dzūkijos krašte, norėjome išgirs
ti tikrą dzūkišką tarmę. Bet nepasisekė, nes klebonas 
yra žemaitis ir dzūkiškai nemoka. Klebonas Vyt. Suda
vičius neišleido mūsų tuščiomis. Visus apdovanojo 
Marijos medaliais už tai, kad jo paklausėm ir užsukom 
į koplyčią. Kvietė vėl visus atvykti, bet ne trumpiau, 
kaip trim dienom. Atsisveikindami prašėm Pivašiū 
nų Marijos užtarimo mūsų Tėvynei, nes Ji visų 
prašymus girdi ir išklauso. 

Kaišiadorių vyskupi ja 

Artėjam prie mūsų kelionių galo. Paskutinis susto
jimas — Kaišiadorių katedra. Kaišiadorių miestas 
nieko ypatingo neturi pasigirti. Iš viso yra vienas 
naujausių miestų ir iki 1906 m. neturėjo nei savo 
bažnyčios. Pradžioje kukli, o tik 1936 metais bažnyčios 
statyba užbaigta ir ji tapusi katedra. Prelatas Jonas 
Jonys išpasakojo šios bažnyčios istoriją ir parode 
žymesnius išlikusias meno vertybes. Katedros pože

miuose palaidoti pirmieji Kaišiadorių vyskupai: Juozas 
Kukta ir Teofilius Matulionis. Aplankėme jų kriptas 
po didžiuoju altoriumi. Okupaciniais metais, kada 
kryžiai buvo niekinami ir daužomi, nukentėjo ir Kai
šiadorių bažnyčios šventoriuje stovintis kryžius, pa
statytas 1937 m. 

Pavėluotai atvykom į Kaišiadorius ir nesusitikom 
su kun. R. Grigu. Jis turėjo išvykti į Vilnių skubiais, 
reikalais. Aplankėm vyskupą Juozapą Matulaitį. 
Malonus vyskupas, vidutinio ūgio. 55 metų amžiaus 
ir judrių akių. visus pasveikino ir priėmė veik apy-
tuščioje salėje Nors bažnyčių ir vyskupijų pastatai 
valdžios gražinti, bet dar reikės daug laiko juos sutvar
kyti. Tuo metu vyskupas turėjo oficialių svečių, bet ir 
mums paskyrė laiko pasimatyti, palaiminti ir išlydėti 
iki autobuso. Ir susėdus visiems. Jo Ekselencija J. 
Matulaitis dar mojavo mums išvykstant iš vyskupijos 
kiemo. 

Kaišiadorių apylinkėje dar gerokai yra įsitvirtinusi 
Lietuvos komunistų partija. Čia kukliame namelyj, 
kai nebuvo ištremtas iš savo vyskupijos, gyveno dabar
tinis kardinolas Vincentas Sladkevičius. Viskas pra
eina, bet liko istorijon įrašyta skaudi atmintis. 

L ie tuvos šventoves aplankius 

Iš Kaišiadorių pasukome greitkeliu į Vilnių. Sa
vaitė, skirta Lietuvos šventovėms aplankyti, ėjo į pa
baigą. Tai prisimintina savaite, pilna įspūdžių ir 
pakilios nuotaikos Kiekvienoje lankytoje bažnyčioje 
suklupdavome bendrai maldai. Mūsų bendrus pra
šymus, ypač už Kristaus Karalyste, vis pilnesnį įsistei-
gimą Tėvynėje, žodžiais išreikšdavo kelionės vadovas 
kun. K. Trimakas , . 

<Bus daugiau) 
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Si Baizeko Lietuvių kultūros muziejuje Iš kaires: Vai. Ramom.-
ziiitntu? -Si. Balzekas ir dail. T. Tarabiltia. 

Dautartienė, muziejaus pre 
Nuotr. J. Tamulaičio 

GYVENIMAS MASKVOJE 
KAZYS B A R O N A S 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e 

Vokiškuose dienraščiuose ir 
žurnaluose labai dažnai ap
rašomas šiandieninis Maskvos 
gyvenimas. Surinkt-.- keletą 
įspūdingesnių straipsnių, p 
stengsiu sutrumpintai jais pasi
dalinti su šio dienraščio skai
tytojais, kadangi kui kurios 
Maskvos gyvenimo puses yra 
tikrai įdomios. 

Labai ištaigingai atrodo at
naujintas ...Metropolio" viešbu 
tis. |ėjus pusryčiams girdima 
maioni artos muzika, stalas — 
bufetas apkrautas maistu ir 
įvairiais užsienietiškais val
giais, pvz. prancūziškais croi--
sant (prancūii-r."- bandelės, 
mėgiamos ir vokiečiu K. B.' 
ir kt. įvairiais skanumynais, 
kuriu tikrai pavydėtu ir pats 
Kremlius. 

Smokincai; aprengti padą 
vejai, raudonos rožės puošia 
kiekviena stalą, daug krištolo. 
švie=i. - Pus 
ryčių Kama 20 JAV dol. <juodoje 
rmkoje 690 rb. — trijų mėnesių 
darbinink K 
h 

Laikraščio bendradarbis ilgai 
sniaguria pa 
tiekalus, klauso.-; malonio 
muzikos Valgydamas šiame 
viešbutyje vokieti- užmiršta 
-mietinio gyvenimo kasuienv 
ix 

FenkeTa metu suomiai -
pertai dirbo prie viešbučio at 
naujinimo. kadangi jis yra 

viduryje, netoli Bolšoj 
teatro :r Raudonosios aikšt< 
Suprantama, jis turi atrodyti 
reprezentacrna: Haliniams Scrv. 
Sąjungos p i e č i a m s įėjimas i 
viešbutį yra draudžiamas. Ant 
durų iškaboje rašoma „U.S. 

OPKKACIJA „VVOLFPACK" 

Illinois valstijos policija sėk
mingai tęsia programų greit
keliu eismui pagerinti. Pažymė
tina operacija ..VVoifpack' . 
kuria finansuoja federalinė vai 
džia ir kuri prasidėjo liepos -'5 d 
Kovojant su greičio pažeidėjais, 
išgėrusiais, neblaiviais vairuo 
tojais, o taip pat ir kitais nesi
laikančiais eismo taisyklių, Illi
nois valstijos policija sulaikė 
26,242 vairuotojus, vienus nu 
bausdama, o kitus ispedam 

ALTOMOBII.lt/ VAGYSTES 
UI DEJA 

Iš dešimties automoDilių. p.i 
vogtų valstijoje, beveik septyni 
yra pavagiami Chicagoje. 
Paskutinėje dek'doj*-• .km ra 
gysčių padidėjo 51%. Praeitai^ 
metais Chicagoje pavogta 
48,626 autotransporto prtemo 
nių 

Dollars only". Aplink viešbutf 
sukinėjasi prostitutės, ta ip pat 
prašydamos 100-200 JAV dol 
..honoraro". Kiek joms lieka — 
s u n k u pasaky t i , k adang i 
seniausios pasaulio moterų pro 
f'esijos atstovės turi „patepti" 
durininką, mažai apmokamus 
milicininkus, kiekviename vieš
bučio aukšte budinčią ,,ba-
bušką", valgyklos padavėjus. 

Ištaikingai atrodo Metropolio 
viešbutis. Tai ,joint venture'" 
pasekmės, sudarant sovietinį ir 
užsieninį kapitalą. Šiandieną 
Sov. Sąjungoje randami 2 tūkst. 
. . įoint v e n t u r e " r angova i , 
daugiausia iš Vokietijos. Pelnas 
gaunamas labai retai, kadangi 
j i s e i n a per b i u r o k r a t i n e s 
rankas sovietinio ritmo nešėjų, 
priešingai nusistačiusių laisvai 
rinkai. Bet pradžia padaryta. 
G r a ž i a p r ekyba dž iaugias i 
M< Donalds. Čia visuomet mato

mi didžiausios žmonių eilės. 
L987 m vokietis buvo susi 

t ikęs su Sov. Sąjungos ateities 
gyvenimo tyrinėtoju prof. Igoriu 
Bestuševu. Vokiečio užklaustas 
ap ie v e d a m ą Gorbačiovo 
:<•! ii mą. prieš ketvertą metų 
taip j i s atsakė: „nieko nėra 
galimo, kas auga ant mūsų sis
temos šaknų" Po keturių metų 
rusas dar skeptiškiau žiūri į re 

formas, kalt indamas krašto 
visuomeninę struktūrą. Joje 
nėra miestiečių klasės, kaimie 
čių luomo, rangovų ar aukš 
t e snės visuomenės. Ruso 
žodžiai: esame realios utopijos 
auka. kareivinių komunizmo. 

Kitas vokietis aprašo Mask
vos turgavietes. Rusijos sos
tinėje po atviru dangum veikia 
penkiolika turgaviečių. Vieno 
je jų — Tišinskij rinok, jis rado 
ridikėlių, naujų bulvių, kiau
šinių, vyšnių, duonos, pomidoru. 
Didžiausia spūstis, nežiūrint 
aukštų kainų. Vokietis negali 
suprasti, kaip eilnis rusas gali 
brangiai mokėti už prekes, nes 
kainos labai aukštos. Tiesa, 
nep r i t ek l i aus la ikotarpyje 
gyventojai sutaupė daug pinigų 
Tuo laiku daug prekių nebuvo. 
Gyventojai milijonus paslėpė 
čiužiniuose, nepasitikėdami 
bankais. 

Apskaičiuojama, kad Sov. 
Sąiungoje. yra apie 60 mil. 
piliečių, gyvenančių žemiau 
skurdo. Dalis jų matoma turga
vietėse. Ir jie parduoda... viena 
batą. nublukusius caro paveiks
lus, coca-cola dėžutes, skudurus. 

Gorkio g-vėje matomi kinai, 
viešbučiai, aludės, muzikantai. 
šv. Rašto pardavėjai, elgetos, 
cigarečių ir degtinės pardavėjai, 
pinigų keitėjai Savaitgaliais 
galima stebėti vakarietiškai 
aps i r engus ias moter is ir 
aplamai — gražesniais rūbais 
Maskvos gyventojus Pasikeitė 
gatvės vaizdas, pakeistas ir jos 

GRANDINĖLĖ PRADEDA 
DARBA 

IX Tautinių šokių šventės 
kursuose Dainavoje dalyvavo 
visa eilė „Grandinėlės" an
samblio vadovų ir šokėjų. 

Nuo rugpjūčio lb :ki 25 d., bū
simos šventės reper tuarą 
mokėsi studentų grupės vadovė 
Renė Motiejūnaite Booth, vete
ranų vadovė Eglė Laniauskienė 
ir šokėjai Danius Šugalis, Danu
tė Tallat Kelpšaite. Lana Vyš-
nionytė. 

Clevelande „Grandinėlė" pra
dės darbą trečiadienį, rugsėjo 11 
d., Dievo Motinos parapijos au 
ditorijoje, 18022, Neff Road. 

Jaunimas, norintis ir suge 
bantis įsijungti į šokėjų eilę ir 
dalyvauti IX šokių šventėje 
Chicagoje 1992 metų vasarą, 
kviečiamas ateiti į repeticijas 
rugsėjo mėnesį trečiadieniais 7 
v.v. ir sekmadieniais 6 v.v. 
Vėliau nauji nariai nebus 
priimami. 

Šalia Renės Booth (tel. 
216-257-8594), Šokius mokys ir 
mokytoja Audra Giedrytė. 

Visus „Grandinėlės" an
samblio reikalus šiuo metu 
tvarko Aleksandra Sagienė (tel. 
216-442-8674). 

LIETUVOJE PALAIDOJO 
TĖVELIO PELENUS 

Stefa Gedgaudienė, buvusi 
LSS Vyriausia skautininke, 
birželio mėnesį v;»ko į Lietuvą 
atlikti įsipareigq>mą — Kauno 
kapinėse šalia -avo Motinos, 
Sibiro tremtines a.a. Elzės 

pavadinimas. Dabartinis šios 
gatvės vardas — Tverės. 
Grįžtama prie istorijos. Vietoje 
„Kropotkino ulicos" — dabar 
Kristaus apsireiškimo, Markso 
prosp. — Medžiotojų ir 1.1. 
Paliktas „Krasnaja ploščad — 
Raudonosios aikštės vardas, ka
dangi senais laikais rusų kalbo
je raudona" tą patį reiškė kas ir 
.gražu". 
Šiandien, rugpjūčio 7 d., tele 

vizija pranešė, kad du neblaivūs 
raudonarmiečiai norėjo nugink-
luoti lietuvį pol ic ininką. 
Lietuvis abu rusus nušovė. 

K o r l a i t ė s - J u o d v a l k i e n ė s , 
pa la idot i JAV-se mirusio 
Tėvelio a.a. Vinco Juodvalkio 
pelenus. 

Laidotuvės įvyko birželio 13 d. 
— dieną, kai lygiai prieš 50 
metų (1941 m.) Stefa, tada jauna 
gimnazistė, skubėjo į kaimą 
įspėti savo Tėvelį ir brolį Vincą, 
kad savaitgaliui negrįžtų į 
namus, dėl mieste vykstančio 
neaiškaus judėjimo. Tą naktį 
siautusi pirmųjų trėmimų į 
Sibirą banga penkiolikos metų 
nežiniai, nusinešė namuose 
likusią Mamytę ir abiturientę 
sesutę Lione... Likusią šeimos 
dalį karo audra išbloškė iš 
Tėvynės į Vokietiją, paskui į 
JAV-es. Tik po keturių dešimt
mečių buvusiai Sibiro tremtinei 
Motinai tik vieną kartą kelias 
dienas teko apkabinti kartu vi
sus t r is savo vaikus. Tėvas iš 
Sibiro grįžusios dukters ir 
žmonos nebesutiko. Vyrui ir 
žmonai — teliko tik palaikų 
viename kape Tėvynėje dalis. 
Teilsisi Ramybėje. 

Birželio 13 d., šalia giminių ir 
artimųjų gausiai dalyvaujant ir 
skautiškajai šeimai, Kauno 
Kunigų seminarijos bažnyčioje 
gedulingas šv. Mišias aukojo 
Lie tuvos Skau tų sąjungos 
Dvasios vadovas vysk. Sigitas 
Tamkevičius. Giedojo Marijos 
Gražul ienės vadovaujamas 
Tremtinių choras ir anūkė-mar-
ti Judita Leitaitė-Daukšienė. 
Velionio palaikai su tradi
cinėmis apeigomis, kuriomis 
rūpinosi Kauno tunto tunti-
ninkė Natalija Pupeikienė. 
buvo palydėti į kapines. Skautų 
vardu kalbėjo LSS Tarybos 
pirm. vs Feliksas Šakalys. 

Laidotuvėse dalyvavo Lietu
vos Skaučių Seserijos Vyriausia 
skautininke Alina Dvoreckienė, 
jos pavaduotoja ir vadijos narės. 
Seserijos Garbės gynėja Kolet-
ta Ju r sk i enė , uniformuoti 
Kauno ir Vilniaus sesės ir 
broliai. Kapą puošė ir Lietuvos 
Skaučių Seserijos didžiulis 
vainikas. Stefa Gedgaudienė 
buvo labai sujaudinta ir 
dėkinga Lietuvos broliams ir se
sėms už pagalbą ir nuoširdumą, 
lengvinusį ja i išgyventi šį 
liūdną įvykį. Po laidotuvių visi 
susirinko ir pabendravo gedu 
linguose pietuose. 

L I T H U A N I A N A M E R I C A N C O U N C I L , I N C . 
- i • 

• 

PAREMKIME LANDSBERGIO ŠAUKSMĄ! 

Lietuva visą taiką yra nuolatiniame pavojuje Prezidentas Lands
bergis jau ne pirrną kartą kreipėsi pagaloos { visų valstybių 
vyriausybes 

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

Telegramų siuntimas yra labai paprastas. Tekstas jau iš anksto 
paruoštas Tik reikia paskambinti: 

1-800-325-6000 

ir paprašyti H O T U N E N R 9922 

Telegramos kaina $6 75. Papildomos telegramos po $3 00. jeigu 
norėtumėt siųsti savo atstovams ir senatoriams Mokestis bus pri
dėtas pne jūsų telefono sąskaitos 

Hothne telegramos tekstas 

We urge you to support the democratically elected government 
o* Lithuania. and the restoration of Lithuania's mdependence 
Don't allow Lithuania's fight for democracy and human nghts die 
These are the šame pnnopies that America fought for Recogmze 
the Landsbergis government now!" 

Prašome paraginti savo draugus ir kitataučius telegramas siųsti. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best v»ay to save regularly' 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

uoftt 
see us for 
financing. 

AT OUR LOW RATES 

TO f'X YOU« I N C O M I 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2 2 1 2 VVEST C E R M A K R O A D C H I C A G O . ILL 6 0 6 0 8 
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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 pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Peikame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida. 

E 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6 5 2 9 S. Kedzle Ave. , 

Chlcaoc. IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

J 

f > > . REALMART, INC. 
V j Z n t U I ) ^ - 6602 S. Pulaski. 

2 | Chicago, IL 60629 
312-767-0600 

•M,*, 

„BUD" BUDRAITIS 
Asn>eniškai patarnauja įvairių nuosa
vybių pirkime bei pardavime, mies
te ir priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite BUDRAIČIUI 

Bu- 312-585-6100 
res. 312-778-3971 

m M MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Bllnstrublene. 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Ta* 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

Ontuoc. KMIEOK REAITORS 
7922 S Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei norite paiduoti ar pirkti na
mus, kreipkite į Danutę Vtayer. |i 
profesioruliai, sa?mingai ir 
asmeniškai patamauv Įkainavimas 
veltui. 

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

Kreiptis: tai. 312-737-2128 

Lemonte 4 m. namas. Tik $139,900! 
Nereikia jokių remontų; 3 mieg 2 vonios 
skliautų lubos: (rengtas apatinis aukštas: 
galima apgyvendinti gilmes: sklypas 
beveik '/d akro. puikiai išplanuotas >r 
išgražintas 

Numušta kaina! 
Namas kaip naujas, tik $89,000! Naujas 
stogas ir gegnės: 100 amp elektros srovė: 
vandentiekio vamzdžiai, spintelės, apdaila, 
kilimai, karšto vandens bakas. 80°'o pajė
gumo šildymo sistema Skliautų lubos La
bai erdvus. 

FOR RENT 

FOR RENT 
45th & VVastern furnlshsd 
sleeplng rooms startinę at $55 
for a week; monthly rents possible 

Call 312-247-2379 

IŠNUOMOJAMAS N A M A S 
9328 S. Major (2 bl. Į vakarus 
nuo Central) . Labai švarus; labai 
erdvus: 3 mieg. kamb ; labai didelis 
šeimos kamb. nauji kilimai. Centr. 
oro vėsinimas. Skambinkite 
312 -247-2791 . Kalbėkite angliš
kai, palikite ..message" 

Qntui){, 
21 

OLSICK a CO REALTORS 
1180 State Streat 
Lemont. Illinois 60439 
(312) 257-7100 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
vienam vyr. amžiaus lietuviui 
Cicero. IL su šiluma, antrame 
aukšte. $450 į mėn. 

Tel. 708-425-1310 

MISCELLANEOUS IEŠKO DARBO 

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

Tai. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30<Vo pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
:as mus 

FRANK ZAPOL1S 
3208V2 West 95th Stret 
Tai. — (708) 424-8854 

(312) 581 8654 

Esu gydytoja Ieškau išsinuomoti 
kambarį prie šeimos. Taip pat nonų 
surasti darbą prižiūrėti vaikus ar li
gonius. Turiu rekomendaci jas. 

Te l . 708-655-8798 

Jauna moteris, ieško bet kokio 
darbo. Kalba lietuviškai ir 
angliškai. Skambinti tel. 

312-471-4263 

C L E K T R O S 
ĮVEOIMAI - PATAISYMĄ. 

Tunu Cn>c \gos miesto leidimą D"Du ir 
užmiesty Di'bu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-77**-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

R e m o n t u o j u n a m u s . Atlieku 
dažymo, cemento darbus prieinama 
kaina Priimu mažus darbus Tunu 
rekomendacijas Kreiptis: 

Arvydas, t e l . 312-737-9473 

DO YOU NEED A GREEN CARD? 
If you were bore ,n UTMUANIA YOU CAN APPLY FOR A GREEN CARD 
REGISTER NOW BECAUSE THE FIRST 40.000 OUALIFIED PEOPLE 
VVILL OBTAIN THEIR GREEN CARDS FIRST COME FIRST SERVED" 
I CAN MAKE SURE YOUR APPLICATION VVILL BE AMONG THE VERY 
FIRST" OUR DEADLINE: SEPT 15. 1991 I VVILL FILE AT 12:01 A M 
ON FILING DAY. SPOUSES & CHILDREN VVILL ALSO GET GREEN 
CARDS APPLICANTS MAY FILE FROM THE UNITED STATES (EVEN 
ILLEGALS) OR FROM ABROAD 
CALL SlONfY f LFMAN (21?) 766 5300 for DETAILS Fax (212) 571-4306 

BROVVN. ELFMAN & TORRES. Attorneys 
15 Park Row. New York. N Y 10038 

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

Kreiptis r Hermis Deckys 
Tet. S6S-M24. Nuo 8 ryle Iki • v.v. 

Kalbėti Iietuviikai 

L A I K O P A G R Ė B S T A I 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona, 
kankinys kun. J Dabrila; 
suvalkiečių ūkis — sodyba, darbai, 
darbininkai, valgiai; šeimos istorija 
— studi)os. mokytojavimas 
Plungėje, Pasvaly Vilniuje; 
gyvenimas Austrijoje. Vokietijoje. 
Amerikoje; darbas ..Lietuvių Enctk-
lopedijoie" Kaina su persiuntimu 
10 d o l . Illinois gyventojai dar pri
deda 64 et Valstijos mokesčio. Už
sakymus Siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W 63rd St. 

Chicago, IL 6 0 6 2 9 

Besikuriantis, neseniai atvykęs 
l ietuvis, norėtų pirkti labai pigią, bet 
kokios markės, važiuoiančią, lengvą 
automašiną Skambinkite Juozui: 

312-847-6228 
U.S. SAVINGS BONOS 

H • •'•! AME SlCANlNVESlMLNr 

' 
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EIŠIŠKIŲ PRANAŠAS 
E. RINGUS 

E i š i š k i ų mies te l i s j a u 
minimas ankstyvoje Lietuvos 
istorijoje. Jis išaugo ant kelio, 
vedanč io iš Krokuvos per 
Gardiną į Vilnių. Jo svarba ypač 
pakilo, kai Lietuvą susijungė su 

..Dievą matau. Dievą matau". 
Išsigandus motina išbėgo 
kieman, paskui pas artimiausią 
kaimyną. Išgirdę jos aimana
vimą ir tolimesni kaimynai 
susirinko Gruzdienės kieman, o 

Lenkija ir judėjimas tarp sos- paskui pirkion. Čia rado tą patį 
t inių pagyvėjo. Eišiškės tapo vaizdą, kurį tik prieš porą 
paskutiniu poilsio tašku. Čia 
galima buvo pakeisti arklius, 
p e r n a k v o t i ir p a s i v a i š i n t i 
karčiamoje. Vėliau a ts ikėlė 
keletas žydų šeimų, ir miestelis 
tapo mažu prekybos centru, 
ypač arklių prekyba. 

Aplinkiniai gyventojai kalbė
jo lietuviškai. Didelių dvarų 
nebuvo, žemė nelabai derlinga. 
Todėl polonizacija sunkiai ėjo, 
kol nebuvo pastatytos bažnyčios 
Eišiškėse ir artimoje Rodunioje. 
Be to plati Rūdininkų giria 
saugojo nuo Vilniaus įtakos. 
Kaip ir visoje Rytų Lietuvoje 18 
ir 19 šimtmečiuose gudų pot 
vynis vis giliau veržėsi į Lietu 
vos teritoriją. 19 šimtmečio pa 
baigoje 90% nuošimčių gyven
tojų sudarė lietuviai. Kovos su 
vietiniu klebonu dar tęsėsi kurį 
laiką, bet lietuviškos pamaldos 
Eišiškių bažnyčioje buvo panai 
kintos. 1939 m. miestelis grįžo 
L i e t u v a i . Lietuvos-Gudijos 
siena ėjo 3 km į pietus nuo 
miestelio. Per tą sieną prekyba 
vyko dieną ir naktį, netgi po to. 
kai Sovietai prisijungė Lietuvą 
Mat dar vienerius metus po pri 
junginio Lietuva nebuvo visiš
ka i apiplėšta, kaip Gudija, 
kurioje po vienerių metų šeimi
ninkavimo krautuvėse liko tik 
lentynos. 

Netoli Eišiškių, jau beveik 
Rūdninkų girioje, pagarsėjo 
Pap i šk ių ka imas . Ats i rado 
p r a n a š a s . G a r s a s ap ie jį 
pa sk l i do ne t ik E iš i šk ių 
apylinkėje, bet toli į rytus, 
šiaurę ir pietus. Pranašo vardas 
buvo Aleksandras , vietinių 
vadinamas Aliuku. J is buvo 
vienintelis Gruzdienės sūnus. 
Tėvas jo mirė, kai jis buvo tik 
septynerių metų. Dar vyrui 
esant gyvam, motina lepino 
Aliuką, bet, tėvui mirus, motina 
d a r labiau pa ik ino savo 
vienintelį, lyg norėdama išlieti 
meilę už save ir mirusį vyrą. 

Gruzdienės ūkis ir pirkia buvo 
pamiškėje. Netoli tekėjo upelis 
Salčia. o už jos girios, girios be 
galo ir be krašto Iš jos dar net 
dabar atklysdavo šernai pasi 
vaišinti neiškastomis bulvėmis. 
Pelkėse ančių, tetervinų ir 
kitokių paukščių apstu. Žodžiu 
va ikų rojus. Motina netgi 
pertverė pirkią paruošdama 
sūnui atskirų kambarį. Sunkiai 
dirbti jam neleido. Virš jo lovos 
kabėjo paprastas, kiek pajuodęs 
medinis kryžius. Prie jo bu%o 
p r i k a l t a Kr i s t au s geležine 
statulėlė. Savo kambarėlyje 
Aliukas praleido daug laiko 
melsdamasis. 

P i rmas a t s i t ik imas įvyko 
1940 metais lapkričio mėnesį. 
Mot ina , pamelžus karves , 
kibiru nešina grįžo virtuvėn ir 
šaukė sūnų išgerti šilto pieno, 
galvodama, kad šiltas pienas 
sūnui naudingas. Dar kartą pa
šaukė. Tyla... Susirūpinusi įėjo 
Aliuko kambarin. O jis stovėjo 
kambario viduryje. Rankose 
laike nuo sienos nuimtą kryžių. 
Laikė jį prieš save, pakeltą virš 
galvos, kaip procesijoje Veidas 
ne tik išblyškęs, bet kiek pame 
lynavęs, kaip ištraukto sken 
duolio. Akys išverstos, kakta 
pilna prakaito lašų. Motina 
išs igandus bandė iš t raukt i 
kryžių, bet jis laikė JJ lyg 
užveržtos replės. 

„Švenčiausia motina... Kas 
tau. sūneli", sušuko išsigan 
dusi motina. Ir staiga išgirdo 
Aliuko balsą. Vėliau ji pasako
jo žmonėms sakydama, kad 
balsas skambėjo keistai, kaip 
s k a m b a , je igu įkiši galvą 
statinėn ir bandai šaukti gar 
šiai. Aliuko žodžiai tada buvo 

minučių Gruzdienė suspėjo 
jiems pavaizduoti. Tik dabar 
Aliukas kažką kliedėjo nesu
prantamo. 

Vis dėlto tarp garsų galima 
buvo suprasti du žodžius... 
..Dievą matau". Vėliau žodis 
„akmuo" buvo kartojamas. 
Pirkia ir virtuvė prisipildė ir 
kiekvienas norėjo būti arčiau 
Aliuko, nes jie jautė, kad vyksta 
kažkas nepaprasto. Moterys 
susirūpinusios siūlė išvirti 
žolių, ar išrūkyti pirkią šven 
tintomis, išdžiūvusiomis ver 
bomis... Staiga Aliuko balsas 
sustiprėjo ii pasidarė aiškesnis 
ir suprantamesnis. ..Sa. ša 
nutilkit" kažkas sušuk''..." Ii 
tada Aliukas pasakė savo pirmą 
pranašystę, kuri vėliau buvo 
kartojama, gal su mažais pakei 
timais. per visą apylinkę. 

„Apsivers akmuo Iš jo ištrykš 
vanduo Prisikels moteris palai 
dota po akmeniu prieš šešis 
šimtus metų. Stebuklas įvyks 
sekantį birželio mėn.". Šventą 
nuotaiką pertrauke Norvilą: ..O 
kurią dieną" -- paklausė jis 
kiek susigėdinęs. Aliukas kiek 
susvyravo, palaukė, bet atsakė: 
„Septynioliktą". Po šio žodžio 
suklupo ir beveik apalpo. Mote 
rys paguldė jį į lovą ir tikrai jau 
buvo suspėjusios užkaisti žolių, 
kuriomis pagirdė blogai atro 
dantį ..pranašą". Taip jau jos 
suspėjo Aliuką tituluoti. 

Po to sekmadienio Aliukas 
turėjo da r kelis tokius at
sitikimus, ir motina nutarė 
nueiti pas kunigą pasitarti. 
Kunigas jau buvo girdėjęs apie 
Aliuką ir neskubėjo Gruzdienės 
priimti, nenorėjo tiesiog įsivelti 
Gandai jau buvojį pasiekę apie 
kaŽKokius stebuklus. Pagaliau 
liepė šeimininkei Gruzdienė 
įleisti. Po trumpo pokalbio 
patarė pakviest i gydytoja. 
Gruzdienė jau buvo beišeinanti 
Pabučiavo kunigui ranka ir. 
akiu nepakėlus, pradėjo dar 
aiškinti. ..Kunigėli, ar galiu 
jums pasakyti, kad įvykiai su 
Aliuku pasitaiko tik tada. kai 
jis paimu į ranka< savo kryžių. 
Du«»k j am kita ir nieko 
Kunigėli, tai u'al kokia Dievo 

galia ateina iš to kryžiaus?" 
Kunigas dar labiau suraukė 
kaktą ir norėdamas atsikratyti 
nemalonios viešnios, pažadėjo 
atvažiuoti. 

Nors pažadėjo, kunigas neat
važiavo. Jis laukė gal gandai 
patys savaime praeis jam dar 
neįsivėlus. Savo dalyvavimu ne 
norėjo priduoti daugiau svarbos 
tiems nemaloniems gandams 
Be to vietinė milicija irgi 
pradėjo Aliuku domėtis. 

0 visgi vieną dieną jis at 
sirado Papiškių kaime. Buvo pa 
kviestas pas sunkų, jau mirs 
tantį ligonį. Sukalbėjęs maldas 
ir davęs paskutinį patepimą, 
kunigas paprašė, kad nuvestų jį 
pas Gruzdienę. Nenorėjo, kad 
parapiečiai vėliau apskustų jį 
Aliuko ignoravimu. Patikrino 
kryžių, dėl viso ko pašventino ir 
dar pasakęs kažką lotyniškai, 
pakabino ton pačion vieton h 
skubiai išėjo. 

Toks kunigo elgesys, nei 
žodžio nepasakius jos sūnui. 
Gi uzdienei nepatiko. Todėl tik 
iš mandagumo išlydėjo kunigą 
i gonką ir. kai jo nugara dinge 
iš akių. grįžo pirkion. Jos veidas 
buvo rimtas ir jautėsi kažkoks 
vidinis pasikeitimas. Jos širdis 
galutinai pakrypo sūnaus link. 
nors dar nejautė, kiek skausmo 
laukia jos netolimoje ateityje. 

Ligonio būklė, kurį kunigas 
atlankė, kita diena smarkiai pa 
blogėjo ir jau tikrai atrodė 
beviltiška. Jo brolis išėjo ieškoti 
lentų karstui. Beeidamas rūpi
nosi brolio šeima ir kitokios 
mintys pradėjo ateitį. Ar tikrai 
jau nėra broliui vilties? Pasuko 
Gruzdienės namo link. ..Padės, 
nepadės, bet tikrai nepakenks", 
pasakė šalia einančiai savo 
motinai. ..O gal bent pasakys, ar 
numirs tuojau ar dar ilgai 
kankinsis". 

..Aišku, kad neišgis... Jau kai 
duotas paskutinis patepimas..." 
Bet Aliukas sutiko aplankyti 
Nuėmė kryžių nuo sienos. 
Veidas^įtaiga pasikeitė, visas 
eme dpebėti ir po keliolikos 
sekundžių ke is tu balsu 
pareiškė: „Gyvens..." 

Kitą rytą įvyko ligos krizė ir 
vakarop ligonis išlipo iš lovos 
lyg nebūtų sirgęs. Iš tikrųjų 
Aliukas tik įspėjo, bet gandai 
pasklido. Pasklido po kaimus. 
viensėdžius, miestelius tolyn ir 
tolyn. ..Pagydė mirštanti".. . 
Buvo kartojama turgavietėse, 
bažnytkaimiuose, susirinkimuo
se, cerkvėse, net sinagogose. I 
kaimą pradėjo atvykti prasti 
žmonės su įvairiais reikalais ir 
klausimais, liečiančiais savo ir 
artimųjų likimus. Slapta atvyk 

davo įvairių uk>bų atstovai, 
aišku neoficial i duchoborai. 
stundistai, baptistai, karaimai 
iš Trakų ir neigi barzdoti 
chasidai iš Vilniau-. Rodūnės ir 
Naugarduko. Dva>:škiai įvairių 
tikybų atlankę Aliuką niekados 
nereikšdavo savo (vertinimo. 
Atvažiuodavo ir išvažiuodavo 
tylomis. Chasidų rabinų vizitas 
visgi išnervino virtines bobeles 
ir jos reikalavo, kad Gruzdienė 
d a u g i a u prie Aliuko jų 
neprileistų. 

..Tegu. juk jie irgi žmonės 
kaip ir mes"... a t sakė 
Gruzdienė. Tai buvo naujiena. 
Aliukas, pranaše priima visus, 
netgi žydus... 

Aliukas daugiau laukuose jau 
nebedirbo. Daug meldėsi ir iš 
pirkios išeidavo retai. Ūkio dar
bus atlikdavo kaimynai. Lanky
tojus jis irgi jau rinko, priim 
damas tik atvykusius iš tolimų 
vietovių. Motina nesiskundė. 

nes lankytojai palikdavo kokių 
nors dovanų 

Atėjo žiema. Dar vienas jvykis 
atnaujino žmonių susidomėjimą 
ir pagarbą Aliukui. Vieną 
sausio nakt ' Papiškių gyvento
jas pastebėjo danguje kažkokias, 
iki šiol nematytas šviesas. Apie 
tai pranešė kitiems ir kitą naktį 
jau visas kaimas nemiegojo. 
Kadangi Gruzdienės namas 
stovėjo pamiškėje, tai tamsiame 
miško fone atrodė lig šviesos 
stulpas kilo virš jos namo 
aukš tyn į dangų. Gandas 
pasklido, kad laikas stebuklui 
artėja, nes net dangus duoda 
ženklą. Šviesos danguje rodėsi 
jau trečią naktį ir vis kitokios, 
sudarydamos įvairias formas. 
Vieni mate Švenčiausios Moti
nos figūrą, apgaubtą vainiku, 
kiti matė angelus, kiti Betlie
jaus žvaigždę virš Gruzdienės 
namo. Šviesos keitė savo spalvą 
ir ryškumą, dangaus stulpai 

Mylimajam Vyrui, Tėveliui ir Broliui, 

A.tA. 
VALIUI SODEIKAI 

mirus, mielą pirmųjų tremties dienų bendrakeleivę, 
a.a. Valiaus žmoną. NATALIJĄ-LIALIĄ JELMOKAI-
TC ir jos visą šeimą nuoširdžiai užjaučiu. Tegu 
Aukščiau.-iojo globa, kur i taip gražiai judu per 
gyvenimą lydėjo nuo pat pirmos pažinties Lietuvių 
Taut in iam ansamblyje, suteikia stiprybės, o šviesių 
prisiminirr.u atspindžiai palengvina skausmą. 

Stasė Klimaitė-Simoliūnienė, 
Dana Point, CA 

BALTIC STORES & CO. (Z. JURAS) 

11 London Lane, Bromely, Kent, BR1 4HB. 
England. Tel. 081-460-2592 

Siūlome pasinaudoti mūsų išplėsta ir įvairiapusiška prekyba 
su Uetuvos RESPUBLIKA. 

Pasiunčiame paskutiniausius VAKARŲ EUROPOJE 
gaminamus ir gaunamus vaistus 

Plačia! pasaulyje žinomas angliškas ir kitas Įdomias medž a-
gas. rūbus, sportinius kostiumus ir sportinius batus. 
ELEKTRONINES PREKES, rusiškus ir kitų kraštų automobilius. 

Pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pagei
daujama valiuta, atliekame visas finansines ir banko operacijas 
aukščiausiu kursu klientui, pnimame trumpalaikes arba neriboto 
laiko investacijas, sudarome testamentus bei administruojame 
nuosavybę, tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme. 

Siūlome populiarų siuntinį: 1991 m. No. 1 . 
3 m vilnonė angliška medžiaga eilutei. 3 m. puiki medžiaga 

suknelei i vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas. I p 
sportinių batų, vyriška arba moteriška striukė. Siuntinio kaina 
$400.00 (Oro paštu) 

Parduodame ..Olympta" rašomas mašinėles su lietuvišku 
šriftu. 

BEKONK JRSINES MAISTO SIUNTINIŲ KAINOS 
Siuntinys No. 5. $100: 
10 dėžučių įvairios konservuotos mėsos. 10 sv. ryžių. 200 gr 

tirpstančios navos, 4 sv. cukraus. 2 dėž. šprotų, 4 sv. dešros. 2 
sv. sūrio. 2 sv pupelių kavos. 2 sv. valgomos alyvos. 1 butelis 
krupniko 

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU. 

AMERICAN TRAVEL 
SERVICE 

Praneša 
Kad nuo rugsėjo 3 d. 

staigos naujas adresas yra: 
9439 S. Kedzie Ave. 

Evergreen Park, IL 60642 
Tel. 708-422-3000 
Fax 708-422-3163 

Šalia įstaigos yra automobiliams pastatyti aikštė. 

Penktadienį, rugpjūčio 30 d ATS atidaryta iki 1 v. 
p.p. (senuoju adresu). Šeštadienį, rugpjūčio 31 
d - uždaryta. 
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kilo ir krito. Kaip staigiai jie at- vienos tokios nakties žmonės 
sirado, taip staigiai dingo. 
Dangus aptemo. „ K a r a s 
a r t ė j a . " kažkas pasakė, bet 
niekas nežinojo kas. Po kiek-

grįždavo i šiltas grjčias su nau
jomis viltimis. 

(Bus daugiau) 

V ; i n , , , « ' C K « 

Mielą mūsų Mokytoją ALDONĄ V E S E L K I E N Ę 
jos Sesutei, 

A.tA. 
dail. ANASTAZIJAI TAMOŠAITIENEI 
mirus, skausme užjaučiame ir d rauge l iūdime. 

Audėjos 

Lietuvių Tautodai lės Ins t i tu to steigėjai, švietimo 
vadovei, skyrusiai visas savąs ias j ėgas ir meilę tau
todailės išlaikymui, 

A.tA. 
dail. ANASTAZIJAI TAMOŠAITIENEI 
Amžinybėn iškeliavus, reiškiame gilią užuojautą dail 
ANTANUI TAMOŠAIČIUI , seser ia i ALDONAI 
VESELKIENEI su šeima, g iminėms bei k i t iems 
artimiesiems. 

Chicagos Lietuvių Tautodailės 
Institutas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. K E D Z I E 
Marquette Parke 

Kit i S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest 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 Wfst 7Kt Sumti 

Chicago, Illinois 60r»2^ 
M3121-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Ri>berts Ro.ul 
l'.ilo- Hills Illinois 6046? 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

C K oro. Illinois bOroO 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144(-, South ^Hh Avonuo 

C K oro. Illinois hOroO 
708-652-1003 

Visus l a i d o t u v i ų n a m u s ga l i t e pas iek t i 
s k a m b i n d a m i l - (312)-476-2345 

ANTHONY B PFTKUS 
DONAI D A PFTKUS 

1X>NA1D M PFTKLS 

file:///larquette
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x A te inan t į p i r m a d i e n į , 
rugsėjo 2 d , „Draugo redakcija, 
administracija ir spaustuvė ne 
d i rbs ir neišleis , ,Draugo" 
antradienio, rugsėjo 3 d . laida 
Pirmadienį yra Darbo diena, 
privaloma visiems Amerikos 
žmonėms. ,,Draugo" įstaiga 
dirbs antradienį visą dieną ir 
išleis trečiadienio laidą 

x Alfredas Ruplėnas iš Ar 
gen t inos Lietuvių jaunimo 
kongreso reikalais lankosi 
Jungtinėse Amerikos Valsty 
bėse Jis buvo Grand Rapids. 
Mich , apsistojęs pas Vyt 
Kamanto šeimą, iki šeštadieniu 
bus Chicagoje. apsistojęs pas Br 
Nainio šeimą Lemonte, šešta 
dienį išvyks į Los Angeles, Cal.. 
kur yra jo sūnus. A. Ruplėnas 
aplankė „Draugo" redakciją ir 
informavo apie J a u n i m o 
kongreso rengimą. 

x Zigmas Kalesinskas iš 
Vilkijus. Lietuvos, dėkoja Pa 
šaulio Lietuvių Bendruomenei 
už jo iškvietimą ir padėjimą 
daug įvairenybių pamatyti , 
ypač pagyventi stovyklose. Jis 
y p a t i n g a i pr is imena 1. 
Lukoševičiene. Reginą irVikto 
rą Kučus. Dalę ir Algį Lukus ir 
j iems dėkoja. 

x Birutė ir Pet ras Buchai , 
Oak La v*, n. 111.. atsiuntė ..Drau 
gui" čekį už bilietus į „Draugo" 
banketą, kuris bus rugsėjo 22 d., 
sekmadieni. Martiniąue pokylių 
salėje. B. ir P. Buchai yra lietu 
viškos spaudos rėmėjai ir 
„Draugo" įvairiuose renginiuo 
se visuomet dalyvauja. Petras 
yra judrus visuomenininkas, 
aktyvus Amerikos Lietuviu 
Taryboje ir Lietuvių Tautinė-
sąjungos valdyboje. 

x . .Ž ibu rė l i s " , L i e t u v i ų 
Montessori mokyklėlė, Le 
monte. 511 E. 127 St., pradeda 
naujus mokslo metus trečia
dienį, rugsėjo 4 d. Tą dieną 9 
v. ryto — 12 v. p.p. susipaži 
nimas su mokytojomis, klases 
apžiūrėjimas ir registracija. Tė
veliai kviečiami tą dieną pas; 
likti klasėje su vaikais. Pirmas 
tėvų susirinkimas bus trečia-
uienį. rugsėjo 11 d 7:30 v.v. 
. .Žiburėlio" klasėje. Infor 
macijai kreipkitės: R a m u n ė 
B r a n d 708-301-5180 a r b a Da
n a Dirvonienė, 708-246-1861. 

<sk> 

x J a u reikia registruotis . 
Pasaulio lietuvių jaunimo kong 
resą, kuris bus šių metų pabai 
goj ir ateinančių metų pradžioj 
Pietų Amerikoje — Argentinoje. 
Urugvajuje ir Brazilijoje 
Rengimo komitetas iš Argen 
tinos išsiuntinėjo kiekvienu 
krašto vadovams anketas, k u 
r ias reikia užpildyti. Kuu 
greičiau užsiregistruos, tuo bu-
geriau kongreso renginio konn 
tetui. 

x JAV LB Švietimo tarybai 
džiugu, kad Brighton Parku 
Lietuvių Bendruomenes apylin 
kė per pirmininkę Salomėja 
Daulienę įteikė didelę piniginv 
auką Lietuvos našlaičiams. La 
bai dėkingi už gailestingumą ir 
rūpestį, kad Lietuvos nu 
skriaustų vaikučių širaelėse 
trykštų gyvenimo džiaugsmas. 

x Dr. Arūnas Liubšys, Vil
niaus univers i te to Vaikų 
klinikų gydytojas, rugsėjo 4 d. 7 
vai. vak. Seklyčioje Vyresniųjų 
Lietuvių centre kalbės apie 
mūsų nusiųstus vaistus ir kitą 
medicininę pagalbą į Lietuvą, 
apie vaistų trūkumą ir apie me
dicinos padėtį dabartinėje 
Lietuvoje. Visi kviečiami šioje 
informacinėje vakaronėje daly
vauti. Vakaronę rengia LB 
Socialinių reikalų taryba. 

x Vytautas Maželis, prieš 
aštuonerius metus iš Lietuvos 
pabėgęs nuo bolševikų ir čia 
apsigyvenęs, yra išrinktas La 
Crosse. W i s c , simfoninio 
orkestro administratorium ir 
vadovu. V. Maželis yra baigęs 
Vilniaus konservatorijos pia
nino klasę, organizavęs kon
certus ir jiems vadovavęs. 
Amerikoje jis užsiėmė įvairiais 
darbais, paskutiniu metu buvo 
namų pirkimo ir pardavimo 
įstaigos agentas. 

x Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX RE ALTO RS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

<sk> 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 11* 
Miltų 10 sv.. cukraus 10 sv.. i> 
žiu 6 sv.. aliejaus 64 oz., 8 
O'Clock pupelių kavos 39 oz.. 
mėsos konservai: 2 dėž.. kumpi') 
1 i kg'. 2 dėž. liežuviu drebučiu') 
se '0.65 kg;. 2 dež. vištienos sa
vo sultyse <0.65 kg). Pilna kai
na $100. bus pristatyta bet ku-
rioje Lietuvos vietovėje per 10 
uarbo dienų. „ŽAIBAS" 9525 
S©. 7»th A ve., Hickory Hills 
IL 60457 - tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

x E k s k u r s i j a į Š i l u v o s 
Mari jos koplyčios VVashing 
ton. DU, sidabrini jubiliejų 
spalio 11 14 d. Rezervacijoms 
kreiptis į: Birutę Zalatoriene, 
Trave l Advisers, Inc . tel. 
708-524-2244. 

(sk) 
x Pa rduodami AUTOMO

BILIAI Lietuvoje papiginto 
mis kainomis su garantija. 
Transpak , 2638 W. 69 St.. 
C h i c a g o . IL 60629. te l . 
312 436-7772. 

(sk) 

x Baltijos res torane geras 
l ietuviškas mais tas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdiena 11 v.r. y v.v Uždą 
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
be r t s Rd., tel. 708-458-1400. 

į sk ) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa 
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą. Albinas Kurkul is , tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andr ius Kurkulis . 

x Lietuva Parcel Service 
praneša: numatom: pakeitimai 
siuntiniams į Lietuva ir todėl J. 
Juodvalkienė išvyksta Lietu
von. Nuo ruK.-ejo 1 d. iki rugsėjo 
26 d jos ištaiga bus uždu:>tu. 

x Bostono Vyrų s e k s t e t a s j 
koncertuos Chicagos Jaunimo 
centre spalio 6 d Koncertą 
rengia ir visus a t s i lankyt i 
kviečia Jaunimo centro val
dyba. 

x Bronius J u o d e l i s , Lietu
vių tautinių šokių festivalių 
korporacijos direktorius, tar> 
bos pirmininkas, talkininkauja 
IX Tautinių šokių šventėm 
rengimui. Korporacijos, kuri 
yra JAV LB ir Lietuvių tautiniu 
šokių instituto junginys, di 
rektorių taryba paskyrė 4,000 
dolerių tautinių šokių kursų su 
ruošimui Dainavoje. 

x V i l h e l m a s Č e p i n s k i s , 
keturiolikos metų amžiaus 
smuikininkas, gyvenąs Kaunu 
mieste, rugsėjo 29 d. at l iks kon 
certą Jaunimo centre . Visi 
kviečiami atsilankyti . 

x K r i s t i j o n o D o n e l a i č i o 
p r a d i n ė ir aukš t e sn io j i 
l i t u a n i s t i n ė s mokyk los 
1991 1992 mokslo metus pra 
deda rugsėjo 7 d. Francis M. 
McKay valstybinės mokyklos 
patalpose. 6901 S. Fairfield 
Ave., Chicagoje. 9 v.r. mokinių 
regis t rac i ja . R e g u l i a r i o s 
pamokos abiejose mokyklose 
prasidės 10 v.r. ir tęsis iki 1. v. 
p.p 

x Medin inkų t r a g e d i j a , jos 
aukų laidotuvės, demonstracijos 
prieš OMON Lietuvoje bei kiti 
įdomūs ir svarbūs praeitos sa
vaitės įvykiai Lietuvoje bus 
rodomi filme ši šeštadienį, 
rugpjūčio 31 d., 1 vai. p.p. ir 5 
vai. p.p Seklyčioje Visi kvie
čiami p a m a t y t i š ių dienų 
įvykius Lietuvoje. Popietę 
rengia JAV LB Socialinių 
reikalų taryba. 

x Mari ja Va i tk i enė iš Bell-
ville. Illinois įsigijo 5 bilietus į 
„Draugo" pokylį, kuris bus rug
sėjo 22 d., sekmadienį, Martini
ąue salėje. M. Vaitkienė yra 
„Draugo" nuoširdi rėmėja, ji ne 
praleidžia jo renginių, nors ir 
gyvena toli nuo Chicagos. 

x Dėmesio! Kas no r i t gauti 
va i ravimo te i ses <US drivers 
license) skambinkite E d v a r d u i 
Šumanui , tel . 708-246-8241. 

(sk) 

x K A R G O l L I E T U V A : d i a 
bužiai. maistas, vaistai. MUITO 
NĖRA, KIEKIS NERIBOTAS 
Pristatome į namus pigiau
siomis kainomis. Siuntinius 
mums siųskite paštu arba UPS. 
RŪKYTOS MĖSOS GAMINIAI 
su pristatymu į namus 22 sv. 
tik $80. Pervežame dolerius i 
Lietuvą At l an ta lmpor t -Ex-
port . 2719 W. 71 St., Chu ago. 
IL 60629. tel . 312^134-2121. 

(sk) 

Pivašiūnuose Lietuvoje keliautojai iš-JAV'-bių. Iš k a i r e i d: -J. Meškuu.->kien" Marija Rimienė 
«kui. •- iikarpa einu'. Sofija Kuriatmunienė, Alfonsas Bumbulis ir Pivašiūnų kl-)>••:: . kun 
Vytaut Gudavičius. 

MOKYTOJO KELIAS, 
VAIKAS, KARAS, 

DRAUSMĖ 
Iš mokytojų stud. savaitės (5) 

JUOZAS MAS1LIOMS 

IŠ ARTI IR TOLI 
J.A. VALSTYBĖSE 

— P a b a l t i e č i ų k o m i t e t a s 
Seattle. Wash., vadovaujamas 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kės vicepirmininkės Jūratės 
Mažeikaitės-Harrison, surengė 
bendrą visų pabaltiečių 1941 m. 
birželio trėmimų minėjimą. Po 
maldų latvių koplyčioje minė 
jimą pravedė Saulius Matas. 
Dalyviai budėjo su žvakutėmis. 
Dr. Gunar J. King, latvis, 
jautriai kalbėjo apie savo šeimos 
pergyvenimus. 

— Kathie Moritis Seatt le, 
Wash., kalbėjo apie Lietuvą 
trims skirtingoms auditorijoms 
Sunset mokykloje Bellevue. Ji 
buvo pasipuošusi tautiniais dra
bužiais ir vaikus mokė pasisvei
kinti lietuviškai. 

— Dr. J u o z o Mikelionio 
knyga anglų kalba ..Physician 
at the Crossroads'? galima užsi
sakyti jo namuose, paskambi 
nant telefonu 363 7085. Taip 
pat jis yra parašęs lietuviškai 

laikotarpi . . . daug pajėgumo, knygą „Benamiai". 
— I rena Blekytė, Lietuvių 

': Ketvirtadienį, rugpjūčio 15, rašytojas Vacys Kavaliūną 
Žolinės švente Šventė — ne Clevelando. Tai ne paskaita, o 
šventė, o rutina ta pati. dar pasioasakojimas apie savo kaip 
paskaitų skaič:-.:- padidintas... mokytojo kelią. Jis dalyvauja 

Dienos pirn nku pakvie- tryliktą kartą stud. savaitėse 
čiamas Juozas Plačas, Dariaus 
Girėno lit. mokyklos vedėjas. 
Pirmąja, paskait . Mokytojo 

kel iu" skaitė ;<rdugogas ir 

kiekvienoj yra skaitės paskaitų 
literatūros klausimais, o dabar 
— apie savo kelią. Mėgęs filo 
suiiją. studijavo prancūzų ir 
lietuvių k., mokytojavo Taura-

x E l e n a J a s n a u s k i e n ė , gėje ir Vilkaviškyje. Papasako-
Yucca Valley Cal . pratęsė j 0 a p i e ^a i r ius sunkumus bol 
„Draugo" presui įeratą viene- ševikmetyje ir vokiečių okupaci 

x El izabeth Tubut is-Bar-
nes ieško savo giminiu Lietu
voje: Tubutis ir Naksas (Nakas?) 
šeiniu. Žinantiej i apie tas 
šeimas prašomi rašyti: E. Bar-

Apie pasikeitimus tuojau bus nes. 1220 Highvvay 85 North. 
pranešta spaudoje. 

(sk) 
Fayetteville. G A 30214. 

(sk) 

riems metams pridėjo 50 dol 
auką ir laišku.. „Be .Draugo' 
gyventi tikn i būtu liūdnas 
gyvenimas ' ula. kad .Drau
go" pristatymas labai blogas. 
Čia, žinoma, kaltas paštas. 
Linkiu vis; dministracijai ge 
ros sveikatos darbe, nepavargs-
tam dirbti toliau". E •! 
nauskien kelbiame garbės 
prenuBoei e, o už icmim.i 
oavos spauu tariame nuosit d . 
ačiū. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 20 dol. auka: V No 
rusi:*. Millgrote, Ont . Kanada. 
Levutė Kriščiukaite. West 
Harttoiu Oonn.. P. Augaitis. Is-
lington. Kanada, Joe Galinis, 
Lemont, III h Žara, Vucaipa. 
Gal., Zita /virzdys. Olyrnpia. 
Wash.. Ant.inma Rejeris. Oak 
Luwn. Iii Nuoširdus ačiū. 

x Grąžino laimėjimų šak-
neles su 15 dol. auka: Petras ir 
Daiva Kisieliai. Berwyn. 111.. V. 
Zinkevičius, ("hicago. III . K. 
Čepaitis,. Etobiak, Kanada, K. 
Bulota. Los Angeles. Cal . . 
Ambroziejus Numgaudis. Costa 
Mėsa. Cal.. St. Vaškys. St. Pe-
tersburg Beach. Fla. 

jos metais. Būta jaudinančiu 
momentų, kai mokinys perspėjo 
slėptis nuo išvežimu, kaip nešė 
maisto vežamiesiems kolegoms 
ir mokiniams. Vokiečių metu 
turėjo skundike mokytoja, 
turėjo saugotis. Art inant is 
bolševikams, teko bėgli, nors su 
savim norėjosi pasiimti visa 
Lietuvos žeme ir visus mok} 
tojus. Vokietijoj dirbo Liul 
Spakenberge; Amei ikoje 
Clevelando vysk. Valančiaus lit. 
mokykloje ir Pedagoginiuose 
kursuose. ..Nuo Taurage- ligi 
Clevelando darbas .>u mokiniais 
šviečia kaip šviesus žiburys' . 
pasakė baigdamas. 

Antrąją paskaitą skaitė Vita 
Musonytė Auks tuol ienė iš 
Clevelando. Jos tema: ..Vaiko 
vystymasis". Vaikas iki 2 metu 
išmoksta atskirti, kuris tėvas, 
kuri motina, kas puodukas, kas 
šaukštukas Išmoksta pasitikėti 
tėvais. 2 4 metų išmoksta 
kalbėti žodžiais, pergyvena 
baimę, sapnuoja košmarinius 
sapnus. Pradeda suvokt i 
sąvokas, yra egocentriniame 
amžiuje. Nuo 4 metų reiškia 
daug iniciatyvos, nori žinoti 
kodėl taip. o ne kitaip. 6-11 m. 

bet uar nesupranta ab irakčių 
...voku Nuo 11 metu, per
gyvena protinius ii fizinius 
pas ikei t imus, ima upras t i 
abstraktines sąvokas, mano, 
kad visi turi jį suprasti. Jei per
gyvena nemalonų įvykį, galvo
ja, kad visi apie tai žino. 

Vaikai .-kiriasi vienas nuo 
kito. Vieni lengvai prie kitu 
prisitaiko, kiti pamažu, treti la 
bai sunkiai Prelegentė davė 
keletą konkrečių patar imų, 
kaip suaugusiam bendrauti su 
vaikais ir spręsti jų problemas. 

Trečioji priešpiečio paskaita 
Viktoro Jautoko jos — 
..Elektroninis kata.-". Mokslas, 
technika, elektronika dabar 
labai pritaikoma kai o reika
lams ginklams ir žvalgybai. 
Ginklai bombos raketos, 
eruise missile, toi pėdos 
vandens ir lėktuvų, patrioto 
raketos. Žvalgybai vartojami 
sateli tai , lėktuvai AVVACS. 
bepilotiniai lėktuvai. Bombos 
dabar yra gudt ios. gudresnės ir 
gudriausios su visokiais elektro 
niniais ir kompiuterių įren 

- • ekia didelio 
taiklumo. 

Po'paskaitos buvo daugyb 
klau skėlė ir 
tiksliau paaiškino tai. kas Persų 
įlankos karo metu buvo matyta 
tik televizijoje. 

Ketvirtoji paska i ta buvo 
popiet. Ją >k lite i. utė Vinda-
štenė. buv K Donelaičio lit 
mokyklos n dabartinė Sv Kito-
amerikiečių mokyklos mokyto
ja Tema „Drausmės palai 
kymas mokykloje" Bet kokie 
specialistai turi -avo darbo išsi
lavinimą .» pažįsta medžiaga: 
siu\- ;.;- medži jas, stalius -
medį ir pan. Mokytojas turi 
pažinti savo mokinius ir jų tė
vus. Maždaug iki 12 m. vaikai 
nemeluoja, nebent var toja 
„baltąjį melą". Mokykla turi 
vaiką išmokyti, ko jam gyve 
nime reikės Tėvu pareiga sekti. 
kaip jis atlieka namų darbus. 

x KASA. Lith. Kederal Cre-
dit Union, bus uždaryta rugsėjo 
2 d., ..Labor Day". Po šios 
šventės KASA veiks įprastomis 
valandomis. Kviečiame visus 
lietuvius tapti KASOS nariais. 
Vienkartinis nario mokestis tik 
3 dol. Informacijai skani 
binkite tel. 312-737-2110. 

(sk) 

x DĖMESIO, DĖMESIO! 
Tą dieną, kai Amerikos pre 
zidentas pripažins Lietuvos 
nepriklausomybe, tą patį vaka
rą Pasaulio lietuviu centras 7 
vai. kviečia visus lietuvius į 
Centrą, kar tu pasidžiaugti 
Lietuvos pripažinimu ir įsijun 
gimu į laisvu ir nepriklausomu 

x 55 S V A R U S MAISTO 
PRODUKTŲ p r i s t a t o m e į 
namus L I E T U V O J E : įneša, 
olandiškas sūris, šprotai, alie
jus , k o n d e n s u o t a s p ienas . 
cukrus, miltai, ryžiai, kruopos, 
kava. arbata, prieskoniai -- $95 
MĖSOS GAMINIAI aukščiau 
šios kokybės: Panevėžio file, 
žemaičiu dešra, sprandinė, me
džioklines dešrelės, servilatas. 
22 sv $95. Mažesnis siun
tinys $65. T R A N S P A K . 
2638 W. 69 St., Ch icago , IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x S I U N T I N I U S PRISTA 
TOM K i namus L I E T U V O J E . 
Kubai, maistas, vaistai - KIE-

tautų šeimą. Tą vakarą tegul KIAI N E R I B O T I . MUITO 
visi keliai veda mus į Pasaulio NĖRA. Iš kitu miestu savo 

tel . 312-977-7242 dirbą su Rod- lietuvių centrą su tauta atšvęs daiktus siųskite mums pastų a r 
man & Renshavv, Inc. Chicago- ti labai sunkiai iškovota laisve b a U P S T r a n s p a k , 2638 W. 69 
je. Iš kitur, skambinkite veltui: ir nepriklausomybe Sekite ži ^t., ^__^*???' " ' 606^9. tel. 

Bendruomenės Seatt le apy
linkės pirmininkė, paraše „The 
New York Times" dienraščiui 
aišką, atsiliepdama į dienraščio 

vedamąjį straipsnį tiesioginės 
pagalbos Maskvai reikalu. Laiš
kas buvo išspausdintas. 

— J ū r a t ė Mažeikaitė-Har-
rison turėjo pasikalbėjimą su 
Valstybes departamento atsto
vu Paul Goble. tik grįžusiu iš 
Lietuvos. A t sakydamas į 
klausimą, ką lietuviai turėtų 
šiame krašte daryti , Goble 
a t sakė : , ,Rašykite laiškus! 
Skambinkite!" ,.Tulpė ragina 
visus Seattle lietuvius rašyti 
laiškus, ypač dabar svarbiu 
reikalu, kai Senatas ir Atstovų 
i urnai atostogauja. 

— Emilija Tut l ienė ir Dalia 
1 u t l y t ė - M r o w i e c pravedė 
Lietuvos Dukterų draugijos 
gegužinę mėlynių sode Arling-
ton. Gegužinė turėjo didelį 
pasisekimą, nes buvo puikus 
oras ir geras maistas. 

Amerikiečių mokyklose yra 
mokinių teisė, tėvų teisė ir 
šiokia tokia mokytojo teisė. 
Mokytoja- daug ko negali 
Mokytojas turi ramiai mokyti, 
atsako už mokinių saugumą. 
Lengviau drausmę palaikyti, 
-usodinus alfabetine tvarka, 
žinai pavardes Etiketo mokyti 
sunku, nes namie niekas nemo
ko mandagiai elgtis. Mokytojo 
en tuz iazmas daug padeda 
mokinių dėmesiui patraukti ir 
drausmei palaikyti. Vartojant 
humorą aiškinime, geriau įsi
dėmima. Vaikai lanko lit. 
mokyklas, nes tėvai verčia. 
Daug ir amerikiečiu nelankytų 
savo mokyklų, jei įstatymas ne
verstų. Svarbu įsigyta mo
kykloje draugystė, pagyrimas. 
Vadovėliai pa t r auk le sn i 
iliustruoti. Kad mokytam bus 
geriau ateityje, ne visiems tai 
realu. Amerikiečiu ir tėvai, ir 
vaikai g ras ina mokytojus 
teismu. Būna atsitikimu, kad ir 
grasinimą įvykdo, nors ne visa
da laimi. Norint sudrausminti, 
ga l ima išdykėl io pavardę 
parašyti lentoje, galima duoti 
ką nors perrašyti, pažymint, 
kad tai pabauda. Grąžinti su 
tėvu parašu. Galima išsikvies
ti mokinį, privačiai pakalbėti, 
net pasirašyti sutartį Daugelis. 
vartojant t inkamas drausmi
nimo priemones, pasitaiso. 
Maloniausia, kai po daugelio 
metų sutinki buv. mokinį, kuris 
dėkoja už darbą. 

Vakare buvo paminėta Žo
linių šventė, pasimelsta už 
žuvusius del Lietuvos. 

tel. 1-800423-2294. nias 312-436-7772. 
(sk) - k ' (sk) 

• t ..Kovo" sportininkes laive Baltijos juroje plaukia > L« i i 
Nuoti Algio Rujjieniauji 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S Ked/ie Avenue 

t hicago, IL 60b2<» 
Tel . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo <* iki 7 \ ji vak 
s t s tao 9 v.r. ik; 1 vai d. 




