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Lėktuvas iš Igarkos 
Iškilmingai sutikti Sibiro tremtinių palaikai 

Kėdainiai. 1989.VU.29 (SIA). 
Kėdainių kariniame aerodrome 
liepos 28 d. nusileido lėktuvai iš 
Igarkos su Sibiro tremtinių pa
laikais. Kartu parskrido ir Igar-
koje dirbusių ekspedicijų nariai 
— jaunimo grupė vadovaujama 
R. Bakučio ir „Tremtinio" 
klubo, vadovaujama A. Petroko. 

Visą dieną Kėdainių mieste 
grojo gedulinga muzika. Aerod
rome po pietų iškrovus palai
kus, 15,000 minia dalyvavo 
gedulingame mitinge. Karstai 
buvo uždengti tautinėmis vėlia
vomis ir pašventinti, buvo gie
damos psalmės. Kalbėjo Bažny
čios, Sąjūdžio Seimo tarybos, 
Respublikos ir vietinės valdžios 
atstovai. 

Kalbėjo kun. Tamkevičius 
Mitinge dalyvavęs Kunigų 

seminarijos dvasios Tėvas kun. 
Sigitas Tamkevičius pasakė: 
„Kas tėviškės atkels vartus kai 
grįšim, kas žiburį uždegs, kas 
alkanus pavalgydins, kas pava
sary po baltą vyšnią mūs ištrem
tųjų atminimui pasodins... 
Kai dundėjo gyvuliniai va
gonai į Rytus, kas tada tikėjo, 
kad jie sugrįš. Kai jie, šie 
mirusieji nebuvo laikomi žmo
nėmis, kas tikėjo, kad tauta juos 
taip iškilmingai pagerbs, kad jie 
prisikels. O vistiek tautos 
širdyje „šitas tikėjimas ir šita 
viltis buvo. Praeis hitleriai, 
Stalinai ir berijos, praeis prie
varta ir kankinimai, melas ir 
požeminiai ir išauš tiesos ir 
teisingumo rytas. Be šitos 
tikėjimo atramos į Dievą 
Lietuva nebūtų išlikusi, ir šita 
diena nebūtų atėjusi. 

„Beveik pusė šimtmečio rei
kėjo laukti, kol tėviškė atkėlė 
vartus savo sūnums ir dukroms. 
Jie sugrįžo pas mus ir yra mums 
be galo brangūs. Ir ne tik šitie 
karstai su nekaltų aukų kaulais 
— jie yra gyvi mūsų tarpe. Jie 
buvo nekalti. Vienintelė jų 
kaltė, kad gimė ir augo prie Bal
tijos, kad mylėjo Dievą ir savo 
Tėvynę, kad jų rankos buvo 
pūslėtos nuo darbo. 

„Jie buvo pasmerkti baisiai 
kančiai. Šaltis ir badas, artimųjų 
ir Tėvynės praradimas. Man tik 
kelis lašelius teko išgerti iš 

belaisvio ir tremtinio karčios 
taurės, ir žinau, ką pakėlė jie, 
kai tą taurę reikėjo išgerti iki 
dugno. Jie ėjo į nežinią, iš jų 
buvo atimta viltis. „Niekada 
negrįšite" — sakė prievartos 
vykdytojai. Jie pasitiko savo 
kančią atsirėmę į Dievą. Jie šal
dami ir badaudami, kankinami 
tėvynės ilgesio, artimųjų 
praradimo ir nežinios, kalbėjo 
rožančių, prie krūtinės spaudė 
kryžių, jų lūpos šnabždėjo ar 
giedojo „Marija, Marija". 

„Ačiū jums, kad buvote 
šitokie, mes jus sutinkame kaip 
laimėtojus, jūs būsite su mumis 
ir mokysite mus mylėti Lietuvą 
kaip jūs ją mylėjote seniau. Į 
kapus jus varė ne tik šaltis ir 
badas, bet ir tėvynės ilgesys. 
Jūs mokysite mus mylėti Dievą 
kaip jūs jį mylėjote tenai. Gy
vuliniuose vagonuose pažeminti 
ir ujami, jūs meldėtės net už 
savo kankintojus. Jūs mokysite 
mus mylėti žmones kaip jūs 
mylėjote tenai, mokėdami da
lintis paskutiniu duonos kąsniu. 
Jūs kviesite atgailauti visus, 
kurie jus kankino, jūs budinsite 
sąžines. 

„Jūs mokysite mus atleisti 
vieni kietiems ir būti vieningais 
ir niekada nekasti duobės savo 
broliui lietuviui. Į jūsų auką 
mes atsiremsime kai bus sunku, 
kai ateis noras nuleisti rankas 
bestatant naujos tėvynės namą. 
Ačiū, kad tiek daug pakėlėte, 
sugrįžote ir liksite brangiausio
ji mūsų tautos dalis". 

Užbaigus mitingą giesme 
„Marija, Marija" ir Lietuvos 
himnu, tremtinių palaikai buvo 
sukrauti į automobilius ir išve
žioti į rajonų bažnyčias, kur ir 
buvo pašarvoti. 

Vilniuje 
Po apeigų Kėdainiuose, pen

kių t remt in ių palaikai iš 
Kėdainių karinio aerouosto 
buvo atvežti į Vilniaus Šv. 
Teresės bažnyčią. Liepos 29 d. 
rytą gedulinga procesija su 
karstais iš bažnyčios pajudėjo 
arkikatedros link, kur įvyko 
Mišios. 

Po to karstai su palaikais 
buvo išvežioti į įvairias Vilniaus 
kapines, kur ir buvo palaidoti. 

Palaipsniška taktika Lietuvoje 
Komentatorė žavisi lietuvių išradingumu 

Pikti pirkėjai Varšuvoje pirmadienį grūdasi j krautuves, stengdamiesi apsirūpinti maistu dar 
prieš kainų iškilimą net 300 procentų, panaikinus maisto kainų kontrolę. Daugelis krautuvių 
Lenkijos sostinėje buvo išsipardavusios jau prieš vidudienį ir ankst i užsidarė. 

Kardinolas Lustiger Kaune 
Lietuvių Informacijos Cent

ras New Yorke pranešė, jog š.m. 
gegužės 4 d. Kaune lankėsi 
Paryžiaus kardinolas Jean-Ma-
rie Lustiger. 

Prieš dvyliktą valandą prie 
arkikatedros bazilikos durų 
svečią iškilmingai sutiko kardi
nolas Vincentas Sladkevičius, 
beveik visi Lietuvos vyskupai, 
būrys kunigų ir gausi minia ti
kinčiųjų. Pasveikinimo žodį 
lotyniškai tarė vysk. VI. Miche-
levičius. 

Kardinolo pamokslas 
Koncelebruojamose kartu su 

Lietuvos kardinolu Kristaus 
Dangun žengimo šventės 
Mišiose, Paryžiaus kardinolas 
prancūzų kalba pasakė pamoks
lą, kuriame, priminęs Kristaus 
įpareigojimą apaštalams, kad 
jie, gavę Dvasią, turės būti Kris
taus liudytojais, užakcentavo, 
kad mes visi šiomis dienomis 
turime įvykdyti tą užduotį, 
kuri ir mums yra patikėta. Kris
tus kalba pasauliui — kalba 

Krikščioniškos 
Labdaros Fondas 
Įkurtas Šiauliuose 

Sąjūdžio Informacijos Agen
tūra praneša, kad yra įkurtas 
Lietuvos Krikščioniškos Lab
daros Fondas, kuris „pasitar
naus mylimiems Lietuvos 
žmonėms, sumažins skaudžiai 
juntamą dvasinį, moralinį ir 
materialinį nepriteklių, parems, 
palaikys ir stiprins vienišus, 
senus, ligotus, niekuo nekaltus 
pamestus kūdikius, tėvų už
mirštus vaikų namuose ir inter
natuose, vargstančius dėl silp
nybių žmones. Fondas rūpinsis 
medikamentų teikimu, parems 
AIDS profilaktikos ir kitas 
sveikatos apsaugos programas 
Lietuvoje". 

Tarpkonfesinė organizacija 
Apie fondą pasakoja jo inicia

tyvinės grupės narys, Šiaulių 
evangelikų krikščionių baptistų 
presbiteris Otonas Balčiūnas: 
„Idėja padėti žmogui buvo se
niai — padėti ne tik dvasinėje 
plotmėje. Iki šiol mūsų labdara 

rėmėsi asmenine iniciatyva. 
Dabar pagalba bus realesnė". 

„Fondas — tai tarpkonfesinė 
organizacija", sako Balčiūnas. 
„Esame pasiruošę bendradar
biauti su visais geros valios 
žmonėmis. Jau turėjome kon
taktų su „Caritas" ir Sveikatos 
apsaugos ministerija. Teisine 
prasme esame kūrimosi stadijo
je, tačiau praktiškai veikiame 
jau nuo birželio pradžios". 

Fondas jau susilaukė dovanos 
iš vienos misijos Vakarų Vokie
tijoje — 50,000 knygų įvairios 
religinės literatūros lietuvių ir 
rusų kalbomis. 

Ypatingą dėmesį skirs 
AIDS problemai 

Pagal įstatų projektą numa
tyta, kad Fondas „organizuoja 
praktinę labdaros, atjautos, 
dvasinės paramos veiklą 
medicinos įstaigose, senelių 
prieglaudose, vaikų namuose, 
internatuose, įkalinimo įstai
gose; remia ir organizuoja rea 
bilitacijos centrus, laikinos 
globos namus alkoholikams, 
narkomanams, buvusiems kali
niams..." Į fondą gali kreiptis 

visi, ne tik tikintieji. Ypatingą 
dėmesį skirs AIDS problemai. 

Užsienio misijų pagalba 
Užklaustas, ar nebus sunku. 

Balčiūnas atsakė: „Aš tikiuosi 
Dievo padėjimo šiuose darbuo
se. Tai pagrindinė garantija. Be 
to manau, kad mums į pagalbą 
ateis pakankamai kompetentin
gų žmonių". 

Esamieji fondo ryšiai, anot 
Balčiūno, duoda pagrindo 
tikėtis gausios paramos iš 
užsienio misijų, ir kadangi tos 
misijos bendradarbiauja tik su 
patikimomis organizacijomis, 
kurios gali užtikrinti, kad jų 
pagalba iš tikrųjų pasieks 
vargstančiuosius, „labai svarbu, 
kad (jos) pasitikėtų mūsų 
sąžiningumu, nuoširdumu", 
sako Balčiūnas. 

Svarbu krikščioniška meilė 
„Mūsų bendruomenė užregis

truota prieš keletą metų. Netru
kus gausime ir patalpas. Mane 
pirmiausia domina krikščio
nybės esmė, o ne baptizmas. 
Vienos konfesijos niekada ne
pastatau prieš kitą konfesiją. 

mums ir tam, ką mes darom — 
vykdom Kristaus patikėtus 
darbus. 

Jis sakė, kad Kristus veikia ir 
per mūsų silpnumą, ir per mūsų 
kančią. Mes kenčiame padarę 
klaidų; ken&ame dėl kitų 
niekšiškumo ir dėl savo. Dažnai 
nežinome, kodėl kenčiame. Bet 
ir Kristus pasakė kentėsiąs 
prieš įžengdamas į garbę. 

Žmonių akimis Nukry
žiuotasis nugalė tas ir su 
Juo viskas baigta, kalbė
jo kard. Lustiger. Bet šia
me Nugalėtajame, Pasmerkta
jame yra Dievo meilės didybė, 
kurioje spinduliuoja gailestin
gumas. Jei suprantame Kris
taus kentėjimus, tai ir iš savo 
kentėjimų gaime padaryti per
galės įranki, kentėdami už 
žmones. 

„Kristaus dangun žengimo 
dieną mes kupini džiaugsmo, 
nes Kristų? leidžia Bažnyčiai 
tęsti tą vargą ir darbą, kurį 
jis iškentėjo", savo pamoksle 
sakė Paryžiaus kardinolas. 
„Jūsų tau:os tikėjimas yra 
žinomas ir mus pripildo nuo
stabos bei dėkingumo. Bet jūs 
turite išmokyti ir jaunimą 
įvertinti Kristaus meilę. 

„Ir mūsų tauta daug patyrė 
skausmo", jis sakė. „Paskui mes 
užmigome :r pabudome be Die
vo dovanų. 

„Jūs savt gyvenimu turite ir 
toliau rodyti, kad ne šio pasau
lio lobiai, bet žmogaus laisvė 
yra tiesa. Dievas yra tiesa ir 

Svarbu, kad žmogus eitų į 
tikėjimą. Ne vienas išpažinimas 
pats savai n e nėra geras. J is 
geras tie*, kiek padiktuos 
vidinis įsitikinimas. Virš mūsų 
yra Dievas, kuris mato visų 
vidinį poreikį ir į jį atsako 
realiomis situacijomis. Toliau 
mes parodome, kiek tas poreikis 
yra tikras, ir pasirenkame. 
Mūsų santykiai su katalikais — 
normalūs Turiu gerų draugu 
katalikų" 

Numat>ta, kad Fondo 
valdybos kertinė būstinė bus 
Šiauliuose „Na, o pagrindinis 
mūsų tikslas", sako Balčiūnas, 
„įgyvendinti praktikoje krikš
čioniškas artimo meilės prin
cipus". 

mes turime gyventi tiesa, nes 
tik tiesa suteikia laisvę. 

„Nieko negalime bijoti — tik 
įžeisti Dievą ir žmogų. 

„Jūsų tikėjimas žinomas 
visame pasaulyje. Ką esate 
iškentę, tai pelnė daugybę 
malonių jums ir visam pasau
liui. Todėl noriu nusilenkti ir 
priklaupti prieš jus ir melsti, 
kad Dievas stiprintų jūsų meilę. 
Kaip apaštalai stiprinkite vieni 
kitus", baigė pamokslą kard. 
Lustiger. 

Dovana a rk ika tedra i 
Po Mišių Lietuvos kardinolui 

svečias įteikė didingą mons
tranciją — dovaną Vilniaus 
arkikatedrai. Ją įteikė Kaune, 
kadangi Vilniuje nesutiko 
arkivyskupo Steponavičiaus 
(dar nebuvo atvykęs iš Žagarės). 

Pietų metu Kauno Tarpdiece-
zinėje Kunigų seminarijoje, 
kard. Sladkevičius prancūziškai 
pasakė kalbą, kuria svečias buvo 
labai sužavėtas. Kalbas sakė 
pravoslavų dvasiškiai, kartu 
atvykę iš Maskvos ir iš Vil
niaus. 

Pas pravoslavus 
Po pietų svečias, lydimas 

kard. Sladkevičiaus ir arki
vyskupo Liudviko Povilonio, 
aplankė Kauno pravoslavų 
bažnyčią, trumpai susikaupė 
prie ten esančio katal ikų 
vadinamo Surdegio Švč. M. 
Marijos stebuklingojo paveikslo. 

Su gražiausiomis gėlių puokš
tėmis ir nuoširdžiausiais linkėji
mais svečias buvo palydėtas iki 
autostrados į Vilnių. 

Tai buvo pratęsimas gražios 
pažinties, kuri prasidėjo Romo
je Lietuvos vyskupų Ad Limina 
vizitacijos proga, kai 1988 m. 
balandžio 21 d. Paryžiaus kar
dinolas padarė pirmą vizitą 
Lietuvos vyskupams ir pareiškė 
norą aplankyti Lietuvą. 

— Afganų sukilėlių užpuoli
mas Kabule užmušė 21 asmenį, 
kai raketos pataikė į ligoninę, 
žmonių pilną autobusų stotj ir 
dviračių fabriką. Dar kiti 58 
asmenys buvo sužeisti. Tuo tar
pu Stockholme JAV-ių ir Sovie
tų Sąjungos delegatai pradėjo 
dvi dienas derybų dėl Afganis
tano. Tai pirmas toks susiti
kimas po sovietų pasitraukimo 
iš Afganistano praėjusį vasario 
mėnesį. 

Pirmadienio Washington 
Times laidoje politinė ko
mentatorė Georgie Ann Geyer 
parašė įdomų vedamąjį apie 
susitikimą su Persitvarkymo 
Sąjūdžio seimo tarybos pirmi
ninku prof. Vytautu Landsber
giu, pavadindama jį „oriu, 
akiniuotu muzikos profeso
riumi", „civilizuotu žmogumi iš 
Pabaltijo, kuris mums dėstė, 
kaip Pabaltiečiai taps nepri
klausomi', naudodami skirtin
gą, subtilesnę taktiką". 

Landsbergio dėstomą strate
giją ji aprašė cituodama jo žo
džius: „Gegužės 18 d. mes pa
keitėme Lietuvos Konstituciją 
ir paskelbėme suverenumą. 
Maskva neatsiliepė. Tuomet 
mes pasiskyrėme teisę užvetuoti 
bet kurį Sovietų Sąjungos 
įstatymą. Mūsų būdas yra 
nuolatinis (spaudimo) didinimas 
— pastumiam, tada laukiam ir 
stebim. Siekdami nepriklau
somybės, mes pradėjome leisti 
įstatymus ir (nuo Maskvos) 
šalintis pažingsniui. Pabaltijo 
valstybės yra išskirtinėje 
kategorijoje: stengiasi dekolo-
nializuotis palaipsniui". 

Pastebėdama, kad įvykiai Lie
tuvoje gavo daug mažiau spau
dos dėmesio negu tokie Estijoje, 
Ukrainoje ar Sibire, Geyer rašė, 
kad Lietuvoje jie yra „daug 
įdomesni, turintys gilesnės 
reikšmės". „Sakykim", ji rašo, 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Japonija pasiūlė ekono
minę pagalbą Kambodijai, jei 
vykstančioje 19-kos tautų kon
ferencijoje bus rastas sprendi
mas dešimt metų besitęsian
čiam civiliniam karui tame 
krašte. Konferencijoje daly
vauja ir tos keturios grupės, 
kurios Kambodijoje kariauja: 
komunistinio Vietnamo remia
ma dabartinė vyriausybė ir trys 
rezistentų grupės. 

— Paryžiuje JAV Valstybės 
Sekretorius James Baker susiti
ko su Kinijos ministeriu Qian 
Qichen, stengdamasis atitaisyti 
JAV-ių pašlijusius ryšius su 
Kinija po kinų vyriausybės gru
baus elgesio su demokratijos sie
kiančiais piliečiais. 

— Vietnamas JAV-ių atsto
vui perdavė palaikus 15-kos 
JAV kareivių, žuvusių Vietna
mo karo metu. Dar 1,500 JAV 
kareivių yra karo metu pra
puolusių sąraše, be žinios, ar 
gyvi ar mirę. Grąžinimas žu
vusiųjų palaikų yra viena pa
grindinių kliūčių normaliems 
diplomatiniams santykiams su 
Vietnamu. 

— Kinų operos, besilankan
čios San Francisco mieste, 
aštuoni nariai leido gastro
liuojančiai Kun operai grįžti į 
Šanchajų be jų. JAV Imigraci
jos pareigūnai sakė. jog jie dar 
nėra gavę iš jų azilio teisės 
prašymo. Pabėgėliai išnyko 
dviejų dienų laikotarpyje ir kol 
kas nieko daugiau apie juos 
nėra žinoma. 

— Prez. Bush užvetavo Kon
greso priimtą įstatymą, pagal 
kurį būtų uždedamos sąlygos 
dėl JAV-ių bendradarbiavimo 
su Japonija ginklų gamyboje, 
nes besąlyginiai apribojimai 
jam „surisią rankas'* ir pažeisią 
JAV-Japonijos saugumo sutar
tį, prarandant nemažus stra
teginius ir komercinius laimėji 
mus. 

„kad ir šio pavasario įvykiai... 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
dis... pirma paskelbė nepri
klausomybę nuo Sovietų 
Sąjungos. Paskui, visą laiką 
bandant (Maskvą), buvo 
atšauktas tarybinis automobilių 
mokestis Lietuvoje". Lietuvos 
Aukščiausia taryba patvirtino 
savivaldos planą, kurio dalis 
yra nepriklausoma valiuta. 
Sąjūdžio prastumtas ekonomi
nės reformos projektas duoda 
privačią žemės nuosavybę nuo 
1990 m. birželio 1 d. 

Maskvai vis dar rimtai nerea
guojant, „žingsniai buvo pa
greitinti, kol pagaliau įvairios 
grupės palietė didžiausią 
sovietų baimę" ryšium su 
mažumomis: savo kariuomenę. 
Sąjūdis priėmė rezoliuciją, kuri 
šaukiasi Lietuvoje esančios 
sovietinės kariuomenės pašali
nimo iš Lietuvos „tuč tuojau". 

„Į šį iššūkį kariuomenės pa
reigūnai reagavo labai nega
tyviai", pasakojo p. Lands
bergis, „bet kaip ir kitais atve
jais, pamatėme, kad juos prie tos 
minties pratinti reikia pama
žu". 

„Lyg to neužtektų", rašo 
Georgie Ann Geyer, „Maskvai 
iššūkį metė net ir jos pačios' 
Lietuvos komunistų partija", 
pasiskelbdama nepriklausoma 
nuo „broliškos" tarybinės par
tijos, ir įsirikiuodama į įvairių 
kitų partijų tarpą Lietuvoje: 
Krikščionių demokratų. Social
demokratų ir Helsinkio peržiū
ros grupių ir kitų, „laukiančių 
eventualių laisvų rinkimų". 

„Įdomu ir ta i" ji rašo, „kad 
Lietuvą kaip susirinkimų vietą 
naudoja reformos grupės ir iš 
mažiau organizuotų respubli
kų", k.t. Gudijos, kuri neseniai 
Vilniuje turėjo savo steigiamąjį 
suvažiavimą, nes negalėjo rink
tis savo sostinėje Minske. „Tad 
darbininkų ir reforminiai sąjū
džiai dabar jau suformavo 
srautus, tekančius tarp anks
čiau izoliuotų respublikų". 

„Ką visa tai sako man", rašo 
komentatorė Geyer, „yra tai. 
kad Sovietų Sąjunga bręsta 
kaip tauta (sic)", sprendžiant iš 
to. kaip Gorbačiovas nebesinau
doja grubia, primityvia represi
ja, ir kad „lietuviai patys, kaip 
p. Landsbergis mums aiškiai 
parodė, mums rodo, kaip gerai 
jie moka išgalvoti intriguo
jančias socialines ir politines 
taktikas". 

„Kaip M. Gorbačiovas mano 
tvarkytis su Lietuva, jei iš viso 
tą jau yra apskaičiavęs, gali 
pasirodyti rugpjūčio 23 d. Tą 
dieną yra 50-toji sukaktis 
nedoro Hitlerio-Stalino 1939 m. 
pakto, kuriuo brutaliai buvo 
panaikinta Lietuvos. Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybė — iki 
šių inspiruojančių dienų!" 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 2 d.: Šv. Euzebi

jus, Tugaudas. Varpūnė. 
Rugpjūčio 3 d.: Šv. Niko

demas, Marana, Manigirdas, 
Lengvine. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 5:44, leidžiasi 8:09. 

Aukščiausia temperatūra tre
čiadienį 89 F, žemiausia - 68 F, 
tvankiau, maža galimybė lie
taus su perkūnija. Ketvirtadienį 
aukščiausia temperatūra 92 F. 
žemiausia — 67 F. dalinai saulė 
ta, karšta, tvanku, galimybe 
audros po pietų. 
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LAIŠKAI IŠ LIETUVOS 
Lietuvoje atsikūrus Skautų 

sąjungai, tenykštis jaunimas 
ieško artimesnių ryšių su bend
ros idėjos broliais ir sesėmis 
Amerikoje. LSS vadovybė, 
paskiri skautiški vienetai ir 
žymesni skau t in inka i , - ės 
Amerikoje gauna nemažai 
laiškų iš Lietuvos, kuriuose 
reiškiamas pageidavimas susi
rašinėti su skautiškuoju jauni
mu JAV-ėse ir Kanadoje. Visų 
gaunamų laiškų, ar norinčių 
susirašinėti asmenų pavardes ir 
adresus čia spausdinti negali

me. Raginame visus skautiškus 
vienetus, o taip pat atskirus 
brolius ir seses užmegzti 
korespondencinius ryšius su ok. 
Lietuvos jaunimu. Adresus susi
rašinėti norinčiųjų galite gauti 
kreipdamiesi į LSS Vyriausius 
Skautininke ir Skautininką, ar
ba į „Skautybės Kelią". 

Čia spausdiname porą laiškų, 
kuriuos Atlanto bangomis at
plukdė transatlantinę kelionę 
atlikę drąsieji Lietuvos buriuo
tojai. 

ir broliai, 'eses 
ur behūtume t kokie geografiniai toliai bestirtu,, 

mes visaaa esame arf/mi savo mintimis,saro dvasia. 
pirtimi buvome, esame ir būsime todėl, kad turime 
vienintelę , niekuo nepakeičiamą oMctiną ĮjhftfU] . 
šOd jos, dėt oMctinos I i A—E , mes kenčiame 
bendrus kančias, pildome Jos ežeras, upes bendrom/s 
aSanoims, dėl jos džiaugsmu, ir mums '.įsiems džiugu 
O kad Jos garbingas vardas skambėtu plačiai ir 
išdidžiai, kartas nuo karto primename pasauliui, 
kokie mes esame. zJhimename ne getse/m/ma/s, ne 
ginklu, ivanginimu, o /Sfrerme, ryžiu, nepatūžtamumu, 
Jrųsa, 

1933 m. liepos mėn /3 d kuklia, mažute„cj/tuanica" 
ofietuLVS sūnūs Steponas SDarius ir Jtasys Girėnas 
pirmieji nuii'esė brdgbėč Juosta oro erdve per J/fantą. 
cfJas žygdarbis apie kurį. sudėti dainų posmai niekada 
neišblės. 
1989 m gegužes 1d. trgsJaditos.cd}'etuva].dudra' 

ir„ J&aiiė, vadovaujamos kapitonu Osvaldo Miliūno, 
Ogno Mnioto , iffl/gždno Drėmos išplaukta iš 

ZKJaipėdos t zĄ/iu/orla. J/u, maršrutas sutaps su 
ODar/aus ir C-irėno maršrutu. <Jik šie drąsieji' 
kapitonai gmms/'s su pačiu oJftantu. 
hesės, broliai', kiekvienoje Jachtoje nas/aukojantgs 
kapitonai iriu, narsios įgulos plukdo Jums mūsų, 
didžio/o dujiniimo cjukuro liepsnų, šiluma. dukato, 
kuriame liepsna (žiebta mūsų Širdimis. S)žaauki-
mės kartu Jos plazdėjimu ir kariu kovokime, 
kad gi vis stipriau įsiliepsnotu,. 
Broliškus sveikini mus siunčia 'Jums mažieji Jūrų, 
skautai', kuria širdeles plaka didete Jevynės 
Metuvos meile. Jie tvirtai l/h', kad suaugę nuties 
dar hirtesną juosta, tarp lūsu ir mūsų,. Juostą, 
kurios jokios piktos jėgos najkngs suJrdytijBudekime broliai! 

cU'ekncs 5kaata, Sąjungos 

1*39. X.ct. 

Uaouas U&«os ir &**4)t>s Seumnkįjc* t*ybo. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
JŪRŲ SKAUTAMS 

Brangūs tautiečiai, 
nuo 1926 iki 1933 metų Klai

pėdos jūrų budžiai jachta 
„Budys" pradėjo plaukiojimą 
Baltijos jūroje. Vėliau Klaipėdos 
jachta „Gulbė" pasiekė Londo
ną ir Oslo. 

Dabar Jūs pasitinkate pirmą 
Kari.i Atlantą nugalėjusius Lie-
tuv'i- b niuotojus mėgėjus. 

Transat lant inį žygi a t l i kę Lietuvos burlaiviai pakeliui į New Yorko uostą. 
Šioje „Skautybės Kelio" laidoje atspausdint i jų atgabenti Klaipėdos j aun imo 
laiškai JAV-ių jaunimui . 

Mūsų svarbiausias uždavinys 
ir gražiausia, kokia tik begali 

Kaukia, sukas viesulų verpetai, būti mintis - siekti gerumo ir 
Bangos draskos, bangos daužos juo spinduliuoti kitiems. Joks 

į krantus, kitas pasaulyje dalykas negali 

GERB. LIETUVAIČIAI 

Iš vilnies vilnin jos laivą mėto 
Ir galingai šnabžda Žodžius 

. užburtus. 
Vandenynų bangomis siunčia

me nuoširdžiausius sveikinimus 
nuo atgimstančios tėviškėlės 
Lietuvos, visiems, visiems, gerb. 
mūsų tautiečiams. 

Niekas gyvenime nevaidina 
tokio didelio vaidmens, kaip 
žmogaus mintis. Tik j a i 
vadovaujant dangų remia vis 
tobulesnė moderni architek
tūra, tik jos dėka skulptoriaus 
kaltas iš šalto marmuro pajėgia 
iškalti dvasingus, gyvybę 
vaizduojančius dalykus. Ir taip 
eina ta tyli mintis be pavydalo, 
be garso per gyvenimą, jį 
griaudama ar kurdama, staty
dama. Kokios mumyse vyraus 
mintys, toks bus ir ateities gy
venimas. 

Pasinaudoję gera proga, kada 
narsūs mūsų Lietuvos pasiunti
niai rvždamiesi milžiniškam 
šuoliui per Atlantą, siunčiame 
šį savo laiškutį tikslu, užmegzti 
ryšį su užsienio moksleiviais 
lietuvaičiais, kad su jumis 
galėtumėme susirašinėti, bend
rauti. 

prilygti šiai idėjai, šiam 
gražiam nusiteikimui visur kur 
nešti gerumą. Prieš jį nusilen
kia lygiai ir kuklus, ir išdidus, 
vargšas ar turtuolis. 

Rašydami šias mintis, tikime, 
kad atsiliepsite į mūsų pagei
davimą, nes tik džiugios ir 
didingo nusiteikimo mintys 
galės atverti gražesnio 
gyvenimo horizontus. Jei pabu
do siela, jei veržias laisvėn, 
nemigdykim jos prievarta, bet 
klausykim jos balso. 

Mūsų mokykloje jau daugel 
metų veikia „Gintaro" klubas. 

Jo tikslas — bendradarbiavimas 
su kitų mokyklų moksleiviais. 
Labai pageidautumėme susira
šinėti su jumis ir praplėsti savo 
klubo „Gintaras" veiklą. Be to, 
mūsų klubo nariai, kasmet dvi
račiais keliauja įvairiais turis
tinių žygių maršrutas ir 29 
metų bėgyje pravažiuota dvi
račiais 57,816 km. Šiais metais 
birželio 15 d. išvykstame dvira
čiais aplink savo Tėviškėlę Lie
tuvą. Trukmė 72 d. laikotarpiui. 
Tikslu ap lankyt i lietuvio 
širdžiai mielas bei brangias 
vietas, įžymias istorines vieto
ves. Kelionė tęsis iki rugpjūčio 
25 d. pramindami pedalus 1,266 
km kelio. Palikę Lietuvoje 
dviračius, traukiniu atvyksim į 
Leningradą, Taliną, Rygą. Tai 
bus įdomus žygis, nes atgims
tanti mūsų tėviškėlė Lietuva, 
kels ir taurins mūsų dvasią. O 
atgimimas jau drąsiu žingsniu 
žengia mūsų tėviškės laukais ir 
pievom, atgimsta lietuvio dva
sia ir meilė tėvynei Lietuvai. 

Gerb. l ietuvaičiai , mūsų 
krašto tautiečiai, jeigu būtų 
pageidavimas bendradarbiauti 
su mūsų klubu „Gintaras", su 
mūsų tėviškės krašto mokslei
viais, jaunimu, prašytumėme 
savo adresus perduoti gerb. 
„Lietuvos" jachtos kapitonui p. 
Steponui Rudzevičiui, kurio 
dėka, šie adresai bus perpluk
dyti per Atlantą ir įteikti mūsų 
klubui „Gintaras". 
Siauskit bangos, kaukite 

verpetai, 
Nugramzdinkit gėlą su vargais 
Prie tavęs, o Baltija, kas metai 
Mes ateisim pasiguost savais 

darbais. 

•• i6i'č V. Varnas 

Vyresnės skautės Klaipėdoje l auk ia laiškų nuo bro l ių i* sesių Amer iko j . . 

VYDŪNO JAUNIMO FONDAS 
Kiekvienais metais fondas čius nemažėja, atsiranda ir litu-

plečia veiklą ir užgriebia vis anistikos studentų, kuriems yra 
platesnius veiklos plotus. 1988 duodamos negrąžinamos stipen-
metais įvykdė 78% savo darbų d i J o s - J a u y r a 

Tebūnie vandenys laisvi 
draugystei. Testiprėja pažintys 
ir bendradarbiavimas šiapus ir 
anapus Atlanto. Sveikiname 
visus nepamirštančius lietu
viškosios Tėvynės. Tegul vienų 
kitų lankymasis tvirtina tarpu
savio pasitikėjimą. 

Dėkojame už Jūsų pagalbą 
a tvykusiems į Jungt ines 
Amerikos Valstijas. 

Erikas Purvinas 
Klaipėdos jūrų budžių 

palikuonių vardu — 

planų ir išmokėjo 33,216.76 dol. 
lietuviškiems reikalams, o tai 
yra labai daug, nes Vydūno 
Jaunimo fondo kapitalas yra tik 
118,363.23 dol. Reiškia, kad 
trečdalį savo kapitalo išmoka, 
dalis jo grįžta atgal ir vėl išmo
kama kitiems asmenims ir ki
tiems reikalams. Pagrindinė iš
mokamų sumų dalis tenka stu
dentų pašalpoms (7,250 dol.), li
tuanistikai, organizacijų pašal
poms, įvairiems leidiniams (Že
mėlapiams, atvirukams) ir 
stambioji dalis svarbių knygų 
leidimui (11,997 do.). Kiekvie
nas doleris rado svarbią vietą 
lietuviškai veiklai paremti. 

1989 m. numatoma išmokėti 
50,800 dol. panašiems reika
lams. Paskolų prašančių skai-

Lietuvoe Skaul i sąjungos steigiamajame suvažiavi m e Vilniuje, vykusiame š m balandžio 29 30 
dienomis, liaudies dainas dainuoja sesės ir brolis iš Klaipėda 

Jau yra išleistas ir 
platinamas dr. J. Šaulio puoš
nus Lietuvos žemėlapis. Tokio 
leidinio dar niekas anksčiau ne
buvo išleidęs. Jis gražiai papuoš 
mūsų namus, sudomins jauni
mą tėvų gimtine, pakels nuotai
kas ir Lietuvoje. 

Knygų leidimo srityje — jau 
spausdinama A. Merkelio para
šyta dr. V. Kudirkos 416 psl. 
monografija, baigiama ruošti 
prof. J. Jakšto Nepriklausomos 
Lietuvos istorija, kuri bus pa
teikta skaitytojams kelių mėne
sių laikotarpyje. Abi knygos 
gausiai iliustruotos retomis 
nuotraukomis. Ypač Lietuvoje 
yra laukiama Nepriklausomos 
Lietuvos istorija; ji yra nema
žiau laukiama, kaip ir A. Šapo
kos Lietuvos istorija. Lietuvai 
kuriant naują gyvenimą, istori
jos pažinimas yra būtinas. Bai
giama ruošti Z. Raulinaičio 
parašyta dokumentinė knyga 
apie Vietinę Rinktinę vokiečių 
okupacijos metais. Netrukus 
skaitytojams pateiksime Alės 
Rūtos knygą „Mėlyno Karvelio 
Šviesa". Tai knyga apie mūsų 
žymiąja dainininkę V. Jonuš-
kaitę Zaunienę. Knygą leisime 
Akademinio skautu sąjūdžio 
Los Angeles skyriui talkinant 
(redaktorius Valentinas Var 
nas). 

Yra baigtas formavimas Vy
dūno Literatūrinio muziejaus, 
kurio dalis jau atidaryta Jauni
mo centre, Chicagoje. Kita dalis 
'rankraščiai, laiškai, straips
niai, garso iliustracijos), bus 
netrukus atidaryta visuomenės 
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ATLANTO RAJONO 
STOVYKLA „VARPAS" 
Atlanto rajono skautų sto

vykla rugpjūčio 20-27 dienomis 
vyks Bolton, MA. Daugiau 
informacijų teikia Romas Jaku
bauskas, tel. 508-832-6682. 
Seserijos stovykloje bus skilti-
ninkių kursai. Informacijas 
teikia Teresė Meiluvienė, tel. 
508-753-7232. 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
J. 5780 Archer Ave. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pastai susitarime 

STOVYKLOS 
Liepos 29 - rugpjūčio 8 d.— 

Jubiliejinė 40 metų Europos ra
jono s tovykla Anglijoje, 
Lietuvių Sodyboje. 

Rugpjūč io 5-12 d . — 
„Ąžuolo" ir „Gintaro" vadovų,-
ių mokykla Californijos skautų 
stovyklavietėje „Rambyne". 

Rugpjūč io 13-26 d. -
Kanados lietuvių skautų,-čių 
stovykla „Romuvoje". 

Spalio 6-9 d. - IV-toji Tunti-
ninkų konferencija Beaumont, 
OH. 

naudojimui. ' Akademinio 
skautų sąjūdžio būstinėje, 3001 
W. 59 Street, Chicagoje. 

Kiekvienais metais rūpina
mės Vydūno kapo priežiūra Det-
moldo kapinėse, apmokėdami ir 
priežiūros išlaidas. Kapo 
globėjas yra kun. Pričkus Skė
rys, gyvenantis Mannheime. 
Tik jo sėkminga veikla, kapas 
buvo išgelbėtas nuo sunaikini
mo. Dabar jo nuomos sutartis 
Vydūno Jaunimo fondo yra ap
mokėta iki 2003 metų. Lau
kiama laiko, kai Vydūnas galės 
atsigulti tikram poilsiui Lietu
vos žemelėje. 

Pernai Punsko gimnazijai 
buvo nupirkti 5 kompiuteriai. 
Jie jau naudojami mokslo reika
lams. Džiugu kad ir lietuvių 
mokslo įstaiga gali naudotis 
moderniomis priemonėmis. 

Čia yra suminėta dalis Vydū
no Jaunimo fondo svarbesnių 
darbų, kuriuos vykdo fondo val
dyba. Metines programas, apy
skaitas ir visą atskaitomybę 
tvirtina fondo taryba, kurios 
metinis susirinkimas įvyko ba
landžio mėnesyje. Revizijos 
komisija patikrino atskaitomy
bės knygas, kurias rado veda
mas tiksliai ir tvarkingai iždi
ninko Liudo Ramanausko. Ta
rybos posėdyje yra perrenkama 
trečdalis tarybos narių ir prezi
diumas. Valdybos kadencija yra 
trejų metų. Ji bus renkama atei
nančiais metais. 

Vydūno Jaunimo fondas jau 
a tšventė 37 metų veiklos 
sukaktį ir nerodo ženklų, kad jo 
veikla mažėtų ar silptų. At
siveria nauji veiklos plotai, ku
riuos reikia užpildyti, o tai ga
lima atlikti tik rėmėjų dėka. 
V.JF ir visuomenė jiems už tai 
yra dėkingi. 

Vytautas P. Mikūnas 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

Of». 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAtYFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9: antr 12-6: penkt 10-12: 1-6 

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

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

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

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

3900 W. 95 St. 
Tai. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių verų 

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

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr.. ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, IH. 
Tai. 925-2670 

1185 Dundee Ava., Elgln, M. 60120 
Tai. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St., Chicago. IL 
Tai. 476-2112 

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

Vai. pagal susitarimą 

Tai. kabineto ir buto: OLymptc 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Cicero 

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllle, IL 
1 myiia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
,,Contact lenses" 

2618 W. 7lst St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta trec 

D R . PETRAS V . K IS IEL IUS 
DR. E U G E N E M c E N E R Y 

DR. J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. MtcMgan Ava., Suite 324 Ir 
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Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
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Kabineto tel. RE 7-1168; 
Rezld 385-4811 
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T. RAMA, M.D. 
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3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 et Street 
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ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 71 st. St., Chicago, IH. 
Tel.: 436-0100 

11800 Southerest Hlgheray 
Palo* Helghts, IH. 60463 

(312) 361-0220 (312) 361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. 776-2880, ras. 448-5549 

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

Kalbame lietuviukai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. SSS-77SS 



Lietuvos laisvės 

BUDĖTOJŲ GRETOS 
Mūsų tautoje, kaip ir išei

vijoje, yra gausu pasiaukojusių 
patriotinių grupių ir sąjūdžių. 
Šiemet mes turime ypatingai 
prisiminti tuos, kurie nebijojo 
net savo gyvastį išstatyti pavo-
jun, budėdami dėl Lietuvos lais
vės. Šiemet birželio 27 d. suėjo 
70 metų, ka i buvo įsteigta Lie
tuvos Šaulių sąjunga. Tai pat
riotiška savanorių organizacija, 
kurios nariai buvo Lietuvos lais
vės sargai, pasiryžę net savo gy
vastį s ta tyt i pavojun dėl Lietu
vos nepriklausomybės. Šios lais
vei svarbios organizacijos pradi
ninkai buvo Matas Šalčius, o 
ypač Vladas Putvinskis, sudaręs 
jos pagrindus. Tarp organizato
rių minimi R. Skipitis, A. Vie-
nuolis-Žukauskas, F . Kirša, A. 
Klimas, P . Šalčius, T. Ivanaus
kas , A. Žmuidzinavičius, B. 
Sruoga, V. Sidzikauskas, V. Sta
šinskas ir kt. 

Sauliai ruošėsi ginti kraštą ne 
vien karinėmis pratybomis, bet 
puoselėjo sportą, dainą, vaidybą, 
steigė bibliotekas, turėjo 125 
chorus, 400 vaidybos mėgėjų 
kuopelių, 4 nuolatinius tea t rus , 
105 orkestrus, 350 bibliotekų, 
buvo įkūrę 72 savo namus, lei
do žurnalą „Trimitą". 

Iš viso į šaulius buvo įsijungę 
apie 62,000 narių, jų tarpe apie 
15,000 moterų. Šaulių eilėse 
buvo apie 30 profesorių, 100 
advokatų, 100 inžinierių, 200 
gydytojų, 3000 mokytojų. Jie jau 
turėjo savo jūros šaulių dalinius 
ir net pradžią aviacijos. Taigi or
ganizacija turi didelius nuopel
nus patriotinio ryžto ugdyme, 
kultūrinėje, sportinėje veikloje. 

Išblokšti iš tėvynės šauliai ir 
išeivijoje pasiryžo tęsti savo 
darbą. 1954 m. kovo 7 d. Chica
goje, per VI. Putvinskio 25 m. 
mirties minėjimą tbuvo paskelb
tas Šaulių sąjungos a tkūr imas . 
Čia iniciatyvos ėmėsi A. Man-
tautas, pik. M. Kalmantas , A. 
Valatkait is . Išsivystė Vytauto 
Didžiojo Šaulių r inkt inė , kuri 
šiemet rugsėjo 16 d. ruošia 35 
m. sukakties minėjimą. Tai 
energinga centrinė grupė, kur i 
turi a r t i 900 narių. Šauliai vei
kia ne vien Chicagoje, bet Rock-
forde, Floridoje, Californijoje, 
Michigane, Ohio. Veikia būriai 
ir Vokietijoje, Brazilijoje, Aust
ralijoje. Šalia šios r inktinės yra 
dar t rys kitos: Kanadoje, Bosto
ne ir „Nemuno" jūrų šaulių 
rinktinė Chicagoje. 

* 

Vytauto Didžiojo r inkt inė tu
ri savo gerai įruoštus namus 
Chicagoje, leidžia biuletenius, 
aukoja patriotiniams reikalams. 
Per visą savo gyvavimą aukų 
yra paskirsčiusi apie 8,000 dole
rių. Išleido tris knygas, jų tarpe 
vieną apie bolševikų nužudytuo
sius šaulius, kurių šimtai oku
pantų buvo sunaikinti lageriuo
se, kalėjimuose, vergų darbo sto
vyklose, Sibire. Rinktinė kas
met ruošia suvažiavimus, VI. 
Putvio paminėjimą ir rugsėjo 8 
d. iškilmes. Vėlinėse, kapų puo
šimo dienose organizuotai daly
vauja pamaldose kapinėse, lan
ko savo kapus. Yra išleidę kny
gas savo 25 ir 30 m. gyvavimo 
sukakčiai paminėti, o dabar 
Edv. Vengianskas redaguoja 
naują 35 m. sukaktuvinį leidinį. 

Šauliai yra visiems lietuviams 
idealistai, patriotai, visų mėgia
mi. Nuoširdžiai norime pasvei
kinti Vytauto Didžiojo rinktinę, 
šiemet mininčią 35 m. sukaktį. 

Šia proga negalime praleisti 
nesuminėję ir kitos artėjančios 

sukakties: ateinančiais metais 
Lietuvių karių Veteranų sąjun
ga Ramovė švęs savo atsikūri
mo JAV-se 50 m. sukaktį . Atsi
kūrė 1950 m. vasario 26 d. Jos 
statutą paruošė speciali komisi
ja: gen. št. pulk. A. Rėklaitis, P. 
Linkus, kpt. B. Michelevičius. 
Oficialus įkūr imas buvo balan
džio 2 d. Laikiną centro valdybą 
sudarė gen. št. gen. P. Plecha
vičius, teismo gen. V. Mieželis, 
pik. A. Rėklait is , P. Linkus ir 
kpt. B. Michelevičius. Ramovė, 
telkdama buvusius Lietuvos ka
rius veteranus, pasiryžo ugdyti 
lietuviškas tradicijas, patrioti
nes nuotaikas, rūpintis Lietuvos 
laisvės kovų invalidais. Nariais 
buvo nusistatyta priimti ne vien 
tarnavusius Lietuvos kariuome
nėje, bet ir buvusius kitų demo
kratinių k raš tų kariuomenėse, 
bet praktiškai čia jungėsi be
veik išimtinai Lietuvos kariuo
menės veteranai. Pirmas Chica-
gos skyrius oficialiai įsikūrė 
1950 m. gegužės 14 d. Skyrių 
yra ne vien JAV, bet ir D. Bri
tanijoje, V. Vokietijoje, Austra
lijoje. Skyriai ruošia Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimus, 
paskaitas, koncertus, gegužines, 
kartais net sporto šventes ar 
šaudymo pratybas. Stengiasi 
sutelkti lėšų patr iot iniams ir 
labdaros reikalams. Rūpinasi 
buvusių karių palaidojimu, jei 
nėra artimųjų, puošia karių 
kapus. J ie rūpinosi, kad Chi
cagoje prie Jaunimo centro būtų 
pastatytas Žuvusiems už Lietu
vos laisvę paminklas, suorgani
zavo Laisvės kovų muziejų Jau
nimo centre. 

Liet. veteranų sąjunga leidžia 
savo žurnalą „Karį" . Dabar
t inis redaktorius Balys Raugas 
jį padaro įdomų, sutraukdamas 
bendradarbių iš įvairių sričių. 
Duodama daug medžiagos iš 
L i e t u v o s k a r i n i ų d a l i n i ų 
praeities, spausdinama atsimi
nimų, te ik iama karinių infor
macijų, s p a u d o s apžva lgų , 
knygų recenzijų. Įjungtas net ir 
šaulių skyrius „Tremties Trimi
t a s " . Informuojama apie oku
pantų darbus Lietuvoje, pami
nimi mirusieji. 

Tik neseniai iš spaudos išėjo 
to paties redaktoriaus Balio 
Raugo suredaguotoj i knyga 
, .Lietuvių karių veteranų sąjun
gos Ramovės veikla". Tai jau 
ant ra dalis, apimanti 1961-1987 
metus. 409 puslapiuose sutelkta 
labai daug medžiagos ir prirink
t a gausiai iliustracijų. Čia visų 
pirma pabrėžiama, kad ramovė-
na i vykdo garbingą tikslą — sie
kia tėvynės laisvės. Ramovėnai 
ištikimi Lietuvos karių ir lais
vės kovų savanorių tradicijoms, 
pareigoms ir užmojams. Ramo
vėnai jungiasi į neatlaidžią ko
vą prieš imperialistinį okupan
tą, gindami Kūrėjo duotą diždią-
ją dovaną — laisvę. Pabrėžiama, 
kad naujas laisvės kovų tarps
nis reikalauja naujų savanorių 
laisvinimo fronte. Jų kelias — 
„vieningai ginti motiną tėvynę, 
kad švaria širdimi ir skaisčia 
siela pasi t iktume Lietuvos Pri
sikėlimą". 

Pats faktas, kad Ramovė išlei
do jau net an t rą knygą apie sa
vo veikimą, rodo jos gajumą. Čia 
plačiai informuojama apie ra-
movėnų suvažiavimus, jų veiklą 
JAV-se, Australijoje, D. Britani
joje, Kanadoje, įjungiant ir DLK 
Birutės karių šeimų draugijos 
veiklą. 

Juoz. Pr. 

Poetas Bernardas Brazdžionis Vilniuje pasirašinėja savo „Poezijos pilnatį*". Lietuvoje išleistą pri
vačia iniciatyva šimto tūkstančių laida. Nuotr. J . Kojelio 

LIETUVIŲ TAUTA 
LAUKĖ BRAZDŽIONIO 

Su Bernardu Brazdžioniu Lietuvoje 
Komunistinis režimas Lietu

voje labai stropiai saugojo tautą 
nuo Brazdžionio kūrybos „nuo
dų". Pabuvojus su juo kartu, 
p a s i t v i r t i n o spė j imas , kad 
šviesuomenė Lietuvoje, prade
dant penkiasdešimtmečiais, jo 
kūrybą gan gerai pažino, ją 
pamilo ir ka r tu pamilo patį 
autorių. Iš Sibiro grįžusieji 
beveik visi su Brazdžionio kū
ryba buvo susipažinę. Ten ji 
buvo daug a tv i r iau skaitoma ir 
deklamuojama negu Lietuvoje. 
Plito nurašinėjimo būdu. Aš 
p a t s m a č i a u t o k i ų su 
Brazdž ion io e i l ė r a šč i a i s 
s ą s i u v i n ė l i ų ir gan d a u g 
išsaugotų prieškarinių jo poezi
jos leidinių, kuriuos atsinešdavo 
į l i teratūros vakarus ir steng
davosi gauti autoriaus auto
grafus. Kai kalbėdavausi su 
vidurinės mokyklos mokiniais, 
supratau, k a d daugumas jų su 
Brazdž ion io k ū r y b a buvo 
susipažinę t ik pastaruoju metu. 
Jei dar tiek pat laiko brutalus 
režimas būtų nusitęsęs, ta i ir 
Brazdžionį būtų pradėję pa
miršti . Bet dabar jo laukė visa 
Lietuva. Kai, Brazdžioniams iš
keliavus namo, pavažinėjau po 
Žemai t i j ą , suž ino jau , k a d 
žmonės masiškai sėdėdavo prie 
televizijos aparatų, kai būdavo 
t rans l iuojami jo l i t e ra tū ros 
vakarai . 

J U O Z A S K O J E L I S 
Pirmajame savo reportaže 

bandžiau pavaizduoti jo li
tera tūros vakarus Kaune ir 
kelionėje į tėviškę. Bet j is nors 
ir būdamas kaunietis, didesnį 
dėmesį skyrė sostinei Vilniui: 
čia įvyko trys jo kūrybos vaka
rai — Kalnų parke, Vilniaus 
katedroje ir Operos ir baleto 
tea t re , o taip pat dalyvavo 
Poezijos pavasario uždaryme 
buv. Šv. Jono bažnyčioje. Pro
vincija su poetu Bernardu Braz
džioniu ir jo kūryba vėl susidūrė 
antroje jo kelionėje, — šį kartą 
į Kryžiaus kabią. Šiaulius, Ma
žeikius ir Šiluvą. 

Literatūros v a k a r a i Vilniuje 

Visi keturi literatūros vakarai 
Vilniuje buvo skirtingi, su savu 
charakteriu ir nuotaikom, nors 
didelį nuošimtį publikos visur 
sudarė tie patys žmonės. Bent 
mano pažįstami stengėsi į visus 
vakarus patekti. 

Oficialus Poezijos pavasario 
uždarymas įvyko konfiskuotoje 
Sv. Jono bažnyčioje gegužės 28 
d. Dalyvavo daug Lietuvos 
poetų ir iš Amerikos Vitalija 
Bogutaitė. Kaip ir Poezijos 
pavasario atidaryme Lakštin
galų slėnyje, taip ir čia savo 
poeziją skaitė ir svetimtaučiai 
p o e t a i — i t a l a s , vok ie t i s , 

bulgaras, turkmėnas. Kai kurie 
poetai savo eilėraščius skyrė 
Brazdžioniui. 

Bernardui Brazdžioniui buvo 
parodytas išskirtinis dėmesys ir 
jo kūrybos skai tymui skirta 
daugiausiai laiko. Jis savo skai
tymą pradėjo eilėraščiu „Bažny
čios statytojai", nes, anot jo, 
„esame susir inkę neveikiančio
je bažnyčioje". Tremtinė operos 
solistė Nijolė Ambraza i ty tė , 
prieš pradėdama komp. Vytauto 
Alksninio ..Lietuva, at leisk", į 
poetą Brazdžionį kreipėsi to
kiais žodžiais: „Brangus , ger
biamas ir myl imas poete, Jūsų 
žodžiai mums ar t imi ir supran
tami. Jū s isiliejate į didelę at
gimimo simfoniją. Gaila , kad 

t a i p i lga i n e b u v o g a l i m a 
gėrėt is n u o s t a b i a J ū s ų po
eziją". J a u n a s s o l i s t a s 
Daniel ius S a d a u s k a s a t l iko 
Brazdžionio žodžiams parašy
t a „Tikiu" solistas Vaclovas 
Daunoras — „Ave Maria" , o Los 
Angeles vyrų kva r t e t a s komp. 
Broniaus Budriūno Brazdžionio 
žodžiams sukur tą dainą „Lietu
va, mano š iaurės pašvais tė" . 

Brazdžionio ir k i tų poetų 
kūrybą deklamavo aktor ia i — 
Noreika, K o c h a n s k y t ė , Šal
kauskas. Ypatingai gilų įspūdį 
padarė Kochanskytės padekla
muotas Brazdžionio .,De profun-
dis". 

Poezijos pavasar io užbaigimo 
metu Brazdžioniui buvo įteikta 
Lietuvos mokslinės-techninės 
kūrybos draugijų tarybos I-ji 
premija. 

Kalnų p a r k e 

G a u s i a u s i a p u b l i k a Braz
džionio poezijos klausėsi Kalnų 
pa rke gegužės 31 d., trečiadie
nio vakare . Kiek dalyvių buvo, 
sunku pasakyt i , m a t visą laiką 
s t ipr iau ar silpniau lijo, o laikas 
nuo laiko poezijos deklamavimą 
palydėjo griaust inio akompani
men ta s . Aš spėjau, kad galėjo 
būt i 8-10,000 žmonių. Vietiniai 
įtikinėjo, kad galėjo būt i dvi
gubai daugiau, nes klausytojai 
buvo susispaudę — glaudėsi po 
l ie tsargiais . Iš po lietsargio 
deklamavo pa t s poetas, iš po 
lietsargių kalnų šlaituose aidėjo 
skaitovų balsai , da in in inkės 
Veronikos melodijos. 

Šis vaka ras didžiajam Braz
džionio sut ikimo p lane nebuvo 
numaty ta s . Sąjūdis jį suorga
nizavo ant greitųjų, nes vilnie
č i a i p r adė jo r e i k š t i v iešą 
nepasi tenkinimą, kad publika 
negali gaut i bil ietų į uždarose 
p a t a l p o s e o r g a n i z u o j a m u s 
vakarus . 

Nei l ietus, nei gr iaust inis ne
įstengė nustelbti publikos entu
ziazmo. Brazdžioniui padek
l amavus „Pr iesa iką" , „Baimės 
kul tą" , „Tautą" ir k . tus eilė
raščius, klausytojai , suskleidę 
skėčius, plojo, šaukė ir skanda
vo „Lietuva, Lietuva, Lietuva" 
ir „Brazdžionis, Brazdžionis. 
Brazdžionis". Tą entuziazmą 
didino kompozitorius ir daini
n i n k a s Vy tau tas Kernagis , ne
bodamas l ietaus, be skėčio, dai
nuodamas „Šauk iu aš tautą" , 
l iaudies dainų interpreta torė 
Veronika Povilonienė ir nuo 
katedros a tvykęs , 28-tą dieną 
badaująs Pe t ra s Čižikas. 

V i l n i a u s k a t e d r o j e 

Pamaldos už Lietuvą Vilniaus 
katedroje įvyko birželio 4 d. 
v a k a r e , s e k m a d i e n į . Mišių 
celebruoti iš K a u n o atvyko 
kard inolas Vincentas Sladke
v i č i u s . C h o r u i pag iedo jus 
„Dievas mūsų p r i eg lauda" , 
žodelį t a rė katedros klebonas 
mons. K. Vasi l iauskas . Jis pa
kviečia poetą Bernardą Braz
džionį skaityti eilių ir iš anksto 
pr imena: „J is prabils mūsų 
seniai l auk tu žodžiu". 

Trumpoms interpretacijoms 
palydima, sausai prisikimšu-
sioje katedroje pasigirdo Braz
džionio rel iginė poezija: ..Ke
leivis iš Edomo". „Garbės him

nas" , „Viešpaties žingsniai" 
„Tikiu", ..Pasikalbėjimas žmo 
gaus su Kristumi". Tada įsiter 
pė so l i s t a s su Brazdžionk 
žodžiams sukurta giesme -
daina „Klajūnui" ir katedros 
choras su solistais, o po to vė. 
Brazdžionio eilėraščiai — „Re 
gė j imas" , „Balto balandžic 
mįslė", ..Ateina pergalė", „Pro 
cesija į Kristų" ir kard. Slad 
kevičiui dedikuotas „Kad žodit 
t ap tų kūnu" . Pastarojo eilėraš
čio rankraš t į autorius ten pat ir 
įteikė kardinolui. 

Gal ingai nuskambėjus Braz
džionio žodžiams K. Kaveckc 
sukur ta i giesmei „O Kristau, 
pasaulio valdove". Mišias celeb-
ravo kardinolas. Jis t a ip pat 
pasakė pamokslą, skirdamas jį 
Brazdžionio kūrybai. 

Žmonės netilpo į katedrą. 
Esantieji lauke, kas vyksta vi 
duje, girdėjo per garsiaklbius. 

„Iki p a s i m a t y m o " 

Atsisveikinimui su išvykstan
čiu poetu birželio 6 d. Operos ir 
baleto teatro rūmuose Vilniuje 
Sąjūdis suorganizavo didįjį Ber
nardo Brazdžionio kūrybos va
karą. Teatras būtų prisipildęs, 
jei ir kelis kartus būtų buvęs 
didesnis. 

Kernagio „Šaukiu aš tautą" ir 
plojimais sustojusi publika su
t iko poetą. Atidaromąją kalbą 
pasakė kritikas ir lietuvių lite
ra tū ros tyrinėtojas Alber tas 
Zalator ius . Manant, kad t a 
kalba bus paskelbta ištisai, 
norisi pacituoti keletą ištraukų, 
ypač kad pavydo kankinamos 
skurdžios dūšios Amerikoje 
p radė jo p ik t in t i s n e t i k 
Brazdžioniu, bet ir lietuvių tau
ta, kuri Brazdžioniui per daug 
pagarbos parodžiusi. 

Didelį autori tetą t u r i n t i s 
Albertas Zalatorius t a rp kitko 
ta ip kalbėjo: „Jūsų vardą lyg 
magišką burtažodį pakartojau 
t r i s kar tus dėl to, kad tardamas 
jaučiu prabundant šventą tikė
j imą žmogaus nuoseklumu ir 
tvirtybe, tikėjimą, kurio mums 
visiems šiandien taip t rūks ta . 
(...) Stebuklas ne tai, kad Jū s 
atvykote. (...) Jei jūs bū tumėte 
a t v y k ę s prieš porą me tų , 
Lie tuva nebūtų galėjusi su 
Jumi s susitikti, kitaip tar iant , 
J ū s nebūtumėte prie jos pri
leistas. (...> Jei nebūtų įvykęs šis 
s u s i t i k i m a s . L i e tuva b ū t ų 
jautusi didelę likimo nuoskaudą 
— ji nebūtų mačiusi iš ar t i savo 
poe to , kurio vardą ke le tą 
dešimtmečių nešiojosi širdy 
ka ip Tėvynės ir Dievo meilės 
pavyzdį, o Jo eilšraščius karto-

(Nukelta į 4 psl.) 

Visa bėda su gerom idėjom, tai 
kad jos greitai degeneruoja į 
sunkų darbą. 

Peter Drucker 

Charakter io vertę suprasi iš 
to,kiek žmogus yra pasiryžęs 
aukotis savo idealams. 

Woerlmueller 

SKAIDRUPELIO 
RŪPINTOJĖLIS 

Apysaka iš partizanų kovų meto 
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— Kur mudu, Vinceli, dingsime, kur eisime? 
buvome toki laimingi, turėdami nuosavą namelį. Tu 
tiek daug pastangų ir darbo sudėjai jį statydamas — 
viskas veltui... Ar gali pasaulyje būti žiauresnė valdžia, 
kaip komunistinė? Juk mudu ne turtuoliai, o vargšai 
žmonės. Kodėl jie save vadina darbininkų, valstiečių 
valdžia, o a t ima iš darbininko jo pat ies pasistatytą 
pastogę. Dieve, vėl būsime kampininkai , o už kelerių 
mėnesių į pasaulį ateis ir tavo įpėdinis, Vinceli!... — 
ašarodamas aimanavo Izabelė. 

Prišokęs Vincas apkabino žmoną, nušluostė ašaras. 
— Ne laikas verkti , aimanuoti!... esame vergai 

savoje žemėje!... Su plėšiku reikia kovoti tiinklu. 
Kiekvieno okupanto tikslas sunaikint i tauta, jos 
žmones, pasiimti jų turtą. Priešas, grobikas pasigailė
jimo nežino. Kito kelio nėra — keršyti jam pnklu . 
laimėti, ar žūti... Taip elgėsi mūsų tėvai , tas ir mums 
skirta!.. Suprantu, kodėl tiek daug mano bičiuliu nuėjo 
šiandien į mišką: vedė juos ten ir kerštas už patirtas 
skriaudas ir laisvės troškimas. 

— Vincuti, argi ir tu panūdai eiti į mišką?., pas 
partizanus?... Kur aš vargšelė pasidėsiu, ir dar nėščia 
būdama?.. Neleisiu tavęs niekur nuo savęs. Vargsime 
ir mirsime abu drauge... — apkabinusi vyra bučiavo 
verkdama Izabelė. 

— Zabute, mano meile, mano gyvenime, dar per 
anksti pulti į neviltį, nusiminimą. Miškas bus man tik 
paskutinė išeitis. Kažkaip viliuosi, kad komisaras 

Slavinskas buvo pas iųs tas mane prigąsdint i , kad jų 
tikslams palenktų mane t a rnau t i . Gaila, kad nebuvai 
tu namuose, kai jie čia atėjo. Būtume gerai pavaišinę, 
pripylė gerkles, būtų jie k i ta ip ir kalbėję. Aš vienas, 
kad ir pasiūliau po taurelę, bet vyro vaišės... — sampro
tavo Vincas. 

— Kokia nesėkmė! Turėjau pagaminus i ir gerus 
pietus: kukulius su mėsa. Kaip gaila. Sėskis, Vinceli, 
juk tu alkanas iš darbo. Aš tuo pašildysiu ir papasako
siu nuotyki pas močiutę, kodėl suvėlavau grįžti. Ren
giausi jau išeiti, kai kažkas pasibeldė į Šiaur ienės 
trobelės langą, šaukdamas jos vardu įsileisti . Įėjo 
vienas vyriškis, pasisveikino, suramino, kad nebijotų, 
esąs vietinis. Jo jkandin atėjo ir ki tas vyras , atneš
damas didoką krepšį, kurį padėjo ant stalo. Abudu buvo 
apsirengę žaliomis Lietuvos kar iu uniformomis. Abu 
prie diržo turėjo po ilgą pistoletą — automatą . Sto
vėjome su Šiauriene, nežinodamas, ką sakyt i . 

— Ko išsigandę? Mes ne plėšikai, bandi ta i , kaip 
ruskis mus vadina. Atnešėme tau . Šiauriene, dovanų. 
Žinome, kad esi sena ir negali užsidirbti. Krepšy yra 
mėsa, taukai, duonai kepti miltai ir kita, — išdėstė ant 
stalo. — Nepavogta! Paėmėme nak t i iš vagono Kazlų 
Rūdos stotyje. Tai komunis tų a t imta pyliavomis iš 
mūsų ūkininkų. Pakrau tos išvežti į Rusiją. Mes jas 
išdaliname tokiems vargdieniams, kaip tu , Šiauriene. 
Maitinamės ir mes, tik m u m s t rūks ta duonos, ta i , kaip 
jau kepsi, Šiauriene, iškepk kepalėlį ir mūsų naudai . 
Mes po keletos dienų vėl čia sugrįšime ir jį pasiimsime. 
Atnešime tau daugiau ir miltų. Dabar žinote, k a s mes 
esame? Mes Lietuvos laisvės kovotojai par t izanai , 
saugojame savus žmones nuo okupanto ruso j iems 
daromų skriaudų". P i rmam kalbant , an t ras i s išėjo į 
kiemą sargybon. Šiauriene padėkojo už dovanas, paža
dėjo iškepti duonos dideli kepalą. 

— Tai jūs. Izabele, Vinco Kiaunės žmona? Pažįs
tu Vincą. Abu drauge t a rnavome viename mūsų 
kariuomenės pulke. S t iprus ir na r sus vyras. Mums 

tokių reikia , pasveikink Vincą! Mūsų vadas Sakalas 
sakėsi Vincą gerai pažįstąs. 

— Tai koks Tamstos vardas, jei pažįstate mano 
vyrą? — pasiteiravau. 

— Mano vardas Šarūnas. Mes „miško broliai" savo 
pavardžių niekam nesakome. Tokia pas mus drausmė. 
Jei Vincas pamatytų — tuoj pažintų. Mano palydovas 
k ieme vadinasi Žvalgas. Likite sveikos, moterys. 
Nepasakoki te , kam nereikia , apie susitikimą su 
mumis . — sparčiu žingsniu abu nuėjo gilyn į pušyną. 

— Štai dė ko. Vinceli, užtrukau sugrįžti į namus. 
— įdomu... buvote susi t ikę mūsų garbingus 

par t izanus , kovotojus už mūsų teises, už mūsų laisvę, 
na r sūs vyrai! Galvoju, kas t as Šarūnas tarnavęs su 
man imi pulke? Kaip jis atrodo? — susimąstė Vincas. 

— Tavo metų s t ipraus sudėjimo vyras. Geltoni, 
t r u m p a i nukirpt i p laukau — tiek galiu pasakyti. 

— Ateis laikas — sužinosime. Tavo atneštos naujie
nos m a n e domina. Kad partizanai slepia savo pavardes, 
čia supran tama . Tuo j ie apsaugoja nuo milicijos ir 
stribų keršto savo gimines, pažįstamus. Anksčiau man 
Šlekys pasakojo, kad par t izanai , rusų iš ūkininkų su
r i nk t a s pyliavomis grūdus, maisto dalykus, išplėšia iš 
sandelių ir išdalina vargstantiems mūši) žmonėms. Čia 
jie a t l i eka labai gerą darbą. — stebėjosi Vincas. 

— Įdomu, kad partizanai tave pažįsta. Žino. kad 
aš t avo žmona, — stebėjosi ir Izabelė. 

— Nieko nuostabaus, juk partizanauti išėjo jauni 
vyrai , priešindamiesi prievartinei rusų mobilizacijai 
priešo užimtame krašte, kas yra uždrausta tarptautiniu 
sus i ta r imu, tačiau rusai jį laužo, kaip ir ki tas sutar
tis. Dauguma išėjusiu į mišką juk yra buvę Lietuvos 
kar iuomenės kariai , todėl ir dėvi turėtas uniformas. 
Ta rnaudami viename pulke vienas kita daugiau ar 
mažiau pažinojome. draugavome.*?- patvirtino Vincas. 

(Bus daugiau* 
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BOSTONO ŽINIOS 
MOŠŲ KOLONIJOSE 

Cape Cod, MA 

AMŽIUS IR U G O S 

Vis daugiau Bostono ir apy
linkės lietuvių išjungia iš visuo
meninės ir kultūrinės veiklos 
amžius ir įvairios ligos. Štai jau 
kelinti metai, kai poilsio 
namuose globojamas daugelio 
organizacijų labai uolus ir 
veiklus darbuotojas Antanas 
Andriulionis iš So. Bostono, ten 
pat prisiglaudęs dr. Petras 
Kaladė ir jo žmona iš So. Bos
tono. I Jurgio Matulaičio poilsio 
namus Putnam, Ct., išvyko Juo
zas Vembrė iš So. Bostono. 
Namuose, Dorchesteryje, vienas 
kito slaugymu rūpinasi 
žurnalistas, daugelio laikraščių 
bendradarbis, korespondentas 
Povilas Žičkus ir jo žmona. Ne
seniai ligoninėje dėl širdies ne
galavimų buvo atsidūrusi Alė 
Santvarienė iš So. Bostono, 
dabar ligoninėje yra Zigmas Ga
velis iš So. Bostono ir buvęs 
„Keleivio" redaktorius Jackus 
Sonda iš Dorchesterio. Dukros 
priežiūroje namuose, Brocktone, 
nuo įvairių sveikatos sutrikimų 
ginasi mokytoja ir lietuviškų 
juostų audėja Elžbieta 
Ribokienė. Visų jų nuoširdžiai 
pasigenda lietuviškoji visuome
nė, kurioje jie anksčiau vienu ar 
kitu būdu reiškėsi. 

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖS MINĖJIMAS 
Trisdešimtasis Pavergtųjų 

tautų savaitės minėjimas įvyko 
liepos 12 d. 7 vai. vakaro 
Christopher Columbus Park 
aikštėje Bostone. Jį įruošė Es
tijos, Latvijos, Lenkijos,. Ukra
inos ir Vietnamo, atstovai. 
Minėjimo programoje: Pavergtų 
tautų vėliavos, invokacija, 
Amerikos himnas, kongreso re
zoliucijos, valstijos guberna
toriaus m Michael Dukakis ir 
miesto mero Raymund Flynn 
proklamacijų skaitymas, pa
grindinė prof. Lashek Stachow 
kalba, pavergtųjų teutujatstovų 
trumpi pasisakymai ir himnai, 
žvakių uždegimas, minėjimo 
uždaromoji malda. Lietuvių var
du kalbėjo Gintaras Čepas, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyriaus pirmininkas. 

Minėjime dalyvavo gana daug 
minėtų pavergtų tautų atstovų. 
Lietuvių dalyvių tarpe buvo 
nemažai jaunesnio ir vidurinio 
amžiaus veidų. 

„Laisvės Varpas" daug laiko 
skyrė Pavergtųjų tautų savaitei 
liepos 23 d. laidoje. Tuo reikalu 
lietuviškai kalbėjo programos 
vedėjas Petras Viščinis, o 
angliškai — nuolatins talki
ninkas Jonas Gedraitis. 

DARIAUS IR G I R Ė N O 
SKRYDŽIO M I N Ė J I M A S 

Tragiško Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno skrydžio per 
Atlantą 56-rių metų sukaktį pa
minėjo „Laisvės Varpas" liepos 
23 d. laidoje. Anuometinę ir da
bartinę to skrydžio reikšmę ir 
poveikį lietuvių tautai tėvynėje 
ir išeivijoje ryškino programos 
vedėjas P e t r a s Viščinis , 
iškeldamas to žygio vykdytojų 
gyvą pasiaukojimo pavyzdį, 
sektiną ypač dabar, kai tautai 
vėl tenka kovoti dėl išplėštos 
laisvės atgavimo, sugriauto eko
nominio gyvenimo atstatymo ir 
kūrybinės galios sukaustymo 
varžtų atpalaidavimo. Kaip išei
viai, Darius ir Girėnas savo 
skrydžiu t au to s garbe i ir 
gerovei iškėlė ir sustiprino 
jungtį tarp tautos kamieno savo 
tėvų žemėje ir išeivijos įvai
riuose kraštuose. Ne kalbomis, 
bet darbais vykdymas Dariaus 
ir Girėno idealo — tai pras
mingiausias paminklas tiems 
mūsų naujų laikų didvyriams, 
kur ie savo gyvybės auka 
nušvietė lietuvių tautai ateities 
kelią. Žodinė minėjimo dalis 
perpinta Emeriko Gailevičiaus 
kūriniu „Lituanica" ir ati
tinkama simfonine muzika. Tai 
buvo vienintelis Dariaus ir Gi
rėno skrydžio sukakties minėji
mas Bostono ir apylinkės lietu
viams. 

ŠVIESOS SPINDULĖLIAI 
TEMSTANT 

Visas mūsų visuomeninis ir 
kul tūr in is gyvenimas būtų 
daug sėkmingesnis, jei į jį visi 
jungtųsi, ar bent jį remtų taip, 
kaip tai darėme prieš kelias
dešimt metų. Bet taip nėra. 
Kai vieni skiria lietuvybės 
reikalams ir mūsų kultūrinėms 
pastangoms savo laiką, darbą ir 
pinigą, kiti ignoruoja tai , neras
dami reikalo įsigyti net labai 
žema kaina siūlomos kultūrinės 
vertybės. Pavyzdžiui — Bostone 
išleista akt. Henriko Kačinsko 
plokštelė. Jos leidėjai, nepra
šydami tam reikalui nei švie
timo, nei kultūros įstaigų, nei 
fondų paramos, skyrė jai daug 
savo darbo, laiko ir po kelis šim
tus ar net tūkstančius dolerių, o 
reikalingo plačiosios lietuvių 
visuomenės dėmesio ji vis dar 
nesusilaukia. Gražią išimtį šiuo 
požiūriu sudaro akt. Juozas 
Palubinskas iš Philadelphijos, 
pr is iuntęs 100 dol. už du 
egzempliorius tos plokštelės, 
taigi, mokėdamas po 50 dol. už 
kiekvieną plokštelę, vadinasi, 

LIETUVIŲ TAUTA LAUKE BRAZDŽIONIO 
Skaitymas buvo palydimas kai 
kuriais jo pasisakymais, aktorių (Atkelta iš 3 psl.) 

jo kaip maldas". 
Kodėl Brazdžionis toks ar

timas lietuvių tautai? I tai Lie
tuvos literatūrologas atsako: 

„Lietuvai Jūs esate daugiau 
negu poetas. Jau beveik pusę 
amžiaus jai esate svarbiausių 
jausmų ir vilčių įsikūnijimo 
simbolis, išreiškiantis tai, ko ji 
labiausiai trokšta ir dėl ko ji 
labiausiai kenčia. (...) 
Gąsdinami, tremiami, šaudomi, 
išvaromi iš namų ir bažnyčių, 
nuvaromi nuo žemės, verčiami 
kalbėti atėjūnų kalba ir gar
binti atėjūnų stabus, kurstomi 
vienas prieš kitą, matydami, 
kaip tolsta nuo mūsų vaikai, 
mes verkėme, tiesėme renkas į 
dangų, priešinomės, pykome, 
puolėme į neviltį ir vėl iš jos 
bndome Ir visas tas nuotaikas 
radome Jūsų poezijoje. (...) Jūs 
esate ištikimas pasirinktam 
keliui ir einate juo tiesiai, ei
nate ne todėl, kad protu 
suvokiate to kelio teisingumą, 
o kad kitaip negalite". 

Imliai vilniečių publikai Braz
džionis deklamavo savo jau 
spausdintus eilėraščius, skaitė 
ir dar nespausdintos kūrybos. 

— Noreikos, Dautartaitės ir 
Abukevičiaus deklamacijomis 
bei Veronikos Povilonienės dai
nomis. Dainomis ir sveikini
mais buvo paminėta ir Aldonos 
su Bernardu Brazdžioniu 55 
metų vedybinė sukaktis. 

— Dabar, susitikęs su jumis, 
sakau iki pasimatymo, — savo 
apsilankymą Lietuvoje užbaigė 
poetas Bernardas Brazdžionis. 

Prieš vakarą Operos rūmuose, 
birželio 1-2 d. Brazdžioniai ap
lankė Kryžių kalną, Šiaulius, 
Mažeikius ir Šiluvą. Kaip 
padėką Dievui už suteiktas 
malones Kryžių kalne pastatė 
kryžių, o Šiauliuose, Mažeikiuo
se ir Šiluvoje skai tė savo 
kūrybą. Šiauliuose literatūros 
vakarai vyko Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje, ir Šiluvos bažny
čioje, o Mažeikiuose — moder
niškame miesto teatre, pasibai
gus rašytojos Vidmantės Jasu-
kaitytės dramai „Žemaitė", 
kurią statė gastroliuojantis 
Šiaulių teatras. 

Poeto Bernardo Brazdžionio 
apsilankymas Lietuvoje buvo 
istorinės reikšmės įvykis. 

METINIS CAPE CODO 
PIKNIKAS 

Lietuviai mėgo ir tebemėgsta 
išvykas į gamtą: tradicinus 
piknikus, kur jie trumpam ati
trūksta nuo savo kasdienių 
rūpesčių, susitinka su giminėm, 
draugais , užmezga naujas 
pažintis. Ypač piknikų reikšmė 
padidėjo, kai pastaruoju metu 
pagausėjo svečių iš Letuvos, at
vykstančių čia lankyti savo 
gimines. Piknikas yra viena tų 
vietų, kur jie gali arčiau susipa
žinti su kitais tautiečiais, gyve
nančiais laisvėje. 

Cape Codo lietuvių bend
ruomenės apylinkė, supras
dama tokių išvykų svarbą jau 
nuo seno šiam pusiasalyje, pri
menančiame Lietuvos Neringą, 
kasmet ruošia atvirus piknikus, 
kartais juos paįvairindama 
meno, rankdarbių parodėlėmis, 
filmais ir pan. Šiemet toks 
piknikas įvyko šeštadienį, liepos 
15-tą, Bronės ir Antano Jucėnų 
erdvioje sodyboje, visai netoli 
nuo Atlanto, garsaus paplūdy-
mio Craigville Beach. Piknikas 
visais atžvilgiais buvo sėkmin
gas. 

Rengėjai buvo maloniai nv. ste
binti, kai šeštadienį, po vi
dudienio, pradėjo sodybon 
traukti būriai tautiečių iš arti 
ir toli. O jų buvo beveik trys 
šimtai. Pirmiausia prie kiemo 
vartelių pasitiko Genovaitė 
Treinienė su laimėjimų bilie
tukais. Paaukota suma pinigų 
t a ip p a t suteikė svečiui 
galimybę dalyvauti dovanų 
paskirstyme. .Paėję keliolika 
žingsnių toliau, svečiai atsidū
rė prie kito staliuko, kur Irena 
Jansonienė ir Bronė Vasienė 
laukė su valgių ir gėrimų 
sąrašu: MENIU. Už nedidelę 
kainą svečiai galėjo gauti lietu
viškus priešpiečius ir, žinoma,, 
pavilgyti gomurį kava, alučiu, 
vaisvandeniais ar stipresniais 
gėrimais. 

Nuo virtuvės stalų, apkrautų 
pyragais, pyragaičiais, tortais, 
sklido virtų dešrų ir troškintų 
kopūstų kvapas. O turintieji 
jautresnę uoslę, galėjo patirti, 
kad esama ir tradicinio kugelio. 

Kitoje kiemo pusėje svečių 
laukė Bronius Markeliūnas su 
savo asistentu, taip pat buria
vimo entuziastu, Jonu Valteriu 

penkis kartus daugiau, negu 
nustatyta tos plokšelės kaina. 
Tai lyg šviesos spindulėlis tems
tant. J i s sustiprina tuos, kurie 
plakasi mūsų visuomeninėje ir 
kultūrinėje veikloje, užmiršę 
save, vadovaudamiesi tik noru 
palaikyti ir ugdyti gyvąją lie
tuvybę kultūrinėmis vertybė
mis. Jų pastangomis pasiektais 
rezultatais visuomenė kartais 
didžiuojasi, kaip savo darbais. 
Tai lyg panašu į tą musę, kuri, 
sėdėdama jaučio ausyje, gyrėsi, 
kad ir ji arianti dirvonus. 

Beržinsku. Jie svečius aptarna
vo gėrimais. Taigi, pikniko 
dalyviai turėjo retą progą 
pikniko atmosferoje pavalgyti ir 
atsigaivinti. Jų laukė po me
džiais gražiai išrikiuoti baltai 
apdengti stalai. 

ju-dailininku-poetu dr. Antanu 
Lipskiu, anksčiau dirbusiu 
Chicagoje. Šiuo metu knygų 
rinkoje pasirodė jo poezijos rink
tinė: „Kai saulė liepė". Mont-
realyje, Kanadoje, išeinančiam 
savaitraštyje „Nepriklausoma 
Lietuva" (No. 26-1989.VI.29) 
poetas Henrikas Nagys skaity
tojus supažindino su nauju 
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RIMAS L. STANKUS 

361-5950 636-6165 
Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 

NAMUS per šią (staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba.norite būti 
Rimo Stankaus Mijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

REAL ESTATE 

m Mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEIL-BACE REALTORS 

INCOMB TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Cape Codo lietuvių piknike. Iš k.: buvęs ilgametis LB Cape Codo apylinkės 
pirmininkas Vladas Židžiūnas ir buvęs LB Bostono apygardos pirmininkas 
Jonas Rūtenis. 

Pasistiprinus, namo garaže 
galima buvo pasižiūrėti video
juostas apie trijų Lietuvos 
burlaivių, perplaukusių Atlan
to vandenyną, sutikimą New 
Yorko uoste ir Lietuvos depu
tatų išlydėjimą Maskvon ginti 
Lietuvos teisėtų reikalų. Video 
juosteles iš Miltono atgabeno 
filmuotojas inž. Romas Bričkus. 
Televizijos aparatą ir VCR — 
parūpino valdybos narys Ed
vardas Shakalis iš Plymoutho. 
Daugiau negu valandą trukęs 
„televizijos seansas" buvo 
reikšmingiausia šio pikniko 
dalis, leidusi svečiams susi
pažinti su naujausiais įvykiais 
Lietuvoje ir čia, Amerikoj. Žiū
rovų akis džiugino didmiesčio 
New Yorko panorama su gau
sybe laivelių ir burlaivių, pa
sipuošusių lietuviškomis vėlia- | 
vėlėmis, lydinčių atplaukian
čius tris Lietuvos burlaivius: 
„Lietuvą", „Dailę" ir „Audrą". 
Antra seanso dalis buvo skirta 
Lietuvos deputatų atsisveiki
nimui juos išlydint Maskvon. Jų 
tarti žodžiai jaudino ne vieną šio 
pikniko dalyvį, nes i plaukė iš 
lūpų tų, kurie yra pasižadėję 
Maskvoje ginti Lietuvos suvere
numo atstatymą. Didelis ačiū 
inž. Bričkui ir jo padėjėjui 
Shakaliui , parūpinusiems 
įdomią ir vertingą informaciją. 

Cape Codo piknikas suteikė 
progą susitikti su senais bičiu
liais, buvusiais bendradarbiais, 
studijų draugais . Pikniko 

' maišatyje susitiko penkios lie
tuvės, buvusios Erlangeno, — 
Vokietijoj, — universiteto 
studentės: Janina Ambroziejie-
nė, Irena Končienė, Ada Mon-
kienė, Stasė Cibienė, gyve-

• nančios Bostono - Brocktono — 
Cape Codo srityje* ir dr. Valeri
ja Norvaišienė, gyvenanti Flori
doje. Būta ir kitų mažesnės 
apimties staigmenų. 0 kalbant 
apie Floridą, tai nemažai flo-
ridiečių lietuvių vasaros metu 
vieši Cape Code. Piknike tarp 
kitų svečių teko susipažinti su 
talentingu lietuviu: gydyto-

poetu Antanu Lipskiu, atspaus-
damas keletą jo eilėraščių. Na
gys Lipskio debiutą vadina 
sėkmingu. 

Pikniko rengėjai šiomis kelio
mis eilutėmis dėkoja gausiems 
svečiams, ir tiems, kurie įgalino 
tokį renginį įgyvendinti. Nuo
širdus ačiū Bronei ir Antanui 
Jucėnams, kurie kasmet užlei
džia savo rezidenciją tokiems 
lietuvių renginiams, nieko už 
tai nereikalaudami. Padėkos 
nusipelno buvęs ilgametis LB 
apylinkės pirmininkas Vladas 
Židžiūnas, atlikęs visą pasiruo
šimo darbą; jis pasitaikino prity
rusius asmenis, jų tarpe šeimi
ninkę, valdybos narę — Eleną 
Strazdienę. .Jai padėjo: Elena 
Simonavičienė, Jadvyga Lend-
ratienė, Stasė Šlapelienė, Mal
vina Norkūnienė, Dalia Pau-
tienienė, Elena Mineikienė ir 
kitos. Valdybos vicepirmininkė 
Genovaitė Treinienė ne tik 
priiminėjo svečius, bet kartu su 
Dalia Pautieniene sumaniai 
pravedė dovanų paskirstymą, 
kurio pelnas gerokai papildė 
apylinkės valdybos iždą. 

Cape Codo lietuviai mėgsta 
talkas, jūitgdami savo energiją, 
sumanumą,, išteklius bendrie
siems lietuvybės išlaikymo 
reikalams, kartu nepamiršdami 
savo tautiečių Lietuvoje. 

Kalbant apie Lietuvių Bend
ruomenės veiklą, verta čia pa
stebėti, kad Bostono apygarda 
yra išrinkusi penkis LB Tarybos 
narius, kurių du yra iš Cape 
Codo, tai: inž. Česlovas Mickū-
nas ir Alfonsas Petrutis. Pirma
sis yra dabartinis LB Bostono 
apygardos pirmininkas, o antra
sis — LB Cape Codo apylinkės 
pirmininkas. Bostono apygardos 
tarybos keturi nariai taip pat 
sudaro dabartinių JAV krašto 
valdybos Kontrolės komisiją; jai 
vadovauja Česlovas Mickūnas. 

Taigi, Cape Codo lietuviai, 
jauni ir vyresni, juda, kruta 
visomis kryptimis, kartais tap
dami veiklos sirgaliais. 

Alf. Petrut is 

,'ffl'ar 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai Įkainuoja 
jūsų namus. 

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

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
Ona stop Real Estate 

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

5993 S. Ksdzl« Avs. 
CMcago, IL 60629 

Tai. 436-7876 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. butas, 
pirmam a., apšildomas. Brighton 
Pk. apyl. 

Tel. 847-4571 

VIENINTELIS TOKS PIRKINYS! 
Upė su upėtakiais, tvenkinys su 
laukiniais paukščiais, pušų planta
cija, 430 akrų su namu! 

Skambinkite arba rašykite: 
Burt Morris, Rssttor 

Rt. #1, FrtsndsMp, Wta. 93*34 
Tsl. 608-339-9441 po 6 V.v. 

HELP WANTED 

Išnuomojamas 4 kamb. butas ant
rame a., 2 mieg.. be baldų prieš Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčią. Tik su
augusiems, bet gyvuliukų, 350 dol. į 
mėn. su apšildymu. 

Skambinti 423-4697 

• ~ - ^ « , „ 
MISCELLANEOUS 

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

c* • 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mqkėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

"ATTENTION — HIRING! 
Government jobs — your area. Many 
immediate openings without waiting 
list or tęst. $17,840 - $69,485. Call 
1-602-838-8885. EXT R7765. 

Full tteae handyman rteeded for 
bome remodeling by H & M 
tsuilders. Call 471-0811 or 
301-5481. 

FOR SALE 

Parduodamos moteriškos šaulių uni
formos 12 ir 16 dydžio. Kepurės jūrų 
šaulių. Tel. 652-8137. 

JR!9 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tol. 989-6624 

Nuo 8 v. ryto Iki 9 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

I L E K T R O S 
ĮVEDIMAI _ PATAISYMAI 

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

699-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

BRONYS RAILA 

KRYŽKELĖS 
Radijo paskaitų į Lietuvą ketvirtas 
rinkinys. Jau išėjo iš spaudos. Tai 
stambus 480 psl. veikalas aktua
liausiomis temomis iš 1986-1989 
metų laikotarpio, šis gražiai išleis
tas Lietuviškos Knygos klubo leidi
nys greitai bus pasiūlytas įsigyti vi
siems klubo nariams. Nenariai ją 
gali užsisakyti „Drauge" arba įsi
gyti pas knygų platintojus. Knygos 
kaina JAV-bėse su persiuntimu kai
nuoja 12.50 dol. Illinojaus gyv. dar 
prideda 80 ct. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
„Draugas", 4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

fcfl miclkincl Padarai 
WKkW^W Savinas and Loan Association Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

Mažosios Lietuvos Fondas 
renka, leidžia ir skleidžia Mažąją Lietuvą liečiančią medžia
gą, jos istoriją, kalbą, etnografiją, praeitį ir ateitį, 
parodydamas pasauliui, kad Mažoji Lietuva (dab. Kaliningrad 
oblast) nuo amžių baltiškas — lietuviškas kraštas. 

Tam pritardams (s), siunčiu auką $ Foundation 
of Uthuania Mlnor, c/o Ramūnas Buntlnas, 908 Rob 
Roy Placo, Downers Grovo, IL 6051S 

Vardas Pavardė Adresas 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

925-7400 
BRIDGEVIEVV 

8929 S. HARLEM AVE 
598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

ISDE 
laiN«U9C 
LEN0ER 

GENRIKAS SONGINAS 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Tik dabar ši knyga išėjo iš spaudos, 128 psl., kietais 

viršeliais su aplanku, kuris pieštas dail. Ramintos Lapšiefiės. 
Tai legendos, per eilę metų parašyti pasakojimai, girdėti iš 
žmonių ar atkurti autoriaus, pasiremiant kur nors rastais 

i duomenimis. Ši knyga gražiai išleista Songino anūko Lino 
Raslavičiaus pastangomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 64 centus valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 



RENGINIAI CHICAGOJE 
Rugpjūč io 3-6 d. — Lietuvos 
Vyčių 76-818 metinis seimas 
Chicagoje. Globoja 112 kuopa. 

Rugpjūč io 4 d. — Lietuvos 
Vyčių seimo „Kul tūr in is vaka
r a s " Holiday Inn, Countryside, 
L a Grange, IL. 

Rugpjūč io 5 d. — Lietuvos 
Vyčių 76-tojo seimo Banketas 
Mar t in iąue pokylių salėje. 

Rugpjūč io 6 d. — Amerikos 
Lie tuv ių Tau t i nė s sąjungos 
gegužinė Ate i t in inkų namų 
sode, Lemont, IL. 

— Tauragės klubo gegužinė 
Šaul ių namuose. 

Rugpjūčio 6-20 d. - XV -tasis 
L i t u a n i s t i k o s s e m i n a r a s 
L a S a l l e Manor , P lano , IL. 
Ruošia P L J S Ryšių centras. 

Rugpjūč io 13 d. — Anglijos 
Lietuvių klubo gegužinė Šaulių 
namuose . 

— „Lietuvių Ba l sas" laikraš
čio gegužinė Grinių sodyboje, 
Lockport, IL. 

— Lietuvos Dukterų draugijos 
gegužinė. 

Rugpjūč io 20 d. — Balfo t r a 
d i c i n ė m e t i n ė geguž inė 
J a u n i m o centre. 

— A t e i t i n i n k ų t r a d i c i n ė 
gegužinė Ate i t in inkų namų 
sode, Lemonte. 

Rugpjūčio 27 d. — Lietuvių 
Respubl ikonų I l l inois lygos 
met inė gegužinė Lietuvių cent
r e , Lemont, IL. 

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus gegužinė New Buf-
falo, MI. 

R u g s ė j o 7-10 d. — 
Santaros-Šviesos federacijos 
36-tas suvaž iav imas , Tabor 
Fa rm, Sodus, MI. 

Rugsėjo 10 d. — LB Lemon ' 
t o apylinkės gegužinė Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Rugsėjo 16 d. — Šeštojo 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumo 
b a n k e t a s L i e t u v i ų c e n t r e , 
Lemonte. 

Rugsėjo 17 d. — Tautos šven
t ė s minėjimas J a u n i m o centro 
didž. salėje. Rengia Amerikos 
Lietuvių Taut inė sąjunga. 

— Muz. Roberto Mockaus pia
n o koncertas 3 v. p.p. Balzeko 
Lietuvių Kul tūros muziejuje. 

„Lietuvos Aidų" radijo prog
r a m o s g e g u ž i n ė Š a u l i ų 
namuose. 

Rugsėjo 23 d. — „Derliaus 
š v e n t ė " L i e t u v i ų c e n t r e , 
Lemonte. 

— „Grandies" taut inio jauni
mo ansamblio vakaras Jaunimo 

centro didž. salėje. 
— Anglijos Lietuvių klubo 

balius Šaulių namuose. 
Rugsėjo 24 d. — „Draugo" 

pokylis „Mar t in iąue" pokylių 
salėje. 

Rugsėjo 30 d. — LB Brighton 
P a r k o a p y l i n k ė s „ R u d e n s " 
pokylis Šaulių namuose. 

— „Antro ka imo" spektaklis 
(šiais metais vienintelis ir ne-
kartojamas) J a u n i m o centro 
didž. salėje. 

— „Aušros V a r t ų " tunto 40 
metųjubiliejinė vakarienė ir šo
kia i Lietuvių centre , Lemonte. 

Rugsėjo 30-spalio 1 d. — 
Cicero jū rų šaulių veiklos 25 
metų sukakt ies minėjimas Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje ir 
parapijos salėje. 

Spal io 1 d. — Pranciškiečių 
seselių rėmėjų seimas Marijonų 
vienuolyne. 

Spal io 6 d. — Vakaronė 
Jaunimo centre ruošia ateiti
ninkai sendraugiai . 

Spal io 7 d. — Vilniaus uni 
versiteto dainų ir šokių meno 
ansamblio koncertas Jaunimo 
centre; rengia „Margutis" . 

Spalio 8 d. — Vilniaus uni
versiteto dainų ir šokių meno 
ansamblio koncertas Jaunimo 
centre. Rengia „Margut is" . 

Spal io 14 d. - Balfo Jubilie
jinis seimas Jaunimo centre. 
I šk i lminga vaka r i enė didž. 
salėje. 

- „Puota jūros dugne" —jūrų 
skau t i j o s m e t i n i s b a l i u s 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Spal io 15 d. — Balfo 45 metų 
j u b i l i e j i n i o seimo d a l y v i ų 
pamaldos ir mirusių balfininkų 
prisiminimas: šv. Mišios Švč. M. 
Mar i jos Gimimo p a r a p i j o s 
bažnyčioje; pamaldos Ziono ev. 
l i u t e r o n ų bažnyčioje ir 
„Tėviškės" lietuvių ev. liute
ronų parapijoje. 

— 28-toji madų paroda Jaun i 
mo centre. Rengia Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo se
serų rėmėjos. 

— Tauragės klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

Spalio 21 d - „Spalibalis" -
„Žiburėlio" ir „Vaikų namelių", 
lietuvių Montessori mokyklė
lių pokylis Lietuvių centre . 

— Lietuvių Fondo vajaus už-
baigtuvių banketas Mart iniąue 
salėje. 

— Lietuvos Dukterų draugijos 
„ R u d e n s " pokylis J a u n i m o 
centre. 

Spalio 27 d — Vakaronė Jau
nimo centre kavinėje. Ruošia 
a te i t in inkai sendraugiai. 

Spal io 27 - 29 d ienomis — 
Devintasis „Ateities" Akademi
nis savaitgalis Jaunimo centre, 
Chicagoje, ir Ateit ininkų na
muose, Lemonte. 

Spal io 28 d. - „Ate i tes" 
žurnalo vakaras Jaunimo cent
ro didž. salėje. 

— „Lietuvių Balsas" laikraš
čio metinės vakarienė Lietuvių 
Tautiniuose namuose. 

— „Puota tik Tau". P.L. cen
t re , Lemonte. 

Spal io 29 d. — Lietuvos ka
r iuomenės įžygiavimo į Vilnių 
50 metų sukakties minėjimas. 
Rengia Vilniaus krašto lietuvių 
sąjunga, Ramovėnai ir šauliai . 

— Sv. Kaz imie ro s e s e r ų 
rėmėjų vakar ienė P r e s m a n 
salėje. 

Lapkričio 3 d. — Budrio var
do foto archyvo v a k a r o n ė 
J a u n i m o centro kavinėje. 

L a p k r i č i o 4 d. Č i k a g o s 
Aukšt . l i tuanistinės mokyklos 
(Čalm) balius Jaunimo centro 
didž. salėje. 

Lapkrič io 5 d. — Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejaus 
III-ias Tautybių festivalis. 

— Marijonų bendradarb ių 
apskr . metinė žaidimų popietė. 

— Zarasiškių klubo susirinki
mas Jaunimo centro posėdžių 
kmb. 

Lpakričio 1 1 d . — LB Le-
monto apyl. „Rudens" bal ius 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Lapkričio 12 d. — Kr. Done
laičio l i tuanistinių mokyklų 
madų paroda Jaunimo centro 
didž. salėje. 

— Panevėžiečių klubo susirin
k imas Jaunimo centro maž. 
salėje. 

— L a p k r i č i o 17 d . — 
Vakaronė Jaunimo centro kavi
nėje. Ruošia atei t ininkai send
raugia i . 

Lapkričio 18 d. — Lietuvių 
Operos metinis balius J aun imo 
centro didž. salėje. 

— „Lituanicos" futbolo klubo 
me t inė vakarienė ir šokiai 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 

Lapkričio 19 d. — „Nerijos" 
j ū r ų skaučių tunto veiklos dvi
dešimtmečio minėjimas Jaun i 
mo centre. 

— Kariuomenės šventės minė
j imas Jaunimo centro maž. 
salėje. 

Lapkričio 22-26 d. Šeštasis 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumas 
J a u n i m o centre Chicagoje ir 
Lietuvių centre Lemonte. 

Lapkričio 23 d. — Jaun imo 
šokiai Jaunimo centro didž. 
salėje. Ruošia Lietuvių Jaunimo 
sąjungos Chicagos skyr ius . 

Gruodžio 3 d. — Jaun imo 
centro Metinė vakar ienė didž. 
salėje. 

Gruodžio 8 d. — Vakaronė 
J a u n i m o cen t ro k a v i n ė j e . 
Rengia ateitininkai sendrau
giai. 

Gruodžio 9 d. — „Dirvos" ju
biliejinių metų atidarymo vaka
r i enė Lietuvių T a u t i n i u o s e 
namuose. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. rugpjūčio mėn. 2 d. 

Poetas Brazdžionis patenkintas tarp vidurinės ir jaunosios kartos gerbėjų Vilniuje. 

Laiškas 
AR TIKRAI SAVI PAS SAVUS? 

Tą šūkį girdėjome ne kartą. Jį 
dar pakartojo A. Balašaitienė. 
Aš pilnai sutinku, kad mes 
turė tume remti savus tautie
čius, verslininkus bei preky
bininkus. Aš taip pat sutinku, 
kad negal ima iš savųjų reika
lauti, jog jie visados aukotųsi ar 
ta i būtų laikas, pinigai ar ko
pūstai... 

Autorė palietė labai šiuo metu 
populiarų verslą — kelionių 
agentūras. J i rašo, kad vienas 
asmuo, patyręs, jog kelionei 
pasiruošusi grupė naudojasi 
vienos l ie tuviškos kelionių 
agentūros paslaugomis, pasipik
tinęs sako: „Kaip jie drįsta 
p a s i p i n i g a u t i iš l i e tuv ių 
kišenių!" Toliau seka kitas 
klausimas: „Argi galima pik
tintis, kad lietuvis bando vers
t i s ke l ion ių p lanav imu ar 
kuriuo nors kitu verslu?" 

Į šiuos abu klausimus aš atsa
kysiu taip: ,jei toks kelionių 
agentas y ra nesąžiningas ar 
n e r ū p e s t i n g a s , ta i pada ro 
tautiečiui daugiau žalos negu 
naudos. Mes visi labai gerai 
žinome, kokiais keliais mūsų gi
minės čia atvažiuoja ir išva
žiuoja. Tos kelionės yra nepa
vydėtinos, todėl mes bandome 
jiems tas keliones, kiek sąlygos 
leidžia, palengvinti. 

Keletą kar tų aš paskambinau 
R. Keziui (kuris neseniai pradė
jo skelbtis „Drauge", kad, jeigu 
kas nori patvirt inti ar pakeisti 
Aerofloto a r kitų linijų skry
džius į Lietuvą, prašau skam
binti į New Yorko kelionių 
agentūrą „Vytis"), norėdama 
kalbėti su pačiu R. Keziu, bet jo 
vis nerasdavau. Pagaliau išdės
čiau savo vargus agentūros tar
nautojai, kad čia Amerikoje aš 
turiu seserį ir jos dukrytę ir kad 
mes negalime prisiskambinti 
Aeroflotui. Toliau aš ja i paaiš
kinau, kad jos abi atskrido su 
Pan American lėktuvu, kurį 
aptarnavo rusų ir amerikiečių 
įgulos. Ta proga paprašiau, a r 
nebūtų galima gauti tokį skri
dimą atgal. Aš jai dar paaiš
kinau, kad, jei jos skristų su 
Aeroflotu, ta i turėtų vieną naktį 
nakvoti aerodrome. Tokia kelio
nė yra labai varginanti , nes 
išbūti visą parą aerodrome ir 
dar skristi 9 valandas būtų per 
didelis vargas. Patarnautoja at
sakė, kad viską perduos R. Ke
ziui ir pažiūrės, ką galima 
padaryti, o man kainuos 40 dol. 

Po dviejų dienų gavom laišką 
iš „Vyties" agentūros, kuriame 
rašoma, kad siunčiama mano 
sesers ir jos dukters bilietų 
lipinukai, kuriuos reikės užkli-

Gruodžio 17 d. — Ateiti 
ninku kūčios Jaunimo centro 
didž. salėje. 

Gruodžio 25 d. — Jaunimo 
šokiai Jaunimo centro didž. 
salėje. Ruošia skautai akade 
mikai. 

Gruodžio 31 d. — Operos 
Naujųjų Metų sutikimas Jau
nimo centro didž. salėje. 

— Dainavos meno ansamblio 
Naujųjų Metų sutikimas J a u 
nimo centro kavinėje. 

juoti an t bilietų į tam skirtą 
vietą. Viskas y r a užtikrinta, o 
už patarnavimą atsiųsti 40 dol. 
kaip galima greičiau 

Koks buvo mūsų visų džiaugs
mas, kad nereikės nakvoti New 
Yorke. Tą p a t į vakarą aš 
išrašiau čekį. 

Atėjo išskridimo diena. Tą 
dieną išvažiavom anksti ir laga
minus pa s i s t a t ėm pirmieji. 
Sesers dukrytė ir jos draugė 
čiauškėjo, kad jos norinčios 
p a s k u t i n į k a r t ą suva lgy t i 
hamburgerį ir išgerti coca-cola. 
Aš joms pasakiau, kad tik dėl to 
mes ta ip ankst i ir išvažiavom. 

Pagaliau atėjo Pan American 
tarnautojas ir, pakvietęs mus 
prie langelio, paprašė padėti 
lagaminus ant svarstyklių ir 
parodyti bilietus. Pažiūrėjęs į 
bilietus pasakė, kad bilietai 
negalioja. Man atrodė, kad bom
ba sprogo. Aš bandžiau aiškinti, 
kad tą viską sutvarkė agentūra 
ir ji negalėjo suklysti. Pama
čiusi, kad nieko nebus, priėjau 
prie ten par esančio telefono ir 
paskambinau į New Yorką. At
siliepė R. Kezys. Kai aš jam 
paaiškinau reikalą, tai jis labai 
nustebo. Girdi, j is tam biznyje 
20 metų ir tai atsitiko tik pirmą 
kartą. Tai buvo netiesa, nes toks 
pats nesusipratimas įvyko jau 
ne pirmą kartą. 

Pagaliau aš paprašiau Pan 
American tarnautoją, kad jis 
išsiaiškintų su p. Keziu. Pan 
American tarnautojas per kelis 
kar tus jam pakartojo, kad šitaip 
nega l ima b i l i e tų t v a r k y t i . 
Vėliau mes sutarėm, kad aš 
išpirksiu 2 naujus bil ietus 
(2.076 dol.), o j is bandys visą 
kitą sutvarkyti New Yorke. Kol 
mes susitvarkėm su bilietais ir 
lagaminais, neliko nei laiko, nei 
apetito tam žadėtam hamburge-
riui. 

Grįžus namo iš aerodromo pa
skambinau p. Keziui pasiteirau
ti, kaip reikalai. Jis man atsakė, 
kad pasiuntęs žmogų į aerodro 

mą. Po kelių valandų iš New 
Yorko paskambino sesuo. Aš jai 
dar kartą pakartojau, kad lauk
tų prie Pan American, nes jas 
pasitiks p. Kezio tarnautojas. Po 
pasikalbėjimo su seserim aš ir 
vėl skambinau R. Keziui. Jo at
sakymas buvo trumpas: ..Mano 

A.tA. 
JUOZAS JAKŠTAS 

Gyveno Lakevvood, Ohio. 
Mirė 1989 m. liepos 31 d., sulaukęs 88 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Ukmergės apskrityje, Slabadoje. Ameri

koje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Vvilhelmine. sūnūs: 

Peter. Romas, George; dukterys: Helen ir Lucy; anūkai: Jani 
na, Jessica. Jeremy, Joseph, Christine; du broliai Lietuvoje 
ir kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, rugpjūčio 2 d. nuo 2 iki 4 
v.v. Jakuh< & Son koplyčioje. 936 E. 185 St.. Cleveland. OH. 

Laidotuves įvyks ketvirtadienį, rugpjūčio 3 d. iš Dievo Mo
tinos Nuolatinės pagalbos bažnyčios. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnūs, dukterys, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Jakubs & Son. Tel. 216-531 7770. 

PANAIKINO SAVANORIUS 
UGNIAGESIUS 

Chicagoje 30 metų veikė sava
nor ių u g n i a g e s i ų d a l i n y s . 
Tačiau dėl jų buvimo ugnia

ges ių uni ja rodė nepasi
tenkinimą, be to, jų būstinės 
išlaikymas sudarė išlaidas, tai 
dabar tas iš 30 žmonių susidėjęs 
savanorių ugniagesių dalinys 
panaikintas . 

žmogus dar man neskambino". 
Ir vėl telefonas. Sesuo verkė, 
nežinodama ką daryti, nes buvo 
laikas eiti į lėktuvą, o iki šiol 
niekas dar jų nesiteiravo. Aš 
kiek galėdama bandžiau ją ra
minti, kad p. Kezys jas neapvils 
ir kad lauktų iki paskutinės 
minutės. Jei ir tada niekas 
nepasirodys, eiti į lėktuvą. 

Dar kar tą skambinu į New 
Yorką. Ir vėl tas pats atsa
kymas. Tada aš paaiškinau p. 
Keziui, kad, jei sesuo panaudos 
mano nupirktus bilietus, jis už 
t a i b u s a t s a k i n g a s (Pan 
American kitaip nesutiko jas 
priimti, o p. Kezys tą žinojo). 
Kezys bandė aiškintis, kad tai 
ne iš blogos valios. Kezį niekas 
nekal t ina bloga valia, o tik 
nežinojimu savo darbo ar visai 
nekreipimu dėmesio, juk „biz
nis" buvo su lietuviais iš Lietu
vos. 

Nesulaukusi jokio atsakymo 
iš R. Kezio, po mėnesio ir vėl 
j a m skambinau. Šį kartą R. 
Kezys bandė suversti viską ant 
manęs, kad aš daviau blogas in
formacijas. Jei aš ir būčiau su
klydusi, tai R. Kezys turėjo ta i 
žinoti. O jei t ikrai iš jo pusės 
ivyko klaida, tai ją reikėtų 
sąžiningai ir atitaisyti. Kai aš 
paminė jau , kad paske lbs iu 
spaudo je tokį ne sąž in ingą 
patarnavimą, R. Kezys atsakė 
labai t rumpai — prašau! Girdi, 
vien iš Chicagos jis aptarnavo 
apie 400 žmonių. 

Reikia tikėtis, kad ateity nie
kas iš skrendančiųjų neturės 
tokio nemalonaus išsiskyrimo. 
Niekas nelies ašarų su klau
simu — o ką dabar darysim? 

Vis dėlto aš tur iu vilties, kad 
R. Kezys šitą man padarytą 
nuostolį atitaisys. Aš dar kartą 
s u t i n k u , kad ,.Savieji pas 
savus" turi būti mūsų soli
darumo ir patriotizmo konkre
tus įrodymas. Pagaliau savieji 
prekybininkai ir kelionių agen
tai neturėtų lupti kailio sa
viesiems, nes. kai savas lupa, 
daug daugiau skauda. 

Liucija Hofmanienė 

BRANGI ELEKTRA 

Skelb iama, kad Chicagos 
Commonwealth Edison bendro
vės elektros kainos yra apie 
5 5 ^ aukštesnės kaip JAV vi
durkis. 

A.tA. 
Mokyt. 

ALGIMANTAS KLEINAITIS 
Gyveno Hinsdale, IL. 
Mirė 1989 m. liepos 31 d., sulaukęs 50 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės mieste. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Rūta Puodžiūtė, 

dukros Nina ir Diana, tėvai Marija ir Petras, brolis Alfredas 
su šeima, sesuo Rūta Končienė su šeima, uošvė Nina Puo-
džienė, svainis Algimantas Puodžius su šeima, svainė Violeta 
Rodriguez su šeima ir kiti giminės bei draugai. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, rugpjūčio 2 d. nuo 4 iki 9 
v.v. S. C. Lack & Sons Palos Funeral Home koplyčioje, 11028 
Southwest Hwy., Palos Hills, IL. Budėtuvės — Lietuvių Ev. 
Liuteronų Tėviškės parapijos bažnyčioje, 6641 S. Troy, Chi-
cago, ketvirtadienį, rugpjūčio 3 d., 7 v.v. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpjūčio 4 d. 10 v. ryto 
Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, dukros , tėvai, brolis, sesuo ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack & Sūnūs. Tel. 974-4410. 

PA 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
TARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

| 
Į P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 7 1 St . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So . 5 0 t h A v. . C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7 -1213 
1 1 0 2 8 S o u t h v v e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - Te l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

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

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

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

Sally Donald M.. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 50 A v e . . C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

T e l . 6 5 2 - 5 2 4 5 

• ^ 



DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. rugpjūčio mėn. 2 d. 

x Kun. Viktoras Rimšelis, 
MIC, Marijonų vienuolijos pro
vincijolas, vienuolijos reikalais 
išvyko į kitus miestus ir nebus 
susisiekiamas savo raštinėje. Jis 
grįš tik apie rugpjūčio antrą 
pusę. 

x Dr. Vytautas Vardys da
lyvaus Lietuvių Fronto bičiulių 
studijų ir poilsio savaitėje kaip 
pagrindinis paskaitų ir svarsty -
bų moderatorius. Savaitės pa
baigoje dr. Vardys padarys san
trauką ū* susumavimą svarsty
tų minčių ir nutarimų. LFB stu
dijų ir poilsio savaitė vyks rug
pjūčio 13-19 dienomsi Daina
voje. 

x Lore ta Venclauskienė, 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro Žilevičiaus-Kreivėno Lie
tuvių muzikologijos archyvo 
vicedirektorė, nuo rugpjūčio 1 d. 
perima vykdomosios direktorės 
pareigas vietoje dr. Roberto 
Vito, kuris pasilieka valdyboje. 
P. Venclauskienė dėstė muziko
logiją Lietuvoje daugiau kaip 20 
m. ir išeivijoje dažnai rašo ir 
skaito paskaitas savo srityje. 

x Šv. Kryžiaus ligoninė su 
mažu sunkvežimiuku (Van) pai
ma į ligoninę ateinančius pa
cientus klinikiniam patikrini
mui. Reikia pasiskambinti tel. 
471-5899. Van patarnauja nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
6:30 vai. ryto iki 4:30 po pietų. 

x Balfo Beverly Shores 
skyrius, minėdamas 30 metų 
sukaktį, rugpjūčio 13 d. 1 vai. 
p.p., rengia rugpjūčio vasaros 
dieną. Šventė bus ilgamečio 
skyriaus pirmininko inž. Kazi
miero ir Elenos Pocių gražiame 
ąžuolyne, netoki ežero. 

x Už a.a. Kęstutį Urbutį, jo 
mirties metinių proga, šv. Mi
šios bus atlaikytos tėvų Marijo
nų koplyčioje rugpjūčio 6 d. 7 
vai. ryto. 

(sk.) 
x Vaistinė, 71 ir Rockweii, 

ieško lietuviškai ir angliškai 
kalbančio-čios farmacisto-ės 
dirbti dalinį laiką ir būti atsa
kingam už farmaceutinių vais
tų skyrių. Kreiptis angliškai į 
Ruth Barbaro 737-2450 arba 
767-0309. 

(sk) 

x Kargo visą laiką siunčia
me į Vilnių arba į Maskvą pra
neša Romas Pūkštys. Trans-
pak, 2655 W. 69th St., Chica-
go, IL 60629, 1-312^36-7772. 

(sk) 

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

Tel. — 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

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

A D V O K A T A S 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

2601 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai vak 

šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

x Lietuvos Vyčių seimo va
karienė bus rugpjūčio 6 d., sek
madienio vakare, Martiniąue 
restorano pokylių salėje. Visi 
delegatai ir svečiai laukiami da
lyvaujant ir pasidžiaugiant 
76-tojo seimo darbais. 

x Pastaruoju metu rašo
mosios mašinėlės pasidarė 
daug kam neaktualios, nes dau
giau ir daugiau vartojami kom
piuteriai . Lietuvos Persi-
varkymo sąjūdžiui rašomosios 
mašinėlės su lietuvišku šriftu 
yra verkiant reikalingos. Jeigu 
kas turėtų mašinėlę lietuvišku 
šriftu, kurią galėtų paaukoti 
Sąjūdžiui, prašom susisiekti: Są-
jūdžiolnfo, 7159 S. Whipple, 
Chicago, Illinois, 60629, tel. 
312-476-8469. 

x Raymond Filip, J u r g a 
Ivanauskaitė, Kostas Ostraus
kas, Liūne Sutema dalyvaus 
Santaros-Šviesos trisdešimt 
šeštojo suvažiavimo rugsėjo 7-10 
d. Tabor Farm, Sodus, Mich., li
teratūros vakare. 

x Bronys Raila, „Kryžke
lės", radio paskaitų į Lietuvą 
ketvirtas rinkinys, išėjo ir spau
dos. Tai stambus 480 psl. veika
las aktualiausiomis temomis iš 
1986-1989 metų laikotarpio. Šis 
gražus Lietuviškos Knygos 
klubo leidinys bus pasiūlytas 
įsigyti visiems klubo nariams. 
Nenariai ją gali užsisakyti 
„Drauge" arba įsigyti pas 
knygų platintojus. Knygos 
kaina JAV-bėse su persiuntimu 
kainuoja 12.50 dol. 

x Valė ir Jonas Zubavičiai, 
Sunny Hills, Fla., Algis Kaz
lauskas, Orland Park, 111., Linas 
Balaišis, Toronto. Kanada, pra
tęsdami „Draugo" prenumera
tą vieneriems metams, kiek
vienas paaukojo po 25 dol. dien
raščio stiprinimui. ..Draugo" rė
mėjams, garbės prenumerato
riams už aukas labai dėkojame. 

x Švč. Marijos Snieginės 
šventėje, rugpjūčio 5 d. 6 v.v. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje bus pa
maldos: rožinis, šv. Mišios ir pa
laiminimas Švč. Sakramentu. 
Visi maloniai kviečiami. 

Židinys 
(sk.) 

x Kelionę laivu š.m. gruo
džio 4 d. (vienai savaitei) rengia 
„Laiškai Lietuviam 5". Įdomus 
maršrutas: San Juan, St. Tho-
mas, Martiniąue, Grenada, Isla 
de Margarita, Caracas (Vene-
zuela). Informacijai kreiptis: 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. Westera Ave., 
Chicago , IL 60643, t e l . 
312-238-9787. 

(sk) 

x Darome nuo t raukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western Ave., 1 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x PATRIA praneša, kad kol 
kas Maskvos kargo sandėliuose 
yra prekių perteklius, todėl 
Swiss Air, mūsų manymu rim
čiausia kargo linija, kol kas 
laikosi paskelbto embargo. 
Galime pasiųst per kitas kargo 
oro linijas, tačiau dovanos 
adresatu nepasieks du ar tris 
mėnesius. Pasikeitus padėčiai, 
pranešime. Važiuojantiems ar
ba grįžtantiems į Lietuvą 
turime labai didelį elektroninių 
bei kitokių, Lietuvoje pagei
daujamų, prekių pasirinkimą. 
PATRIA 2638 W. 71 St., Chi
cago, tel. 312-778-2100. Sav. A. 
ir F. Siutai. 

(sk) 

x A.a. prof. dr . Jonas Jakš
tas , 89 metų amžiaus, mirė 
liepos 31 d. Clevelande. Laido
jamas Clevelando kapinėse rug
pjūčio 3 d., ketvirtadienį. Nuliū
dime liko žmona ir šeima. Buvo 
žymus istorikas, parašęs daug 
studijų ir straipsnių istorinėmis 
temomis nepriklausomoje Lie
tuvoje ir išeivijoje. Plačiau 
duosime apie Velionį vėliau. 

x Kaip mediciniški eksper-

w^mw ^^ &L • 
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•Hfl^L * * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriau* 

Redaguoja J. Piačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 66th Place, Chicago, IL 60629 

ta i atsako į 50 mediciniškų 
klausimų — praneša gail. sesuo 
Elena Peržinskienė Alvudo pa-
žmonyje Lietuvio sodyboje šį 
sekmadienį nuo 2 v. p.p. Daly
vauja kun. Juozas Juozevičius. 
Grožvyda Giedraitytė dekla
muoja savo tėvelio ir pačios 
kūrybą. Matuojamas kraujospū
dis. Išduodami kraujo tyrimui 
lapeliai ir aiškinami jo duome
nys. Alvudo vaišėmis gardžiuo-
jamasi. Cirkas — video filmas. 
Visi laukiami. Visiems įėjimas 
laisvas. 

x Ieškau pusseserių h" pus
brol ių Joseph Luchun vaikų. 
Mano močiutės sesuo Veronika 
Kiškytė, gimusi Širvintų rajone. 
Gavėnų km., ištekėjo už Juozo 
Lučiūno ir išvyko į Ameriką 
apie 1930 m. Turėjo sūnų ir duk
rą. Jie apie 1970 m. gyveno The 
Roseth Corp., 51-53 Bergan 
Street. Brooklyn, New York. Ži
nantieji apie šiuos asmenis pra
šomi pranešti: Veronika Gujytė 
Savenavič ienė . Giedraičių 
71-26. 232000 Vilnius, Lithua-
nia. 

x A n d r i u s P e t k e v i č i u s , 
Ona Raštikis, Jonas Juoze
vičius, A. Žilėnas, Raymond 
Paškus, V. J. Žemaitis, Maria 
Balčiūnas, Julius Veblaitis, 
Vladas Staskus. Adelė Bukys, 
VI. Baltrūnas, P. Morkūnas, A. 
Povilaits, P. Augaitis, Vylius 
Nastopka, Irena Karalis, An
tanas Titenis, Teresė Turke-
vičius, Jonas Valukonis, J. Pa-
ovys, Petras Paliulis, Kostas 
\ras, Eva Jerome. kiekvienas 
atsiuntė po 10 dol. auką ir pra
tęsė prenumeratą. Labai ačiū. 

x Ieškoma moter is prižiū
rėti mergytę ir berniuką Glen 
Ellyn apylinkėje. Laikas ir alga 
pagal susitarimą. Kreiptis: die
nos metu 597-7843, po 3 v. p.p. 
858-«438. 

(sk.) 

x Lietuvoje pageidaujama 
kosmet ika labai žemomis kai
nomis! Pvz. 12 spalvų mažiau 
negu 2 dol. Įvairus pasirin
kimas. Transpak, 2655 W. 69 
St., tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x J ū s ų pinigai į Lietuvą 
s iunčiami p e r banką į „dole
rines" parduotuves: tinka jūsų 
giminių apsipirkimui, automo
biliams ir palikimams tvarkyti. 
Muito nėra . Romas Pūkš tys , 
T r a n s p a k , tel. 312-436-7772, 
n a m ų tel. 312-430-4145. 

(sk) 

x 15 dienų Lietuvoje! Š.m. 
rugsėjo 12 d. išskrenda ekskur
sija, kuri galės praleisti 15 die
nų Lietuvoje. Turėsite galimy
bės ilgiau paviešėti pas gimines, 
pakeliauti po Lietuvą, aplanky
ti įvairius miestus. Skubėkite 
registruotis! Vietų skaičius 
ribotas! Kreiptis: American 
Travel Service Bureau, 9727 
S. Western Ave., Chicago, IL 
60643. Tel. 312-23«-9787. 
1 (sk.) 

* - -
x JUOZAS RACEVIČIUS, 

namus parduoda greit. įkaino
j imas — veltui. Skambinti 
Bell Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale , IL 80521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

.1 1 x Greit parduodu vienus ir\ 
dviejų šeimų namus Chicagojej 
ir apylinkėse. Skambinkite t 
REMAX FIRST, R i m a s 
Stankus, tel. 361-5P50 arba 
636-6169. 

(sk) 
J 

x ALTS Chicagos skyriaus 
gegužinė įvyks š.m. rugpjūčio 6 
d., sekmadienį, 1 v. p.p. Ateiti
ninkų namų ąžuolyne, Lemon-
te. Lietuviškoji visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti ir malo
niai praleisti šią sekmadienio 
popietę. 

(sk) 

PAPLŪDIMY 

Pūkšt į vėsią gilumėlę, 
Krykščiam, nardom virš bangų. 
Nei sušalę, nei pamėlę 
Vėl į krantą — prie draugų! 

Čia tuoj ima augti pilys, 
Upė raitos tarp kalvų. 
Nei mums trukdo sargas Wilis, 
Nei žuvėdros virš galvų. 

Žiūrim — plazda baltos burės 
Gal už mylios ar dviejų. 
Kiltų laivui mot kepurės, 
Tik nelaimė — mes be jų. 

Dega saulė. Rūksta smėlis. 
Kol atvėsta vakare. 
Pramogauja jaunimėlis 
Prie Čikagos — ežere. 

Jonas Minelga 

VINCAS KUDIRKA 

Vincas Kudirka gimė 1858 
metais Suvalkijoje. Jis baigė tą 
pačią Marijampolės gimnaziją, 
kaip ir dr. J. Basanavičius. 
Studijavo mediciną Varšuvoje. 
Ją baigęs, grįžo į Lietuvą. 

Lenkų įtaka tuo metu buvo la
bai stipri. Kudirka nenorėjo net 
lietuviškai kalbėti. Jam net 
buvo gėda, kad jis esąs lietuvis 
kaimietis. Pripuolamai pateko 
į jo rankas Basanavičiaus 
„Aušra". Perskaitęs ją grau
džiai pravirko ir savo likusį 
gyvenimą paskyrė Lietuvai. 

Vincas Kudirka mėgo muziką 
ir pats grojo čelo. Jis pasidarė 
a t k a k l u s kovotojas i r 
nepalaužiamas lietuvis; nebijojo 
nei persekiojimų, nei kalėjimų. 
Kudirkos tėvas buvo labai nepa
tenkintas sūnaus lietuviška 
veikla. Jis prašė sūnų susirasti 
kitą darbą, nes greit galįs 
patekti į kalėjimą. 

V. Kudirka atsikrausto netoli 
Vokietijos sienos. Jam čia sau
giau redaguoti „Varpą" ir or
ganizuoti pasipriešinimą prieš 
rusus — okupantus. Sunkiai 
gyvendamas ir daug dirbdamas, 
jis suserga džiova. Net ir labai 
sirgdamas, nesiliauja rašęs. 
Rusai dažnai darydavo pas jį 
kratas ir suradę ką uždrausto — 
bausdavo. 

Kudirka parašė Lietuvos him
no žodžius ir muziką. Mirė 1899 
m. lapkričio 16 d. Jo paminkle 
buvo įrašyti Lietuvos himno 
žodžiai. Rusai sunaikino tą 
įrašą, kad žmonės negalėtų jo 
perskai tyt i , bet tų žodžių 
negalėjo išplėšti iš lietuvių šir
džių. Nepriklausomybės metu 
Naumiestis buvo pavadintas jo 
vardu: Kudirkos Naumiesčiu. 

Kristina Sakutė, 13 m. 
Ottavvos Dr. Vinco Kudirkos 

lit. m-los mokinė. 
(„Trupinėliai") 

DABAR 

Dabar Lietuvoje yra geriau 
žmonėms gyventi, negu anks
čiau. Rusai leidžia lietuviams 
daugiau kalbėti lietuviškai. Jie 
leido iškelti trispalvę vėliavą 
Gedimino pilyje ir giedoti Lie
tuvos himną. 

Dabar atrodo, kad lietuvių 
daugiau nebe veža į Sibirą, ne-
bededa į kalėjimą ir nebešaudo. 
Tačiau lietuviai nežino, ar rusai 
vėl neuždraus lietuvių kalbos, 
todėl jie truputį bijo ką nors 
naujo pasakyti, ar daryti. Man 
atrodo, kad lietuviai dar gyvena 
baimėje, kad jų ir vėį nekan
kintų 

Larana von Braun, 
Marąuette Parko lit. 

m los 8 sk. mokinė 

GUDRI KATYTE 

Gyveno šuniukas ir katytė. 
Visi žino, kad tokie naminiai 
gyvuliai dažniausiai nesugy
vena ir, turbūt niekada nesu
gyvens. Šuniukas norėjo būti jo 
savininko mėgstamiausias. 
Toks buvo, kol į namus atėjo 
katytė. Katybė buvo tokia maža 
ir silpna, savininkas ją globojo 
kaip vaikutį: davė katytei šilto 
pieno ir skanaus maisto. 
Šuniukas katytei pavydėjo ir jos 
nemėgo. 

Vieną dieną savininkas labai 
susirgo ir parvirto ant grindų. 
Šuniukas labai išsigando ir 
nežinojo ką daryti. Savininkas 
murmėjo: „Telefoną, duokite 
telefoną..." Šuniukas pradėjo 
verkti, nes jis žinojo, kad negali 
pasiekti aukštai kabančio tele
fono. Jam labai rūpėjo, kad savi
ninkas nemirtų, jei negalės 
pasaukti pagalbos. 

Katytė suprato padėtį: ji 
užšoko ant stalo, šoktelėjo ant 
telefono ir numušė jį savi
ninkui. Šuniukas apsidžiaugė, 
kad savininkas pagaliau galės 
gauti pagalbos. 

Nuo tos dienos šuniukas ger
bė katytę ir ją mylėjo, nes jis 
suprato, kad katytė t ikrai 
mylėjo visus ir buvo dalis šei
mos. 

Liana Janušytė , 
Detroito „Žiburio" aukšt. 

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

Jaunas plaukikas Jonukas, po treni
ruotės baseine, gaivinasi vaisių 
sultimis. 

NEPAKLAUSĖ 

— Šiandien įstojau į 
komunistų partiją, — sako 
žmonai vienas sovietų pilietis. 

Žmona supykus pradeda bar
tis. 

— Tus vis manęs neklausai! 
Aš tau seniai sakiau, kad 
nusipirktum akinius. Vakar tu 
įlipai į dvokiantį daiktą, o Šian
dien į komunizmą. 

Piešė Jac in tą Mikutė, 
Marąuette Parko lit. m-los mokinė 

MEILĖ 

Miške gyveno gyvulių ka
ralius Liūtas. Jis buvo milijonie
rius. Jo visi draugai buvo tur
tingi. Liūtas turėjo daug tarnų, 
kurie viską už jį padarydavo. 
Gyvendamas didelėje pilyje, jis 
niekuo nesirūpino. 

Viena iš Liūto tarnaičių buvo 
Tigrė. Ji buvo gera darbininkė, 
todėl Liūtas jai davė ypač daug 
darbo. Tigrė mielai atliko visus 
jai duodamus darbus, net grei
čiau už visus kitus tarnus, kurie 
turėjo lengvesnius ir mažesnius 
darbus, nes ji buvo įsimylėjusi 
Liūtą. 

Liūtas per daug vargino 
Tigrę, bet Tigrė net nematė ji 
tik darė, ką Liūtas sakė: Kai 
Liūtas užsinorėjo geltonų uogų, 
Tigrė visur jų ieškojo i r 
pagaliau jų surado. Tigrė 
bėgdavo kilometrą kelio, kad 
atidarytų Liūtui duris. 

Praėjo metai laiko. Tigrė ne
begalėjo kentėti. Kai ji atnešė 
Liūtui mėlyno pieno, ji jam 
sakė: 

— Karaliau, ar aš galiu tavęs 
paklausti? 

— 0... Galbūt. 
— Ar aš esu gera darbininkė? 
— Taip, tu esi mano geriausia 

darbininkė. 
— Ačiū, karaliau, bet ar aš 

graži? 
— Taip, esi mano gražiausia 

tarnaitė. 
— Ar tu mane mėgsti, pro

tingas karaliau? 
— Kaip sakiau, tu esi gera 

darbininkė. 
— Ar tu mane myli? 
— Visai ne! —juokėsi Liūtas. 

Aš tik turtingas myliu! Jeigu tu 
būtumei turtinga, tai gal tave 
mylėčiau, bet tu nesi man lygi. 

Verkdama Tigrė išbėgo iš 
pilies. Ji taip mylėjo Liūtą! Jis 
t i k tur t ingas myli . Tigrė 
nusprendė daug dirbti, kol ji 
taps turtinga. J i nukeliavo 
kiton pasaulio pusėn, ten daug 
dirbo ir taupė pinigus. Po 
daugelio metų ji pasidarė 
turtinga. 

Tigrė grįžo į Liūto pilį ir 
šaukė: 

— Liūte, kur tu esi? 
Tarnas atidarė jai duris ir 

nuvedė ją pas Liūtą. Prie Liūto-
sėdėjo Leoparde. 

— Labas, Tigre! Prašau susi
pažinti su mano žmona 
Leoparde. 

Tuo pačiu la iku įbėgo į 
kambarį maži, jauni liūtpardai. 

— Vaikučiai, netrukdykite 
mūsų! — pasakė Leoparde. 

Tigrė išbėgo iš pilies ir 
niekada nebegrįžo. 

Zina Markevičiūtė, 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los 9 sk. mokinė. 
(„Pėdsakai") 

BAUBLYS 
(Konkursinė lietuvių 

liaudies pasaka) 

Seniai, labai seniai, kada lie
tuviai dar nebuvo krikščionys, 
netoli Viduklės, kur yra 
Lipkiškių kaimas, gyveno 
vienas žmogus našlys, vadi
namas Baubliu. Jis turėjo du 
sūnus. Prieš mirdamas ūkį 
paliko vyriausiajam sūnui. Jau
nesnysis buvo nelaimingas, ne
gavęs palikimo. Jis ėmė prašyti 
savo brolį, kad jam pavestų 
valdyti ūkį, nes jis esąs jau
nesnis ir stipresnis. Kai brolis 
pasens, pažadėjo jį globoti ir 
išlaikyti. 

Vyresnysis brolis patikėjo jau
nesniojo žodžiais ir pavedė jam 
valdyti tėvo ūkį. Neilgai tęsėsi 
draugystė. Praėjus kelioms sa
vaitėms, jaunesnis brolis išvarė 
vyresnįjį iš namų sakydamas: 

— Tu negali veltui duoną 
valgyti. Gali keliauti kur nori 
ir užsidirbti sau duoną. 

Vyresnysis brolis, nenorė
damas su savo broliu kasdien 
bartis, paėmė terbą, lazdą ir 
išėjo verkdamas. Bekeliau
damas priėjo didelę girią. Dieną 
ir naktį keliavo per girią. Ka
dangi buvo didelė sausra, viskas 
išdžiūvo. Staiga pamatė degantį 
medį, kuriame bitės gyveno. 
Bitės išsigandusios prašė pa
galbos. Brolis turėjo skrybėlę 
ant galvos. Pamatęs netoli bė
gantį upelį, prisėmė skrybėlę 
vandens ir taip per kelis kartus 
užgesino degantį medį. Bitės 
jam buvo labai dėkingas. 

Po to per girią ėjo toliau. Už 
trijų mylių priėjo didelį dvarą. 
Lauke sėdėjo žilagalvis senelis. 
Plaukai buvo balti kaip sniegas. 
Brolis prašo senelį, kad jam duo
tų darbo tame dvare. Senelis, 
matydamas jauną žmogų, 
paskyrė vieną darbą atlikti 
sakydamas: 

— Jei tu per vieną parą iš-
kulsi jaujoje sukrautus javus — 
kviečius, aš tave priimsiu kaip 
savo žentą ir pavesiu tau visą 
dvarą valdyti. Jei to nepadarysi, 
galėsi keliauti, iš kur atėjai. 

(Bus daugiau) 

Klausimas: 1) Kuriais laikais 
visa tai atsitiko? 2) Kam tėvas 
pavedė valdyti savo ūkį? 3) 
Kokie pasikeitimai įvyko? 4) 
Kokį gerą darbą atliko vienas 
brolis (katras)? 5) Ką vienas 
brolis bekeliaudamas surado ir 
kokį uždavinį turėjo atlikti? 

Ž o d y n a s ; 1) Našlys, 2) 
palikimas, 3) bartis, 4) terba, 5) 
sausra, 6) para, 7) iškulti, 8) jau
ja, 9) žentas, 10) akompanuoti. 

Gramatikos uždavinys; Ku
rios linksniuotės yra šie žodžiai: 
ak is — antakis, kulnis — 
užkulnis, širdis - prieširdis, 
linksnis - prielinksnis, skonis 
- prieskonis, žodis - priežodis. 
Jei kurio žodžio reikšmės neži
nosi, pažiūrėk į žodyną. 

Konkurso taisyklės nurodytos 
„Draugo" 134 numeryje. 

Piefe Lina Grigaityte 

Tigro vaikas gimsta dryžuo
tas. 

Ispanų patarlė 

Rytą žadinant sako: Ar kelies? 
Še uodegą avies. Kai tą nugrau-
ši, kitą gausi. 

Lietuvių tautosaka 

I « 




