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Senatoriaus viešas 
laiškas Baltijos tautoms 

Washingtonas. — JAV Sena
to Užsienio santykių komiteto vy
riausias mažumos - respubliko
nų partijos narys senatorius Jes-
se Helms pasiuntė Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos tautoms Hitlerio-
Stalino pakto penkiasdešimtųjų 
metinių proga šį pareiškimą. 

Nuo šios dienos 1939 metais 
Pabaltijo žmonės Estijoje, Latvi
joje ir Lietuvoje yra komunizmo 
ir Josifo Stalino darbų belais
viai. Prieš 50 ilgų metų rugpjū
čio 23 dieną dviejų dižiausių 
20-tojo amžiaus tironų emisarai 
Molotovas ir Ribbentropas 
pasirašė nacių-sovietų nepuoli
mo paktą, kuriuo nepriklauso
mos valstybės be jokio sąžinės 
graužimo buvo pasidalintos gob
šių Stalino ir Hitlerio rankų. 

1939 m. rugpjūčio 23 d. ne
priklausomos Pabaltijo šalys Es
tija, Latvija ir Lietuva buvo su
naikintos paprastu Josifo Stali
no ir Hitlerio susitarimu. Hitle-
rio-Stalino paktas atvėrė kelią 
į Pabaltijo šalis Raudonosios ar
mijos kareiviams. Okupacinės 
Sovietų Sąjungos pajėgos užėmė 
Pabaltijo valstybes, tačiau prieš 
penkiasdešimt metų atvykę so
vietai nesugebėjo nugalėti ne
priklausomybės dvasios, gyvuo
jančios Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos žmonių širdyse. 

Metų metais nesilpnėjančio-
mis Pabaltijo žmonių pastango
mis išsaugotas jų kultūrinis ir 
tautinis identitetas, nesiliau
jantis priešinimasis priversti
niam įjungimui į Sovietų Sąjun
gą. Štai kodėl Jungtinės Valsti
jos savo užsienio politika nieka
dos nepripažino Sovietų uzurpa-
cijos tose žemėse. 

Žmonėms teko dideli išbandy
mai, reikėjo pergyventi milži
niškus sunkumus Stalino lai
kais. Šimtai tūkstančių nekaltų 
vyrų ir moterų buvo išsiųsti į 
gulagus už tai, kad vertino 
laisvę ir pagrindines žmogaus 
teises. 

Tačiau ir dabar Pabaltijo 
žmonės moka brangią kainą, 
nes jie negali kontroliuoti savo 
pačių šalies valdymo. Toli 
Maskvoje priimami nutarimai 
privedė prie aplinkos užteršimo 
ir pavojų, kurie kenkia Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos ekologi
niam stabilumui. Pabaltijo 
kraštai atsisako būti nevyku
sios sovietų veiklos sąvartynu. 
Be to ir centrinių planuotojų iš 
Maskvos vadovaujama ekono
mika virto chaosu ir parodo, 
kaip blogai veikia marksiz
mo-leninizmo modelis, palygi
nus su laisvosios rinkos mode
liu. 

Vakarietiška Pabaltijo žmo
nių dvasia negali sutikti gyven
ti su pūvančiais stalinizmo 
vaisiais. Dabar jau matome, kad 
Pabaltijo žmonės yra pasiryžę 
pakeisti savo, kaip sovietinių 
respublikų, likimą. Matome, 
kad jie vėl trokšta gyventi 
gerovėje klestinčiose, laisvę my
linčiose šalyse. Rytdienos nepri
klausomų Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos vadai formuojasi 
šiandien Pabaltijo žmonių kovo
je. Iš tikrųjų, Liaudies frontų 
grupės drąsiai imasi naujų 
metodų pasiekti tikslams, kurie 
dar prieš keletą metų atrodė ne
įmanomi. 

Šiendien, 1989 m. rugpjūčio 
23 d., Baltijos žmonės žengia 
didelį žingsnį nepriklausomybės 
kryptimi. Masinės taikingos de
monstracijos šiandien parodys 
p. Gorbačiovui, jog sovietų 

kariuomenei jau seniai laikas 
palikti Estiją, Latviją ir Lietu
vą. Visame Pabaltijyje rengia
mi minėjimai parodo, kad Pa
baltijo šalių žmonėms šiandien 
svarbiausia panaikinti slaptųjų 
nacių-sovietų pakto protokolų 
pasekmes. 

Kaip tik dabar Gorbačiovo 
režimas susiduria su esminiu 
prieštaravimu. Kaip jie gali 
pripažinti Hitlerio-Stalino pakto 
ir slaptųjų protokolų egzistavi
mą, neatsisakydami savo teigi
nio apie neginčijamą Sovietų 
Sąjungos teisę į Pabaltijo vals
tybes? TSRS Liaudies deputatų 
suvažiavimo komisija dabar 
ieško būdų paaiškinti 1939 m. 
įvykius, tačiau mėgina išveng
ti svarbesnio klausimo apie 
neteisėtas pakto pasekmes. Ta
čiau Pabaltijo žmones ne taip 
lengva numaldyti. Juos visai 
teisėtai patenkins tik veiksmai, 
o ne žodžiai. Turi būti ne tik pri
pažintas Pakto egzistavimas, 
bet ir Raudonoji armija turi 
pasitraukti iš Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos. 

Tik pačiu paskutiniu metu ir 
tik nepaprastai didelio politi
nio spaudimo dėka Komunistų 
partijos Centro komiteto Tarp
tautinio skyriaus vedėjas p. Va
lentinas Falinas pripažino, kad 
protokolai egzistuoja. Dar per
nai p. Falinas tvirtino, jog na
cių-sovietų paktas ir slaptieji 
protokolai yra tik Vakarų fan
tazijos vaisius. Taip nėra. 

Š.m. gegužės 18 d. aš Sena
tui pateikiau plačios apimties 
dokumentinius įkalčius iš Vo
kietijos Federacinės Respubli
kos Užsienio ministerijos ir 
Jungtinių Valstijų Nacionalinio 
archyvo, įrodančius, kad Stalino 
ir Hitlerio emisarai 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. pasirašė nacių-
sovietų paktą ir slaptuosius pro
tokolus. Oficialios, patvirtintos 
mikrofilmų kopijos drauge su 
Kongreso bibliotekos paruoštais 
vertimais yra užregistruoti ir 
Užsienio santykių komiteto ar
chyve. 

Paskutinis žingsnis i nepri
klausomybę gali būti žengtas 
tik tuomet, kai Sovietų Sąjun
gos vyriausybė pripažins netei
sėtas pakto pasekmes. Leninas 
ragino viso pasaulio darbinin
kus nusimesti grandines. Pabal
tijo tautos savo grandines galės 
nusimesti tiktai tuomet, kai 
komunizmas atleis savo mirti
ną gniaužtą. Tik tuomet žmonės 
vėl gyvens, dirbs ir klestės savo 
pačių demokratiškai išrinktų 
vyriausybių valstybėse. 

Atėjo laikas visa naikinančias 
Stalino ir Hitlerio užmačias pa
likti istorijai. Laisvę mylintys 
žmonės Estijoje, Latvijoje ir Lie
tuvoje, siekiantys savo tautų ne
priklausomybės privalo nuga
lėti, kadangi jų reikalas teisus. 

Senatorius Jesse Helms 
Washington, DC 
1989 m. rugpjūčio 23 d. 

Protestas prie 
Baltijos krantų 

Talinas. Tūkstančiai Baltijos 
kraštų žmonių praėjusį sekma
dienį susiėmė rankomis prie 
Baltijos jūros krantų protes
tavo prieš gamtos užteršimą ir 
prieš Baltijos jūros marinimą, 
pranešė Reuterio žinių agentū
rai Žaliųjų veikėjai. Tuo pačiu 
pranešama, kad padidėjo Žalių
jų akcija Latvijoje, Lietuvoje ir 
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Vakarų Vokietijos parlamente kancleris Helmut Kohl, centre, taria žodį, 
prisimindamas 50 metu sukaktį, kai prasidėjo II Pasaulinis karas. 

Vokiečiai po 50 metų 
Bona. — Vakarų Vokietijos 

vadai savo kalbose paminėjo 50 
metų sukaktį, kai1 939 m. Hit
leris užpuolė Lenkiją ir prasidė
jo II Pasaulinis karas. 

Vokietijos parlamente kancle
ris Helmut Kohl apgailestau
jančiai pareiškė, jog įvyko dide
lis vokiečių sukeltas sunaikini
mas Vokietijos vardu ir deklara
vo, kad atėjo tikras susitaikini
mas su Lenkija, pirmąja pasau
lio auka socialistinio rasizmo 
kare. Tačiau kanclerio kalboje 
nebuvo aiškiai prisimintas teri
torinis ginčas, kurį neseniai kai 
kurie vokiečių politikai iškėlė, 
kai buvo susilaikyta nuo bend
ros deklaracijos sienų ir ryšių 
klausimu. Jo kalba parodė, kaip 
AP agentūra praneša, politinį 
atsargumą, kai kalbama apie 
praeitį. „Hitleris norėjo, plana
vo ir sukurstė karą", pasakė 
kancleris. Dėl to nesą jokios 
abejonės. 

Sutartis nepasirašyta 
Vienas iš šią vasarą iškeltų 

klausimų yra Vokietijos-Lenki-
jos sienos klausimas, kurį pra
dėjo dešiniojo sparno politikai 
Vokietijoje. Jie sako, kad dabar
tinė siena dar nėra galutinai 
nustatyta, nes nėra formaliai 
pasirašyta sutartis. Todėl ir 
karo žaizdos dar neužgijusios. 
Manoma, kad ir finansinės 
paramos klausimas dabartinei 
Lenkijos demokratėjančiai tau
tai nebūsiąs lengvai sprendžia
mas. 

Karo žaizdos dar gyvos 
Kancleris Kohl dėl šių prie

žasčių turėjo atsisakyti numaty 
tos „susigerinimo" kelionės į 
Lenkiją. O dabar ir Vokietijos 
prezidentas Richard von Weiz 
saeker turėjo atsisakyti daly 
vavimo iškilmėse Varšuvoje, 

kai Lenkija paminėjo Vokietijos 
invazijos sukaktį. Prez. von 
Weizsaeker tada buvo kareiviu 
ir dalyvavo invarijoje, kai jo bro
lis jau antrą kč'-o dieną buvo 
nušautas. Vokietijos preziden
tas pasiuntė laišką Lenkijos 
prezidentui gen. W. Jaruzels-
kiui, kuriame išreiškiama drau
gystė lenkams ir kad nebus 
keliami teritoriniai ginčai. 

Vokietijos parlamente buvo 
pasisakančių prieš tokį prezi
dento laišką lenkams. Gili nacių 
žaizda vis dar teberusena. 
Kancleris Kohl savo kalbą bai
gė, pasakydamas, kad Vaka
rų-Rytų konflikto prisiminimas 
kelia naujas viltis, kad Vokie
tija bus sujungta į vieną 
valstybę. 

Vokietijų 
susijungimas 

Bona. — Amerikos ambasado
rius Vernon Walters pasakė 
sekmadienį, jog vokiečių 
bėgimas iš Rytų Vokietijos į Va
karus parodo, kad yra nenorma
lu turėti dvi Vokietijas ir jis 
mano, kad abi Vokietijos susi
jungs netolimoje ateityje. „Prez. 
Bushas pasakė, jog kaip įvykiai 
vystosi, galima laukti net lais
vų rinkimų, kad taikingai būtų 
pasiektas susijungimas", kal
bėjo amb. Walter per vokiečių 
radijo programą. Jis naujuoju 
ambasadoriumi Vokietijoje yra 
nuo balandžio mėnesio ir mano, 
kad Vakarai turėtų paruošti 
naują Marshallo stiliaus planą 
Rytų Europai Persitvarkiusių 
komunistinių valstybių ekono
mijai toks planas būtų vienin
telė išeitis. 

Estijoje. Sekmadienio protestas 
buvo Žaliųjų suorganizuotas. 
Baltijos gyventojai esą įsitikinę.' 
jog Maskva visai nekreipia dė 
mesio į gamtos apsaugą Baltijos 
respublikose ir stato fabrikus, 
kurie teršia aplinką. Manoma, 
kad nuo sausio 1 d. respublikų 
vyriausybės turės daugiau 
teisių aplinkos svarinimo ap 
saugos kontrolėje. 

— Mažeikių naftos perdir
bimo gamykla, kuri priklauso 
TSRS naftos perdirbimo minis
terijai, ir italų įmonė „Ekolita" 
pasirašė sutarti, kuri per metus 
pagamins 350.000 tonų specia
liai gero benzino pačioje Lie
tuvoje. „Ekolitos" firma savo 
centrą turi Milane. 

— Ukmergės rajono S. Nėries 
kolūkyje jvvko ,.Žydinčios 
vyšnios šakeles" poezijos šventė. 
Joje pagerbtos šeštasis laure
atas poetas -T<>nas Jakštas. 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Edmundas Kasperavi
č ius , raseinietis, baigęs Le
ningrade karo mokyklą, gerai 
kalbąs angliškai ir kiniškai, 
dirbęs Kinijoje ir Mongolijoje, 
kovojęs Afganistane, ten buvęs 
politinės informacijos patarėju, 
kai sugrįžo į Lietuvą, norėjo 
gauti tarnybą Vilniuje, bet jam 
neatsirado atitinkančios vietos. 
Tada jį pakvietė Maskva, saky
dama: ,jei taviškiai neduoda 
darbo Lietuvoje, atvažiuok pas 
mus". Dabar jis dirba Maskvoje. 

— Kaune literatūros muzie
juje atidaryta senųjų periodinių 
leidinių paroda iš Juliaus Tamo
šiūno kolekcijų. Lankytojai gali 
pamatyti maždaug 1,600 pava
dinimų leidinius — pradedant 
„Aušra" ir baigiant komunistų 
„Darbo Lietuva". 

— Čekistą iš Suvalkijos Jo
ną Simonaitį plačiai aprašo 
„Komjaunimo Tiesa" gegužės 1 
d. numeryje. J is dalyvavo 
žymiose čekistų vedamose 
bylose, buvo daug kartų už savo 
veiklą apdovanotas, paaukštin
tas čekistų eilėse, dirbo Lenin
grade tardytoju, o vėliau buvo 
paskirtas į Tolimuosius Rytus ir 
paskutiniu metu dirbo pasienio 
kariuomenės specialaus sky
riaus viršininko pavaduotoju, 
kol 1938 m. pradžioje buvo su
šaudytas. Buvo gimęs Rutkiš-' 
kių kaime. Vilkaviškio apskri
tyje. 

— Kaune Lietuvos kultūros 
fondo klubas „Aukuras" telkia 
lėšas Vytauto Didžiojo pamink
lui atstatyti, kuris buvo skulpto
riaus Vinco Grybo sukurtas ir 
1932 m. atidengtas, bet 1951 m. 
sunaikintas. Paminklui ats
tatyti reikia 500,000 rublių. 
Paminklą numato atidengti 
1990 m. liepos 15 d., minint 580 
m. Žalgirio mūšio sukaktį ir 560 
metines nuo Vytauto Didžiojo 
mirties. 

Rietavas šiemet paminėjo 
735 metų sukaktį. Pirmą kartą 
istorijos šaltiniuoe minimas 
1253 metais. O Zigmanto Vazos 
dekretu 1596 m. buvo įsteigta 
parapijos mokykla, viena 
seniausių mokyklų Žemaitijoje. 
1792 m. Stanislovas Augustas 
suteikė Magdeburgo teises ir 
herbą — bėgantį liūtą su kardu 
dantyse ir užrašu „Už tautą, ka
ralių ir garbę". Čia buvo 
įjungtas ir pirmasis telefonas 
Lietuvoje, kuris tada jungė Rie
tavą su Plunge, Salantais ir Pa
langa, o 1892 m. pastatė pirmą 
elektrinę Lietuvoje. 

— Lietuvoje lankėsi Suvalkų 
vaivadijos komunistų delegaci
ja pagal neseniai pasirašytą 
bendradarbiavimo sutartį su 
Lenkija. Penkiolika Lietuvos 
Komunistų partijos miestų ir 
rajonų komitetų glaudžiai bend
radarbiaus su Suvalkų gminų 
komitetais. Juos priėmė n par
tijos sekretorius Vladimiras 
Beriozovas. Lenkų svečiai 
lankėsi Anykščių, Prienų. 
Trakų ir Varėnos rajonų komi 
tetuose. 

— Lietuvos muzikos drau
gijos pernai įsteigtos premijos 
vokalistams už sėkmingiausią 
sezono muzikinį darbą buvo 
paskirtos I. Milkevičiūtei ir V 
Prudnikovui — pirmoji premija, 
ir A. Markauskui, S. Martinai
tytei ir G. Gyliui — antroji 
premija. 

— „Atgimimo bangos" pro
gramoje buvo pareikšta, kad 
Lietuvos vyriausybės parei 
gūnai liguistai reaguoja į 
kritiką jos adresu. 

„Mūsų pozicija aiški: 
suverenumas ir 

nepriklausomybė" 
Vilnius. — „Atgimimas", Są

jūdžio laikraštis, paskelbė trum
pą pokalbį su Lietuvos Komu
nistų partijos vadovu Algirdu 
Brazausku rugsėjo 1 d. 

Jame buvo liečiamas jo telefo
ninis pasikalbėjimas su Sovietų 
Sąjungos prezidentu ir partijos 
vadu M. Gorbačiovu. „Iki šiol jis 
palaikė Pabaltijo respublikų va
dovybes", sakė Brazauskas Ro
mualdui Ozolui. Bet kadangi 
pabaltiečiai priėmė antikonsti
tucinius nutarimus, tai „ir jis 
draugu nebebusiąs, pereinąs į 
kitų pusę. Buvo parengta eko
nominio savarankiškumo kon
cepcija, bet respublikų vadovai, 
pagal jį, nesugebėjo užtikrinti 
normalios pertvarkos eigos. Są
jūdis peržengė visas ribas, nu
krypo nuo išeities pozicijų. Rei
kia atsipeikėti. Jie neįsivaizduo
ja Pabaltijo ne federacijos sudė
tyje". 

Latviai ir estai žada greitai 
vykti Maskvon, ir Brazauskas 
kalbėjęs dėl pasimatymo. Jei 
pokalbis būsiąs konstruktyvus, 
esą pasiryžęs susitikti ir su Są
jūdžiu. „Jam aišku. Ir tai 
pabrėžė ne kartą, jokio atsisky
rimo, iš Sąjungos neišeis jokia 
Pabaltijo respublika. O federa
cijoje jos gaus viską", pasakojo 
Ozolui Brazauskas. Gorbačiovas 
manąs, „kad tam, ko mes sie
kiame, nepritaria ir pasaulis". 

Išsaugoti tai, kas laimėta 
Toliau Ozolas paklausė, kaip 

galvoja reaguoti. \ tai Brazaus
kas atsakė: „Šiandien (t.y. rug
pjūčio 25 d., -red.) įvyks LKP 
CK plenumas, priimsim kreipi-

Algirdas Mykolas Brazauskas . 
Lietuvos Komunistų partijos Centro 
komiteto pirmasis sekretorius. 

mosi tekstą ir paskelbsim per 
televiziją ir spaudoje. Mūsų 
pozicija aiški: suverenumas ir 
nepriklausomybė. Tačiau nori
ma jų siekti, išsaugodami iško
votas pozicijas. Dabar padėtis 
tokia, kad bet koks prieštaravi
mų aštrinimas gali turėti labai 
neigiamų pasekmių". Ir toliau 
Brazauskas sako, kad reikia ne
pasiduoti provokacijoms, pakęs
ti nuoskaudas. Jis taip pat sa
ko, kad reikėtų susilaikyti nuo 

— „Vydūnistų" rūpesčiu, kaip 
praneša Klaipėdos „Persitvar
kymo naujienos". Šilutėje buvo 
suorganizuotas Vydūno 120 gi
mimo metinių minėjimas. Kin
tuose atidarė vydūnistikos eks
pozicijų parodą, pastate 
paminklinį akmenį ten. kur 
gyveno didysis filosofas ir 
rašytojas Vydūnas. 

kai kurių įstatymų priėmimo, 
kuriems dar nėra vieningos 
nuomonės, taip pat galėtų būti 
nukelta ir sesija. Jis sako, jog 
principinių pozicijų nekeičia, 
bet šiuo metu reikalinga lyg ir 
atsitraukti. Rusija išsiaiškinu
si rugpūčio 23 dienos įvykius, 
kad Pabaltijy s nori atsiskirti. 
Vyriausybė gaunanti daug pri
tarimo telegramų. Kritiškas 
momentas buvo neišvengiamas 
— dabar prasideda didžioji poli
tika, samprotauja pokalbio 
metu ir R. Ozolas. 

Reikia išsiaiškinti 
Sąjūdis remsiąs Respublikos 

vadovybės pastangas, vedančias 
į nepriklausomybę. „Bažnyčia, 
dar viena didelė mūsų visuome
nės jėga, taip pat yra nusiteiku
si bendradarbiauti su dabartine 
Respublikos vadovybe", sako ir 
Ozolas. „Jau praeitas, ko gero, 
pats sunk iaus ia s mūsų 
atgimimo etapas: Lietuvos, Lat
vijos, Estijos nepriklausomybės 
klausimas iškeltas j tarptau 
tinių problemų lygį", sako 
Brazauskas. „Tai rodo TSKP 
CK pareiškimas, nors ir senu 
stiliumi, t.y. su pagrasinimais, 
jie siūlo tartis". Algirdas Bra
zauskas sako, kad reikia viską 
patiems žymiai geriau išsiaiš
kinti. 

NATO atmetė jo 
pasiūlymą 

Strasbourgas . — Kalbė
damas 23 valstybių atstovams 
Europos Bendruomenės forume, 
Gorbačiovas pasakė tuojau pa
naikinsiąs trumpųjų distancijų 
raketas, jei tai padarys ir NATO 
valstybės. Bet jis aiškiai nepa
sakė, kad Sovietų Sąjunga yra 
atsisakiusi Brežnevo doktrinos 
karine jėga sutramdyti norin
čias iš Varšuvos pakto pasi
traukti valstybes. Tačiau su
sidarė įspūdis, kad Sovietai ne
trukdys Lenkijos ir Vengrijos 
įvykiams eiti demokratijos link. 
Ir čia jis vėl pakartojo ..Europos 
bendrų namų" idėją nuo Atlan
to iki Uralo, kurią jis jau kelin
tą kartą kelia. Gorbačiovas taip 
pat pasiūlė, jog 35 Helsinkio 
akto kraštai, kurie pasirašė 
saugumo ir žmogaus teisių 
dokumentą 1975 m., turėtų vėl 
susirinkti ir aptarti pagrindus 
šio kontinento ateičiai. 

NATO vadai tuojau atmetė 
Gorbačiovo pasiūlymą sunai
kinti trumpųjų distancijų rake
tas ir laikosi savo gegužės 
mėnesio susitarimo, kad pir
miau būtų sumažintos ar suly
gintos konvencionalinės pa
jėgos. Jo pasiūlymą atmetė ir 
prez. G. Bushas. Iš Prancūzijos 
prez. Gorbačiovas išvykęs į 
Bukareštą tarėsi su Varšuvos 
bloko vadais. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 5 d.: Laurynas, Jus-

tinijonas. Erdenis. Dingailė, 
Teisutis. 

Rugsėjo 6 d. Faustas, Beata. 
Filomena, Vaišvilas, Tautenė. 
Vaištautas. 

ORAS CHICAGOJE 
Saule teka 6:20. leidžiasi 7:18. 
Temperatūra dieną 82 1., nak 

tį 64 1. 

• 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

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

LIETUVOS SKAUTŲ 
VADOVAI CHICAGOJE 

JAV-ėse šią vasarą lankosi ok. 
Lietuvoje atkurtos skautijos va
dovai — Vyriausias skauti
ninkas Rimantas Ulevičius, jo 
pavaduotojas Laimis Daujotas, 
Vyriausios skautininkės pava
duotoja Monika Girčytė ir 
Kauno skautijos atstovė Luk
recija Malkevičienė. „Skauty
bės kelio" rugpjūčio 16 d. laidoje 
buvo plačiau rašyta apie rug
pjūčio 1 d. jų sut ikimą 
Washingtono, D.C., aerodrome, 
susitikimo sueigą su Washing-
tono skautais,-ėmis ir apsi
lankymą Fredericksburg, VA, 
vykusioje 12-toje Boy Scouts of 
America Jamboree. Iš Wa-
shingtono svečiai skubėjo į Cali-
fornijoje rugpjūčio 5-12 
dienomis vykusią LSS vadovų.-
ių „Ąžuolo" ir „Gin ta ro" 
mokyklą, po to pabendravo su 
vietos l ietuviška skautija, 
visuomene, susipažino su Los 
Angeles ir apylinkėm. Iš Cali-
fornijos. pakeliui į Bolton, MA, 
Atlanto rajono skautų,-čių sto
vyklą, kelioms dienoms sustojo 
Chicagoje. 

Lėktuvu atskridusius brolius 
Rimantą ir Laimį Midway 
aerodrome pasitiko LS Brolijos 
Vyr iaus ias skau t in inkas 
Gediminas Deveikis ir LSS 
Kontrolės komisijos pirm. An
tanas Jarūnas. Kitą dieną — 
rugpjūčio 22-rą, Chicagoje ir 
apylinkėse gyvenantieji skau-
tai,-tės turėjo progą susitikti ir 
susipažinti su svečiais iš Lietu
vos skautų vyčių Jaunimo cen
t ro kavinėje suruoštoje 
vakaronėje. Vasaros atostogų 
metas nėra palankus tokios rū
šies renginiams, tačiau šion 
vakaronėn susirinko arti 150 
įvairaus amžiaus brolių ir sesių, 
jų tarpe ir trys jaunutės sesės iš 
Lietuvos, šią vasarą su kerna-
vietėmis stovyklavusios Rako 
stovykloje ir ten įžodį davusios. 

Vakaronę trumpu sveikinimo 
žodžiu pradėjo LS Brolijos skau
tų vyčių skyriaus vedėjas Vyte
n i s Lietuvninkas. Maldą 
sukalbėjo LS Brolijos dvasios 
vadovas kun. Juozas Vaišnys. 
Entuziastingais žodžiais svečius 
pasveikino LS Brolijos Vyriau
sias skautininkas vs Gediminas 
Deveikis, o Vytenis Lietuv
ninkas trumpai apie kiekvieną 

papasakojęs, pristatė juos Chi-
cagos skautijai. Čikagiečiai 
svečius pasveikino nuoširdžiais 
plojimais. 

Skautininkas Donatas Rama
nauskas, neseniai grįžęs iš Lie
tuvoje vykusios vadovų moko
mosios stovyklos Dzūkijoje, ir ją 
vaizdžiai aprašęs „Skautybės 
kelyje", pakviestas pasidalinti 
savo įspūdžiais, nuosekliu 
pasakojimu klausantiems 
sukūrė realistišką tos stovyklos 
vaizdą. Brolis Donatas džiau
gėsi ten stovyklavusių nuošir
džiu susidomėjimu skautybe, 
entuziazmu skautavimui, jų 
idealistiniu nusiteikimu. Ypač 
jam įspūdį padaręs gausus liau
dies dainų mokėjimas, pamė-

Lietuvos skautų vadovų susitikimo su Chicagos skautija vakaronėje Jaunimo centre š.m. rugpjūčio 
22 d. iŠ k.: LS Brolijos Vyriausias skautininkas vs Gediminas Deveikis, Lietuvos Vyriausias 

skautininkas s. Rimantas Ulevičius, jo pavaduotojas s. Laimis Daujotas, Lietuvos Vyriausios skau
t ininkės pavaduotoja s. Monika Girčytė ir LSS Brolijos dvasios vadas vs kun. Juozas Vaišnys. 

Nuotr. J . Tamula ič io 

brandžia kalba išryškino savo 
pajėgumą ir t inkamumą eina
moms pareigoms. J i s ypač 
dėkojo išeivijos skautams už il
gus dešimtmečius saugotą 
skautybe ir lietuvybę. 

Rimantas Ulevičius, Lietuvos 
Vyriausias skautininkas savo 
žodyje teigė, kad skautybe yra 
geriausia priemonė ugdyti 
Tėvynės meilę. Džiaugėsi stip
ria skautybės dvasia Lietuvoje, 
kuria užsidega vis daugiau jau
nimo. Plačiau papasakojo apie 
skautų veiklą Lietuvoje ir 

jūrų skaučių vardu tuntininkė 
Violeta Paulienė, ASS vadijos 
vardu — Aleksandra Likande-
rienė. Sveikinimus palydėjo ir 
nedidelėmis simbolinėmis 
dovanėlėmis. Čia išimtimi buvo 
Brolijos Vyriausias skauti
ninkas G. Deveikis Lietuvos 
Seserijai ir Brolijai įteikęs po 
didelę dėžę su kasečių grojimo 
aparatu. 

Ši susipažinimo su svečiais iš 
Tėvynės sueiga buvo baigta vi
siems dalyviams ratu sustojus ir 
supintomis rankomis giedant 
„Lietuva brangi" ir „Ateina 
naktis". Po to dar ilgokai vai-
šintasi brolių vyčių paruoštais 
užkandėliais ir kava, dalinantis 
įspūdžiais ir bendraujant su sve
čiais. 

Malonu buvo susipažinti su 
jaunais Lietuvos ir skautybės 
idealistais ir įsitikinti, kad ir 
žiaurioje vergijoje lietuvio 
dvasia liko nepalaužta, kad tu
rima daug idealistinio jaunimo 
pasiryžusio vesti Lietuvą 
išsilaisvinimo siekimo keliu, 
vadovaujantis skautybės idėja 
— tarnaujant Dievui, Tėvynei ir 
artimui. Mūsų visų pareiga pa
dėti jiems to pasiekti. Argi ne 
tam keletą dešimtmečių svečio

se šalyse stengėmės išlaikyti lie
tuviškos skautybės ir lietuvybės 
liepsnelę ir puoselėjom Lietuvos 
nepriklausomybės viltį. Dirb
kime visi kartu, kad ta 
liepsnelė čia neblėstų, o 
Tėvynėje įsiliepsnotų dideliu 
skaisčiu laužu, kurio kibirkš
tėlės įsižiebtų kiekvieno jau
nuolio širdyje. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Chicagoje 

Rugsėjo 16 d. — „Kernavės" 
tunto sueiga Jaunimo centro 
maž. salėje. 1:30 vai. p.p. 

Rugsėjo 30 d. — „Aušros 
Vartų" tunto 40 metų veiklos 
jubiliejinė vakarienė ir šokiai 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Spalio 14 d. — „Puota jūros 
dugne" — jūrų skautijos tradi
cinis vakaras Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Lapkričio 19 d. — „Nerijos" 
jūrų skaučių tunto 20 metų 
veiklos minėjimas Jaunimo 
centre. 

Gruodžio 25 d. — Jaunimo 
šokiai Jaunimo centre. Rengia 
skautai akademikai. 

Washingtono aerodrome susitikusios išeivijos LSS Seserijos Vyriausios 
skautininkės pavaduotoja vs Meilė Mickienė ir Tėvynėje atkurtos Lietuvos 
skautų sąjungos Vyriausios skautininkės pavaduotoja s Monika Girčytė. 

Nuotr. P . M i c k a u s 

girnas dainuoti ir viskuo 
domėjimasis. Padėkojus broliui 
Donatui, prabilti buvo pa
kviesti svečiai. 

Pirmoji prabilo Lietuvos 
Vyriausios skautininkės pava
duotoja s. Monika Girčytė. 
Kukli , vidine šilima spin
duliuojanti, malonia šypsena ir 
nuoširdžia kalba jaunoji sesė 
laimėjo visų simpatijas. Sesė 
Monika dėkojo už šiltą pri
ėmimą ir bandė aptarti skau-
tavimo Lietuvoje ir JAV-ėse 
skirtumus. 

Malonios jaunuoliškos išvaiz
dos Lietuvos Vyriausio skauti
ninko pavaduotojas Laimis 
Daujotas idealistine nuotaika ir 

siekius per skautybe išugdyti 
dorą sąžiningą ir dvasingą 
lietuvį. Išeivijos skaut i ja i 
linkėjo stiprėti lietuvybėje ir 
skautybėje laikantis papročių ir 
tradicijų. Ragino jaunimą siųsti 
Lietuvon. 

Po to ilgokai buvo keičiamasi 
mintimis, svečiams išsamiai 
atsakant į gausius paklausi
mus. 

Svečius sveikino LSS Tarybos 
v i c e p i r m i n i n k ė Irena K e r e l i e n ė , L S S Tarybos vicepirm. v.s. Irena Kerelienė Vilniuje pasirašo autografus Lie-
, , K e r n a v ė s t u n t i n i n k ė R i t a tuvos skautams. Kairėje — Lietuvos skautų Brolijos Vyr. skautininko pa-
P e n č y l i e n ė , s k a u t i n i n k i ų vaduotojas s. Laimonas Daujotas. 
„Pelėdų" skilties vardu — 
Nijolė Užubalienė, Chicagos 
skautininkų,-kių vardu An
tanas Paužuolis ir „Nerijos" 

JŪRŲ SKAUTĖS 
KVIEČIA 

,KERNAVĖS" TUNTO 
SUEIGA 
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( hicag"c ^K-uit;į vyčiu sueigoje, rugpjūčio 22 d. vykusioje Jaunimo centre, maloniai buvo sutikti 
Lietuvos skautu vadovai. Iš k.: sėdi — Lietuvos Vyriausio skautininko pavaduotojas s. Laimis 
F )aujotaa, LSS Brolijos Vyriausias skautininkas vs Gediminas Deveikis, Lietuvos Vyriausias skau
tininkas s. Rimantas Ulevičius ir LSS Brolijos dvasios vadas vs kun. Juozas Vaišnys, stovi: Vytenis 
Lietuvninkas, Romas Puodžiūnas, Gintaras PlaČas, Antanas Paužuolis, Sigitas Miknaitis. Albinas 
Sasnauskas . Antanas Jarūnas. Vytautas Butikas. Juozas Šalčiūnas. Petras Šalčiūnas, Bronius 
Fabijonas, LS Brolijos vadijos sekretorė ps. Rūta Ozers ir Donatas Ramanauskas. 

Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

„Nerijos" tuntas kviečia visas 
lietuvaites įsijungti į įdomią 
jūrų skaučių veiklą. Priimamos 
mergaitės nuo 6 metų amžiaus. 
Tunto vienetai veikia Jaunimo 
centre Chicagoje ir Maironio li
tuanistinėje mokykloje Le
monte. Sueigos vyksta šešta
dieniais po pamokų lituanis
tinėse mokyklose. Registracija 
bus vykdoma šį šeštadienį, 
rugsėjo 9 d., Jaunimo centre nuo 
9-12 vai. ryto, o Lemonte, 
Maironio l i tuanis t inėje 
mokykloje, nuo 10-12 vai. ryto. 
„Nerijos" tunto vadovybė visas 
mergaites maloniai kviečia ir 
laukia. 

MIŠIŲ RINKLIAVOS 
LIETUVOS JAUNIMUI 

Šios vasaros jaunimo 
stovyklose sekmadienio Mišių 
rinkliavos skiriamos jaunimo 
organizacijoms Lietuvoje. Rako 
stovyklautojai ir svečiai 
Lietuvos skautų reikalams 
liepos 16 d. sudėjo 286.31 dol. 
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Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

DR. 2I8UTC ZAPARACKA3 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 East Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. — 337-12S5 

„ B i r u t ė s " s tovyk los vadovės : 
komendante t.n. Daiva Paraki-
ninkaitė ir stovyklos viršininkė fil. 
Nida Bichnevičiūtė. 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

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

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. LU 5-0346; 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. te l . 471-3300; rez. 4 4 2 4 2 9 7 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave . , 
Chicago, II I . 60652 

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

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo hgos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

'" hemorotdų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585 2802 

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

Reikalui esant atvažiuoiu ir | namus 

„Kernavės" skaučių tunto 
iškilminga sueiga bus šeš
tadienį, rugsėjo 16 d., 1:30 vai. 
p.p. Jaunimo centro maž. salėje. 
Visos sesės dalyvauja uni
formuotos. Dalyvavimas pri
valomas. Tėveliai ir svečiai 
kviečiami. Laukiamos ir visos 
„atsargon" išėjusios kernavie-
tės padėkoti sesei Ritai Pen-
čylienei už puikų vadovavimą 
tuntui ir pasveikinti tunti-
ninkės pareigoms jsiparei-
gojančią sesę Ireną Meilienę. 
Taip pat kviečiamos visos dar 
neskautaujančios lietuvaitės įsi
jungti į draugišką kernaviečių 
būrį ir išgyventi skautavimo 
džiaugsmą. 

SESERIJOS 
TUNTININKĖS 

CHICAGOJE 
„Aušros Vartų" tuntas —. 

Svajonė Kerelytė, tel. 257-2558; 
„Kernavės" tuntas — Rita 

Penčylienė, tel. 448-7279; 
„Nerijos" tuntas — Violeta 

Paulienė, tel. 584-5527. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Tel. 476-2112 

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

Vai pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hilts. IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympie 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave.. Cicero 

Kasdien 1 .ki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt I 2 i k i 4 v a l popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave. , Sulte 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

Tel. 565-2960 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto t e l . RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. — Tel . 737-5149 

Vai pagal susitarimą 
Palos Vision Center. 7152 W. 127th St 

Palos Hgts . III Ketv. vai. 3-6 v.v. 
Tel. 448-1777 

Dr Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

Dr. Tumasonio kabinetą, pereme 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 7lst St., Chicago, M. 

Tel.: 438-0100 
11800 9outtiw*Mt HlftMVety 
pfllos H*j>t^nts, 10. 00403 

(312) 3614220 (312) 3814222 

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 
Sešt pagal susitarimą. 

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

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 



Kad ir pamažu 

GUDIJA BUNDA 
Gudai — art imiausi mūsų 

rytų kaimynai. Jų tautos pa
grindą sudarė baltų ir slavų 
giminės — krivaičiai, radimai-
čiai, dregovičiai, jotvingiai, lie
tuviai, latviai . 1326-1793 m. 
Gudija buvo Lietuvos didžiosios 
kunigaikštijos sudėtyje. Gudus 
valdė mūsų didieji kunigaikš
čiai bei jų giminės, tačiau per 
visą laiką ne lietuviai asimilia
vo gudus, bet gudai l ietuvius. 
Gudai tur i savo atskirą slaviš
ką kalbą, bet joje yra nemaža 
baltizmų, kaip lietuvių kalboje 
slavizmų. Gudijos ir Lietuvos 
archeologiniai paminklai , etno
grafija, net tautosaka turi daug 
panašumų. Mūsų Vytį gudai 
taip pat laiko ir savo valstybi
niu ženklu. Ligi I pasaulinio 
karo gudus, kaip ir l ietuvius, 
valdė carinė Rusija. Bet ka ru i 
pasibaigus likimai buvo skirtin
gi. Lietuviams pavyko sukur t i 
nepriklausomą valstybę. Gudai 
1918.111.25 Minske paskelbė 
Gudiją nepriklausomą, tač iau 
netrukus jos laisvę užgniaužė 
bolševikai ir 1919.1.1 buvo pa
ske lb t a s o v i e t i n ė Gudi jos 
respublika. Ligi II pasaulinio 
karo gudų žemes valdė Sovietų 
Sąjunga ir Lenkija. Lietuviai 
nemažai padėjo gudams. Jie pri
glaudė egzilinę Gudijos vyriau
sybę, kai kuriuos karinius dali
nius, parėmė gudiškus laik
raščius. Kurį laiką Lietuvos 
vyriausybėje buvo ir ministeris 
(J. M8X6&k&' fcudų re ikalams. 
LieitfV-a-1 berte pirmoji buvjįo 
p r i p a ž i n u s i n e p r i k l a u s o m a s 
Gudijos valstybę. 

- .-Šių dienų Gudija — sovietinė 
respublika. J i užima 207,600 
kv. kilometrų plotą, taigi y r a 
kiek daugiau kaip t r is k a r t u s 
didesnė už Lietuvą. Tač iau 
nemaži gudų žemių plo ta i , 
Smolensko ir iš dalies Vitebsko 
sritys, buvo priskirtos prie Rusi
jos. 1989 m. Gudijoje y r a 
10,200,000 gyventojų. 
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bei rusinimo banga Gudiją labai 
smarkiai palietė. Ir dabar ją 
administruoja daugiausia rusai 
— šovinistai bei s tal inis tai . 
Gudų kalba beveik visiškai iš
s tumta iš valstybinio, viešojo 
gyvenimo, mokslo, kul tūr inio 
pasaulio. Minske yra kelias
dešimt gimnazijų, bet nė vieno
je jų gudų kalba nėra dėstomoji. 
Nereikia stebėtis, kad Gudija 
turi nedaug patriotiškai nusi
teikusių gudų intelektualų. Tai
gi ir tautinis gudų sąmonėjimas 
čia ėmė reikštis t ik nuo šių 
metų pradžios bei vidurio. De
ja, jam nebuvo vietos pačioje 
Gudijoje. Pirmieji du gudų atsto
vų suvažiavimai įvyko ne jų sos
tinėje, ne kuriame kitame Gudi
jos mieste, bet Vilniuje. Kai 
savo krašte nebuvo jiems vietos 
(stalinistinė rusiška administ
racija nedavė leidimo), juos pri
glaudė lietuviai. 

„Trakų žemės" laikraštis (Nr. 
3) pateikė L. Miškinio paruoštą 
VI.25-26 Profsąjungų kul tūros 
rūmuose Vilniuje įvykusio su
važiavimo aprašymą, ku r io 
duomenis čia ir pateiksime. 
Dalyvavo apie 800 delegatų bei 
svečių, iš jų buvo apie 100 
kalbėtojų. Buvo priimti Gudijos 
liaudies fronto . .Adradženne" 
programa, įstatai, išr inktas sei
mas, jo pirmininkas. Paskelbtas 
atsišaukimas į Gudijos žmones, 
paraginant juos vienytis vardan 
gudų tautos atgimimo. 

Pažymėtina, kad ..Adradžen-
ne" iš esmės e ina tuo pačiu 
keliu, kaip ir mūsiškis Sąjūdis: 
siekia gudu kalbos valstybinio 
statuso, t au t inės simbolikos 
įteisinimo. Gudijos respublikos 
s a v a r a n k i š k u m o . Bet ap ie 
nepriklausomybę nedaug tekal
bėta — šis klausimas būsiąs iš
keltas vėliau. Kalbėta t ik apie 

nelabai ryškų suverenumą. Kai 
kurie . .Adradžennės" optimistai 
iškėlė k laus imą ateityje įsteig
ti Gudijos — Lietuvos konfede
raciją, vadinasi , kažką pana
šaus į Didžiąją kunigaikštiją. 

LIETUVA LAISVĖS SIEKIA 
TAIKINGOMIS PRIEMONĖMIS 

Arvydas Juozaitis Amerikos radijo tinkle 

MANEVRAI VOKIETIJOJE 
KAZYS BARONAS 

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

1988.X.30 ir 1989.IV.26 Mins
ke buvo suruoštos gudų tautinės 
demonstracijos, t ač i au jos buvo 
išvaikytos. Už fronto ženkliuko 
(Vytis r audoname fone) nešio
j imą gal ima gaut i baudos nuo 
50 rublių ligi 2 me tų kalėjimo, 
nes šis „ n u s i k a l t i m a s " prily
g inamas „ t au tos išdavimui" . 
Tačiau vis dėl to F ron ta s Mins
ke laimėjo l iaudies deputatų 
r ink imus , o k i t u r laimėti ne
galėjo — nebuvo sukur tos orga
nizacinės grupės. Dabar jos stei
giamos ir t ik imasi , kad ateinan
čiuose r ink imuose Gudų liau
dies frontas suteiks stalinistams 
t r iušk inant į ir lemiamą smūgį. 
Tuo t a rpu dabar s tal inis tai 
v i s o m i s i š g a l ė m i s n i e k i n a 
Frontą, jo veikėjus, provokuoja 
ir daro ki tokias kl iūt is . Štai 
kodėl ir suvažiavimas turėjo bū
t i s u š a u k t a s r a m i a m e ir gu
d a m s s v e t i n g a m e Vilniuje . 
Gudų ats tovai čia jautės i labai 
laisvai, lyg būtų a tvykę į senąją 
sostinę, į Didžiosios Lietuvos 
kunigaikšt i jos širdį. Atstovai, 
išsirikiavę į koloną, nuvyko į 
Lenino a ikš tės pakrašt į , kur 
buvo 1863 m. nužudyt i du 
žymūs suki l imo vadai — Ka
l inauskas ir S ierakauskis . Čia 
pagerbė kovotojus prieš rusus, 
suruošė t rumpą mitingą, padėjo 
gėlių. 

Suvažiavimas išrinko seimą iš 
55 narių. J o p i rmin inkas — ži
nomas gudų is tor ikas Zenonas 
Pozniakas. Pažymėtina, kad su
važiavime ats tovai kalbėjo nebe 
rusų, bet gudų ka lba . Stenduo
se pateikt i gudiški laikraščiai, 
salėje i šk i lminga i plevėsavo 
bendras l ietuvių ir gudų valsty
binis ženklas — Vytis. Ir dar 
v iena gera žinia: Šv. Tėvas 
Jonas Pau l iu s II neseniai Gu
dijos (Minsko) vykupu paskyrė 
ne lenką, bet Kauno kunigų 
seminari ją 1981 m. baigusį 
gudų t au tybės kunigą Tadeušą 
Kondrusevičių (gim. 1946 m.). 

Dar ke le tas šio autor iaus pa
s tabų dėl t au to s vardo. Nūdien 
sovietiniuose raš tuose niekur 
nerasite „gudų" tautos bei vals
tybės vardo. Visur rašoma tik 
„Ba l t a rus i j a " , „ba l t a rus ia i " . 
Ska i tan t šiuos t e rminus susi
daro įspūdis, k a d gudai yra 
rusai , t ik ta i „baltieji"... Tačiau 
lietuviai šią t a u t ą nuo seniau
sių laikų savo raštuose ir kalbo

je vadindavo gudais. Be ko kita, 
taip rašė ir mūsų „Liet. enciklo
pedija". Prof. dr. Jonas Balys 
ten (LE VIII, 16,18) nurodo, kad 
„fiziniu ir ku l tū r in iu atžvilgiu 
gudai y ra a r t imesn i lietuviams 
ir l enkams , negu rusams. ... 
Lietuvių į t aka gudų etnografi
joje ir tau tosakoje gana ryški. 
Daugybę medžiaginės kultūros 
srit ies da lykų gudai pasiėmė iš 
l ietuvių". 

Mūs ka lb in inko K. Būgos 
nuomone gudų vardas kilęs iš 
gotiško gu th th iuda (gotų tauta). 
Kitas l i tuanis tas — Vyt. Mažiu
lis aiškina, kad vardas esąs bal
tiškos šakn ies — gud — lenkti, 
keroti. Be t nuo XIX a. vidurio 
greta „gudų" vis dažniau varto
jamas ir „bal tarusių" vardas. Po 
II pasaul inio karo sovietinė 
valdžia gudų vardą oficialiai 
pakeitė e tnonimu „baltarusiai". 
Iš čia ir „Bal tarus i ja" . Bet kai 
kur žinomas ir dar vienas termi 
nas — Baltgudija . baltgudžiai. 
Mums l ie tuviams gal geriausia 
būtų la ikyt i s senos tradicijos ir 
mūsų ryt in ius kaimynus vadin
ti „guda is" , o jų žemę bei vals
tybę „Gudija". 

b . kv. 

„Juodojo kaspino" dieną Los 
Ange les mieste organizavo 
Baltų Laisvės lyga. Daugiausia 
darbo įdėjo Milda Mikėnienė, 
Angelė Nelsienė, Danutė ir An
t a n a s Mažeikai, Estijos garb. 
konsulas Jaak Treiman ir Janis 
Braukis (latvis). Ekumeninėje 
religinio susikaupimo valando
je Šv. Kazimiero bažnyčioje ir 
viešame mitinge rugpjūčio 23 d. 
dalyvavo apie 700 žmonių (va
dovavo M. Mikėnienė ir J. 
Braukis), o išvakarėse svečias 
kun . Alfonsas Svarinskas pa
darė 35 minučių vizitą buv. pre
zidentui Ronald Reagan (vertė
javo A. Nelsienė), o Antanas 
Mažeika dalyvavo populiariojoje 
dviejų valandų ABC radijo Ray 
Briem programoje. Mažeikų pa
stangomis į pokalbį iš Vilniaus 
buvo įjungtas didelį autoritetą 
Sąjūdyje ir visoje Lietuvoje turįs 
Vilniaus universiteto dėstytojas 
Arvydas Juozaitis. 

Čia pateikiami iš magneto
fono juostelės nurašyti Ray 
Briem ir Antano Mažeikos klau
simai ir Arvydo Juozaičio at
sakymai . Pokalbis vyko rug
pjūčio 22 rytą. 

— A r v y d a i Juozait i , l aba s 
r y t a s ! Koks šiandien ry tas 
L ie tuvo je? 

— A r v y d a s Juozaitis: Rytas 
šviesus ir nuostabiai gražus. 
Mes ge ra i susiorganizavę. 
Esame suplanavę dienos įvy
kius . Vakare bus kiti susi
r inkimai ir centrinis agresijos ir 
Lietuvos okupacijos minėjimas. 
(Vilniuje) laukiame 100,000 
dalyvių. Lietuvos televizija pasi
ruošusi visus įvykius rodyti. 

— Kiek (visoje Lietuvoje) 
n u m a t o t e demonst rac i jų ir 
t i k i t ė s d e m o n s t r a n t ų ? 

— Mes susirinkimus praktiš
ka i turėsime visuose Lietuvos 
miestuose. Manome, kad visoje 
Lietuvoje dalyvaus milijonas 
žmonių. Rytoj žmonių grandinė 
sujungs Vilnių su Tallinu. Ant 
pagrindinės autostrados iki Lat
vijos sienos Lietuvos teritorijoje 
bus 500,000 žmonių. 

— Eis p e r v isas t r i s Pabal 
t i jo va l s tybes? 

— Taip, grandinė sujungs 
visas t r is valstybes. Tai turbūt 
p i rmas toks įvykis visame pa
saulyje. 

— T u o b ū d u bus p a m i n ė t a 
50 m e t ų sukakt i s Hitlerio-
-Stal ino pak to , kuris padal i jo 
E u r o p ą i r Baltijos vals tybes? 

— Taip. Tai liūndas istorijos 
faktas. 

— P o n a s Juozai t i , kokios 

š i u o m e t u Lietuvoje n u o 
t a ikos , k a i p i rmą kar tą Polit-
b i u r o n a r y s Sovietų Sąjun
goje p r i p a ž i n o , k a d t o k i e 
s l a p t i p ro toko la i buvo? 

— Šiuo metu mums nesvar
bu, ką Maskva sako ir kokius 
sprendimus daro. Mes kalbame 
ir veikiame pagal savo spren
dimus ir reikalavimus ir veiklą 
bazuojame Pabaltijo tautų inte
resais. Mūsų politika yra grynai 
mūsų pačių. Mes į Maskvą 
nežiūrime. 

— Aš t a i supran tu . Bet n u o 
I I p a s a u l i n i o k a r o M a s k v a 
p a n e i g ė slaptųjų sus i ta r imų 
egz i s t av imą . 

— Taip. Bet tai yra jų, o ne 
mūsų teigimas. 

— Čia y r a Antanas Mažei
k a iš Amer ikos Baltų Laisvės 
lygos . 

A n t a n a s Mažeika: Ar masi
n i a i p ras ive rž ima i nesuke l s 
M a s k v o s pas ipr ieš in imo? 

— Aš nemanau, kad šiuo 
metu galėtų kilti sovietų pasi
priešinimas. Aš nelaukiu. Jie 
įdėmiai ir susirūpinę stebi. Ar 
galite įsivaizduoti, kad Maskvos 
centrinė televizijos programa 
„Vremia" jau kelios dienos 
filmuoja Vilniuje ir visoje Lie
tuvoje pasiruošimus ir laukia 
rytojaus „žmonių grandinės". 
Tai reiškia, kad mūsų veikimas 
neša rezultatus. 

— Ką ry to j aus mas inėmis 
d e m o n s t r a c i j o m i s t i k i t ė s 
la imėt i? 

— Tuo būdu p a d a r y s i m e 
ryžtingą žingsnį į savo įsiparei-
gojmą siekti nepriklausomybės. 
Po to įvykio niekas Maskvoje 
negalės sakyti, jog čia provoka
torių išsišokimai, o ne tautos 
valia. Tas įvykis taps fizinis įro
d y m a s t au tos sus ikoncent
ravimo ir įsipareigojimo nepri
klausomybei ir niekas negalės 
paneigti tautos sprendimo siekti 
laisvės. 

— Arvyda i , kokios akc i jos 
l a u k t u m ė t e iš J A V , K a n a d o s 
i r kitų V a k a r ų va l s tyb ių vy
r i a u s y b i ų ? 

— Aš laukiu, kad Amerikos 
vyriausybė Jungtinėse Tautose 
drąsiau keltų mūsų pavergimo 
i r to pavergimo užbaigimo 
klausimą. Tai būtų p i rmas 
žingsnis. Aš laukčiau, kad ir 
Europos tautos prisijungtų prie 
Amerikos pozicijos. Europos 
valstybių atstovai žmogaus tei
sių konferencijoje Paryžiuje 
gegužės-birželio mėnesį Pabalti
jo valstybių neminėjo. Tik 
Amerikos ambasadorius Ab-

Antanas Mažeika susirūpinęs Bal
tų Laisvės lyga. 

r ams pasakė kalbą ir paminėjo 
mūsų niūrią būklę. 'Juozaitis to
je konferencijoje dalyvavo — j . 
kj.) Mes laukiame, kad ne t ik 
Amerikos vyriausybė, bet ir 
Kongresas mus parems ir pa
darys įtakos j Europos vyriau
sybes, o pirmiausia į Olandiją, 
Graikiją ir Italiją, kad viešais 
pareiškimais atsisakytų pripa
žinti Sovietų Sąjungos įvykdy
tą Pabaltijo valstybių okupaciją. 

— P o n a s J u o z a i t i , š.m. ge
gužės 18 buvo p a k e i s t a Lie
tuvos konst i tuci ja ir paske lb
t a s s u v e r e n u m a s . Ką tai re iš
k ia? 

— Tai reiškia, kad vyksta 
esminis konfliktas su sovietų 
teisine sistema. Mes nepripažįs
tame sovietų viršenybės. Prak
tiškai mes galime pasiekti savo 
tikslų. Tik jūs tu r i te suprasti , 
kad sovietų sistema ir teisinė 
prakt ika yra labai neaiški. Je i 
kas daro aiškius sprendimus, 
konfliktas su sovietų konsti
tucija neišvengiamas. Jūs ta i 
galėsite suprasti, jei pažiūrėsite 
į Estijos rinkimų įstatymą. 

— J ū s p a r e i š k ė t e , k a d tu r i 
te teisę vetuoti b e t kur į sovie
tų įs ta tymą. Ar M a s k v a į t a i 
r eagavo? 

— Nuostabus dalykas! Kai 
mes priėmėme konstitucijos 
papildymą ir Lietuvos suve
renumo deklaraciją, reakcijos 
nebuvo. Tuo me tu Maskvai 
rūpėjo deputatų suvažiavimas. 
Jie neparodė reakcijos. Tarsi 
Lietuvoje nieko nebūtų įvykę. 0 
mes daug laimėjome. Laimė
jome visuotinę žmonių paramą. 
Kai maskvėnai čia atvyksta, 
jaučiasi lyg svetimame krašte . 

— P o n a s J u o z a i t i , s u k a k o 
20 metų n u o t o la iko , ka i So
vietų Są junga užpuo lė Če
koslovakiją. A r nebijote, k a d 
t a s p a t s ga l i įvykt i j ū s ų 

Atsiduso Vakarų Vokietijos 
gyventojai sužinoję, kad šiemet 
rudens manevruose dalyvaus 
nedidelis karių skaičius, kad 
Vakarų Vokietijos keliais riedės 
mažesnis šarvuočių skaičius, o 
padangėmis skraidys mažiau 
naikintuvų ir bombonešių. Rug
sėjo mėn. 13-18 d.d. manevrai 
koncentruosis Žemutinėje Sak
sonijoje bei Šiaurinėje Vestfali
joje, sutraukiant į šiuos kraštus 
apie 39 tūkst. karių. Tuo tarpu, 
1987 m. pratimuose dalyvavo 75 
tūkst . karių. Be to, šiemet, 
kariniai pratimai lauke tęsis tik 
tr is dienas, ruošiant karius ne 
puolimui, bet gynimosi taktikai. 
Likusios dienos bus panaudotos 
..popieriniam darbui" — kom
piuteriams, topografijai ir pan. 

Iš viso, šiemet, nuo šiaurinės 
Norvegijos iki Turkijos krantų 
k a r t u su NATO daliniais, daly
vaus apie 200 tūkst. karių, kai 
tuo tarpu pereitais metais jų 
buvo 380 tūkst. Taip pat ir JAV 
„ n e p e r m e s " per At lan tą į 
Vakarų Vokietiją 17 tūkst. 
„Reforger" dalinių. Aiškinama 
b iudže to „ k a r p y m u " bei 
Vokietijos ūkininkų skundais: 
g i rd i , ka r i a i j auč ias i kaip 
nuosavuose namuose, negailes-

šalyje? 
— Mes to nepamirštame. La

bai simboliška, kad sovietų karo 
pajėgos daugiau, negu prieš 20 
metų užpuolė Čekoslovakiją. 
Bet reikia suprasti, kad Lie
tuvoje laisvėjimo ribos platėja. 
Mes ž inome, kad sovietų 
karinės jėgos čia yra. Turime 
a p i e 300,000 okupac inės 
kariuomenės. Ji yra mūsų gat
vėse. Štai kodėl mūsų žmonės 
laisvės siekia taikingomis prie
monėmis . Gali prae i t i dar 
keletas mėnesių, ir mes savo pa
stangas tęsime. Mes nieko neda
rome, kad sovietai turėtų rea
guoti jėga. Mūsų sąjūdis yra 
ta ikingas. Mums netinka čekų 
pavyzdys. 

— Mes l inkime j u m s sėk
m ė s ry to j ir v i suose k i tuose 
j ū s ų užs imoj imuose . 

— Esame dėkingi už jūsų 
paramą. 

— Kalbėjo Arvydas Juozai
t i s , Są jūdž io a t s t o v a s , o 
d a b a r vėl A n t a n a s Mažeika, 
i š Amer ikos Bal tų Laisvės 
lygos . 

(Antanas Mažeika vėl atsa
kinėjo į klausimus, ateinančius 
iš visos Amerikos, kurie lietė 
Pabaltijo kraštus ir Lenkiją). 

j - kj. 

tingai naikina laukus ir miškus 
„Žal ie j i " e i na dar t o l i a u , 
apkaltindami ypač amerikiečius 
negailestinga tarša. 

Vakarų Vokietijos k a r i n ė s 
pajėgos siekia 495 tūkst. kar ių . 
Jų skaičius, modermnant gin
klus, po kelių metų numatoma, 
gerokai sumažinti s iūlant net 
kairiojo sparno opozicijai ap
siriboti 200 tūkst . skaičiumi. 
Taip pat. reikia atsiminti , kad 
atsisakiusieji tarnaut i su gink-, 
lu rankose privalo dirbti sene
lių namuose, tvarkydami ne t 
privačiuose namuose pabėgėlių 
kambarius, išmaudyti l igonius 
ir pan. Tokių, atsisakiusių tar
naut i kariuomenėje, š i eme t 
buvo 15 tūkst . 1988 m. ne t 86 
k a r i a i a t ė m ė sau g y v y b ę 
kareivinėse, tuo tarpu 1987 m. 
jų buvo t ik 78, o 413 ka r ių 
mėgino sau at imti gyvybę. 

Gimimų ska ič ius g e r o k a i 
mažėja, tad mėginta k a r i n ę 
tarnybą prailginti trim mėn. Šis 
sumanymas krašte ir opozicijo
je sukėlė didžiausią audrą . 
Vyriausybė turėjo nus i le i s t i 
prieš didelį spaudimą ir savo 
nutarimą atšaukė. 

Į kariuomenės eiles į t r auk t a 
keliasdešimt moterų, planuo
jant joms skirti pasienio ap
saugą 'daugumoje orauostai) bei 
sanitarinė tarnyba. 

Neaplenkiami svetimšaliai . 
Jų skaičius auga kiekvieną 
mėnesį typatingai islamo t ikė
jimo tarpe>. nes palyginus su 
1987 m. jų skaičius 1988 m. 
padidėjo 8 T . pas iekdamas 4 
milj. 489 tūkst. Tad užsieniečiai 
Vakarų Vokietijoje sudaro 1 .Zac 
visų krašto gyventojų. Didžiau
sia grupė yra turkai — vi rš 1.5 
milj. 

Iš apklaustų ir Vakarų Vokie
tijoje gimusių užsieniečių 44% 
graikų, ispanų, jugoslavų bei 
turkų jaunuolių sutinka priim
ti Vakarų Vokietijos pilietybę. 
Tokiu būdu jie galėtų papildyti 
vis retėjančias vokiečių naujokų 
eiles, kadangi už 30-40 metų 
Vakarų Vokietijoje gyvens tik 
30 milj. vokiečių. Taip pat. 
reikia atmesti Berlyno gyvento
jus, kadangi miestas yra demili
tarizuotas ir ten pabėgę nau
jokai neprivalo reg i s t ruo t i s 
karinei tarnvbai . 

Krikščionybė yra taip giliai 
pagrįsta žmogaus prigimtyje ir 
jo savybėse, kad ir šiuo atžvilgiu 
galima pasakyti — Viešpaties 
žodis pasilieka amžinas. 

J. W. Goethe 

KOMPLIKUOTAS 
REIKALAS 

Dr. KONSTANCIJA P A P R O C K A I T Ė 

ŠIMAITIENĖ 

įėjau į ypatingos priežiūros kūdikių skyrių, kuris 
kažkodėl man primena rūpestingai prižiūrimą privatų 
akvariumą. Čia pasieniais yra tvarkingai išrikiuotos 
storos peršviečiamos plastikos, primenančios žuvų 
tankus, izoletes (isolette), kuriuose guli trapios gyvybės. 
Visi ten gulintieji turi vienokius arba kitokius patolo
ginius sutrikimus, nežiūrint, kad jie buvo gimę prieš 
kelias valandas arba seniau. 

Beveik visiems iš jų prie kojyčių buvo pritvirtintos 
lentelės, kad adatos, per kurias iš butelio per guminę 
žarnelę tekėjo jų gyvybėms palaikyti skystis, neišsi
t rauktų . O taip pat buvo leidžiamas deguonis, kurį jie 
sunkiai kilnodami savo silpnučius, lyg kiaušinių lukš
tai , šonkauliukus, atidarytomis burnytėmis godžiai 
gaudė. 

Prieš eidama patikrinti naujai priimtą kūdikį, plo
viau rankas. Užsivilkau sterilų baltą chalatą Užsimo
viau baltą kepurytę, gumines pirštines ir. užsidėjusi 
an t veido kaukę, nuėjau prie gailestingos sesutes man 
nurodytos izoletes. 

Mažytis gelsvu susiraukšlėjusių veiduku, užmerk
tomis akutėmis saldžiai miegojo ir ritmingai kvėpavo. 

Iš pirmo žvilgsnio jis neatrodė skirtingas nuo normalių 
kūdikių, tik kiek mažesnis. 

Priėjo kūnelio buvo pritvirt inti elektrodai. Jų lai
da i iš izoletes iškišti i r sujungti su į rankiu , 
registruojančiu kūdikio gyvybinius ženklus. 

Įkišau ranką į izoletę. Švelniai praskleidžiau 
kūdikio akiu vokus ir pravėriau ju gelsvas, lyg 
vaškines, akutes. 

Po skrupulingo palpavimo jo blužnį ir kepenis 
nuėjau į gailestingos sesutės budėjimo kambarį ir sė
dau analizuoti mums iš kitos ligoninės atsiųstą jo la
bai paviršutinišką ligos istoriją. 

Gimdyvė 28 m. amžiaus. Jos kraujo grupė —A, Rh-
negatyvi. Vyro kraujo grupė — A, Rh-pozityvi. Nėš
tumas pirmas. Gimdymas — pirmas. Operacijų — nulis. 
Kraujo transfūzijų — nulis. Kūdikis gimė t r is savai

tes prieš laiką. Jo kraujo grupė — A. Rh-pozityvi. 
Bilirubinas — 14.5 miligramų I 100 millilitrų kraujo. 

Ligos istorijoj buvo pažymėta, kad buvo atlikti 
hemoglobino, raudonųjų kraujo rutul iukų ir Coomb's 
tyrimai. Nors juos galima at l ikt i per 30-35 minutes, 
tyrimų rezultatų neradau. 

Tuo tarpu bilirubino kiekis 14.5 miligramų 100-tui 
millilitrų kraujo dar nėra ta ip blogai. Žinoma, jei jis 
aukščiau nekils. 

Iš tų taip nepilnų duomenų galima būtų prileisti, 
kad kūdikio geltligė galėtų būti fiziologinė, bet... Kas 
žino? Juk medicinoj pasitaiko visokių, visokiausių 
variacijų Todėl yra nepaprastai svarbu diagnozei 
neapsirikti. Nuo jos pareina ne tik kūdikio gydymas, 
bet ir jo vystymasis. 

— Sesute, — užvertusi kūdikio ligos istoriją, 
užklausiau ją. — Kuris iš mūsų trijų vaikų specialistų 
perėmė šio kūdikio gydymą? 

— Daktaras G. — t rumpai atsakė ji. 

Tai buvo man džiugi žinia, nes dak ta ra s G. 
norėdavo, kad rezidentai savarankiškai galvotų ir la
boratorinius tyrimus diagnozei nustatyt i pa tys 
užsakytų. 

Jauni gydytojai tik tokiu būdu gali išmokti me
dicinos meno. — sakydavo jis. 

Likusieji du vaikų ligų specialistai buvo dideli 
formalistai. Jie reikalaudavo, kad rezidentas, prieš 
užsakydamas laboratorinius tyrimus, gautų sut ikimą 
iš jų. Dėl to kartais įvykdavo kurijozų. Jeigu rezi
dentui dėl kokios nors priežasties nepavykdavo su jais 
susisiekti ir jis savistoviai tai padarydavo, tai j ie an t 
jo pyko. kodėl neatsiklausęs ju tai padarė. O jeigu nepa
darydavo, tai jie ironiškai į tą rezidentą pažvelgdavo 
ir sakydavo, kad jis kaip gydytojas toli nepažengs, nes 
savo galvoj turi bulvių košę, o ne smegenis. Ir vėl 
blogai! 

Paėmiau iš kūdikio laboratoriniams ty r imams 
kraujo. Pridėjau raštelį — reikalas ūmus 'emergency^ 
ir paprašiau laborantą tyrimų rezultatus pranešti man 
telefonu. Dar kartą pa t ik r inau , kad ko nor s 
neužmirščiau, ir įteikiau sanitarui nunešti į labora
toriją. 

O aš tuo tarpu nuėjau j gimdyvių skyrių gaut i iš 
kūdikio motinos sutikimą fototerapijai ir pakeitimo (ex-
change) transfūzijai. tai yra nesveika kūdikio kraują 
pakeisti sveiku, kad. reikalui ištikus, nere ikė tų 
gaišinti laiką. 

Gimdyve išgirdusi, kokiu reikalu atėjau pas ją. iš
gąsčio pilnomis akimis pažvelgė i mane ir su nepaslėp
tu nerimu užklausė: 

— Daktare, ar su mano sūneliu vra taip blogai, kad 
jam reikalingas kraujo pakeitimas? 

(Bus daugiau^ 



DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. rugsėjo mėn. 6 d. 

BOSTONO 23NIOS 
„LAISVĖS VARPO" VAJUS 

Kiekvieną rudenį „Laisvės 
Varpas" vykdo piniginį vajų, 
kurio uždavinys — sudaryti 
bent dalį lėšų, reikalingų 
būtinoms išlaidoms padengti. 
Dabar tos išlaidos padidėjo, nes 
reikia ne tik radijo stočiai 
mokėti už laiką, bet dar įsigyti 
naują aparatūrą, be kurios neį
manoma programos tobulinti, 
siekiant joje atskleisti visas 
lietuviškojo gyvenimo apraiškas 
tėvynėje ir išeivijoje. Kitaip pro
grama vargiai galėtų atlikti 
savo uždavinį. 

Šiemet toks vajus vykdomas 
ligi spalio 1 d., kada „Laisves 
Varpo" koncerte bus paskirsty
tos to vajaus dalyviams ver
tingos dovanos: pirmoji — 125 
dol. taupymo sąskaita, paauko
ta lietuvių federalinės kredito 
unijos „Taupa"; antroji — 100 
taupymo sąskaita, paaukota So. 
Savings Bank; trečioji — 75 dol. 
pinigais, paaukotais Jadvygos 
Tumavičienės šviesiam atmini
mui; ketvirtoji — 50 dol. vertės 
gintariniai karoliai, paaukoti 
Birutės ir Algio Mitkų, „Baltic 
Tours" savininkų. Šių dovanų 
paskirstyme traukimo keliu 
galės dalyvauti kiekvienas, pa
aukojęs bent 1 dol. Plačioji 
lietuvių visuomenė gausiai 
jungiasi į šį vajų įvairiais įna-
šaiSj dažniausiai prisiųsdami po 
2&&8i., bei didesnius ir mažes
nius įnašus. Į"lH 

-

MIRĖ P. AUSIEJUS 

Rugpjūčio 26 d. Cape Codo li
goninėje mirė Petras Ausiejus, 
anksčiau gyvenęs Sa Bostone ir 
Aivonc, prie Brocktono. Jis buvo 
aktyvus Tautinės Sąjungos Bos
tono skyriaus narys, Lietuvių 
Bendruomenės entuziastas ir 
kitų organizacijų rėmėjas bei 
talkininkas. Atvykęs į šį kraštą, 
jis kurį laiką dirbo įvairiuose 

• l'AuSHkuose, vėliau vedė savo 
maisto produktų krautuvę. Paš
lijus sveikatai, teko sumažinti 
darbų krūvį ir persikelti į Cape 
Codą ramesniam gyvenimui. 
Velionis paliko dukrą Ritą ir 
sūnų Liną su šeimomis. Jo žmo
na Adelė mirė 1987 m. rugsėjo 
12 d. 

Velionis palaidotas rugpjūčio 
28 d. Cape Code šalia savo 
žmonos po šv. Mišių, kurios už 
jo sielą atnašautos Our Lady of 
Victory bažnyčioje. Pagal jo 
pareikštą prieš mirtį valią vieto
je gėlių lankytojai buvo prašomi 
aukoti Tautos fondui ar Lietu
vių Bendruomenei. 

NAUJA TALKININKĖ 

Jau seniai „Laisvės Varpas" 
ieško naujų, jaunesnių bendra
darbių ir talkininkų. Bet juos 
nelengva surasti, kai darbas 
nėra apmokamas. Tad dideliu 
džiaugsmu sutikta nauja, jauna 
bendradarbė-talkininkė Daiva 
Veitaitė-Neidhardtienė iš Dor-
chesterio. Ji jau buvo girdima 
„Laisvės Varpo" rugpjūčio 27 d. 
laidoje lietuvių ir anglų kalba. 
Ilgametei „Laisvės Varpo" 
talkininkei Birutei Duobaitei-
Silvia vis dar negalint grįžti į 
darbą, dabar jį atlieka pro
gramos vedėjas Petras Viščinis, 
ilgametis talkininkas Jonas 
Gedraitis (anglų kalba)ir nau
ja talkininkė Daiva Veitai
tė-Neidhardtienė, kuri gerai 
moka abi kalbas — lietuvių ir 
anglų. 

DAUGIAU DĖMESIO 
PARAPIJAI 

Komp. Jeronimas Kačinskas 
atkreipia dėmesį į reikalą 
rimčiau susirūpinti lietuviškos 
parapijos reikalais. Jis nurodo, 
kad Lietuvos Vyčių šv. Mišiomis 

rugsėjo 10 d. šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje So. Bostone 
pradedamos giedotos mišios. 
Grupė pasišventusių choristų, 
kuri nuolatos atlikdavo liturgi
nio mišių giedojimo dalį, kvie
čiama dalyvauti tose Mišiose. 
Jos bus atnašaujamos 3 vai. po 
pietų, o 2 vai. (prieš Mišias 
salėje po bažnyčia) vyks 
repeticija. 

Jau kuris laikas parapijos 
sekmadienio Mišiose dalyvauja 
apgailėtinai mažas skaičius 
choristų — vos keli asmenys. 
Nežiūrint neįkainojamos svar
bos turėti tokį meninį vienetą 
bažnyčioje, Bostono ir apylinkės 
lietuvių vidurinioji ir jaunoji 
karta yra visiškai pasyvi tam 
reikalui. Jų net nematyti para
pijos lietuviškose pamaldose. 
Kitaip yra atgimusioje Lie
tuvoje. 

Ypač svarbu daugiau susirū
pinti l ietuviškos parapijos 
reikalais dabar, kai jai gresia 
išnykimo pavojus. Reikia visų 
galimų pastangų, kad nemažas 
įvairaus amžiaus lietuvių susi
būrimas Bostone ir apylinkėse 
pagaliau gyviau atsilieptų į šias 
savos parapijos problemas. 

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Nuo 1930 metų rugsėjo 8-oji 
yra paskelbta Tautos švente. 
Jos minėjimas Bostono ir apy
linkės lietuviams rengiamas 
rugsėjo 17 d. Jis vyks tokia 
tvarka: 

10:15 v.r. iškilmingos šv. Mi
šios Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone; organi
zacijos kviečiamos dalyvauti su 
vėliavomis. 

1 vai. po pietų So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje, 
368 W. Broadway, So. Bostone, 
iškilmingas susirinkimas, ku
riame pagrindinę kalbą pasakys 
filosofas Arvydas Juozaitis, 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio narys, šalia to, Bostono 
jaunimas papasakos savo įs
pūdžius iš praleistos vasaros 
Lietuvoje, studijuojant Vilniaus 
universitete, o Bostono vyrų 
sekstetas atliks dainų pynę. 
Minėjimą rengia Lietuvių Bend
ruomenės Bostono apylinkės 
valdyba. 

„LAISVĖS VARPAS" 

Vienintelė lietuvių greito 
viešo susižinojimo priemonė 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
yra Laisvės Varpo lietuvių radi
jo programa. Ji perduodama 
lietuvių ir anglų kalba kiekvie
ną sekmadienį 9:00 -10:00 vai. 
ryto iš radijo VCAW - FM 98. 
Jos vedėju yra Petras Viščinis, 
173 Arthur St., Brockton, MA. 
02402, telefonas: (508) 586-7209. 
Programos metu skubiais reika
lais skambinti į radijo stotį tele
fonu: (508) 587-9898. 

P . V. 

CLASSIFIED GUIDE 

Skautės Juodojo kaspino dienos demonstracijose Bostone. Antroji iš dešinės — skautininke seselė 

Nuotr. Rasos Miliauskaitės Igne Marijošiūtė. 

poetų Lietuvoje, atvyksta į 
Bostoną ir spalio 8 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p., Lietuvių klubo 
IlI-čio aukšto salėje, skaitys 
savo poeziją. Drauge atvyksta ir 
jo žmona Birutė Vaitkūnaitė-
Nagienė, kuri skaitys poeto 
verstą iš kitų kalbų poeziją. Po 
rečitalio vaišes. Renginį organi
zuoja Lietuvių Tautodailės in
stituto skyrius. 

(g. g.) 

LIETUVOS VYČIŲ 
SUKAKTIS 

Lietuvos Vyčių 17-oji kuopa 
So. Bostone mini savo veiklos 
75-rių metų sukaktį. Minėjimas 
vyks rugsėjo 10 d. Jis pradeda
mas 3 vai. p.p. padėkos Mišio
mis Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje, 75 Flaherty Way, 
So. Bostone. Tuoj po Mišių, 6 
vai. vakaro, Lantaną restorane 
Randolphe įvyks banketas su 
šokiais. Nuo 5 vai. vak. ten bus 
pabendravimo valanda — susi
pažinimas. Lantaną restoranas 
yra 128 ir 28 kelio sankryžoje 
Randolphe. 

Savo reikšmingą sukaktį mi
ninti kuopa įsteigta 1914 m. 
rugpjūčio 23 d. šv. Petro lietuvių 
parapijoje. Jos iniciatoriai buvo 
kun. T. Žilinskas, kun. Da-
bužinskas, J. Vilkišius ir kiti. 
Pirmuoju pirmininku buvo Jo
nas Jakabauskas. 

Kuopos veiklos ilgoje istorijo
je daugelis kuopos narių buvo 
renkami apskrities ir centro 
pareigūnais, įskaitant centro 
pirmininką, centro teisinį pata
rėją, centro dvasios vadą ir 
organizacijos žurnalo „Vytis" 
redaktorių. 

Kuopa suorganizavo daugelį 
vaidinimų, pravedė ar rėmė 
daugelį piniginių vajų, beisbolo 
komandų, organizavo šokių va
karus ir išvykas. Jos ribose 
veikė vyresniųjų ir jaunesniųjų 
Lietuvos Vyčių padaliniai. Kuo
pa globojo organizacijos seimus 
1925,1932,1942, 1953, 1963 ir 

LAIŠKAS IŠ ŠVENČIONIŲ 

Sekmadienį, liepos 30 dieną, 
Švenčionyse iškilmė — atsta
tytos mūro koplytėlės prie pasi-

1989 metais. Šalia to kuopa 
remia moksleivių šelpimą sti
pendijomis kuopos, apskrities ir 
visos organizacijos apimtimi, 
aktyviai dalyvauja Šv. Petro 
parapijos religinėje ir visuome
ninėje veikloje. 

Dabartinis kuopos pirminin
kas Aleksandras Akule nuošir
džiai kviečia kuopos narius, bu
vusius ir dabartinius, o taip pat 
bičiulius įsijungti į šį atmintiną 
kuopos sukakties minėjimą. 

RENGINIAI 
Rugsėjo 17 d. — Tautos šven

tės minėjimas 1 vai. p.p. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių klubo 
salėje. 

Spalio 1 d. — „Laisvės Var
po" rudens koncertas 3 vai. p.p. 
So. Bostono Lief uvių Piliečių d-
jos salėje. 

Spalio 8 d. — Henriko Nagio 
poezijos rečitalis ir Gintaro 
paroda Lietuvių klubo salėje. 
Pradžia 3 vai. p.p. 

Spalio 28 d. — Lietuvos 
Šaulių s-gos 70 metų sukakties 
minėjimas 7 vai. vak. Maironio 
parke, Shrewsburyje prie Wor-
cesterio. Minėjimą rengia Nau
josios Anglijos šaulių „Trakų" 
rinktinė. 

Lapkričio 11 d. - Balfo 72-ro 
skyriaus pobūvis Sandaros salė
je, Brocktone. Pradžia 6:30 vai. 
vak. 

Gruodžio 3 d. Rankdarbių 
mugė. Rengėjai — Bostono LTI 
skyriaus tautodailininkai. 

Balandžio 22d. Šv. Petro lie
tuvių parapijos Bostone banke
tas, Lantaną restorane, Ran-
dolph, MA. 

Gegužės 6 d. — Kun. Alber
to Abračinsko kunigystės 50 
metų jubiliejus, Brocktone. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

S M i s KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELl-BACE REALTORS 

INCOMĖ TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

Nuolaidą pensininkams duoda 
IEVA ASMYTĖ 

Community Realty, MLS 
3856 W. 63 St., Chicago 

Tel. 581-9180, res. 434-4323 
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 
biznyje) jums gali sutaupyti daug 
keblumų. 

R I M A S L. S T A N K U S 

3 6 1 - 5 9 5 0 6 3 6 - 6 1 6 5 

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

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

S953 S. Ksdzl* Av«. 
Chicago, IL 60629 

ML 436-7878 

MISCELLANEOUS FOR RENT 
sukimo į Adutiškį pašventini
mas. Koplytėlė tokio pat stiliaus 
kaip ir Švenčionių bažnyčia, 
turėjo būti pastatyta XIX am
žiaus pabaigoje. Pokario metais 
n u g r i a u t a . Pašvent inimas 
suderintas su Sutvirtinimo su
teikimu, tad iš Vilniaus buvo at
vykęs arkivyskupas J. Stepona
vičius. Teko girdėti vieną seną 
švenčioniškį sakant, kad mies
tas tiek daug žmonių nebuvo 
matęs. Organizavo Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio Šven
čionių skyrius (be kitko spaus
tuvėje pradėjęs leisti savo laik
raštį „Kytas", pasirodė 2 nu
meriai). Eisena rikiavosi gatvėje 
prieš pagrindinį bažnyčios fasa
dą, iš čia perėjo į pagrindinę 
gatvę. Priekyje 2 bažnytinės, 2 
tautinės, 2 Sąjūdžio Švenčionių 
skyr iaus vėliavos. Nešame 
kryžius su krucifiksu ir Marijos 
statula, jie įkeliami j koplytėlę. 
Atvažiavus ir prisijungus vys
kupui, patraukiama prie koply
tėlės. J i atstatyta gana greitai, 
matyti pagal išlikusią ikono
grafinę medžiagą. Pirmasis 
kalbą pasako arkivyskupas. 
Kalba miesto architektas, ra
jono kultūros skyriaus vedėja, 
keletas kitų, Respublikos žem
dirbystės vadovas — šio rajono 
deputatas Konopliovas. Pasta
rojo kalba nesiskyrė nuo sąjū
diečių kalbų. Vietos poetai 
deklamavo šiai prograi skirtas 
eiles. Pašventinus, visi gie
dodami pasuko į bažnyčią, kur 
šventoriuje buvo teikiamas 
Sutvirtinimas, o viduje vyko 
pamaldos. Tiesa, 2 keleivinėmis 
mašinomis iš Švenčionių rajono 
pietinės dalies buvo atvykusi 
lenkų grupė su Lenkijos vals
tybės vėliava. Jei lietuviai savo 
atributiką nešė ramiai, tai len
kai eidami mosikavo mažomis 
Lenkijos vėliavėlėmis. Jų atsto
vas irgi pasakė korektišką 
kalbelę, tačiau „apsiriko" tvir
tindamas, kad jie nuo seno 
kalbą lenkų kalba. 

J . Gbt. 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

Išnuomojamas svarus kamba
rys su namų apyvokos reikme
nimis arti gero susisiekimo. 64 & 
California apyl. 

Skambinti: 361-1171 

For rent 3 rm. heated basement 
flat. Near 43 & Maplevvood. For 
aduits. 

Call 927-4759 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
?ąžir>ingai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

O '-tū'A 

ANDERSON FORD 
7 9 5 - 7 9 0 0 

6 5 3 9 W. O G D E N 
BERVVYN, IL 6 0 4 0 2 

Pirkdami naujus, arba gerame 
stovyje vartotus automobilius ir 
sunkvežimius, apsi lankyki te 
Anderson Bros. Ford. RAIMUN
DAS (Ray) BARTAŠIUS jums 
sąžiningai patarnaus ir dėl kainų 
padės susitart i . Skambinkite 
šiandien! 

T A I S O M E ' 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis [ Hermis Deckys 

T»l. M5-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

POPULAR 
LITHUANIAN 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

Šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu, 
šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimai AUp lietuvių ir 
ki tataučiu visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

GENRIKAS SONGINAS 

V I L N I A U S K R A Š T O L E G E N D O S 

Tik dabar ši knyga išėjo iš spaudos. 128 psl., kietais 
viršeliais su aplanku, kuris pieštas dail. Ramintos Lapšienės. 
Tai legendos, per eilę metų parašyti pasakojimai, girdėti iš 
žmonių ar atkurti autoriaus, pasiremiant kur nors rastais 

; 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 

GINTARO PARODA 

Lietuvių Tautodailės instituto 
skyrius kviečia visus atsi
lankyti į Gintaro parodą, spalio 
8 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
vyksiančią Lietuvių klubo 
IlI-čio aukšto salėje. Daugumą 
parodos eksponatų sudaro įvai
rūs gintaro papuošalai; turėsite 
progą, pamatyti ir nemažą 
rinkinį eksponatų su inkliuzais: 
medžių šakelėmis, samanomis, 
muselėmis ir kt. Nepraleiskite 
progos pasigėrėti tikrai turtinga 
gintaro paroda. 

(g. *•) 

POEZIJOS REČITALIS 

Henrikas Nagys, šiuo metu 
vienas iš daugiausiai skaitomų 

fcfl midlcind FcclGral 
••aMr Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

925-7400 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 
598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

EEE 
fOUUiOSC 
LENOER 

JUOZO URBŠIO 
Atsiminimai 

redaguoti Pilypo Naručio, išleisti Tautos fondo su autoriaus 
nuotrauka, kai jis buvo nepriklausomos Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris ir dabartinio, grįžusio iš ilgų metų kalinimo 
Sibire. Tai atsiminimai iš jo veiklos užsienio reikalų ministeri
joje, santykių su nacių Vokietija ir Maskvos komunistine 
vyriausybe, kuri ultimatumu po ultimatumo okupavo Lietuvą 
ir visas Pabaltijo valstybes. Knyga gražiai išleista, 164 psl. 
Kaina su persiuntimu 9 dol. Illinois gyventojai dar prideda 
64 centus valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS 
4545 63rd St. 

Chicago, IL 60629 
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Lietuvos vėliava su palyda jungtinėse tautybių pamaldose Daytona Beach, Fla. Iš kairės: Juoze 
Daugėlienė, Jadvyga Barūnienė, vėliavą laiko Stasys Daržinskis, Elena Ambrazaitienė ir Regina 
Snarskienė. XT . T r» _.t 

Nuotr. J . Daugėlos 

LIETUVIAI FLORIDOJE Sunny Hills, FL 

Daytona Beach, Fla. 
ATVYKSTA SIBIRO 

TREMTINYS 
Kun. Alfonsas Svarinskas, Si

biro tremtinys, ALT s-gos Day
tona Beach apylinkių skyriaus 
pirmininko Vytauto Abraičio 
kviečiamas, atvyksta į Daytona 
Beach dalyvauti šio skyriaus 
ruošiamame tautos šventės 
minėjime rugsėjo 10 d. 

Minėjimo proga įvykstančiose 
lietuviškose pamaldose svečias 
kun. Alfonsas Svarinskas drau
ge su kun. dr. K. Ruibiu Prince 
of Peace bažnyčioje 2:30 vai. tą 
dieną atnašaus šv. Mišias, o po 
to salėje pasakys pagrindinę 
kalbą ir atsakinės į klausimus. 

Po minėjimo bendros visiems 
dalyviams vaišės ir dovanų 
paskirstymas. 

ALTs-gos skyriaus valdyba ma
loniai kviečia šio telkinio lie
tuvius dalyvauti minėjime ir pa
gerbti svečią kun. A. Svarinską. 

RINKO PO PETICIJA 
PARAŠUS 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybai paskelbus pa
rašų rinkimo vajų po peticija 
JAV prezidentui sąryšyje su 
artėjančia nelemta Molotovo-
Ribbentropo sutarties sukakti
mi, į parašų rinkimo akciją įsi
jungė ir Daytona Beach Lietu
vių Bendruomenės apylinkė, va
dovaujama pirmininko Juozo 
Paliulio. Ypač parašų rinkime 
reiškėsi pats Juozas Paliulis, 
Juozas Ambrozaitis, Kazimieras . 
Barūnas, Stasys Daržinskis, 
Andrius Mironas ir kiti šios 
kolonijos lietuviai. 

BENDROS 
PAMALDOS 

Rugpiūčio 27 d. Prince of 
Peace katalikų bažnyčioje Or-
mond Beach įvyko bendros kelių 
tautybių pamaldos. Pamaldas 
organizavo vengrų tautinė 
grupė prisiminti kovojančią 
Vengriją prieš komunizmą ir 
pagerbti šv. Steponą, vengrų 
tautos patroną ir pirmąjį savo 
tautos karalių. Šv. Mišias 
atnašavo lenkų parapijos kun. 
Walter Bayer, talkininkaujant 
lietuvių kun. dr. K. Ruibiui, 
kuris ta proga pasakė prasmin
gą, pavergtų tautų dabartines 
viltis keliantį pamokslą. Taip 
pat jis prisiminė ir bendro 
likimo vengrų tautą bei skau
džias pasekmes, išplaukiančias 
iš Molotovo-Ribbentropo pasira
šytų sutarčių, kurių nelemtą 
sukaktį neseniai minėjome. 

I pamaldas su procesija buvo 
įneštos visų tautybių — Lietu
vos, Latvijos, Estijos, Vengrijos, 
Lenkijos, Ukrainos vėliavos, 
kurias palydėjo tautiniais dra
bužiais pasipuošusios moterys. 

Lietuvos vėliavą nešė Lietuvių 
klubo sekretorius Stasys Dar
žinskis, o palydą sudarė Juoze 
Daugėlienė, Jadvyga Barūnie
nė, Elena Ambrozaitienė ir 
Regina Snarskienė. Pamaldos 
vyko daugiausia anglų, vengrų 
ir lenkų kalbomis. 

Pabaigoje kiekviena tautinė 
grupė sugiedojo savo himnus, 
gražiai nuaidėjo l ie tuvių 
giedamas Lietuvos himnas. 

Pažymėtina, kad geros ir grei
tos Lietuvių klubo valdybos in
formacijos ir kvietimo pamaldo
se dalyvauti dėka lietuviai 
sudarė bene didžiausią grupę, 
nors lenkų ir latvių grupės taip 
pat buvo nemažos. 

Apie šias jungtines kelių tau
tų pamaldas pirmame puslapy
je vietos dienraštis „The News-
Journal" išspausdino taiklų iš
kilmių aprašymą, citavo kun. 
dr. K. Ruibio pamokslo metu 
pasakytas mintis, išryškino pa
vergtų tautų siekius ir įdėjo 
didelę, spalvotą nuotrauką, 
kurioje yra vėliavas lydėjusios, 
tau t in ia is drabužiais ap
sirengusios keturios lietuvės ir 
dvi ukrainietės, t ik gaila, kad 
labai iškraipytos pavardės ir 
vardai. 

Pažymėtina, kad tas pats 
dienraštis rugpjūčio 23 d. at
spausdino gerą, dalykiškai pa
ruoštą, rašytojo Andriaus Mi
rono, LB apyl. vicepirmininko, 
laišką, iškeliantį Molotovo-
Ribbentropo pakto žalą Lietu
vai ir kitom Pabaltijo valsty
bėm Latvijai ir Estijai. Pažy
mėtina, kad dienraštis anksčiau 
labai retai kada teužsimindavo 
Pabaltijo valstybes. Dabar, ten 
vykstant neatlaidžiai laisvės 
kovai, jau daugiau ir daugiau 
pasirodo gana objektyvių žinių. 

LAIŠKAS 
KONGRESMANUI 

LB Daytona Beach apylinkės 
valdybos pirmininkas Juozas 
Paliulis, artėjant Molotovo-
Ribbentropo sutarties sukak
čiai, pasiuntė laišką vietos 
kongresmanui G. J a m e s į 
VVashington, D.C., prašydamas 
jį prašyti JAV prezidentą ir savo 
kolegas kitus kongresmanus, 
kad prie progos būtų iškeliamos 
nelemtos sandėrio sutartys, 
įgalinusios Sovietų Sąjungą 
užgrobti Lietuvą ir sužlugdyti 
jos nepriklausomybę, kalbant su 
Sovietų vadais. Prie laiško 
pridėjo ir gerai, dalykiškai 
paruoštą informaciją apie Rib-
bentropo-Molotovo pasirašy
tas sutartis bei protokolus ir jų 
pasekmes Pabaltijo valstybėm. 
Kongresmana8 G. James Juozui 
Paliuliui padėkojo raštu už 
informaciją ir pažadėjo visoke
riopą paramą, svarstant Lietu
vos klausimus Kongrese. 

Jurgis Janušaitis 

METAI BE KUN. A. KARDO 
Kun. Antanas Kardauskas— 

Kardas žemiškąjį gyvenimą už
baigė 1988 m. rugpjūčio 11 d. 
Gimęs 1912 m. kovo 4 Pentiškių 
km., Griškabūdžio vis., Šakių 
aps., baigęs Vilkaviškio kunigų 
seminariją, kunigu įšventintas 
1939 m. Po laimingų penkerių 
metų pastoracinio darbo Lietu
voje, išblokštas į Vakarus, dar
bavosi Tirolyje, Bavarijoj, te
ologijos studijas gilino Romoje, 
penkerius metus pastoracinį 
darbą dirbo Čilėje, emigravęs į 
JAV darbavosi Grand Rapids, 
MI, bei New Yorko vyskuniiose. 
iki 1982 m. Išėjęs į pensiją įsi
kūrė Sunny Hills. Tikru pensi
ninku, su meškere ar kortų 
kalade rankose, niekada netapo, 
teikdamas dvasinius patarnavi
mus pensininkams savo tautie
čiams bei laikydamas šv. Mišias 
beveik iki paskutinio atodūsio. 
Jo netekimą Sunny Hills lietu
viai skaudžiai pajuto. Ant jo 
kapo Sunny Hills Kalvarijos 
(Calvary) katalikų kapinėse 
sausio mėnesį buvo pastatytas 
ir pašventintas gražus pamink
las. 

Kun. Antano mirties metinės 
buvo paminėtos rugpjūčio 11, 
tad kaip tik mirties dieną. Svar
biausia minėjimo dalis buvo ge
dulingos Mišios Šv. Teresės 
bažnytėlėje, 10:00 vai. ryto. Jas 
laikė parap. klebonas kun. 
Francis Szczykutowicz su kun. 
Pranu Jaraška. Pamoksle kun. 
Francis prisiminė velionio kun. 
Antano įnašą į Sunny Hills 
tikinčiųjų gyvenimą ir apgailėjo 
jo netekimą. Pamaldas ypač 
praturtino klebono ir vargoni
ninko muz. Vinco Mamaičio 
kartu lotyniškai išgiedotos 
egzekvijos. 

Po pamaldų visi dalyviai nu
vyko į Kalvarijos Kapines susi
kaupti ir pasimelsti prie velio
nio kapo. 

Gedulingos iškilmės užbaigtos 
priešpiečiais buvusiuose kun. 
Antano namuose, kuriuose šei
mininkauja jo sesuo Marija Kar-
dauskaitė ir Viktorija Dėdinie-
nė. Jų suruoštose vaišėse, kaip 
ir visose iškilmėse, dalyvavo 
apie 35 kviestieji velionio arti
mieji bičiuliai. Į iškilmes buvo 
atvykusi ir antroji velionio 
sesuo, Pranė Kamantauskienė, 
gyvenanti Norwood, PA vieto
vėje. 

„JUODOJO KASPINO" 
SAVAITĖ 

Kai didieji lietuvių bei kitų 
pabaltiečių telkiniai Ribbentro-
po-Molotovo pakto 50-tąsias me
tines minėjo tik trečiadienį, 
rugpjūčio 23, Sunny Hills lietu
viai minėjo tris kartus. 

Sekmadienį, rugpjūčio 20 d. 
lietuviškų pamaldų metu Šv. 
Teresės bažnytėlėje prabilo LB 

vietinės apylinkės v-bos pirmi
ninkė Onė Adomaitienė. Kon
densuotai priminusi Lietuvos 
tragedijos prologą 1939 metais, 
paragino susikaupti, o rugpjūčio 
23 d. kiekvienas savo namus pa
puošti juodais kaspinais. Tą 
dieną lektoriaus pareigas ėjęs 
Jonas Adomaitis, kun. Pr . 
Jaraškos pakviestas, perskaitė 
Sibiro kankinio kun. Sigito 
Tamkevičiaus pamokslo, pasa
kyto Kėdainiuose, prie ten iš Si
biro atgabentų tremtinių kars
tų, ištrauką. O klebonas Fran
cis Szczykutovvicz gėdingąjį so-
vietų-vokiečių paktą prasmin
gai paminėjo savo savaitiniam 
parapijos biuleteny. Biuletenis 
spausdinamas anglų kalba ir jį 
skaito visi parapijos nariai. 

Trečiadieni, rugpjūčio 23 d., 
daugelis Sunny Hills lietuvių 
tikrai juodais kaspinais papuo-
šėm savo namų paradines duris, 
o kai kurie ir pašto dėžutes, pa
statytas atokiai nuo namų, prie 
gatvių asfalto, tad visiems pra
važiuojantiems geriausiai 
matomas. Iš JAV LB c. v-bos 
gautus lankstinukus O. 
Adomaitienė išdalino daugiau
sia tarp amerikiečių. Porą 
nuvežusi į Panama City, 
pristatė „The News Herald" 
dienraščio redaktoriams. Jie 
užtikrino, kad apie Pabaltijo 
kovą už laisvę žiną ir nevengia 
dėti tomis temomis rašytų 
straipsnių. 

Minėjimą įspūdingai užbai
gėme kitą sekmadienį, rugpjū
čio 27 d., irgi Šv. Teresės 
bažnytėlėj pamaldų metu. Jis 
buvo spontaniškas, grynai kle
bono Francis Szczykutovvi-
cz'iaus inspiruotas. Visiems 
trims lietuviams kunigams 
laikinai išvykus, klebonas 
vienas mums laikė pamaldas, 
pagrindines maldas pradėda
mas lietuviškai. Pamokslo metu 
pirmiausia perskaitė „New 
York Times" žinutę, kad Lietu
voje, Telšiuose, atidaroma ant
ra kunigų seminarija. Pažadėjo 
kunigų seminarijoms čia 
renkamas aukas į Lietuvą pa
siųsti, už ką mes jam gerai 
paplojome. Tuomet jausmingai 
išpasakojo TV programose rug
pjūčio 23 d. matytų vaizdų 
(pabaltiečiai nuo Talino iki 
Vilniaus susitvėrę rankomis!) 
įspūdžius. Paraginęs rašyti 
laiškus JAV senatoriams bei 
kongreso nariams ir prašyti 
mūsų laisvės aspiracijas remti, 
pamokslą baigdamas pakvietė 
visus susitverti rankomis. Ne
rangiuosius, kurie dar delsė, 
perbėgęs per bažnyčią, ranko
mis sutvėrė. Tuomet, vėl jo 
paraginti, sugiedojom „Marija, 
Marija" ir Tautos himną. Įspū
dis buvo nuostabus! Daugelis 
šluosėsi ašaras... Įdomu, ar 
grynai lietuviškose parapijose 
lietuviai kunigai sugebėjo 
tautiečius taip sujaudinti, kaip 
Sunny Hills lietuvius lenkas 
klebonas?.. 

AR STATYS 
PARAPIJOS SALĘ? 

Sunny Hills katalikų Šv. 
Teresės parapija šiuo metu turi 

apie šimtą, ar truputį daugiau 
šeimų. Beveik pusę sudaro lie
tuviai, o kitą, kiek didesnę dalį, 
lenkai, airiai , dar kelios 
tautybės. Parapija gyvuoja apie 
tuziną metų. Kolkas ji nei labai 
auga. nei mažėja. Bet yra daug 
duomenų, kad per sekantį de
šimtmetį įvyks gyventojų eks
plozija, o su ja smarkiai padidės 
ir katalikų skaičius, net ir lie
tuvių. 

Kai čia prieš trejus metus 
atsikėliau, prieš gal tuziną 
metų Deltonos pastatytą bažny
tėlę radau neišmokėtą. Pernai 
ėmė kiurti ir jos stogas. Prieš 
pat mums atsikeliant, Tallahas-
see-Pensacola vyskupiją į savo 
rankas perėmė energingas vys
kupas, o Sunny Hills parapiją — 
lygiai energingas klebonas. Jų 
rūpesčiu, per vienerius metus 
dabartiniai parapiečiai turėjo
me išmokėti „morgičių", o šį 
projektą užbaigę, sulopyti baž
nyčios stogą bei pristatyti prie
butį. Tie projektai kiekvienai 
šeimai kainavo po 5-6 šimtus do
lerių. Viskas išmokėta grynais, 
jokios hipotekos, švariausia. 
Dar priešais bažnyčią įrengta ir 
įspūdinga aikštelė su Marijos 
statula, bet tam tikslui beveik 
neraginami suaukojo patys dos
niausi parapijos nariai. 

Prieš akis paskutinis ir numa
tomai gan brangus projektas — 
parapijos salė. Jos statybai jau 
renkamos aukos. Tiek kitų tau
tybių parapijos nariai, tiek lie
tuviai, beveik visi pritaria salės 
statybai, bet nuomonės skiriasi 
dėl finansavimo. Vieni, remda
mi vyskupo užmojį, sutinka, 
kad statybos būtų atliktos už iš 
anksto surinktus grynus pini
gus, bet kiti nori užimti paskolą 
ir mokėti iš lėto, 20 ar daugiau 
metų. Aš esu jų pusėje. Kodėl? 
Pensininko ,,kartos", arba 
„generacijos" amžius, mano 
nuomone, yra maždaug 10 me
tų. Taigi, už dešimtmečio didelė 
dalis tikinčiųjų čia bus nauji 
žmonės. Tad kodėl gi dabarti
niai parapiečiai turi viską 
užmokėti, būsimiesiems jokių 
pareigų nepalikdami? Pinigus 
statybom gali skolinti pati 
vyskupija ir iš procentų dargi 
gerai uždirbti. Tikiu, kad šią 
tiesą kas nors vyskupui išaiš
kins ir jį perkalbės. 

Alfonsas Nakas 

Laiškas 
TAUTYBĖS SUJUNGIMAS 

SU NUSIKALTIMU 

Chicagos laikraščio „South-
west News-Herald" rugpjūčio 31 
dienos laidoje, aprašant adv. V. 
Bylaičio bylą, įdėjo tendencingą 
an t raš tę : „Sentence Lith. 
Lawyer For Embezzling 
Funds". Pabrėžti nusikaltusio 
tautybę yra ne tik neetiška, bet 
užgaulu visai tautybei. Tautybė 
buvo pabrėžta ir aprašymo teks
te. Korespondentas Paul M. An-
derson. Lietuviai turėtų protes
tuoti ir reikalauti, kad laik
raštis, atsiprašytų, o jei buvo 
pikta valia — duoti teisman! 

Viktoras Šimaitis 

DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. rugsėjo mėn. 6 d. 

Savo tėvui aš esu skolingas už 
gyvenimą, tačiau savo mokyto
jui esu skolingas už gerą, pa
dorų gyvenimą. 

Aleksandras Makedonietis 

A.tA. 
Anna Karalius Budvaitis 

UKELYTĖ 

Gyvono Chicagoje, Bridgeporto apylinkėje. 
Mirė 1989 m. rugsėjo 3 d.. 5:15 vai. ryto, sulaukusi 79 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje. Vartininkų kaime. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Stanley, dukros Alice Rudis. 

Mary Lynn Hali, keturi anūkai, viena proanūkė, brolienė Genevieve 
Budvaitis su seimą ir kiti giminės. 

Priklausė Šv. Jurpo parapijos moterų klubui. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, rugsėjo 6 d. nuo 2 iki 9 v.v. Jurgio 

F Rudmino koplyčioje. 3319 S. Lituanica Ave. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 7 d. Iš koplyčios 9 vai 

ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu 
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus (rimines, draugus ir pažįstamus daly 
vauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę vyras, dukros, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. G F. Rudmin Tel. 9271138. 

Krikščionybės idealas nebuvo 
išbandytas ir ras tas su 
trūkumais. Jis buvo rastas sun
kus ir paliktas neišbandytas. 

G. K. Chesterton 

A.tA. 
JONAS VĖBRAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. rugsėjo 5 d., 6 vai. ryto sulaukęs 79 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskrityje. Amerikoje išgyveno 

35 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Sofija, duktė Elona-

Sofija, a.a. brolio Vinco šeima i r kitų Lietuvoje mirusių brolių 
bei sesers šeimos, sesers sūnus Petras Čelkis; taip pat 
pusseserės ir pusbroliai su šeimomis. 

Velionis dirbo 22 metus DRAUGO spaustuvėje kaip 
linotipininkas. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, rugsėjo 6 nuo 3 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 7 d. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę ž m o n a , d u k t ė , b ro l i s ir kiti g iminės . 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 VVest 71 St., Chieago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50 th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 Wes t 6 9 t h S t r e e t - Tel. R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . — Tel. 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Tel. 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 50th A v e n u e 
C i c e r o , I l l inois 

T e l e f o n a s - 652-1003 

Sal lv D o n a l d M.. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 

1424 S o . 50 Ave . . C ice ro I l l inois 
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PKIKMIKSČIUOSE 

Tel. 652 5245 
Ji 



DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. rugsėjo mėn. 6 d. 

x Chicagos aukštesnioji li
tuanistikos mokykla naujuosius 
1989-1990 mokslo metus pra
deda rugsėjo 9 d., šeštadienį. 
Nuo 9 vai. ligi 10 vai. mokiniai 
persiregistruoja, o baigę 
lituanistinės mokyklos 8 sky
rius naujai įsiregistruoja. Visi 
mokiniai nusiperka reikalingus 
vadovėlius. Tėvai prašomi tą 
dieną sumokėti, jei ne visą, tai 
bent pusę mokesčio už mokslą. 
10 vai. trumpas pokalbis su tė
vais ir mokiniais, po to pamokos 
ligi 12 vai. Nuo kito šeštadienio, 
rugsėjo 16 d., pamokos prasidės 
9 vai. ryto ir baigsis 1:45 vai. 
popiet. 

x Pedagog in io l i tuan i s 
tikos instituto mokslo metai 
pradedami rugsėjo 9 d., šešta
dienį, Jaunimo centre. 9 vai. 
naujųjų ir senųjų studentų 
registracija, 10 vai. studentų 
„krikštynos" ir supažindinimas 
su tvarka. Nuo 11 iki 2 vai. 
reguliarios paskaitos. 

x Jonas Grigas, PATRIA 
parduotuvės talkininkas, rastas 
nužudytas savo namuose. 
Giminių Amerikoje neturėjo. 
Kūnas po kelių dienų bus pašar
votas Petkaus Marąuette 
koplyčioje. Laidotuvėmis rūpi
nasi Anatolijus Siutas. 

(sk) 
. ..-,r,, 

x Tautos Šventės minėji
mas rugsėjo 17 d. J aun imo 
centre Čikagoje. 11 v. ryto 
žuvusių pagerbimas, prie pa
minklo, sodelyje. Kalbės gen. 
kon. Vaclovas Kleiza. 
Iškilmingos šv. Mišios didž. 
salėje. Celebruoja kun. Antanas 
Saulaitis, S.J. Pamokslas — 
kun. dr. Tomas Žiūraitis, O.P. 
Gieda Dainavos ansamblis. 
Paskaita — Vida Jonušienė. 
Solistė A. Gaižiūnienė, fortepi
jonas — A. Vasaitis. smuikas — 
Valdas Vasaitis. Praveda dr. V. 
Kerelytė. Kviečiame gausiai 
dalyvauti. Įėjimas laisvas. A.L. 
Tautinė sąjunga. 

(sk) 

x Reikalinga moteris pri
žiūrėti ligoni. Kambarys, mais
tas ir atlyginimas. Gyventi vie
toje. Nereikia keltis naktį. 
Kreiptis 436-2588. 

(sk) 

x D a i n a v o s a n s a m b l i s 
kviečia visus į įdomią vaka
ronę. Vakaronė bus penkta
dienį, rugsėjo 8 d., 7:30 val.vak. 
Jaunimo centro kavinėje. Bus 
proga specialiai susuktoje vaiz
dajuostėje susipažinti su Aly
taus šokių ir dainų ansambliu 
Dainava. Visi kviečiami daly
vauti. 

x Lietuvių Operos nariai 
renkasi penktadienį, rugsėjo 8 
d., 8 vai. vak. Jaunimo centre 
susipažinti su šio sezono 
planais. Laukiami visi dainavę 
praeitame sezone ar anksčiau. 
Taip pat operos valdyba malo
niai kviečia atvykti galinčius ir 
norinčius įsijungti į šio sezono 
Donizetti operos „Meilės 
Eleksyro" pastatymą dai-
ninkus, ypač jaunimą. 

x Lemonto Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės nariai 
stropiai rengiasi savo gegužinei, 
kuri bus rugsėjo 10 d. Lietuvių 
centre. Valdybos pirmininkas 
yra Kęstutis Sušinskas, pietums 
paruošti vadovaus Vitalija 
Umbrasienė, barą organizuos 
Vytenis Milūnas, vietos 
parengimu rūpinasi dail. Algis 
Trinkūnas. 

x Dainavoje sėkmingai už
sibaigė trečiasis Ateitininkų 
studijų savaitgalis. Savait
galyje, kuris vyko rugsėjo 1-4 d., 
dalyvavo maždaug 150 asmenų, 
įskaitant tuziną svečių iš Lie
tuvos. Dalyviai klausėsi paskai
tų ir gyvai diskutavo temas pri
statytas: Stasio Lozoraičio, dr. 
Roberto Vito, Ramunės Jonai
tienės, dr. Romo Vaštoko, 
Sauliaus Galadausko, kun. dr. 
A. Rubšio, kun. R. Repšio, dr. 
Mildos Danytės. Savaitgalis jau 
tapęs vasaros pabaigos tradicija 
Dainavoje. 

x Dr. Česlovas Masaitis iš 
Putnamo, Conn., buvo atvykęs 
į Chicagą dalyvauti Lietuvių 
Krikščionių demokratų konfe
rencijoje, kuri buvo pereitą 
savaitgalį. Ta proga buvo 
atvykęs aplankyti „Draugo" re
dakciją, kurią painformavo apie 
Ateitininkų sendraugių stovyk
lą Kennebunkporte, Me., ir 
Putnamo lietuvių veiklą. 

x Mary Wedeikiene mirė 
rugsėjo 2 d., Kenoshoje, Wisc., 
ir ten pat po pamaldų palaidota 
rugsėjo 5 d. Nuliūdime iiko 
vyras, trys sūnūs su šeimomis. 
Velionė buvo lietuvių kolonijos 
ir parapijos veikėja. 

Redaguoja J. Piačas. 

2VA1GZDUTE 
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Ch»cagos skyrimu 

Medžiagą siųsti: 3206 W. 85th PJace, Chicago, IL 60629 

MERGELĖ KARŽYGĖ 
(Atpasakojimas) 

Jogaila nužudė kunigaikštį 
Kęstutį. Ryžosi nužudyti ir savo 
pusbrolį kunigaikštį Vytautą, P f 8 ™ ' 

IŠ KIAUŠINIŲ IŠPERĖTI 
VAIKAI PO PASAULĮ 
KELIAUJA 

(Konkursinė lietuvių liaudies 

x PATRIA pa rduo tuvės 
pastato priekis buvo sugriautas 
automobilio nelaimėje, tačiau 
prekyba vyksta kasdieną. Čia 
rasite didelį pasirinkimą 
dovaninių prekių ir įvairių Lie
tuvoje vartot i t inkančių 
elektroninių ir kt. aparatų. 
Siunčiame prekes kargo į Lietu
vą taip pat ir į kitus Amerikos Jokubkos pirmieji atsiuntė 100 
miestus. PATRIA, 2638 W. 71 dol. auką ir padidino turimą 

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

(sk) 

x Lietuvių Fondo vajaus 
proga dr. Petras ir Elena 

Pažaislio bažnyčios bokštai. Šioje bažnyčioje yra stebuklingas Dievo motinos 
paveikslas. 

St., Ch i cago , 
312-778-2100. 

IL, tel . 

(sk) 

masą. 

LIETUVA 

Viktoras Šimaitis 

Ten, kur gražuole B a l t i j a , 
Ten, kur senolė Šatrija, 
Kur Grigo Ratai ir Sietynas, 
Šalis ta Lietuva vadinas. 

(sk) 

ADVOKATAS 
Jonas Nakas 

505 Pleasant St., Ste. 202-C 
St. Joseph, MI 49085 

Tel. 616-983-4130 
Aptarnauja Union Pier. Nievv Buffalo 
ir kt. pietvakarių Michigano lietuvius 

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 Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
j e i . _ 776-8700 

Darbo v.il nuo 9 iki 7 vai 
Šeštad 

x Lietuva Parcel Service 
praneša, kad nuo rugsėjo 7 d. 
dirbs naujose patalpose. Darbo 
valandos kol kas pagal susi
tarimą. Sekmadienį nedirbame. 
Kreiptis; 4108 S. Archer Ave., 
Ch icago , IL 60632, te l . 
254-2817, namų 847-2614. 

(sk) 

x Jū sų pinigai į Lietuvą 
siunčiami per banką į „dole
rines" parduotuves: tinka jūsų 
giminių apsipirkimui, automo
biliams ir palikimams tvarkyti. 
Muito nėra . Romas Pūkštys, 
Transpak, tel . 312-436-7772, 
namų tel. 312-430-4145. 

(sk) 

x D a i l i n i n k ų Kęs tuč io 
Balčikonio ir Joanos Plikiony-
tės-Bružienės iš Vilniaus kūry
binių darbų parodos atidarymas 
įvyks rugsėjo 8 d., penktadienį, 
7 v.v., Čiurlionio galerijoje. Pa
roda tęsis iki rugsėjo 20 d. 

(sk) 

x Dvi lietuvės ieško darbo 
prie ligonio arba vaikų. Skam
binti vakarais 778-4744. 

(sk) 

9 v. r. iki 
7 
1 vai. 

vak 
d 

A D V O K A T A S 
V y t e n i s Lie tuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9 - 6 vai vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 K. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale. II. 60V21 

Tel. 32.S-3157 
Valandos pagal susitarimą 

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

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namus parduoda greit. Įkaino
jimas — veltui. Skambinti 
Bell-Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 

x Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų še ;mu namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX F I R S T , R imas 
Stankus, te! 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(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 
adresatų 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 Lietuvoje pageidaujama 
kosmetika 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 Video ir stereo aparatū
rą siunčiame į Lietuvą. Siun
čiame kargo į Maskvą arba 
Vilnių ir iš kitų JAV miestų. 
Tiksli ir sąžininga kargo in
formacija persiunčiant jūsų 
da ik tus . Romas Pūkš ty s , 
Transpak, tel. 312-436-7772, 
namų tel. 312-430-4145. 

(sk) 
x Dr. Vilija Kerelytė prane

ša, kad nuo šių metų rugsėjo 6 
d. ji atidaro antrą kab.netą 6132 
So. Kedzie Ave. Kabinetas — 
veiks trečiadieniais nuo 12 iki 
7 vai. vak. Skambinti tel. 

Kur Vilniaus bokštai ir varpai, 
Ten, kur tėvų tėvų kapai, 
Kur Nemuno, Neries upynas, 
Šalis ta Lietuva vadinas. 

Kur kraujas Mindaugo širdies, 
Iškėlęs tautą į žvaigždes, 
Vėl laisvės ilgesiu masina, 
Šalis ta Lietuva vadinas. 

Jos meilė mūsų širdyje 
Žėrės, kaip aukso žarija, 
Mes parašysime žvaigždynuos: 
„Šalis ta Lietuva vadinas." 

NAKTIS 

Tamsu, tamsu, 
Gūdu, gūdu. 
Ir man baisu čia eit per mišką; 
Čia klyktelia piktu balsu 

palėda, 
Sukiauksi lapė miško pakrašty, 
Nuaidi vilko kauksmas per 

eglyną, 
Pajudina eglės šakelę vėjas, 
Nukrenta kankorėžis žemyn. 
Man suspaudžia širdį nykios 

mintys 
Ir noris grįžti man atgal namo. 

Lina Kal inauskai tė , 
8 sk. mokinė iš Lietuvos 

bijodamas, kad jo nepašalintų iš 
valdžios. Jis buvo Vytautą ap
gaulingai pasikvietęs pas save 
ir uždarė į kalėjimą. Vytautas 
kalėjime buvo liūdnas. J is gal
vojo daug padėti Lietuvai, 
apginti nuo priešų, padaryti 
stiprią ir galingą valstybę. 
Vytautas nebijojo rnirties. Jis 
norėjo mirti kovos lauke, bet ne 
budelio nužudytas kalėjime. 

Į kalėjimą leisdavo ateiti jo 
žmonai. Ji ateidavo kar tu su 
savo tarnaite. Liūdni būdavo tie 
pasimatymai. Kartą tarnaitė 
pasiūlė Vytautui pabėgti iš 
kalėjimo persirengus jos drabu
žiais. Vytautas nepriėmė jos 
aukos. Tarnaitė įrodinėjo ir ant 
kelių atsiklaupus maldavo kad 
sutiktų. Jis Lietuvai daug gero 
padarytų būdamas laisvas. Jei 
žūtų kalėjime, būtų didelė 
nelaimė Lietuvai. 

Pagaliau Vytautas sutiko pri
imti šios didvyriškos mergaitės 
auką. Apsirengė jos drabužiais 
ir sargybos neatpažintas išėjo iš 
kalėjimo su savo žmona. Tris 
dienas tarnaitė vaidino Vytau
tą. Kai ją atpažino ir nubaudė, 
Vytautas jau buvo toli nukelia
vęs už Lietuvos sienų ir organi
zavo kariuomenę. 

VASAROS ATOSTOGOS 

77^6969 arba 246-4000. 
(sk) 

x Ieškome moters prižiūrė
ti 2 m. vaiką. Darbo valandos ir 
atlyginimas pagal susitarimą. 
Skambinti; 301-5621. Kalbėti 
angliškai. 

(sk) 

x 35 svarų maisto gaminių 
siuntinys sudaromas Lietu
voje: sprandinė (palendvica), rū
kyta jautienos file, aukščiausios 
kokybės rūkyta dešra, kava, 
kakava ir kt. 185 dol. su pri
statymu. Muito nėra. Romas 
Pūkštys, Transpak, 2655 W. 
69 St., Chicago, 312-436-7772. 

(sk.) 

Vasaros atostogos prasideda, 
kai baigiasi mokslo metai. Tada 
yra pats geriausias laikas, nes 
nereikia anksti keltis, ruošti 
pamokas ir skubėti į mokyklą. 

Per vasaros atostogas aš esu 
labai užimtas. Tada prasideda 
įvairios stovyklos. Važiuoju į 
lietuviškas stovyklas: buriavi
mo ir skautų stovyklą Rakė 
Visą dieną praleidžiame gamto
je, gryname ore. Be to yra įvai
rūs užsiėmimai, žaidimai, dai
nos ir t.t. Viskas vyksta lietuvių 
kalba — mes šiek tiek pramoks
tame geriau kalbėti lietuviškai. 

Aš taip pat važiuoju į europie
tiško futbolo stovyklą. Ten yra 
sunku, nes reikia anksti keltis 
ir sunkiai dirbti. Išmokstame 
kaip geriau žaisti, gaudyti, 
šokti, spardyti ir t.t. Turime 
priešpiečius ir trumpą pertrau
ką. Po to mes vėl dirbame. Va
kare valgome vakarienę, šiek 
tiek ilsimės. Tada mes žaidžia
me tikras žaidynes. Devintą 
valandą vakare einame į vidų 
žiūrėti įvairius filmus, komedi
jas. Kartais einame maudytis 
baseine. Reikia sunkiai dirbti, 
bet yra smagu. 

Būdamas namie po visų sto
vyklų, žaidžiu su draugais, va
žinėju dviračiu ir einu į paplū
dimį. Ir taip smagiai praleidžiu 
gražias vasaros atostogas, kol 
vėl prasideda mokslo metai. 

DVYLIKA GALVTJ 

(Lietuvių tautosaka) 

Yra ir šykščių bei pavydžių 
žmonių pasaulyje. Tokių niekas 
nemėgsta, todėl ir nekalba apie 
juos. Seni žmonės prisimena dar 
pasakas apie šykštuolius-burti-
ninkus. Štai viena iš jų: 

Vienas senelis sekmadienį 
visus išvarė į bažnyčią, bet pats 
nesiruošė. Vienas samdinys 
išėjo iš namų, bet seneliui 
nematant, sugrįžo ir užlipo ant 
krosnies. Jam buvo įdomu, ką 
senelis dabar darys. Neilgai 
teko laukti. Atsineša puodą ir 
kasa duobę po krosnimi. Įstato 
puodą į tą duobę ir garsiai 
pasako: ,,Be dvylikos galvų šių 
pinigų niekas neišims". O sam
dinys paslaptingu balsu sako: 
„Ar gaidžio?" 

„Ne", — kalba toliau senelis ir 
kasa žemes ant puodo. Sam
dinys vėl pakartoja: „Ar gai
džio?" 

„Ne", — ir toliau beria žemes 
ant puodo. Tik kai trečią kartą 
samdinys tą patį pakartojo, tada 
senelis pasakė: „O ką, tegul 
būna ir gaidžio." (Papasakojo 
Pranas Beržinis, 68 m. amžiaus 
iš Akmenės parapijos. Užrašyta 
1949 m.) 

Gytis Vygantas 
Dariaus Girėno lit. m-los 

8 sk. mokinys 

Red. Vytautas vėl atgavo val
džią. Nugalėjo visus priešus ir 
padarė Lietuvą didžiausia val
stybe Europoje. Norėjo apsivai
nikuoti rugsėjo 8 d. karaliaus 
vainiku. Jam vainikas buvo 
paskirtas, tik lenkai jį pavogė. 
Jis tą įvykį labai pergyveno ir 
neilgai trukus mirė. 

Vytautas buvo krikščionis, to
dėl vainikavimo dieną pasirin
ko per Šv. Mergelės Marijos 
gimimo šventę. Nepriklausomo
je Lietuvoje ta diena buvo reli
ginė ir tautinė šventė. Išeivijos 
lietuviai tą šventę prisimena ir 
surengia minėjimus. 

Lietuva nebesiekia būti tokia 
didelė ir galinga. Ji nori būti 
laisva ir nepriklausoma, tačiau 
rusai-okupantai visokiais bū
dais trukdo. Švęsdami šią Mari
jos gimimo dieną, pasimelskite 
į Ją, kad Ji išprašytų iš savo 
Sūnaus Lietuvai laisvę. 

NETVARKA 

(Tęsinys) 

Jie jojo per mišką ir pamatė 
kažką žibant medyje. Jie tarp 
savęs kalbasi: 

— Kas ten žiba? 
— Jok ir pažiūrėk, — broliai 

sako šeimininkui arba jauniau
siam broliui. 

Kai prijojo, žiūri — plunksna 
įkišta į medį ir žiba. Jis ištraukė 
plunksną ir įsidėjo į kišenę. Ar
klys jam sakė: 

— Neimk, turėsi bėdos! 
Paskiau jie visi jojo toliau. Pri

jojo gražius namus. Jie paprašė 
nakvynės. Priėmė. Tie namai 
buvo pekla (pragaras). Jiems 
davė gražius kambarius, 
arklides arkliams. Kai broliai 
nuėjo miegoti, velnienė norėjo 
juos visus praryti. Šeimininkas 
pajuto: 

— Kelkime, broliai 4r bėkime! 
Bus negerai! 

Pragare ant sienos kabojo kar-
das. J i s gražiai žibėjo. 
Šeimininkas nukabino tą kardą 
ir nukirto velnienei galvą. 
Kardą sau pasiėmė. Arklys jam 
sako: 

— Neimk to kardo, bus tau 
negerai. 

Brolis nepaklausė arklio. 
Paėmė kardą ir išbėgo iš praga
ro. Velnienė paėmė savo nu
kirstą galvą, užsidėjo ant pečių 
ir pradėjo brolius vytis. Jau 
visai netoli brolių buvo. Šeimi
ninko arklys sako: 

— Sakiau, kad neimk kardo, 
turėsi bėdos. Žiūrėk, mano de
šinėje ausyje yra smėlio mazge
lis. Mesk jį per save į velnienės 
pusę. 

Kai metė, pasidarė kalnas. 
Kol velnienė įlipo į kalną, 
sugaišo daug laiko. Broliai jau 
toliau nujojo. Velnienė vėl pa
sivijo juos. Arklys sako: 

— Sakiau, kad neimk tos 
plunksnos, turėsi bėdos! Žiūrėk, 
mano dešinėje ausyje rasi tokį 
pagaliuką, mesk per save! 

Kai brolis numetė, pasidarė 
didelė giria. Velnienė vėl 
sugaišo laiko, kol išėjo iš girios, 
bet juos prisivijo. Arklys vėl 
sako: 

— Sakiau, kad neimk kardo 
ir plunksnos! Žiūrėk, mano de
šinėje ausyje rasi mažą 
buteliuką vandens, mesk jį per 
save! 

Tuojau'pasidarė upė. Vanduo 
užliejo pragarą, velnienė pas
kendo. Taip jie ištrūko. 

(Bus daugiau) 

Iš dr. Bal io Archyvo 

Petriuko tėvelis turėjo kažkur 
skubiai išvažiuoti. Įėjo į mau
dyklės kambarį apsiprausti. 
Žiūri, kad nėra padėta muilo. 
Susinervavęs šaukia žmonai, 
kad netvarka vonios kambary
je, nes nėra muilo. Žmona pyk
telėjusi dėl rėkimo pastebi: 

— Kodėl reikia taip rėkti? Ar 
liežuvio neturi? 

— Turiu, — kiek atsileidęs 
vyras sako, — žinai, kad aš ne 
katinas, kad liežuviu galėčiau 
praustis. 

6 k l 
Jonas Valkiūnas, 

K. Donelaičio lit. m-la. 

Jei vėjui išduodi savo paslap
tis, nekaltink vėjo, kad jas iš
davė medžiams. 

Kahlil Gibran 

PRAKIURO PADANGA 
Vienas automobilio vairuoto

jas šalia kelio keičia padangą. 
Vienas jo pažįstamas sustabdė 
automobilį ir paklausė: 

— Ar ant vinies pataikei? 
— Ne, ant butelio, — paaiš

kino dirbantysis. 
— Ar negalėjai to butelio pa-, 

stebėti? 
— Kaip pastebėsi, kad žmo

gus butelį nešėsi kišenėje. 

Klausimai: 1) Ką broliai 
pamatė miške žibant? 2) Ką jie 
prijojo? 3) Kas ten gyveno? 
4) Kodėl jie bėgo ir kas juos vi
jo? 5) Kaip jie išsigelbėjo? 

Žodynas: 1) Žibėti, 2) arklidė, 
3) praryti, 4) mazgas-mazgelis, 
5) sugaišti, 6) ištrūkti, 7) alkis, 
8) alkūnė, 9) alpti, 10) altana. 

Gramatika: Duotos daikta
vardžių ir būdvardžių įvairių 
linksnių galūnės: ai, ies, ė, am, 
yje, iems, ei. Kurios iš šių 
galūnių yra būdvardžių galū
nės. Jų iš viso čia yra penkios. 
Parašykite pilnus žodžius. Kon
kurso taisyklės Draugo 134 
numeryje. 

Pieso Lina Grigaitytė 

PATOGUMAI 
Patogumai lygūs samanoms, 

kuriomis apaugęs medis ne
vertai supūva. 

Č. Grincevičius 




