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Nr. 183 

Baltijos Tarybos 
nutarimai 

Panevėžys . — Vėliau gautas 
pranešimas. (LIC) — Šių metų 
rugsėjo 8 d. Panevėžyje įvyko 
Baltijos Tarybos pasitarimas 
apie politinę situaciją Baltijos 
šalyse ir Tarybų Sąjungoje. 
Nors pasitarimas buvo skirtas 
tiesioginių ekonominių ryšių 
vystymo klausimui, taip pat 
priimti dokumentai aktualiais 
politiniais klausimais. 

Be nutarimo dėl bendra
darbiavimo ekonomikos sfe-
rje, Baltijos taryba priėmė do
kumentą, reaguojant į Šalči
ninkų rajono tarybos nutarimą 
skelbti lenkų autonominę sritį 
ir panašius atvejus Estijoje bei 
Latvijoje. Deklaracijoje „Apie 
Baltijos valstybių teritorinį 
vientisumą" konstatuojama, 
kad trijų Baltijos šalių teritori
jos yra jų valstybinio vien
tisumo pagrindas, teritoriniai 
bei administraciniai pakeitimai 
gali būti daromi tik teisiniu ir 
konstituciniu būdu. Mėginimai 
tai pakeisti traktuotini kaip 
šiurkšti politinio spaudimo prie
monė. 

Baltijos tarybos pasitarime 
apsvarstyta kitas itin jautrus 

klausimas — Pabaltijo jaunuo
lių karinė tarnyba Sovietų ar
mijoje. Priimtas kreipimasis į 
TSRS Aukščiausios Tarybos 
pirmininką, Latvijos, Lietuvos 
ir Estijos Aukščiausias Tarybas 
dėl karinės tarnybos atlikimo 
sąlygų. Padėčiai nepasikeitus, 
gali iškilti protestų banga. Krei
pimesi nurodoma, kad Pabalti
jo jaunuoliams, atliekant karinę 
tarnyba netoli nuo tėvynės, nesi
baigia priešiškos aplinkos 
demoralizuojantys reiškiniai. 

Pasiųsta ir sveikinimo tele
grama Ukrainos persitvarkymo 
judėjimui. 

Po šiais nutarimais pasirašė: 
Sąjūdžio — Vytauas Landsber
gis, Virgilijus Čepaitis, Bronius 
Kuzmickas; Latvijos Liaudies 
Fronto — Dainis Ivans, Arnolds 
Kietinš, Valentina Zeilė, Janis 
Lucans; Estijos Liaudies Fron
to — Edgar Savisaar, Arvo Jun
ti, Mart Tarmak. Pasitarimui 
pirmininkavo Vytautas Lands
bergis. 

Pateikiame iš Sąjūdžio 
Informacinės agentūros gautus 
tekstus. 

Pabaltijo jaunuolių karinės tarnybos reikalai 

TSRS Aukščiausios Tarybos 
pirmininkui M. Gorbačiovui, 
Latvąjos, Estijos ir Lietuvos 
TSR Aukščiausiosioms Taryboms 

Baltijos tarybos posėdyje, ku
riame buvo atstovaujami Latvi
jos ir Estijos Liaudies frontai ir 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
dis, apsvarstyta vis aštrėjanti 
problema, susijusi su Pabaltijo 
vaikinų karine tarnyba, dažnai 
atliekama toli nuo Tėvynės, 
svetimoje, kartais priešiškoje 
aplinkoje. Nesibaigia nužudy
mai ir savižudybės, pažemini
mai ir suluošinimai, padažnėjo 
dezertyravimo ir atsisakymo 
tarnauti atvejų. Be kita ko, kai 
kurie atsisakantieji motyvuoja 
savo poelgius moralinėmis-po-
litinėmis ir teisinėmis katego
rijomis. Deja, aukštoji karinė 
vadovybė neigiamai žiūri į 
nacionalinių teritorinių jungi
nių atkūrimo, gyvavusių iki šeš
tojo dešimtmečio, idėją, tuo 
demonstruodami, mažų mažiau
siai , politinį neįžvalgumą. 
Priešingai, didesnis lankstumas 
šiuo reikalu pagerintų visuome
nės ir jaunimo požiūrį į karinę 

tarnybą. Kol kas šių metų 
rudeninis šaukimas, deja, gali 
sukelti Pabaltijyje moterų ir 
kitų visuomeninių organizacijų 
bei tiesiog motinų pasipriešini
mo bangą, plintantį jaunuolių 
pilietinį nepaklusnumą. Pro
blema iškiltų tarptautinės 
teisės aspektu, jau nekalbant 
apie nepageidaujamą politinės 
situacijos paaštrėjimą 
respublikose. Todėl kreipiamės 
į TSRS politinę vadovybę, į 
TSRS, Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos Aukščiausiąsias Tarybas, 
prašydami pripažinti būtinybę 
peržiūrėti šiandieninės aukš
čiausios karinės vadovybės nuo
status. 

Tegul Pabaltijo jaunuoliai, 
kurie to pageidauja, tarnauja 
tik Pabaltijyje. 

Mūsų nuomone, šį principą 
tikslinga naudoti ir kituose 
regionuose. 
Baltijos Tarybos vardu: 
E. Savisaras (Estija), 
TSRS liaudies deputatas 
D. Ivans, (Latvija) 
TSRS liaudies deputatas 
V. Landsbergis, (Lietuva) 
TSRS liaudies deputatas 

Nutarimas teritoriniais klausimais 
Trijų Baltijos šalių teritorijos 

yra jų valstybinio vientisumo 
pagrindas. Teritoriniai adminis
traciniai pakeitimai gali būti 
daromi tik teisiniu ir konsti
tuciniu būdu, taip pat tarpvals
tybinių sutarčių keliu. Kitaip 
tie pakeitimai bus ir liks ne
teisėti. 

Todėl bet kurie mėginimai 
pakeisti Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos teritorinį vientisumą, 
kaip antai šiaurės rytų Estijos, 
Daugpilio, pietryčių Lietuvos 
atžvi lgiu, traktuotini pir
miausia kaip šiurkšti politinio 

spaudimo priemonė. Tokie 
veiksmai nukreipti prieš Baltijos 

' šalių savarankiškumo ir nepri
klausomybės siekius, prieš ten 
gyvenančių tautų interesus. Tie 
veiksmai , tai mėginimas 
neišspręsti esamas problemas, o 
sukur t i naujas, padidinti 
įtampą ir suardyti užgimstančią 
trijose respublikose pastoviųjų 

Dar vienas vaizdas iš gyvojo „Baltijos kelio" rugpjūčio 23 d. Vilniuje, kur žmonės abiejose kelio 
pusėse susiėmė rankomis nuo Vilniaus — Rygos iki Talino, pasuko savo veidus j Vakarus ir tuo 
išreiškė protestą prieš Sovietų Sąjungos tebetesiama Baltijos respublikų okupaciją. 

Jei pasiseks, bet to neužtenka 
Baltijos respublikoms 

Maskva. — Estijoje ir Latvi- teises. „Wasbington Times" 
joje vietiniai rinkimai paskirti savo komentaruose pažymi, jog 
gruodžio 10 d. Laukiama jų Sovietai iki šios* dienos skelbia, 
tautinių frontų kandidatų lai
mėjimo, rašo ,,Washington 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Pavergotje Lietuvoje išėjo 
naujas laikraštis, pavadintas 
„Respublikos" pavadinimu. Jį 
redaguoja žurnalistas Vytas 

gyventojų pilietinę vienybę. 
Mes kviečiame Estijos, Latvi

jos ir Lietuvos piliečius nerem
ti šio pobūdžio iniciatyvų ir 
išsišokimų, kurie sudarytų 
papildomas kliūtis mūsų visų 
kelyje teisinės valstybės link. 
Tarpusavio supratimas ir 
valstybinio vientisumo teisinės 
garantijos laiduoja mūsų 
pastangų sėkmę. 

Pasirašė Estijos liaudies fron
to, Latvijos liaudies fronto ir 
Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdžio Baltijos tarybos vardu 
E. Savisaar, D. Ivans, V. Lands
bergis. 

— Sovietų Sąjungoje Kaspi
jos jūros ruože pasikartojo 
stiprus žemės drebėjimas, pra
neša Irano žinių agentūra. 

— Puerto Ricoje siaučiąs 
uraganas 125 mylias per valan
dą užmušė 14 žmonių ir 
dešimtys tūkstančių žmonių 
liko be namų. 

Post" dienraštis rugsėjo 15 d. 
Komunistų partijos oficialus 

asmuo užsienio koresponden
tams išsireiškė, jog jis tikįs, kad 
krizė Baltijos respublikose yra 
sukontroliuojama, jei Maskva 
suteiks dideles suverenumo 
teises, beveik visai arti prie 
nepriklausomybės statuso. Jis 
tvir t ino, pavyzdžiui, kad 
Kremlius leis Baltijos valsty
bėms įstoti nariais į tarp
tautines organizacijas ir viena 
iš jų bus Jungtinės Tautos New 
Yorke. 

Šioje Centro komiteto sesijoje, 
kuri prasidėjo vakar, būsią ski
riama daug laiko diskusijoms 
apie 15 Sovietų Sąjungos 
respublikų politines ir eko
nomines teises. Atskira atskai
tomybė jau buvo priimta Esti
joje ir Lietuvoje, leidžiant toms 
dviem respublikoms perimti 
savo fabrikų ir ūkių kontrolę, 
kuri anksčiau buvo tvarkoma iš 
Maskvos. 

Jei reformos pasiseks 
Maskvoje tikima, jog, jei Gor

bačiovo reformos pasiseks, tai 
Baltijos respublikos gaus labai 
plačias ekonomines ir politines 

Sulaikė aprūpinimą 
benzinu 

Maskva. — AP žinių 
agentūra praneša, kad yra 
sustabdytas benzino siuntimas 
iš Azerbaidžano į kaimyninę 
sovietiškąją respubliką Ar
mėniją. Dėl to Armėnijos 
sunkvežimiai, mašinos ir ambu-
lansai liko be benzino, praneša 
taip pat ir „Pravdos" dienraštis. 
„Armėnija p rak t i ška i yra 
ekonomiškai užblokuota", 
pasakė Armėnijos ministeris Y. 
Chodzamiryan. J i s dar 
paaiškino, kad Armėnija gauna 
87% benzino iš Azerbaidžano. 

Primenama, kad Nagorno-Ka-
rabacbo srities prijungimo klau
simas prie Armėnijos bus 
svarstomas Azerbaidžano Aukš
čiausios Tarybos sesijoje kitą 
savaitę. 

bančiąją klasę nuo nacių. Esanti 
didelė klaida sakyti, kad paskui 
įvyko ten laisvi rinkimai ir 
Baltijos žmonės nubalsavo prisi
jungti prie Sovietų Sąjungos. 
Sovietų kontrolė buvo daroma 
per marionetines tų kraštų 
vyriausybes, kurios nebuvo 
rinktos, bet Stalino patikėtinių 
paskirtos. Amerika pasielgusi 
teisingai nepripažindama Balti
jos okupacijos. 

Ryšiai su sovietais 
Minėto laikraščio žiniomis, 

Valstybės departamente vyrau
janti nuomonė, kad Baltijos 
sąjūdžiai palaipsniui atgaus 
savo nepriklausomybes. Tačiau 
nepriklausomybės klausimas 
esąs surištas su daugeliu ryšių. 
Visos trys Baltijos respublikos 
daug kuo prikiauso nuo Sovietų 
Sąjungos, pavzdžiui, vienas 
svarbiausių dalykų esą elektros 
tiekimas. Manoma taip pat, kad 
dėl geografinės padėties Balti
jos respublikos turės išlaikyti 
karines bazes savo teritorijoje ir 
leisti Maskvai tvarkyti užsienio 
"* gynybos reikalus. Visuose 
kituose atvejuose baltiečiai 
galėsią tvarkytis kaip jiems 
patinka. 

Kas organizuoja 
pasipriešinimą 

Iš patikimų šaltinių gautos 
žinios, jog Maskvos nomen
klatūra kartu su vietiniais 
stalinistais partijose ir su rusų 
kariuomenės karininkais pade
da organizuoti streikus ir 
demonstracijas prieš Baltijos 
respublikas. Yra daug gali
mybių, kad Maskva išprovokuos 
riaušes ir tada bus pateisintas 
naujų kariuomenės dalinių 
įvedimas į Baltijos kraštus, rašo 
„Washington Times". Todėl 
Valstybės sekretorius šio 
savaitgalio pasitarime su 
Sovietų Užsienio reikalų mi-
nisteriu Sb« vardnadze turėtų 
išreikalauti kad tokių inter
vencijų neįvyktų. 

Dienrašty^ Cord Meyer rašo, 
jog „civilizuoti, inteligentiški ir 
nebiją darb > Baltijos žmonės 

Senato daugumos vadas 
kaltina vyriausybę 

pasyvumu 
Prezidentas nusistatęs neskubėti 

kad 1940 m. birželyje jie buvo T°mkus, mums jau pažįstamas 
pakviesti apsaugai Baltijos dir- spaudoje iš jo dedamų nuotrau

kų. Jis yra išrinktas delegatu 
Aukščiausioje Taryboje Mask
voje. Kai buvo reikalas, jis nebi
jojo išeiti iš Kremliaus salės, 
protestuodamas prieš nepalan
kius norimus pravesti nutari
mus Baltijos kraštams. 

— Armėnijos Aukščiausioji 
taryba susirinko nepaprastam 
pasitarimui, kai Azerbaidžanas 
tęsia 14 dienų blokadą, sulaiky
damas maisto pervežimą ir 
alyvos siuntas. Ginčas tebevyks
ta dėl Nagorno-Karabacho sri
ties prijungimo prie Armėnijos. 

— Kinijos kruvinas malši
nimas demonstrantų šią vasarą 
sulaikė turistus nuo lankymosi 
Kinijoje. Taip pat labai suma
žėjo ir privatūs investavimai, 
praneša Pasaulio banko 
vadovybė. 

— Maskvoje AP žinių 
agentūra praneša, jog Azerbai
džane autobuse sprogo bomba ir 
užmušė 5 žmones. 

— Armėnijos komunistų 
vadai atvyko į Maskvą, prašyti 
paramos, kad įsakytų Azerbai
džanui atšaukti ekonominę 
blokadą. 

— Lenkąjos Komunistų parti
jos 230 narių komitetas susi
rinko pasitarimams, kad nusis
tatytų kokios taktikos turi 
laikytis partijos nariai naujoje 
situacijoje, kai vyriausybė 
nebėra komunistų rankose. 

— Viceprez identas Dan 
Quayle išvyko vizituoti dešim
čiai dienu Azijos kraštus. 

— Londone Britanijos radijo 
pranešė, kad ruošiamasi išleisti 
iš kalėjimo Pietų Afrikos vei
kėją Nelson Mandelą. kuriam 
jau 71 m. amžiaus. 

— Britaiujos ministerė pirmi
ninkė Margaret Thatcher susto
jo Maskvoje pakeliui į Japoniją. 

Washingtonas. — Senato 
daugumos vadas George J. Mit-
chell kaltina Busho vyriausybę 
nesugebėjimu ar nenoru parem
ti Rytų bloko permainas ir ilgin-
tis beveik nostalgiškai šaltojo 
karo laikų. 

Sis Demokratų vadas kalbėjo 
Senato debatuose apie vyriau
sybės nenorą imtis žygių, kurie 
duotų naudos Gorbačiovui 
Sovietų Sąjungoje. Žinant, kad 
Bushas nerodo daug noro susi
t ik t i su Gorbačiovu pasita
rimams, nors šiuo metu Genevo-
je vis vyks ta pas i ta r imai 
strateginių branduolinių ginklų 
apribojimo klausimais, atrodo, 
kad Washingtonas labiau linkęs 
palaikyti šaltojo karo atmos-
ferą,negu netikrą Gorbačiovo 
persitvarkymo programą. Todėl 
keliamas Amerikos vyriausybės 
logiškumo klausimas ryšium su 
v e d a m a pol i t ika Maskvos 
atžvilgiu. 

Vals tybės depa r t amen te 
Sen. Mitchelio pastabos pa

reikštos viešai Senate kaip tik 
tada, kada Valstybės depar
tamente prasidėjo Sovietų ir 
Amerikos oficialių pareigūnų 
pas i ta r imas , tur į s paruošti 
pagrindus prez. Busho ir So
vietų Užsienio ministerio She-
vardnadzes pasitarimui šį ket
virtadienį. Po to bus penkta
dienį ir šeštadienį abiejų mi-
nisterių — Bakerio ir Shevard-
nadzes pasitarimai Jackson 
Hole, Wy. Šie pasitarimai bus 
Amerikos-Sovietų Sąjungos ry
šių barometras, kaip rašo T. 
Friedman „New York Times" 
dienraštyje. 

kad nereikia skubėti . Aš 
manau, kad mūsų reikalų 
tvarkymas su Sovietais yra 
geroje formoje", kalbėjo pre
zidentas, turėdamas mintyje 
Genevos nusiginklavimo pasi
tarimus. 

Amerikos pasyvumas 
Tačiau sen. Mitchell Senate 

kalbėjo, jog paskutiniu metu vy
riausybės komentarai apie 
Sovietų Sąjungoje ir Rytų Eu
ropoje vykstančius įvykius yra 
nesuprantami, ir tai rodo, kad 
problema yra gilesnė negu tik 
stoka įžvalgumo. Atrodo, jog 
Busho vyriausybė abejoja 
dramatiniais pasikeitimais 
Rytų Europos bloke. Tuos prieš
taraujančius susilaikymus 
sunku suprasti , kalbėjo 
senatorius. ,,40 metų Amerika 
reikalavo kad Sovietų Sąjunga 
pakeistų savo politinę sistemą 
ir atleistų varžtus Rytų Europos 
kraštams. Vakarų sąjunginin
kai smerkė Sovietų totalita
rizmą ir nuolatos ragino at
sisakyti centrinės sistemos. Ko 
mes reikalavome 4 dešimtme
čius, pradeda įsigyventi. Tai 
neabejotinas Amerikos trium
fas. Dabar yra atėjęs Amerikai 
laikas pasisakyti tų pasikeitimų 
metu; to mes norėjome ilgus 
metus. Tačiau vietoj padrąsi
nimo ir įsipareigojimo, Ameri
kos vyriausybė laikosi 
pasyviai". 

Prezidentas nenori tikėti 
vykstančiais pasikeitimais So
vietų Sąjungoje. Atrodo, kad J i s 
ilgisi šaltojo karo atmosferos", 
sako tas pats sen. Mitchell. 

šiuo metu nusipelno daug dau
giau, negu tik tai, ką jie per 50 
metų iškentėjo. Dabar jie yra 
pažengę į priekį ir Amerika 
turėtų padėti, bet disciplinuota 
ir taktiškai puiki jų sąjūdžių 
vadovybė pati nuspręs savo li
kimą". 

Sen. George Mitchell. 
Senato daugumos vadas. 

Prez. Bushas, kalbėdamas 
apie šiuos pasitarimus, pasakė: 
,,Mes pamatysime, kokius pra
neš imus su savim atsiveš 
Shevardnadze. Bet aš jaučiu, 

— Illinois valstijos guber
n a t o r i u s James Thompson 
pasirašė įstatymą, kad Illinois. 
viešuose mokyklose būtų dėsto
mas Holokausto kursas. Mokyk
lų vadovybės turės nutarti, 
kokios rūšies Holokausto kursas 
bus dėstomas. 

— Vengrijai Amerika suteikė 
privilegijuotos valstybės statu
są. Dabar ji galės eksportuoti 
savo prekes 1 Ameriką be tari-
finio mokesčio. 

— Valstybės departamen
tas praneša, kad nepaprastai 
padidėjo ginklų siuntimas iš 
Rytų bloko ir Sovietų Sąjungos 
j Nikaragvą. 

Žydai ir vienuolės 
L o n d o n a s . — AP žinių 

agentūra praneša, jog 17 kraštų 
Europos žydų organizacijos yra 
paprašytos Pasaulio Žydų 
kongreso vadovybės neturėti 
jokių ryšių su Romos Katalikų 
Bažnyčia, kadangi iki šiol nėra 
iškeltas karmeličių vienuolynas 
iš Auschwitzo, kuriame buvo 
koncentracijos stovykla. Žydai 
reikalauja, kad vienuolynas 
būtų uždarytas, kadangi toje 
vietoje naciai išžudė daug žydų. 
Tačiau lenkai primena, kad to
je mirties stovykloje buvo ne 
mažiau nužudyta ir katalikų 
lenkų, o taip pat ir kitų tautybių 
žmonių. Karmelitės vienuolės 
ten meldžiasi už visus nukan
kintus žmones, bet vienas žydų 
rabinas pasakė, kad jie nenori, 
kad vienuolės melstųsi už 
žydus. Lenkijos kardinolas Jozef 
Glemp yra nuomonės, kad vie
nuolynas gali pasilikti savo 
vietoje, be to jis yra Lenkijos 
valstybės ribose. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 20 d.: Eustachijus, 
Jolita. Fausta. Kolumbą. Taut-
girdė. Vainoras. 

Rugsėjo 21 d.: Matas, Ifigeni
ja. Mantvilas, Viskintė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:34. leidžiasi 6:54. 
Temperatūra dieną 81 1., nak

tį 58 1. 

» • 



DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. rugsėjo mėn. 20 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

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

IV-JI TUNTININKŲ 
KONFERENCIJA 

LSS Seserijos ir Brolijos kvie
čiama IV-ji Tunt ininkų konfe
rencija įvyks 1989 m. spalio 6-8 
d. Beaumont stovyklavietėje. 
Rock Creek, Ohio, netoli Cle-
velando. 

Kviečiami tuntininkai,-ės/vie-
tininkai,-ės, jų pavaduotojai,-os, 
adjutantai , draugininkai,-ės, 
skautininkų,-ių ir židiniečių 
vadovai,-ės, Rajonų vadai, va
deivos,-ės, Seserijos ir Brolijos 
vadija ir Pirmija. 

Konferencijos mokest is — 
JAV 50 dol. Registruotis iki 
spalio 1 d., įmokant 20 dol., pas 
s Oną Šilėnienė. 24301 Oakhill 
Drive, Euclid, Ohio 44117. Tel. 
(212' 531-8207. 

Užsiregistravę iki spalio 1 d. 
moka 45 dol. 

Atvykstantieji lėktuvais ir 
reikalingi transportacijos iš 
aerodromo apie ta i praneša 
registratorei. 

Dalyviai atsiveža: 
Tvarkingą išeiginę ir darbo 

uniformą; 
Šiltesnę aprangą prie laužo; 
Miegmaiš į ir a s m e n i n i u s 

reikmenis; 
Gaires ar kitus vienetų sim

bolius, kuriuos būtų galima pri
segti prie sienos; vienetų al
bumus, nuot raukas ir t.t. 

Iki pasimatymo Konferen
cijoje. 
Budėkime! 

v.s. tll. Meilė Mickienė 
LSS VS Pavaduotoja 

s. fil. G i n t a u t a s T a o r a s 
LSB VS Pavaduotojas 

IV-SIOS TUNTININKŲ,-IŲ 
KONFERENCIJOS 

PROGRAMA 

P e n k t a d i e n i s — spa l io 6 d. 
6:00 v.v. Atvykimas — Regist

racija — Susipažinimas. 

Šeš tad ien i s — spa l io 7 d. 
8:00 v.r. Pusryčiai 
8:30 v.r. Registracija — s. O. 

Šilėnienė 
9:00 v.r. Atidarymas. Prave

da: v.s. fil. G. Matonienė ir v.s. 
fil. K. Matonis. 

9:30 v.r. „Kaip vadovas,-ė su
pranta savo pareigas ir ko tikisi 
iš kitų". 

Iš Vadijos: v.s. fil. D. Lukienė 
Tuntininkė: s. J . Taorienė 
Tuntininkė; v.s. fil. R. Penčy-

lienė 
Tuntininkas: s. F . Mockus 
11:00 v.r. Pakėlimų ir apdo

vanojimų taisyklės — v.s. fil. K. 
Matonis. 

11:30 v.r. Ryšys su spauda — 
v.s. A. Namikienė. 

12:00 v.r. Pietūs ir poilsio 
laikas. 

1:30 v. p.p. Vaikų vystymasis: 
„Maži žingsneliai ir dideli šuo
liai" — dr. V. Aukštuolienė. 

2:30 v. p.p. Sueigų metinio 
plano susta tymas ir medžiagos 
suradimas — s. R. Belzinskas, s. 
M. Utz. 

3:30 v. p.p. Seserijos ir Broli
jos atskiros sueigos* 

LSS VS v.s.t.n. S. Gedgau
dienė. 

LSB VS v.s. G. Deveikis 
6:00 v.v. Vakar ienė 
7:00 v.v. Grįžusių iš Lietuvos 

įspūdžiai : S k a u t ų Sąjungos 
veikla. 

9:00 v.v. Vakaronė — ps. V. 
Klimienė ir ps. V. Juodišiū-
tė-Rubinski. 

10:00 v.v. Grįžusių iš Lietuvos 
įspūdžiai — tąsa... 

Sekmadienis — spal io 8 d. 
8:00 v.r. Pusryčiai. 
8:30 v.r. Šv. Mišios, v.s. kun. 

A. Saulait is . 
9:00 v.r. Skautorama — veik

los pagrindai — v.s. fil. L. 
Kiliulienė. 

10:30 v.r. Skilties dvasia — 
v.s. kun. A. Saulaitis. 

11:00 v.r. Vienetų vadovų,-ių 
pasisakymai. 

12:00 v.r. Pietūs 
1:00 v. p.p. Atskiros sueigos — 
L S S VS v . s . t . n . S. 

Gedgaudienė, 
LSS VS v.s. G. Deveikis 
3:00 v. p.p. Bendra sueiga — 

Skautybės Fondo pranešimas , 
v.s. Č. Kiliulis 

Klausimai, diskusijos... 
4:00 v. p.p. Uždarymas — pra

veda: v.s.fil. G. Matonienė , 
v.s.fil. K. Matonis. 

4:30 v.p.p. Išvykstame... 

„NERIJOS" TUNTO 
SUEIGA 

„Nerijos" jūrų skaučių iš
kilminga tunto sueiga šį šešta
dienį, rugsėjo 23 d., vyks Jau
nimo centre, Chicagoje. Sueigos 
pradžia 1:30 vai. p.p. Visoms 
sesėms dalyvavimas privalo
mas. Dalyvaujame uniformuo
tos. Tėveliai.o taip pa t ir visos 
vyresnės sesės maloniai kvie
čiamos sueigoje dalyvauti. Kvie
čiamos ir visos lietuvių ki lmės 
mergaitės, norinčios įsijungti į 
p r a s m i n g ą ir įdomią j ū r ų 
skaučių veiklą. 

Informacijoms kreiptis į tun-
tininkę jps Violetą Paulienę, tel. 
584-5527, a rba t u n t i n i n k ė s 
pavaduoto ją jps A u d r o n ę 
Gulbinienę, tel. 448-8641. 
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Second class postage paid at Chicago, IL. 
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L ie tuvos s k a u t ų stovykloje, Dzūkijoje, po vyr. skaučių įžodžio. Iš k. Alma Matvėkai tė iš Detroi
to , Lie tuvos Vyr i aus i a s k a u t i n i n k e Alina Dvoreckienė, šešios jžodj davusios vyr. skau t ė s , L a i m a 
Ki l iu l i enė iš Bostono ir L S Seserijos Vyriausia skau t in inke Stefa Gedgaudienė iš Cleve lando . 

OK. L I E T U V O S S P A U D O J E 

„BUDĖK! TARNAUK DIEVUI, 
MYLĖK ARTIMĄ IR TĖVYNĘ!' 

Lietuvos -;k;)trti| pi r r? :<.]•• -'<-.. k ;r.|i- F>/uk i )")•'• I.i*'Uiviškf*Mos Skautyh*»s fondo 
pirm vs Česlovas Kil iul is įteikia s imbolines dovanėles Lietuvos Vyr iaus ia i 
-k.iuiinmKi'! - Aiin.ii i)- -> i K i'-r.ci. V-. riMu^iam «kau» minkin -s Rimantu i 
Ulevičiui ir Tarybos pirm. s. Feliksui Šakal iu i . 

D a b a r mūsų atgimimo, atbu
dimo laikotarpis. Įsiklausykime 
į šių žodžių prasmę. Vadinasi , 
buvome lyg užmigę, išsigandę, 
pas imetę , suklupę. Žinoma, ne 
visi! Taigi , kaip šiuolaikiškai i r 
į s p ė j a n č i a i s k a m b a s k a u t ų 
š ū k i s „ B U D Ė K ! " T a r n a u k 
Dievui , mylėk ar t imą ir Tė
vynę!" Daugiau ir gražiau, 
t r umpiau ir talpiau nepasakysi. 
Čia ir dvasia, ir dora, ir meilė, 
a t sakomybė . 

Netoli Zervynų kaimo, prie ža
viosios Ūlos krantų įsikūrė tarp
tau t inė skautų vadovų stovykla. 
Didį džiaugsmą teikia tai , kad 
j a u rea l ia i pradėjo veikti tarp
t a u t i n i s b e n d r a d a r b i a v i m a s 
ž m o g a u s auklė j imo sferoje. 
Labai savalaikę pagalbos ranką 
ištiesė skau tų judėjimo vadovai 
iš Amer ikos ir Kanados. Česlo
vas ir La ima Kiliuliai, Donatas 
R a m a n a u s k a s , S te fa Ged
gaudienė bei kauniečiai Felik
sas Šakalys , kunigas Sigitas 
T a m k e v i č i u s , k l a i p ė d i e t i s 
mokytojas Pijus Ambrazai t is . 

Reikėjo matyti , su kokia meile 
ir a t ida šie rimti ir garbingi 
žmonės dirbo su skauta is . 

O apie stovyklą, skautybę 
t egu l ka lba mūsų svečiai i r 

LIETUVOS 
SKAUTAI DĖKOJA 

Lie tuvos Skau tų sąjungos 
t a r y b o s p i r m . vs F e l i k s a s 
Šaka lys , laiške Chicagos Skau-
t ininkų,- ių Ramovės pirm. vs 
Albinai Ramanauskienei , už 
g a u t a s dovanas Lietuvos skau-
tijai tokiais žodžiais dėkoja: 
Miela S e s e , 

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
Chicagos skautininkų,-ių Ramo
vės n a r i a m s , o taip pa t „Ker
n a v ė s " tun to sesėms už m u m s 
a ts iųs tas dovanas, kurios padės 
m u m s t v i r t ė t i s k a u t i š k o j e 
veikloje. 

Taip pat dėkojame už šiltus žo
džius, už gražius l inkėjimus, 
k u r i e m u m s suteikia naujų 
jėgų. 

Labiausia i dėkojame už Jūsų 
sūnų Donatą, su kur iuo pra
leidome gražias saulėtas dienas 
Dzūkų girioje, pirmojoje vadovų 
mokomojoje stovykloje. Skau-
tybė mokoma pavyzdžiu, o j i s 
buvo t a s pavyzdys mūsų jaunie
s iems vadovams ir tapo stovyk
los numylė t in iu , todėl ne viena 
ašarė lė nubiro atsisveikinant . 

Tuoj po stovyklos, vyriausy
binių nutar imų tvarka, 1989 m 
liepos 3 1 d . buvo įteisinta Lie
tuvos Skau tų sąjunga ir tuoju 
r id in i a i užba ig tas Lietuvos 
Skau tų sąjungos a tkū r imas 
Belieka tol iau dirbti, t ikint 
skautybės idealais ir jaučiant 
Jūsų broliška parama 

Dėkojame už viską. 
Budėkime ' 

v.s . Fe l iksas Š a k a l y s 
LSS Tarybos Pirmininkas 

organizatoriai. 
Pirmąjį užkalbinau stovyklos 

vadą. Lietuvos skautų šefą 
Feliksą Šakalį. 

— Kaip susipažinote su ame-

rodome. Deja, Vakaruose taip 
nėra. Mūsų skauta i daugiau 
išlepinti. Jei raketą iššautum, 
tai dar klausytų. Tikriausiai ir 
mūsų pakraipa skiriasi — mat, 
svarbiausia, s tengiamės išsau
goti lietuvybę. 

Pijus Ambrozaitis, mokytojas 
iš Klaipėdos, stovykos skyriaus 
vedėjas. Skautas nuo 1933 m. 

— Kokiais būdais skautybėje 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija ui 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

rikiečiais, arba kaip pavyko i uos sprendžiate tautinio auklėjimo 
pasikviesti į šią stovyklą? 

— Kai jie sužinojo, kad Lie
tuvoje a t s i k u r i a s k a u t ų 
judėjimas, tada ir užmezgė su 
mumis pažintį. O kadangi jie 
t i k r i ir dori s k a u t a i , t a i 
pirmiausia ir paklausė, kuo jaun imu, 
galį mums padėti. Paaiškinome, d v a s i n ę 
kad mūsų organizacija ilgą 
laiką neveikė, todėl pirmiausia 
esame reikalingi metodinės 
pagalbos. Paprašėme padėt i 
paruošti vadovus. 

— Ką duoda skautybė 
Lietuvai? 

— Kadangi pagrindinis skau
tybės tikslas išauginti dorą, 
ne savanaud i šką , sve iką 
jaunimą, todėl šia kryptim ir 
vyksta mūsų darbas, bet ir 
galvojimas apie jį, tas sveikas 
sąžinės persekiojimas: „Ar pa
dariau šiandien gerą darbą!" 

Česlovas Kiliulis, inžinierius 
iš Bostono: 

— Mano darbas su skauta is 
prasidėjo seniai. Esu atsakingas 
užjaunu vadovų lavinimą. Esu 
pravedęs d a u g , ,Ąžuo lo" 
mokyklų, dalyvavęs daugelyje 
tarptautinių skautų vadovybės 
kursų. Šalia to mes tu r ime 
lietuviškosios skautybės fondą. 
Aš juokais galvoju, kaip būtų 
gerai turėti milijoną dolerių, iš 
kurių palūkanų remtume visą 
skautišką veiklą. Pastaruoju 
metu tapau ryš ininku t a rp 
mūsų sąjungos ir Lietuvos. 

— Kiek jūsų lietuvių skautų 
sąjunga apima žmonių? 

— Mes turime visame pasau
lyje, išskiriant Lietuvos skau-
tiją, apie tris tūkstančius narių. 
O jie išsibarstę Amerikoj, Angli
joj, Vokietijoj, Australijoj ir 
Brazilijoj. 

— Kaip vertinate skautų 
veiklą Lietuvoje? 

— Esu Lietuvoje trečią kartą, 
bet pirmąkart skautų tarpe. 
Labai man patinka čia,nes tai 
yra nepaprasti skautai . Juos 
domina viskas, ką mes pa-

problemas? 
— Aš norėčiau tai surišti su 

dvasinio auklėjimo aspektu. 
Mes turime stovyklos dvasios 
vadą, kunigą Sigitą Tamke-
vičių, kuris prie laužo kalbasi su 

s k a t i n a jaunuol ių 
i š m i n t į per 

p a m o k s l ė l i u s . K i e k v i e n ą 
vakarą skiltyse dega laužai, 
prie jų jaunuol iams pavesta 
suorganizuoti žaidimų, šokių, 
dainų. Kategoriškai atsisakėme 
nuo šlagerinės, roko muzikos. 
Turi skambėt senosios mūsų 
liaudies melodijos. Manome, 
kad po kai kur ių nesklandumų, 
skautų veikla aktyviai pradės 
reikštis ir atgimstančioje Lie
tuvos tautinėje mokykloje. 

Sigitas Tamkevičius, kunigas. 
Kauno tarpdiecezinės kunigų 
seminarijos dvasios tėvas . 

— / šią stovyklą atvykote ne 
atsitiktinai? 

— Aš esu skautų sąjungos 
vyriausias dvasios vadas . Ir čia 
pakliuvau ne a ts i t ik t inai — tai 
mano pareiga. Juo labiau, čia 
yra mokomoji stovykla. Vienas 
iš mano uždavinių, k a d skautų 
vadovai sus i fo rmuo tų savo 
dvasinį veidą. 

Kadangi skautų įžodis „Tar
naut i Dievui, Tėvynei ir arti
mui" , tikėjimas užima svarbią 
vietą. Suprantama, nebūtinai 
krikščioniškas. Tačiau skautas 
tur i priklausyti kur ia i nors 
konfesijai. 

— Daugeliui iš jaunesniųjų 
tarpo reikia aiškinti pagrin
dines (religijos) t iesas, nes j ie 
anksčiau neprakt ikavo tikėji
mo, o dabar ieško savo kelio. Ap
lamai, čia gal nevisai vienalytis 
j a u n i m a s , nors s u s i r i n k ę 
gerokai aukštesnio lygio už 
vidutinį. Žinoma, negal ima 
pasakyt, k a d jie visi labai 
idealūs. Kaip ir suaugę, jie tur i 
kai kurių trūkumų. Pa t s faktas, 
kad jie atėjo į skautų būrį, rodo, 
kad kažko siekia ir nori. Skautų 

programa iš jauno žmogaus 
nemaža i re ika lauja , je i j is 
ruošiasi būti geru skautu, o ne 
šiaip t i k nešioti uniformą. 

— Įdomu kaip Jūsų veiklą 
šioje stovykloje vertina dvasinė 
vyriausybė? 

— Dvasios vadu paskyrė emi
nencija ka rd ino las , sute ik
damas visas teises, kur ios 
reikalingos šioms pareigoms. 

K a r d i n o l a s labai m i e l a i 
palaimino skautų veiklą, džiau
gėsi j ų a ts ikūrimu ir linkėjo, 

Dr. Romualdas Povilaitis 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
57SO Archer Ave. 

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

k a d kuo d a u g i a u n a u d o s 
atneštų Lietuvos jaunimui. 

Va len t inas Markev ič ius . 

Red. Šitaip apie ok. Lietuvoje 
a t k u r t o s S k a u t ų sąjungos 
pirmąją stovyklą, liepos pabai
goje vykusią Dzūkijoje, rašoma 
„Kauno Aide". Toje stovykloje 
dalyvavusių LSS skautininkų iš 
JAV-ių — Donato Ramanausko 
ir LS Seserijos Vyriausios skau-
tininkės Stefos Gedgaudienės 
įspūdžius spausdinome rugpjū
čio 23 d. ir rugpjūčio 30 d. 
„Skautybės Kelio" laidose. 

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 

2 4 3 4 W. 71 Street. Chicago 
T e l . 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., an t r . ketv.. penkt nuo 12 iki 6 v v 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. LU 5-0346; Raz. 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. tai. 471-3300; raz. 442-6297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzle Ava., 
Chicago, III. 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 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus \' kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

•' nemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir i namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Ch icago. 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. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory HHIs. IL. 
Tel. 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1 H 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 M 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

T a i . 565-2960 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
320C W 81 st Straat 

Kabineto tai. RE 7-1168: 
Rezld. 385-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą pereme 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 W. 7 H t Straat 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (kalba lietuviškai) 

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

Vai pagal susitarimą 
Palos Vision Cantar, 7152 W127 th St. 

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

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

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71 st Straat 

Tel. 434-1818 — Raz. 852-0689 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W 71 st St., Chteago, III. 

Tai.: 436-0100 
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Dvigubas mastas 

VIEŠAME 
GYVENIME 

Tėvų ir auklėtojų rūpes t i s | 
j aunąja k a r t a , kad ji nenuklys
t ų nuo kelio, y ra pagr į s tas ir 
r im ta s . Bet kokie auklėtojai 
n o r i , k a d jų a u k l ė j a m i e j i 
pas i r ink tų ger iaus ius kel ius ei
t i į ateitį, kur t i savo gyvenimus, 
nepas idary t i t i k n a š t a visuo
menei . Kiekvienas žmogus tu r i 
misiją k i tų žmonių t a rpe ir 
visuomenines pareigas. Tauta ir 
valstybė yra kūr inys be šio laiko 
žmogaus, bet ir šio laiko žmogus 
t u r i a t s aky t i už t a u t o s vys
t y m ą s i , v a l s t y b ė s va ldž io s 
t a rnybą t a u t a i . Čia n ė r a tiesos 
kitokios, kaip viena t iesa, kurią 
vykdome a rba nevykdome. 

Kur ian t šią valstybę, kovojant 
p r i e š s a v u o s i u s k o l o n i s t u s 
a n g l u s ir i e š k a n t b ū s i m a i 
sudėt inei valstybei pagr indų, 
vad inami valstybės kūrėjai ar
ba tėvai nebijojo pasisakyti , kad 
visi y r a lygūs prieš Dievą, ka ip 
Kūrėją, kad pas i t ik i t i k Dievu. 
Vėliau net įrašė savo piniguose, 
k a d p a s i t i k ė j i m a s t ė r a t i k 
Dieve. Da rv ino , Hėge l io i r 
Markso sekėjai panoro laicizuoti 
visą viešąjį gyvenimą ir išmes
t i Dievo vardą iš viešųjų įstai
gų — mokyklos ir sus i r inkimų. 

Tas vad inamas laisvės gy
nimas pasidarė vergija laisviau-
siame kraš te , Amerikoje, kovo
jus iame už laisvę. Laisvė buvo 
teismo pada ry t a s t abu ir pada
ryta daugelio nelaisve arba bent 
laisvės įžeidimu. Stabu pasidarė 
laisvė ne t pr ieš pačią valstybę 
ir va ls tybin ius simbolius. 

Tas dvigubas ma tas viešajame 
gyvenime pas idarė s t a n d a r t u 
Amer ikos gyvenime. Vienur 
viešas gyvenimas p radedamas 
Šv. Raš to žodžiais i r pr iesa ika , 
k i tur Dievas va romas iš viešojo 
gyvenimo lyg juo nepas i t ik in t . 
Komunis t a i kovoja prieš ne
pr ipažįs tamą Dievą, Amer ika 
seka juos ne kovodama, be t 
neduoda j a m re ikšmės , t a r t u m 
religija bū tų g ryna i p r iva tus 
re ika las . Mokykla, auklėj imas, 
v iešas is t a u t o s ir va ls tybės 
gyvenimas pas idaro Aukščiau
sio t e i smo t r a m p l y n a s , nuo ku
rio j is šoka į v a d i n a m ų liberalų 
pasaulį , nors nepajėgia paliesti 
plačiosios v isuomenės . 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VEIKLA WASHINGTONE 

Tas dvigubas s t andar tas yra 
k a r t u ir veidmainiškas. J i s pri
verčia minią, visuomenę, nepai
sant jo religinio išpažinimo, 
neklausyt i teismo ir dirbti savo 
vaikų ateičiai, kad jie bū tų nau
dingi valstybei ir visuomenei. 
Tas sl idus kelias yra pa r ink ta s 
ne k u r i o s n o r s p a r t i j o s , 
norinčios valdyti, bet viešai 
tur inč io pripažinti t i k tiesą 
tu rė t i žmogiškus principus ir 
pagerbt i valstybės tėvų spren
d imus ir norus. 

Nor ime ar nenorime, šiame 
k r a š t e g y v e n d a m i , t u r i m e 
ma ty t i šio kelio slidumą ir pa
vojus ne mums, kurie dabar 
gyvename, bet pačiai valstybei, 
kuri nori šimtmečius išsilaikyti. 
Po jos pamatais knisasi ne sve
t imi priešai, bet tokie, kurie 
nori išlaikyti savo laisvę, o 
v i suomenei a tneš t i vergiją, 
ba imę, pavojus. Paskendimas 
narkotikuose yra vienas iš teis
mo sprendimo neigiamų pada
rinių. Žmogus tu r i pats galvoti 
ir pa t s apsispręsti, o n e laukti 
pagalbos tik iš kitų. 

Amer ikos v i suomenė susi
skaldžiusi į daugelį religijų, 
kurios vis dėlto tu r i į takos poli
t ikai ir v i suomenin iam gyve
nimui. Nors Aukščiausio teismo 
p a t v a r k y m a s veikė ir veikia 
neigiamai viešąjį gyvenimą, bet 
daugumas Amerikos gyventojų 
prakt ikuoja savo religiją pagal 
savo supra t imą. 

Ar t a i j au gerai , visai naujas 
k laus imas , ku r i am išaiškinti 
būtų teologinis ir filosofinis 
s v a r s t y m a s . T a č i a u 
visuomenėje t e i smas t ik ka i 
k u r i u o s e savo n e i g i a m u o s e 
sprendimuose tu r i į takos. Ir ta i 
tuose, kur ie p rak t i ška i paliečia 
daugumos naudą, u t i l i ta r in į 
gyvenimą, pa togumus . Čia ir 
iškyla abortų k laus imas , kurį 
t e i smas legalizavo laisvės var
du, n e p a i s y d a m a s dauge l io 
laisvės, ypač laisvės gimti ir 
tap t i žmogumi. 

Ta ip pat dvigubas ma tas y ra 
ir t e i smo sp rend imas neleisti 
mokyklose minėt i Dievo vardo, 
skai tyt i Šv. Rašto i š t raukas 
bent t iems, kurie jį laiko šventa 
knyga. Ko mokyklos teismo 
sprendimu negali a t l ik t i , ku r 
te i smas savo sprendimu panie
kino valstybės kūrėjus, ten tu r i 
atl ikti vadinami katechetai, pa
rapijos, organizacijos, šešta
dieninės a r sekmadieninės mo
kyklos. 

Paskut inia is metais Amer ika 
pas idarė dviguba. Viena dalis, 
kur i seka tradicijas, parodo dos
numą, religinius įsi t ikinimus 
v i e š u m o j e i r p r i v a č i a m e 
gyvenime. Ki ta dalis nori pa
daryti Ameriką be Dievo, kad jis 
nedary tų įtakos jiems pat iems 
ir būsimai kar ta i . Gal tuose 
s p r e n d i m u o s e n ė r a blogos 
valios, tik negalvojimas ir noras 
užslėpti pasauliet inius įsitiki
n imus , neleidžiant ir papras
t i e m s žmonėms v ieša i 
p rak t ikuo t i svo įsi t ikinimų. 
L i b e r a l i z u o j a n t i e j i nor i 
gyvenimą pakeist i filosofija, 
ku r i neigia viską, kas y ra ant
gamt iška . Ka r t u jie nor i pada
ryt i Amerikos žmones laisvus 
nuo visokių prietarų ir nuo 
savęs pačių. 

Čia dažnai pripažįstama tiesa 
ir netiesa, gėris ir blogis, ištiki
m u m a s ir neišt ikimybė kaip 
vienodos vertės ir vienodo svar
bumo. Kas vienam y r a tiesa, 
k i t a m gali būti melas a r neži
nia. Agnosticizmas y r a senas 
metodas ir senas tikėjimas, kad 
žmogus negali žinoti toliau 
savęs, negali a tskir t i gėrio ir 
blogio, nes jie yra k a r t u susi
maišę , ka r tu tame pačiame 
žmoguje. 

Laisvė jį išvaduoja iš visų 
principų, kuriuos uždeda valsty
bė, juoba bet kokia religija, 
reikalaujanti moralės, ištikimy
bės, žmonių pakantumo, atiduo
t i k i t a m dalį savo pas tangų ir 
t u r imo turto. Tai yra amerikie
t i ška dorybė, bet ją norima šiuo 
metu panaikinti , kad bent dalis 
žmonių būtų laisvi nuo savo 
sąžinės ir nuo meilės kitų at
žvilgiu. 

Gera yra t ik tai, kad šio 
k raš to žmonės daugiau t iki 
Dievu, daugiau savo kūrėjais, 
daugiau tiesa ir dora, kaip tais, 
ku r i e nori Amerikos žmones ir 
pačią Ameriką sunaikint i blo
giu, ateinančiu iš pat ies blogo 
žmogaus. Tėvai, mokytojai, or
ganizacijų vadovai t u r i susi
rūpint i , kad jų vaikai negyven
tų dvigubu matu. Jie neturi būti 
t ik veidmainiai viešumoje. J ie , 
tu r i būti nuoširdūs sau, savo 
šeimoms ir visuomenei, kurioj 
gyvena. Dievas ir religija yra šio 
k raš to ir visų žmnių gyvenimo 
kelias. To kelio turi laikytis visa 
Amerika , o ne tik ta sugadinta 
mažuma, primetanti daugumai 
savo valią. 

A. D. 

Amerikos sostinė yra svarbi 
vieta visiems lietuviškiems 
veiksniams. Tuo reikia rūpintis 
lietuvių visuomenei šiame kraš
te ir supras t i , kad laisvė 
pavergtame krašte, nors ir 
laisvėjančiame, nėra ir nebus 
veltui duodama — ją reikės 
atkovoti. VVashingtone reikia 
bū t ina i pr ie i t i prie JAV 
Kongreso ir Senato , p r i e 
prezidentūros ir Vals tybės 
departamento, kad jie būtų bent 
palankūs Pabaltijo kraštų išsi
laisvinimui. 

Reikia aukų, pastangų ir 
pinigų, kad būtų galima tar t i 
žodį ten, kur būtų suprasti lie
tuvių r e ika la i . L i e tuv ių 
Bendruomenė turi Washingtone 
savo atstovę Astą Baniony-
tę-Connor, ku r i v i somis 
jėgomis mėgina p r a v e s t i 
lietuviškus reikalus ir prieiti 
prie aukščiausių pareigūnų. Bet 
be savos pagalbos lėšų papil
dymu, organizuota Lietuvių 
Bendruomenė nebus pajėgi 
atlikti didelius darbus, kurių 
reikalauja tauta. 

As ta Banionytė pa t e ikė 
projektą, kurį svarstė JAV 
krašto valdyba ir priėmė su 
džiaugsmu, pasitikėdama sava 
visuomene ir jos troškimu savo 
tautai tikros nepriklausomybės. 
Astos Banionytės darbų planas 
nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 30 d.: 
Ji nori išgauti iš prezidento G. 
Bush vyriausybės sutikimą, 
kad, vykdydamas Pabalti jo 
La isvės d ienos į s t a t ymo 
re ika lavimą, j i s pa r ag in tų 
Vakarų ir Rytų Vokietijas bei 
Sovietų Sąjungą a ts i sakyt i 
Molotovo-Ribbentropo pakto 

pasekmių. JAV valdžia turi 
panaudoti savo ambasadoriaus 
pareiškiamą „demaršo" būdą, 
o ne vien t ik nusiųsti raštą 
toms valstybėms. Ji jau yra susi
siekusi su Valstybės departa
m e n t u p e r e i t ą s a v a i t ę i r 
pasikalbėjusi tuo reikalu, bet jie 
laukia spaudimo iš Kongreso. 

Senatoriaus Pell patarėjas 
šiuo klausimu domėjosi jau 
prieš dvi savaites. Ji grįš prie 
sen. Pell, kur i s yra Užsienių 
reikalų komiteto pirmininkas, 
ir prašys, kad jis paruoštų 
laišką przidentui Bush ir kad 
prezidentas pasirūpintų tokiu 
demaršu Pabaltijo reikalais. 
Reikės panaudoti JAV LB tink
lą paraginti kuo daugiau se
natorių pasirašyti sen. Pell pa
ruoštą laišką. 

Būtina išgauti iš JAV Kong
reso daugiau pinigų National 
Endowment for Democracy (NED'i 
fondui. Šis fondas Pabaltijo 
reikalams paskyrė labai mažai 
pinigų (kiekvienas kraštas gau
na tik 25,000 dol. metams). 

Šis reikalas JAV Senate dar 
tebėra Appropriations Commit-
tee dienotvarkėje. Jis bus spren
džiamas tik rugsėjo mėnesį. Rei
kia prieiti prie sen. HoUings iš 
S. Carolina ir jo bendradarbių, 
kaip sen. Bumpers (Arkansas), 
sen. Specter (Pennsylvania), kad 

jie remtų ir balsuotų šiam fon
dui paskirti daugiau pinigų. 

JAV Atstovų rūmuose jau per-
vėlu įdėti daugiau pinigų į 
National Endowment for De
mocracy biudžetą, bet kongr. 
Durbin iš Illinois, kur is y ra 
lietuvių kilmės ir susitiko su 
prof. Landsbergiu, yra pasiruo

šęs remt i NED pinigų klausimą 
,.in Conference", kada Senatas 
ir Atstovų rūmai susitiks tar
tis dėl lėšų paskirstymo NED 
biudžetui. Jis taip pat suorga
nizuos laiškus, skatinančius 
NED direktorius paskirti dau
giau pinigų Pabaltijui. 

Jei pasiseks gauti daugiau 
pinigų dėl NED, tai JAV Lietu
vių Bendruomenė turės pati pa
ruošti projektus, per kuriuos tie 
pinigai galėtų patekti į Lietuvą, 
nes t ie pinigai yra skiriami 
amer ik ie t i škoms organizaci
joms, kurios padeda demokrati
niam judėjimui užsienyje. 

Reikia iki spalio 10 d. paruošti 
medžiagą apie Lietuvos ekologi
nę padėtį JAV Helsinkio komi
teto delegacijai, kuri dalyvaus 
Helsinkio proceso tarptautinėje 
konferencijoje nuo spalio 15 d. 
iki lapkričio 10 d. Sofijoje, 
Bulgarijoje. Ši konferencija yra 
skirta diskusijoms Europos eko
loginiais klausimais. 

Birželio mėnesį Asta Baniony
tė persiuntė į Lietuvą šios 
konferencijos dienotvarkę ir 
paprašė, kad lietuviai ekologai 
paruoštų atitinkamą medžiagą. 
PLB valdybos vicepirmininkė 
Gabija Petrauskienė yra gavusi 
šią medžiagą ir dabar ją per
siunčia A. Banionytei. J i turės 
ją išversti į anglų kalbą ir 
susumuoti. Ji norėtų pasikviesti 
savanorių, dirbančių JAV val
džios ekologinėse įstaigose per
žiūrėti šią medžiagą ir padėti ją 
susumuoti , kaip VVashingtono, 
DC, bendruomenės narius Bač-
kaitį, Jū ra tę Dandvvehr ir kt. 

Kalbant su Helsinkio komi
teto štabu, jie pasigyrė, kad ne 

Dalis lietuvių krikščionių demokratų suvažiavimo dalyvių konferencijos metu. Iš kairės: inž. A 
Rudis, buvęs LKDS pirm., A. Hernandes. krikščionių demokratų internacionalo atstovas, inž. 
A. Venskus, Europos liet. krikščionių demokratų tarybos pirm.. B. Venskuvienė. A. Kasulaitis, 
G. Lazauskas, K. Kasulaityte ir naujasis LKDS pirm. dr. Česlovas Masaitis. 

tik priims mūsų medžiagą apie 
Lietuvos ekologinę padėtį, bet ir 
užsiimtų globoti Lietuvos ekolo
gus, jei jie galėtų atvažiuoti į 
Bulgariją. 

Po Landsbergio kelionės rei
kia palaikyti ryšius su įvairio
mis valdžios įstaigomis, kur ias 
jis aplankė liepos mėnesį. USIA 
kontaktai yra ypatingai svar
būs, nes gal mes atrasime pi
nigų JAV Švietimo tarybai ir 
JAV Kultūros tarybai. Taip pat 
yra bent penki kongresmenai, 
kurie nori lankyti Lietuvą lap
kričio ir gruodžio mėnesiais. 
Mes turime padėti Sąjūdžiui 
juos pasikviesti. 

Nuo šių metų lapkričio 1 iki 
ateinančių metų sausio 31 
dienos reikia iš Molotovo-Rib
bentropo pakto projektų per
simesti į naują stadiją, kurios 
tema būtų kariuomenės išvedi
mas iš Pabaltijo. Lietuvoje ši 
tema propaguojama keliais bū
dais: peticijos akcija, kuri reika
lauja Sovietų Sąjungos kariuo
menės išvedimo iš Lietuvos; 
Sąjūdžio siūlomas įstatymas, 
kad Lietuvos valdžia vestų dery
bas su Maskva dėl laikino 
kariuomenės laikymo Lietuvo
je; motinų protestas, kad sūnūs 
galėtų atitarnauti pačioje Lietu
voje arba Pabaltijy; jaunimas 
priešinasi prieš karinę tarnybą. 

Mes, Amerikos lietuviai, gali
me paaėti per savo valdžią. JAV 
dalyvauja derybos i Vienoje, 
Austrijoje, dėl Europos nusi
ginklavimo. Ji yra psiūliusi su
mažinti karines pajėgas t am 
tikru planu. Mes galėtume pa
siūlyti savo valdžiai, kad, jei 
Sovietai sudarytų Pabaltijo da
linius savo kariuomenėje ir 
leistų jiems at i tarnauti savo 
žemėje, tai amerikiečiai tai lai
kytų sutarties išpildimu dėl 
nusiginklavimo (lietuvių dali
niai būtų laikomi gynimuisi 
tautine kariuomene, o ne puo
limo vienetu). Čia reikės surasti 
t i k r a i į t ak ingų l i e tuv ių 
respublikonų padėti A. Banio
nytei ir aktyvistų, gyvenančių 
keliuose kongresiniuose distrik-
tuose, kaip kreipiantis į kongr. 
Les Aspin (VVisconsin), kongr. 
Dennis Hertel (Michigan). 

Kontaktai šioje akcijoje tęstų
si visą 1990 metų pavasarį, bet 
reiktų surasti mūsų aktyvistų 
tinklą lapkričio, gruodžio ir sau
sio mėnesiams, kad būtumėm 
pasiruošę spausti ir reaguoti 
greitai, kai tik vasario mėnesį 
Kongresas grįš į darbą. 

Ekologinis projektas, pradėtas 
Sofijos, Bulgarijoje, konferen
cijoj, taip pat tęstųsi. Būtų 
galima per House ir Senate lė
šų skirstymo komisijas paskir
ti JAV Gamtos Apsaugos agen
tūros biudžetui pinigų aplin
kos demonstracijos projektui 

Lietuvoje. Naudojant duomenis, 
kuriuos dabar gavome iš Lietu
vos, nus ta ty tume vieną pigesnį 
ir vieną brangesnį projektą, o 
naudodami Kongresą, galėtu
mėm įrašyti tokį projektą į F Y 
1991 biudžetą. Čia vėl reikia sa
vanorių, ekologų, patarėjų būre
lio. Reikia tobul int i savo akty
vistų būrelį, k i ta ip šitoks pa
siūlymas JAV Kongrese nepra
eis. 

Šiai veiklai re ik ia ruoštis , 
kol Kongresas atostogauja, kad 
būtumėm pasiruošę grei tai rea
guoti , kai Kongresas komi
tetuose ir bendrai sk i rs tys pi
nigus Gamtos Apsaugos agentū
rai (EPA). Visa tai vyks nuo va
sario iki liepos mėnesio. 

Nuo lapkričio 10 iki lapkričio 
30 d. Kazimieras Uoka , Sąjū
džio tarybos narys ir Lietuvos 
Darbininkų sąjungos pirminin
kas, bus VVashingtone, DC, pa
kviestas Laine K i rk l and daly
vauti AFL-CIO konferencijoje, 
kuri bus lapkričio 15-17 dieno
mis. Čia tur ime dėti pas tangas , 
kad turė tumėm gerus ryšius su 
unija, nes j ie tur i daug prakt iš
kos p a t i r t i e s iš Lenk i j o s 
Sol idarumo pagalbos la ikų. 
Ypač reikia atsižvelgti į ga
limybę, jog jeigu pablogėtų 
sąlygos L ie tuvoje , ši uni ja 
galėtų mums padėt i išlaikyti 
Sąjūdžio ir kitų demokra t in ių 
judėj imų a k t y v i s t u s . Pr is i 
minkime, kad AFL-CIO atsto
vas taip pat dalyvauja National 
Endowment for Democracy di
rektorių taryboje ir balsuoja, 
kam skirstyti pinigus. 

Asta Banionytė-Connor t iki , 
kad atsiras ir k i tų net ikėtų 
projektų, kur iuos reikės ap
svarstyti, a r prisidėti savo jėgo
mis prie jų vykdymo ar ne. Ti
kiu, sako A. Banionytė, kad, jei 
galėtumėm atsikviesti į Ameri
ką Zigmą Vaišvilą, ta i labai pa
lengvintų mūsų ekologinei pro
gramai Kongrese. 

Kitą vasarą ruoš iant konfe
renciją paminėt i Sovietų Są
jungos kar iuomenės įvedimo į 
Lietuvą ir ne te isė tus r inkimus, 
mes turėtumėm daug pastangų 
dėti ir prisidėti pr ie šios konfe
rencijos r imto at l ikimo. A. Ba
nionytė siūlo, kad tos konferen
cijos tema būtų: The Stolen Bal-
tic Elections: A case study for 
developing natiorts. Gal NED 
tada mums duotų pinigų, nes 
konferencijoje būtų diskutuoja
ma, kaip reikia išsaugoti rinki
mus, kad j ie būtų teisėti ir duo
dama pa lyg in imų su Pietų 
Amerikos, Afrikos ir Azijos tau
tomis. 

Projektą atei t ies veiklai VVa
shingtone reiktų svarstyt i vi
siems, kuriems rūp i Lietuva. 
Taip pat reiktų visiems prie jo 
prisidėti aukomis ir darbu. 

B . 

BRAZILIJA 
KAZYS KARUŽA 

Anupras aiškina, kad šitą namą pastatė dėl 
kontrolės. Kai tik bus užbaigtas, tai visi automobiliai 
turės važiuoti tiesiai per tą namą, kaip per lietuvišką 
klojimą pravažiuojant su rugiais ilgavežimiu j kitą 
pusę. Už naujo kelio pravedimą iš pravažiuojančių au
tomobiliais r inks mokestį. J au ir dabar kai kur reikia 
mokėti už naujus pravestus kelius ir tiltus. Tą patyriau 
važiuodamas iš Sao Paulo į Mogi das Cruzes. Panašiai, 
kaip ir rytinėse Amerikos valstybėse, kur renka 
pinigus už pravažiuojamus tiltus ir kelius. Pradeda 
daryti panašiai ir Brazilijoje, tiltus ir kelius praveda 
privačios kompanijos. 

Campos Do J o r d a o 

Važiuojame toliau ir jau leidžiamės žemyn lyg į 
daubą į Campos Do Jordao miesto centrą. Kai žvilg
telėjau iš miesto gatvelių į aplinką, tai visi kalnų šlai
tai apstatyti gražiomis ir turtingomis vilomis, kurias 
supa maži ir dideli lapuočiai medžiai ir žavios vainikuo
tos pušys. Tai daugiausia apgyvendinti turtingųjų ra
jonai, kuriuose yra išsimėtę turistinio apsistojimo vieš
bučiai ir pilys. Daugiausia ten gyvena Sao Paulo ir Rio 
de Janeiro pasiturintys žmonės. Miestelio keliai 
brukuoti ir t ra ta automobilio ratai , o vietomis, kad 
greitai nevažiuotum skersai gatvės, padaryta cemen
tiniai pakilimai. Per tas vietas reikia pravažiuoti iš 

lengvo. Gatvės taip paruoštos dėl žmonių saugumo, 
ypač, kad jaunimas nevažinėtų per greitai motociklais 
ir automobiliais. O apie raudonas šviesas gatvių 
susikirt ime, tai nė kalbėt nereikia. Vieni sustoja, bet 
apie 25% nesustoja ir dumia toliau, o policija tuo per 
daug nesirūpina, nes ten žmogus yra mažai vertinamas. 

Anupras vis ieško gatvės, kuri eiti į mjr. Augus
to Šil iaus rezidenciją. Jis pasuko į dešinę. Važiuojame 
iš miestelio į kalną. Privažiavome suvenyrų „talkuč-
ką". Pasiklausėme, kur yra gatvė, kurios mes ieškome. 
Vaikai apspito su prekėmis. Jie siūlo savo suvenyrines 
prekes ir taip uždarbiauja. Mat ten tokia mada. kaip 
Meksikos Tijuanoje. Važiuojame toliau lyg miško taku 
ir sukinėjamės iš gatvės į gatvę. Aplinka graži, tai tikra 
kuror t inė vieta. Matyti daug gražių mažų ir didelių 
rezidencijų, o vietomis atrodė, kaip dideli sodai, kuriuo
se pastatyta modernūs ir puošnūs namai. Medžiai tkrai 
gražūs. Ypač atkreipiau dėmesį į aukštas garbanotas 
pušis, kurios gražiai išaugusios vainikais, o šakos la
bai retos, bet prieš sauię blizga, kaip žalias aksomas. 
Tuos pušų vaisius žmonės verda ir valgo, jos panašios 
į Lietuvos kaštanus, bet plokščios ir pailgos. Taip besi 
dairant , privažiuojame prie vienų vartų. Užrašas: 
„Romuva". 

Žiūriu a te ina iš rezidencijos mjr. Augustas Silius 
ir linksmai šypsosi. Praveria vartus. Važiuojame į vidų 
ir sustojame. Išeina linksmai nusiteikusi ir jo žmona 
Klera. Visi susitikę esame geroje nuotaikoje, ir 
šeimininkė kviečia į vidų. Einame visas penketukas, 
o aš sakau mjr. Siliui: 

— Kaip minėjau anksčiau savo laiškuose, kad at
vyksiu vieną dieną į Sao Paulo ir tiktai pasibelsiu į 
jūsų gyvenamojo namo duris. Štai ir atvykau ir net ne 
vienas, bet penkiese. 

J i s linksmai sako: 
— Puiku, kad ištesėjote savo žodį ir atvažiavote. 

Mes seniai jūsų laukėme. Retkarčiais mudu su žmonele 
apie jus pakalbame. Bet šiandien jau j ū s esa te mūsų 
svečias. Galėsime daugiau pasikalbėti i r parodysime 
mūsų gražų kurortinį miestelį, kur iame mes jau esame 
seniai įsikūrę. 

Pirmiausia apžiūrime rezidenciją iš vidaus. Gražu, 
skoningai dekoruotas vidus, salonas, pu ikūs baldai, du 
dideli salonai. Sienos dekoruotos men i ška i s pa
veikslais. Virtuvė didelė, kar tu valgomasis ir mie
gamasis kambarys. Tinka dviejų žmonių-gyvenimui. 

Išeiname j lauką. Silius parodo gjražtj sodelį, 
apaugusį žydinčiais krūmais, gėlėmis ir dideliais deko
ratyviniais medžiais. 

..Romuvos" sodyba paskendusi ža lumynuose . 
Kvepia, nes visur žydi gėlės, o t a i p pat i r pas kaimy
nus. Sodely prie namo atskirai y r a į rengti du kam
bariai su visais patogumais. Vasaros me tu privažiuo
ja daug turistų. Tada jie išnuomoja tuos kambar ius ir 
gauna šiokj tokį pelną. Taip daro d a u g u m a vietos 
gyventojų, kurie turi savo rezidencijas. 

A. Silius parodo ir man vieną iš tų kambar ių , ku
riame teks nakvoti. Pavaikščioję aplink, nuėjome į vidų 
ir buvome pakviesti prie vaišių stalo. P r i e pietų stalo 
ir stipriosios išmėtėme po vieną antrą. Nuota ika gera 
Pasakoju savo kelionės užsibrėžtą tikslą: nor iu žūbūt 
pamatyti daugiau istorinių vietų Brazilijoje, o ypač 
aplankyti garsiąją Amazonę. Toliau pasakoju apie savo 
šeimą, paliktą Los Angeles, vaikų gyvenimą ir 
anūkus... 

i Bus daugiau^ 

» 
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BOSTONO ŽINIOS 
ETNOGRAFINIS 

ANSAMBLIS „SODAUTO" 
Gitos Kupčinskienės vado

vaujamas lietuvių etnografinis 
ansamblis „Sodauto" reiškiasi 
ne tik lietuvių, bet ir amerikie
čių visuomenėje. Rugsėjo 10 d. 
jis dalyvavę Hatch Shell, prie 
Charles River, Bostone, pasi
rodyme ansamblių ir daini
ninkų,- kurie ateinantį sezoną 
ten atliks programą. Toje atei
nančio sezono programoje „So
dauto" ansambliui skirta visa 
valanda. Rugsėjo 23 d. an
samblis atliks programą New 
Ha/en, CT. Tai Moterų klubo 
organizuojama vakaronė, kuri 
vyks J£ėJbrų-Gust sodyboje 
Durham, CT. O lapkričio 24 d. 
ansamblis pakviestas į Chicagą, 
kur vyks Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas. Ten „Sodauto" 
ansambliui teks įsijungti į 
meninės programos atlikimą. 

SAVANORIO F. JANONIO 
MIRTIES SUKAKTIS 

Rugsėjo 11d. sukako 10 metų, 
kai Broqk,tone mirė Lietuvos 
nepr ik lausomybės kovų 
savanoris Fulgentas Janonis, 
nesulaukęs naujo Lietuvos 
pakilimo žygiui už išplėstos lais
vės ir "bipriklausomybės at
statymą. Tačiau toje kovoje jis 
aktyviai dalyvauja net po mir
ties, nesJLPTr jo žmonos Marijos 
įnašais^ 'sudarytas Lietuvių 
Fonde stipendijų fondas, kurio 
gaunaraaxs3iuošimčiais remia
mas nefiirf ihgas, bet gabus lie
tuvių jaunimas išeivijoje, kad 
pasiektu mokslu galėtų būti 
naudingesnis lietuvių tautai. 
Dabar tame fonde yra jau 
27,500 dolerių. Tai pats pras
mingiausias paminklas kovo
tojui už Lietuvos laisvę, kokiu 
buvo Fulgentas Janonis. Kai 
brangiausio marmuro paminklai 
neturi jokios praktiškos naudos, 
tai sudarytas stipendijų fondas 
prisideda prie naujų kovotojų už 
Lietuvos laisvę paruošimo. Jau 
eilę metų iš Janonių stipendijų 
fondo šeipiami lietuviai studen
tai, kurių tarpe pažymėtina 
Sofija Žutautaitė iš Brazilijos. 

Fulgento Janonio mirties 10 
metų sukaktis plačiai paminėta 
„Laisvės Varpo" rugsėjo 10 d. 
laidoje. Apie velionį kalbėjo pro
gramos vedėjas Petras Viščinis, 
ryšk indamas jo jaunystėje 
savanorišką tarnybą kovoje už 
Lietuvos laisvę, vėliau lie
tuviškos dainos puoselėjimą už 
Lietuvos ribų, dalyvaujant įvai
riuose choruose, o gyvenimo 
saulėlydyje stipendijų fondo 
sudarymją. Pabrėžtina, kad 
abudu Janoniai dirbo paprastą 
darbą fabrikuose, išmokslino du 
sūnus, rėmė savo aukomis įvai
rius lietuviškus reikalus. Mir
ties sukakt ies praneš imas 
užskherstss giesme ,,Ave 
Maria"", atliekama sol. Algirdo 
Brazio. 

mirties 200 metų sukaktis. 
Tada jis buvo dar vaikas, o 
dabar —jau suaugęs vyras, Har
vardo universiteto studentas. 
Tai ypatingų gabumų jaunuolis. 
1985 m. jis laimėjo stipendiją į 
privačią Morgan park Aca-
demy, kurią šiemet baigė pir
mu mokiniu. Pernai jis gavo 
Mokslo ir pramonės muziejaus 
žymenį ir piniginę dovaną, kaip 
„Outstanding Young Scientist 
of 1988". Trejus metus iš eilės 
jis laimėjo pirmą vietą prancū
zų kalbos regionalinėse varžybo
se, o mokykloje — žymenis iš 
biologijos, chemijos, matema
tikos, istorijos ir anglų kalbos. 
Gavęs pilną stipendiją, jis Har
vardo universitete pradėjo stu
dijuoti biochemiją ir muziką. 

Būdamas trejų metų, Aras 
pradėjo groti smuiku, dvejus 
metus priklausė All-City High 
School orkestrui, su kuriuo kaip 
solistas atliko Mozarto smuiko 
koncertą. Su tėvais jis dalyvavo 
koncertų programų atlikime 
Chicagoje, Bostone, Los Angeles 
ir Hot Springs. 

Kaip matyti, Aras yra lygiai 
gabus įvairiuose moksluose ir 
muzikoje. „Laisvės Varpo" 
koncerte jis dalyvaus J. Tallat-
Kelpšos, St. Šimkaus, M. K. 
Čiurlionio, K. Kavecko, G. 
Rossini, G. Bizet, G. Saint-
Saens, J. Naujalio, D. Lapinsko 
ir S. Sodeikos kūrinių atlikime. 

Kitais koncerto programos at
likėjais bus sol. Laima Rasteny-
tė-Lapinskienė ir kompozito-
rius-pianistas Darius Lapins
kas. Tai bus mezzosoprano, 
smuiko ir fortepiono trio. 

PAŽINKIME IR REMKIME 
SAVO TALENTUS 

..Laisvės Varpo" rengiami 
koncer ta i vyksta šūkiu 
..Pažinkime ir remkime savo 
talentus". Jų tikslas — ne tik 
sudaryti visuomenei aukštesnio 
lytfio kultūrinę atgaivą, bet taip 
pat iškelti jaunus talentus. 
Šiemetiniame rudens koncerte 
spali6"Tir"3 vai. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje tok: ; nauju talentu bus 
jaunas smuikininkas Aras 
Lapinską.-. Komp. Dariaus 
Lapinsko \r solistes Laimos Ras
tenytės Lapinskienės sūnus. 
Drautff su tėvais jis dalyvaus 
visoje to koncerto programoje, 
grodamas smuiku. Jis jau yra 
dalyvavęs „Laisves Varpo" kon
certo programos atlikime 1980 
m balandžio 13 d . kada buvo 
minima Kristijono Donelaičio 

sukakties minėjimas įvyks ne 
lapkričio 26 d., kaip anksčiau 
buvo skelbta, bet lapkričio 18 d., 
šeštadienį. Minėjimo datos 
pakeitimo pr iežas t is — 
Clevelando vyrų okteto ne
galėjimas atvykti į Bostoną 
lapkričio 26 d. dėl įsipareigojimo 
tą dieną a t l ik t i men inę 
programą panašiame minėjime 
Clevelande. Minėjimas lapkri
čio 18 d. vyks So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje. 

RENGINIAI 

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

Spalio 8 d. — Henriko Nagio 
poezijos rečitalis ir Gintaro pa
roda Lietuvių klubo salėje. Pra
džia 3 vai. p.p. 

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

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

Lapkričio 18 d. — Lietuvos 
Kariuomenės a tkūr imo su
kakties minėjimas So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio 
aukšto salėje. Rengia LKVS-gos 
Ramovės Bostono skyrius. 

Gruodžio 3 d. Rankdarbių 
mugė. Rengėjai — Bostono LTI 
skyriaus tautodailininkai. 
Balandžio 22 d. — Šv. Petro 

lietuvių parapijos Bostone 
banektas, Lantaną restorane, 
Randolph, MA. 

IŠEIVIJOS ĮNAŠAS 
DONATAS ŠATAS CLASS.FIED GUIDE 

Kompozitorius Darius Lapinskas. 

TAUTOS ŠVENTĖ 
P E R RADIJĄ 

„Laisvės Varpas" plačiai 
paminėjo Tautos šventę, per
duodamas programos vedėjo 
Petro Viščinio mintis apie jos 
esmę ir prasmę, atitinkamą 
muziką ir ištrauką iš Balio 
Sruogos dramos „Milžino 
paunksmė", atliktą Birutės 
Pūkelevičiūtės vesto Montrealio 
lietuvių dramos teatro. Kalbė
tojas pabrėžė, kad ištikimas 
savo tau ta i , atsparus ir 
ryžtingas lietuvis yra mūsų tau
tos pagrindas ir ateities laidas. 
Tokio lietuvio ugdymui skirta 
Tautos šventė. Kaip Vasario 
16-oji ženklina nepriklausomy
bės atkūrimą, taip Rugsėjo 8-oji 
iškelia tautos vaidmenį. Jau du 
kartus Lietuvos valstybė buvo 
sunaikinta, o tauta išliko gyva. 
Ji vėl atkurs savo valstybę, kai 
tik susidarys palankios sąlygos. 
Tatai aiškiai rodo dabartiniai 
įvykiai Lietuvoje. Lietuviai 
tėvynėje ir išeivijoje sudaro 
gyvą organizmą, kuris siekia 
aukščiausios organizacinės for
mos — nepriklausomos vals
tybės, kad galėtų tinkamai 
atlikti savo uždavinius kultū
rinėje ir ekonominėje srityje. 

PAKEISTA MINĖJIMO 
DATA 

LKV Sąjungos Ramovės 
Bostono skyriaus rengiamas 
Lietuvos kariuomenes atkūrimo 

(Tęsinys) 

Nuotr. Alg. Žižiūno 

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

„LAISVĖS V A R P A S " 

Vienintelė lietuvių greito 
viešo susižinojimo priemonė 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
yra Laisvės Varpo lietuvių ra
dijo programa. Ji perduodama 
lietuvių ir anglų kalba kiek
vieną sekmadienį 9:00 - 10:00 
vai. ryto iš radijo VCAW - FM 
98. Jos vedėju yra Petras Višči-

Firmų atstovavimas 

Tai išplaukia iš importo — 
eksporto veiklos. Amerikiečių, 
spaudoje jau keletą kartų teko 
skaityti, jog Pabaltijys gali at
likti panašų vaidmenį prekyboje 
su Sovietų Sąjunga, kaip Hong 
Kong atlieka su Kinija. Tokia 
analogija gal ir būtų šiek tiek 
perdėta, nes sovietai nėra tokio
je izoliacijoje kaip buvo ir tebėra 
Kinija, bet tarpininkai visvien 
galėtų būti naudingi. Lietuvoje 
ir kitose Pabaltijo valstybėse 
nesunkiai galima surasti asme
nų, mokančių anglų kalbą ir 
žinančių sovietinę sistemą. Lie
tuvoje jau dabar yra prisisteigę 
kooperatyvų, bandančių orien
tuotis į prekybą su Vakarais. 

Vakariečiai tiesiogiai dirbti 
su sovietiška biurokratija ne
turi nei patyrimo, nei kantry
bės. Tik didelės firmos turi bent 
savo atstovybes Maskvoje, o 
daugelio ir jų interesai yra 
prižiūrimi iš Švedijos ar Suomi
jos be ypatingo entuziazmo ir be 
rezultatų. Čia išeivija galėtų 
aktyviai įsijungti, sudarydama 
galimybes lietuviams surasti 
kontaktus su JAV ir kitų kraštų 
firmomis. Dauguma firmų 
tokiomis galimybėmis šiuo 
metu domisi. Tačiau pasiekti 
konkrečių rezultatų čia nėra 
lengva. Yra siūloma ne prekė, 
ką lengva įvertinti, o patar
nav imas , kurio rezu l ta ta i 
pasirodys kažkada ateityje. 

Technikiniai pa ta rnavimai 

Lietuvoje yra daug ir pajėgaus 
technikinio talento, technikinė 
darbo jėga yra nepaprastai pigi. 
Šiuo metu ji, turbūt, yra pigiau
sia pasaulyje dėl menkos rublio 
vertės perkant užsienio gami
nius. Šioje srityje yra daug ga
limybių ir į dauf Tį iš jų jau 
buvo atkreiptas dėmesys. Gali
mybės yra labai įvairios: kai 
kurių dalių gamyba, aparatūros 
konstrukcija, inžinerinio darbo-
brėžinių atlikimas, kompiuterių 
skaičiavimo programų parengi
mas ir kt. Vienas kitas komen
tatorius Lietuvoje į tokį bandy
mą ugdyti verslus žiūri kaip į 
grubią eksploataciją pasinaudo
jant sovietinės ekonomijos ne
normalumais. Man atrodytų, 
kad šioje srityje reikėtų kaip tik 
rodyti didžiausias pastangas. 
Tokie aukštesniame techniki
niame lygyje ryšiai gali ateity
je atnešti įvairių progų plėtoti 
pramonę ir verslus. 

nis, 173 Arthur St., Brockton, 
MA 02402, telefonas; (508) 
586-7209. Programos metu sku
biais reikalais skambinti į ra
dijo stotį telefonu: (508) 
587-9898. p y 

Turizmas • • • 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

Pagal apytikrį apskaičiavimą 
apie 3 mil. dol. per metus, dau
giausia iš Amerikos lietuvių 
turistų, yra išleidžiamfužmokė-
jimui už viešbučius, maistą ir 
vidaus transportą. Iš tų mūsų 
pinigų labai mažai tenka Lietu
vai, o veik viskas atsiduria 
Maskvos inturiste. Reikia ma
nyti, kad toks krašto išnaudoji
mas bus artimoje ateityje kore
guotas, įskaitant ir pelną dole
rinėse krautuvėse, kuriose taip 
pat yra paliekama daug Ameri
kos lietuvių dolerių. 

Žiūrint truputį toliau į ateitį, 
atrodo, kad pagrindinis turiz
mas, nešąs kietą valiutą (Šiau
rės Amerikos lietuviai), pradės 
mažėti. Palengvėjus galimy
bėms atvažiuoti pas gimines ir 
platesnės galimybės apsistoti ir 
kitose Lietuvos vietovėse, ne 
vien tik Vilniuje, turės didelę 
įtaką turizmo būdams. Važiavi
mas pas gimines su jų iškvieti
mu yra daug pigesnis. Be to, di
delės turistų grupės, kur asme
nys yra atsitiktinai sumesti į 
vieną būrį ir nieko bendro savo 
tarpe neturi, nesudaro geros 
aplinkos kelionei. Važiuoti pas 
gimines daugeliui irgi nėra 
geriausias turizmo būdas: taip 
atvažiavęs svečias jaučiasi 
apsunkinąs savo gimines, o 
svarbiausia yra pats pririštas ir 
neturi tiek daug judėjimo lais
vės, kaip norėtų. Geriausios 
turizmo galimybės organizuoti 
specialias grupes, į kurias 
susirenka asmenys, turį bendrų 
interesų. Kai kurie kelionių 
biurai jau yra bandę organizuoti 
grupes tokiu principu, bet dar 
yra daug neišnaudotų galimy
bių: žuvautojų, medžiotojų, 
slidinėtojų, stovyklautojų ir t.t. 
Daug kas mėgsta išvažiuoti 
atostogų su savo draugais, kas 
gali sudaryti kelias šeimas. 

. Tokioms mažesnėms grupėms 
yra įmanoma gauti vietą Palan
goje, Druskininkuose ir kitose 
kurortinėse vietose. Tokios ma
žos grupelės ir pavienės šeimos 
ir sudaro labiausiai perspekty
vų turizmo augimą. Pagaliau 
juk taip daugumas žmonių va
žiuoja į kitus kraštus, tai kodėl 
į Lietuvą grupinis važiavimas 
turėtų sudaryti taip neproporc
ingai didelį procentą turistų. 

Taip pat yra mažai panaudota 
galimybė auginti turizmą ben
dros Vakarų pasaulio publikos 
tarpe. Inturistas niekad neugdė 
turizmo į Lietuvą. Turizmą 
ugdyti yra suinteresuoti kelio
nių biurai, bet dar daugiau turi 
būti suinteresuotas pats kraštas 
ir reikėtų laukti padidinto ak
tyvumo ir iš paties krašto 
atitinkamų įstaigų, o geriausiai 
tai iš privačių kooperatyvų. 

(Bus daugiau) 

£č<\ midlcind Padcral 
• • • • ^ Savinas and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

925-7400 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 
598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

EIE 1=1 
IDUN KUM 
LENDER 

S mis. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ miê e ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEU.-BACE REALTORS 

INC0ME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

RE/MAX a/terr 
REALTORS PARDUODA 

m MIS. 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

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

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-61 t t 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad~esate arba norite būti 
Rimo Stankaus klijėritais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokėme!. 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoree Šimsitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Incotne Tax. 

5953 S. Krtzl* Ave. 
Chlcago, IL 6062S 

Tel. 436-7878 

HELP WANTED 

Houss for Sala by Owner 
Wast of Orland Park 

Spacious 3 bedrm. plūs home on 
wooded lot across from Old Oak 
golf course. Redecorated & ready 
to movė in. Immed. occ. $121,900 

Tai. 312-301-1372 

Reikalinga nerūkanti, šiek tiek 
angliškai kalbanti moteris prižiū
rėti 4 m. mergytę ir 6 mėn. ber
niuką Marquette Parko apyl. šei
moje. Kreiptis: tel. 776-8063. 

FOR RENT 

MISCELLANEOUS 

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 

Tai. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
ižmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

855-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Išnuomojamas 3 kamb butas 
su šiluma Marquette Parko apyl. 

Kreiptis: tel. 737-2924 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreipti* Į Hermi* Dscfcys 

M M5-6624. Nuo S ryto Iki S v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

ANATOUJUS KAIRYS 

KRIKŠTO VANDUO 
Lietuvos krikšto trilogija pradedant 
Mindaugu 1251 m., baigiant Vytauto 
1413 m. Žemaičių krikštu. Iliustravo 
M. B. Stankūnienė, 272 p. Kaina su 
persiuntimu $12.00, Illinois gyv. dar 
prideda 80 et. III. valstijos 
mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., Chlcago, IL 
50629. 

LIETUVA 
PASAULINĖJE 

LITERATŪROJE 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis 

Ką Lietuva yra davusi kitų tautų 
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso šešpteu-
kio-Tyruolio knygoje 

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagcje. 244 psl. 
Knygos kaina 8 dol., su persiuntimu 
9.50 dol. Illinois gyventojai moka 
10.14 dol. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus. 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas. Šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9.50 dol. Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chlcago, IL 50629. 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Genrlkas Songlnas 

Knyga, kurią pradėjus norisi ir toliau skaityti. Istoriniai 
faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę į vaiz
dingus pasakojimus, kurių realybė nekelia abejonių. 

Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga, kuri tinka jaunam 
ir senam. 

Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukliu dail. 
Ramintos Lapšienės aplanku ir vinjetėmis. Puiki dovana įvai
riomis progomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Illinois gyven
tojai dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago, IL 50620 



( 

REIKALAUJA 
SOVIETUS 

PASITRAUKTI IŠ 
PABALTIJO 
VALSTYBIŲ 

Rugsėjo 8-10 d. Los Angeles 
priemiestyje Annaheime vyko 
Californijos respublikonų parti
jos konvencija, kurioje dalyvavo 
per 1500 delegatų. Vyko prane
šimai ir diskusijos Ameriką. 
Californiją ir respublikonų par
tiją liečiančiais klausimais ir 
buvo priimti įvairūs nutarimai. 
Tarp priimtų nutarimų-rezoliu-
cijų v iena sk i r t a Pabal t i jo 
va ls tybių iš laisvinimo pas
tangoms paremti . 

Rezoliuciją konvencijai pa
s i ū l ė t r y s Cal i forni jos 
respublikonų vienetai: Cali
fornijos respublikonų taut inių 
grupių t a ryba , Californijos 
lietuvių respublikonų ir Califor
nijos lenkų respublikonų są
jungos. 

Philadelphia ir 
apylinkės 

LAUKIAME VYRŲ 
DAINININKŲ 

Philadelphijos lietuvių ko
lonija, nors ir nepasižymi 
gyventojų gausa, tačiau dar turi 
apsčiai aktyvių organizacijų. Jų 
tarpe tautinėje, religinėje, poli
tinėje, kul tūrinėje srityje 
nemažą rolę yra suvaidinusi ir 
sena Lietuvos vyčių organizaci
ja. Jos veikla itin plėtėsi, 
užmezgus glaudų bendradarbia
vimą su Lietuvių Bendruomene. 

Malonu pranešti, kad pir
masis poatostoginis vyčių pasi
rodymas bus spalio 7 d. 7 v.v. 
Lietuvių namuose, 2715 E. 
Allegheny Ave., Philadelphia, 
PA. Jie, norėdami kolonijos gy
ventojams, o ypač dainos mylė
tojams suteikti dvasinio peno, 
ruošia šaunų koncertą, kurio 
programą atliks plačiai žinomas 
Clevelando oktetas, vadovau
jamas Raimundo Kavaliausko, 
neseniai atvykusio iš Lietuvos. 
Okteto puošmena yra solistė D. 
Grigaliūnaitė. Šis vokalinis 
vienetas neseniai lankėsi Lie
tuvoje ir su savo plačiomis gas
trolėmis džiugino vietos gyven
tojus. Jų dainos menas kritikų 
buvo palankiai įvertintas. Jei jie 
sugebėjo nustebinti operų, įvai
rių solistų ir chorų išlepintus 
žmones, tai nėra abejonės, kad 
jų dainos giliai palies ir 
mūsiškių širdis. Po koncertinės 
dalies, nuotaikos palaikymui, 
gros orkestras. Šokių sūkurin 
jungsis jauni ir seni. Veiks 
baras ir bufetas. 

Bilietus, kainuojančius po 10 
dol., ir stalus galima rezervuoti 
pas D. Drumstą (215—271-
9005), Aušrą Maknį (215-744-
8744), J. Mickūną (609-931-
3306) ir B. Krokį (215-671-
0397). Čekius prašome rašyti 
Knights of Lithuania C-3 ir juos 
siųsti John Mickūnas, 333 
Davis Ave., Mt. Ephhraim, N.J. 
08059. Į šį neeilinį koncertą 
vyčiai, ypač jų energingasis pir
mininkas Vladas Mameniškis, 
maloniai kviečia ne tik Phila
delphijos, bet ir viso Delaware 
slėnio lietuvius. 

B.V. 

PRIEŠ POTVYNIUS 

JAV senatas priėmė nutarimą 
ir pasiuntė pasirašyti prezi
dentui Bush, kad būtų iš 
federalinio iždo paskirta 2% 
milijono dolerių statyti rezervu
arus Chicagoje, saugant nuo 
potvynio. Dalis tos sumos ski
riama tyrimams, kaip geriau 
apsisaugoti nuo potvynio. 

Įžanginėje rezoliucijos dalyje 
nurodoma, kad Molotovo-Rib-
bentropo paktu ir jo slaptaisiais 
protokolais buvo padalyta Len
kija, Suomija, Rumunija , 
Pabaltijo valstybės. Sovietų 
Sąjunga jau pripažino, kad tokie 
susitarimai ta rp Hitlerio ir 
Stalino iš tikro buvo padaryti. 
Taip pat nurodoma, kad prieš 
įvykdytą t a r p t a u t i n į 
nusikaltimą vyksta masinės 
demonstracijos. Todėl „Califor
nijos respubl ikonų part i ja 
stipriai ragina krašto adminis
traciją ir Kongresą veikliai 
paremti kovojančius žmones, to 
pakto paliestus, jų kovoje dėl 
laisvės, taip pat ragina nedary
ti Sovietų Sąjungai jokių eko
nominių lengvatų, kol Hitlerio-
Stalino 1939 metų pakto pasek

mės nebus panaikintos". 
Californijos respublikonų par

tijos rezoliucija ragina Amerikos 
•vyriausybę ir kongresą Pabal 
tijo valstybių okupacijos nepri
pažinimo politiką pastiprinti 
tokia akcija: „priimti jungtine 
kongreso rezoliuciją, kuri pa
smerktų Hitlerio-Stalino paktą 
ir jo pasekmes ir pareikalautų 
Sovietų Sąjungą nedelsiant iš 
Pabaltijo valstybių ir Lenkijos 
išvesti savo karines pajėgas ir 
civilinius pareigūnus ir Jung 
tinių Amerikos Valstybių var 
du pateikti rezoliuciją Jung 
tinėms Tautoms, reikalaujant 
per nustatytą laiką sovietus 
pasitraukti iš Pabaltijo vals 
tybių ir nesikišti į Pabaltijo 
valstybių ir Lenkijos vidaus 
reikalus". 

Šią rezoliuciją respublikonų 
konvencijai parūpino Califor
nijos respublikonų etninių 
grupių tarybos pirmininkė 
Liucija Mažeikienė, ją sufor
mulavo adv. Nida Brinkienė ir 
stipriai parėmė Californijos 
lietuvių respublikonų pirmi
ninkas Vytautas Vidugiris. 
Amerikiečiai pritarė absoliučia 
balsų dauguma. 

K. 

A . t A . 
ZOFIJA 

MAČIUKIENĖ 
1913 .X .17 -1989 .VII I .13 

Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje. Nuo 1949 m. iki 1983 
m. gyveno Chicagoje, vėliau San Francisco. 

Velionę kankino sunki liga, atėmusi jėgas, tačiau 
paskutinę savo gyvenimo dieną ji pasijuto geriau. Nušvitu
siu veidu j i vaikštinėjo po savo darželį laukdama kunigo, ir 
aš galvojau, kad mano brangi Mamytė pagis. Tačiau tą gražų 
sekmadieni Dievas pasišaukė Mamytę pas save anksčiau. 
negu kunigo rankos galėjo Jį Patį jai atnešti... 

Ilsėkis ramybėje, Brangioji, Šv. Kryžiaus kapinėse prie 
San Francisco. Myliu Tave! 

Sūnus Vaidevutis Petras 

A.tA. 
Dantų gyd. ONAI DAMIENEI 

mirus, jos vyrui JURGIUI, dukrai ONUTEI su šeima 
ir svainei MARIJAI reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Jada ir Vytautas Girniai 
Giedrė Valaitytė 

A.tA. 
JONUI VILKUI 

mirus, jo žmonai ELŽBIETAI, dukroms MARYTEI 
G U N T H E R , J O A N A I ZALUBAS, DIANAI 
MALCOLM su šeimomis, svainei VINCENTINAI 
VILKIENEI su šeima Vilniuje ir visiems giminėms 
ir artimiesiems reiškiu nuoširdžią užuojautą. 

Povilas Baltis 

A.tA. 
Dantų gyd. ONAI DAMIENEI 

mirus, skausmo prislėgtus vyrą JURGI, dukterį 
ONUTE FIELDING su šeima ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame 

Juozas ir Bronė Vadopalai 
Feliksas ir Valentina Zubinai 
Jurgis ir Liucina Grigalauskai 

A.tA. 
ELENA KELIUOTIENĖ 

PAKALNYTĖ 

Mirė 1989 m. rugsėjo 16 d., sulaukusi 79 m. amžiaus. 
Gimė Latvijoje, Rygos mieste. Kilusi iš Radviliškio. 

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros: Vida Petrulionienė, 

žentas Eugenijus, jo motina Vlada Petrulionienė: Živilė Jech, 
žentas Robert, jo duktė Lisa; marti Alma Keliuotienė; anūkai: 
Indra, Jonas ir Petras; Lietuvoje sūnus Sigitas, marti Janina 
ir kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. 

Velionė buvo našlė a.a Alfonso Keliuočio ir motina a.a. 
Rimo Keliuočio. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, rugsėjo 20 d. nuo 4 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 21 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta i Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę dukros, sūnus, anūkai ir kiti giminės. 

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

A.tA. 
JADVYGA MONTVIDIENĖ 

BARANAUSKAITĖ 

Gyveno Chicagoje. Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. rugsėjo 19 d., 10:15 vai. ryto, sulaukusi 73 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Petras, sūnus Edward, 

marti Marie, anūkai Michelle ir Michael, brolis John Bara
nauskas, brolienė Adelle, sesuo Sophie Petreikis, teta 
Konstancija Laikūnienė su vyru Kaziu ir kiti giminės Lietu
voje bei Amerikoje. 

Kūnas pašarvotas rugsėjo 20 d., trečiadienį nuo 3 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 22 d. Iš koplyčios 
10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę vyras, brolis, sesuo ir kiti giminės. 

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

A.t A. 
Dail. VIKTORUI PETRAVIČIUI 

mirus, jo dukrai IZIDAI ir žentui LEOPOLDUI von 
BRAUN, sūnui LINUI ir jų šeimoms, giminėms ir 
artimiesiems reiškiame giliausią užuojautą. 

Liudas ir Milda Volodkai 

A.tA. 
ADOLFUI VEINŠREIDERIUI 

mirus, jo dukrai, Union Pier Lietuvių Draugijos 
valdybos pareigūnei, REGINAI ALBRECHTIENEI, 
giminė-ns ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Union Pier Lietuvių draugija 

A.tA. 
TELESFORUI GRIKINUI 

mirus, dukrai ANGELEI ir jos artimiesiems reiškia
me nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime netekus 
gero prieteliaus ir didelio geradario. 

Judita Mamaitytė 
V. ir O. Mamaičiai 

DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. rugsėjo men. 20 d. 

At A. *: 

ARTURAS PLIŠKAITIS 
Gyveno Chicagoje, Bridgeport apylinkėje. 
Mirė 1989 m. rugsėjo 14 d., 4:03 vai. ryto, sulaukęs 75 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 37 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona Sazenytė, 

dukterys: Nijolė, Wanda ir Betty; seserys Ida Lockner su 
šeima ir Erna Pliskat; dėdė Otto Schiller su Šeima Vokietijoje 
ir teta Wanda Grufas su šeima Australijoje; pusbroliai ir pus
seseres bei kiti giminės. 

Laidotuvės įvyko šeštadienį, rugsėjo 16 d. Iš koplyčios 
velionis buvo atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyko gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų buvo 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuliūdę žmona, dukterys, seserys ir kiti gimines. 

Laidotuvių direkt. Jurgis F. Rudminas. Tel. 927-1138. 

A.tA. 
ONAI DAMIENEI 

iškeliavus į Viešpaties Namus, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą vyrui JURGIUI, dukra i ONUTEI 
FIELDING, jos vyrui RENE, dukrelėms MARIJAI ir 
KRISTAI. 

Marija Pratkelienė ir dukra Irena 

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 S U N Ū S 

• 

• 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

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

• 

A.tA. 
ONAI DAMIENEI 

Amžinybėn iškeliavus, liūdesio prislėgtiems vyrui 
JURGIUI, dukrai ONUTEI FIELDING. jos vyrui 
RENE, dukrelėms MARIJAI ir KRISTAI reiškiame 
nuošiHną užuojautą 

Anastazija ir sūnus Vytenis Bukšniai 
Ona Dainienė 
Felicija Krumplienė 
Leokadija ir Jonas Dainauskai 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th St ree t - Tel . R E 7-1213 
11028 Sou thwes t H w y . - Tel. 974-4410 
9236 S. R o b e r t s Rd. - Tel . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th A v e n u e 
Cicero, I l l ino is 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M.. J r . 

. V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIRKKTORIAI 
1424 So. 50 Ave.. C ice ro I l l inois 

PATARNAUJACfflCAGUUEBEI PRIKMIKSCirosK 
Tel. 852-5245 

4-J 
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x „ D r a u g o " jubil iej inis 
banketas , rengiamas renginių 
komiteto, bus rugsėjo 24 d., 
sekmadienį, 4 vai. Martiniąue 
pokylių salėje. Meninę progra
mą atliks solistai Jonas Jocys ir 
Algirdas Bsazis* akompanuo

jant muz. Alvydui Vasaičiui. 

x Dr. Petras V. Kisielius iš
spausdino laišką „Chicago Tri
būne" rugsėjo 18 d. laidoje. Laiš
ke, kaip JAV LB vicepirmi
ninkas, pasisako prieš prez. 
Busho vyriausybę, kuri skelbia
si sekanti Valstybės departa
mento nepripažinimo politiką, 
bet veidmainiauja tiesiogiais 
kontaktais su sovietais. 

x Kun. Vaclovas Stakėnas 
yra atvykęs Chicagon ir dalyvaus 
LKB Kronikų dviejų tomų su
tiktuvėse Jaunimo centro di
džiojoje salėje spalio 1 d. 3:00 
vai. p.p. Jis-ta proga papasakos 
apie savo pergyvenimus sau
gumiečių rankose. Visi Chica-
gos lietuviai kviečiami su
tiktuvėse dalyvauti. Po visko 
bus vaišes kavinėje. 

x Tautos fondo vakarienė 
bus spalio 1 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p. Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Pietums rengti 
sudarytas specialus komitetas. 
Vakarienėje bus meninė dalis ir 
laimėjimai. ,„ 

x „Nerijos" jūrų skaučių 
tunto suefga]vyks šį šeštadie
nį, rugsėjo 23 d., Jaunimo cen
tro mažojoje salėje. Pradžia 1:30 
vai. p.p. Dalyvavimas visoms 
privalomas. Visos dėvime išei
ginėmis uniformomis. Tėveliai 
ir svečiai kviečiami. Taip pat 
kviečiamos visos mergaitės, no
rinčios įsijungti į prasmingą ir 
įdomią jūrinės skautijos veiklą. 

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 vartoti t inkančių 
elektroninių ir kt. aparatų. 
Siunčiame prekes kargo į Lietu
vą taip pat ir t kitus Amerikos 
miestus. PATRIA, 2638 W. 71 
St., Ch icago , IL , te l . 
312-778-2106. 

(sk) 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 
Šeštad. 9 v. r iki 

vai 
vai. 

vak. 
d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. «9th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 77*0800 
Kasdien 9 - 6 vai. vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Qg6*nA\e.. Ste. 18-2 
HrmėtAr. IL 60521 

5*4.-^25-3157 
ValariJo* pagal susitarimą 

x Dr. Kazys Bobelis, Vliko 
pirm., ir Pranas Povilaitis, 
LKDS gen. sekr., išvyko į 
Krikščionių demokratų interna
cionalo kongresą, kuris vyks 
rugsėjo 18-20 d. Gvatemaloje. 
Krikščionių demokratų interna
cionalą sudaro 57 valstybių 
krikščionių demokratų partijos 
ir judėjimai. 

x VLIKo valdybos svarbus 
posėdis bus Washingtone, D.C., 
spalio 1 d. I ji iš Chicagos išvyks
ta vicepirmininkai dr. Leonas 
Kriaučeliūnas ir inž. Pilypas 
Narutis ir VLIKo tarybos pirmi
ninkas Teodoras Blinstrubas. 

x „Margutis" praneša, kad 
bilietai į Vilniaus universiteto 
ansamblio spalio 7 ir 8 dienų 
koncertus baigiami išparduoti. 
Dar yra bilietų į spalio 9 d. 
koncertą Bilietai gaunami Vaz-
nelių parduotuvėje ir „Margu-
tyje". 

x Rugpjūčio 26 d. Melrose 
Parko ir apylinkės Lietuvių 
Amerikos klubas surengė 
gegužinę Otto Mejerio namuose. 
Gegužinėje dalyvavo klubo na
rių ir svečių iš vietinės apy
linkės ir iš tolimesnių vietovių. 
Gegužinė praėjo su dideliu 
pasisekimu ir davė gražaus 
pelno. Dėkojame prisidėjusiems 
savo maistu ir darbu — E. 
Indriūnienei, O. Junkerienei, S. 
Mejerienei, M. Paugienei, L. 
Puodžiūnienei, O. Rakauskie
nei, Z. Sinkevičienei ir visiems, 
kurie aukojo fantų laimės ratui. 

x Gyvenimo pagerinimas 
ir prailginimas maisto pagalba 
— gail. sesers Elenos Peržinskie-
nės pranešimas Alvudo pažmo-
nyje Lietuvio sodyboje šį sekma
dienį nuo 2 v. p.p. Dalyvauja 
kun. Juozas Juozevičius. Grož-
vyda Giedraitytė skaito savo 
kūrybą. Gydytojas atsakinėja į 
sveikatos reikalu paklausimus, 
išduoda kraujo tyrimui lapelius 
ir aiškina tokio tyrimo duome
nis. Matuojamas kraujospūdis. 
Puikiausia alytiškių ansamblio 
programa — Alekso Plėnio ga
mintas video filmas. Alvudo 
gėrybėmis pasivaišinimas: 
kugelis, kompotas, vaisiai, bul-
kutės. Nepalyginamo grožio iš 
dabar vykstančios grafikų pa
rodos įsigytų kūrinių apžiū
rėjimas. Visiems įėjimas lais
vas. Visi laukiami. 

x Darome nuotraukas 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 Kargo visą laiką siunčia

me į Vilnių arba į Maskvą pra
neša Romas Pūkštys. Trans-
pak, 2655 W. 69th St., Chica
go, IL 60629, 1-312-436-7772. 

(sk) 
x Greit parduodu vienus ir. 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE'MAX FIRST, R i m a s 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

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

(sk) 
x Lietuvių kelionė laivu po 

Karibų salas gruodžio 11-18 d. 
Kaina nuo 894 dol. vienam as
meniui įskaitant oro susisieki 
mą. Kreiptis: Birutė Zalato
rienė, Travel Advisers, Inc., 
1515 N. Harlem, Oak Park, IL 
60302, tel. 312-524-2244. 

(sk) 

x Lituanus žurnalo šių metų 
Nr. 3 išėjo iš spaudos. Tai 
mokslinių ir grožinės literatūros 
straipsnių žurnalas, sklei
džiantis lietuvių kultūrą angliš
kai kalbančiame pasaulyje. Šį 
numerį redagavo Violeta Keler
tienė ir jame rašo Tomas 
Venclova, Vytautas Kavolis, 
Alina Staknienė, Raymond 
Filip, Liūne Sutema, Inta Ezer-
gilis ir kiti. Lituanus leidžiamas 
jau 35 metus po keturis nume
rius kasmet. Administruoja 
Jonas Kučėnas. 

a k ŽVAIGŽDUTE 
*. s \m * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Putas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place. Chicago, IL 60629 

x Rugsėjo mėnuo LB-nės 
veikloje yra skiriamas aukų 
rinkimui švietimo reikalams. 
Brighton Parko apylinkės 
valdyba pareigingai rinks 
aukas šiam reikalui prie parapi
jos bažnyčios prieš ir po lietu
viškų mišių sekmadienį, rūgs. 
24 d. 

x L.K.V.S. Ramovės Chica
gos skyriaus ramovėnų susi
rinkimas įvyks rugsėjo 24 d., 
sekmadienį, 12 vai. Jaunimo 
centro patalpose. 

x Išeivijoje turime gabių ir 
atsidavusių tautinių šokių va
dovų. Kiekvienas jų savaip gar
sina lietuvių liaudies meną, 
puoselėjant tautinį lietuvišką 
šokį. Maloniai prašome atvykti 
į „Grandies" rengiamą taukinių 
šokių koncertą, kuriame 
dalyvaus iš Toronto „Atžalyno" 
šokėjai. „Atžalyno" ir „Gran
dies" jaunimui būtinai yra rei
kalinga lietuviškos visuomenės 
moralinė parama. Kviečiami 
visi ir iš visur. Koncertas bus 
rugsėjo 23 d. 6:30 vai. vak. Jau
nimo centre. Bilietus iš anksto 
galima įsigyti pas Danutę Puo
džiūnienę Kasoje ir koncerto 
dieną prie įėjimo. 

x LB Brighton Parko apy
l inkės valdyba, norėdama 
sutelkti daugiau pajamų lietu
vybės išlaikymui išeivijoje, 
rengia Rudens vakarą rugsėjo 
30 d. Šaulių namuose. Vietas 
galima rezervuoti skambinant 
S. Daulienei ir Bronei Rustei
kienei. 

x Dr. Juozas ir Agnė Ki-
žiai, Chicago, 111., dr. J. Bajo
rūnas, Pompano Beach, Fla., 
Maria Mogenis, Belleville, 111., 
Roma Juzėnas, Southfield, 
Mich., Anthony Vaivada, 
McLean, Va., O. Remeikienė, 
Cicero, 111., R. Predkelis, Hun-
tington Beach, Fla., parėmė 
„Draugą" po 20 dol. auka ir kar
tu grąžino laimėjimų šakneles. 
Labai dėkojame. 

x Antro kaimo palydėji-

MOKYKLĖLĖ 

Mūsų vargo mokyklėle, 
Šviesk mums, kaip šilta 

saulutė! 
Išmokyk mūs brangią kalbą 
Ir tauriu lietuviu būti. 

Sėk į širdį sėklą našią, 
Sėk į širdį sėklą dailią, 
Lietuvos tėvynės dvasią 
Ir skaisčiausiąją jai meilę. 

Ir varpelis tavo mažas, 
Kaip Kudirkos varpas, šaukia, 
Kad ateis laikai mums gražūs, 
Nes tėvynė mūsų laukia. 

Alb. Kašiubienė 

LAISVĖ LIETUVAI 

Lietuva po truputį artėja prie 
savosios laisvės. Po antrojo 
pasaulinio karo, 1940 metais, 
Lietuva, Latvija ir Estija buvo 
okupuotos Sovietų Sąjungos. 

Dabar, atėjus į valdžią Gor
bačiovui, Lietuva jau antrą 
kartą šiame amžiuje bando 
išsikovoti sau laisvę. 

Valdžia atidavė Vilniaus ka
tedrą, leido naudoti tautinę 
vėliavą, lietuvių kalba buvo pri
pažinta oficialia respublikos 
kalba. 

Buvo iškovota teisė kritikuoti 
valdžios nutarimus, rengti de
monstracijas ir mitinguoti. 

Atrodo, kad šios reformos pa
dės, siekiant Lietuvai laisvės. 
Gal mes galėsime nuvykti į 
laisvą Lietuvą. Aš labai 
norėčiau, kad Lietuva atgautų 
savo laisvę. Pabaigęs gimnaziją, 
norėčiau įstoti į universitetą. 

Ateityje aš dirbsiu ir kovosiu 
už Lietuvos laisvę. 

Gediminas Dziemionas, 
Hamiltono Valančiaus 

mokyklos 10 sk. mokinys. 
Kanada 

(Jubiliejinis metraštis). 

DABARTINIS GYVENIMAS 
LIETUVOJE 

Nuo antrojo pasaulinio karo 
iki dabar lietuviams buvo sun
ku gyventi Lietuvoje, nes ten 

m a s į Lietuvą įvyks Jaunimo ->uos v a l d o ir. skriaudžia rusai 
centre, šeštad., rugsėjo 30 d. su k o n™mstai. Žmonės negali sa-
kokteiliais 6 v.v., vakariene 7 k v t i , k ^ galvoja, negali skaityti, 
v.v. ir programa, „Istorijos pa- k ą n o r i ' n e s l l ė r a l a i s v o s 

raštėse", 8 v.v., kuri Čikagoje s P a u d o s -
nebebus kartojama. Bilietai Dabartiniu metu naujos refor-
VazneUų prekyboje, 2501 W. m o s k e i č i a gyvenimą Sovietų 
71 St., 4,71-1424. 

(sk) 

J 

• -Advokatas 
JTJNA'S NAKAS 

505 Pleasant St., Ste. 202-C 
• St. ]o<*ph. Ml 400*^ 

I P | Mh-<m-41VI 
Aptarnaus Umon Pier, New Buffalo ir 

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 „Aušros Vartų" tuntas 
švenčia 40 m. veiklos sukaktį. 
Tai progai paminėti ruošiamas 
pokylis š.m. rugsėjo 30 d. 6 v.v. 
Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemonte. 

(sk) 
x A. a. Onos Juodkienės 

pirmąsias mirties metines mi
nint, šv. Mišios bus atna
šaujamos tėvų Marijonų koply
čioje rugsėjo 23 d. 8 v. ryto. Bi
čiulius ir pažįstamus prašome 
pasimelsti už mūsų Motiną. 
Sūnus, duktė ir žentas. 

(sk) 
x Ieškau savo dėdės Juozo 

Budriko ir pusseserės Salo
mėjos Rimkaitės, gyv. 2313 W. 
22 PL., Chicago, IL 60609. Pra
šau atsiliepti rašant: Lithu-
ania, Šilutė, Dirvų g-vė 9, 
Pranas Samoška. 

(sk) 
x Anglijos lietuvių klubo 

Chicagoje rudens balius įvyks šj 
šeštadienį, rugsėjo 24 d. 7 vai., 
Šaulių salėje. 

(sk) 

Sąjungoje ir Lietuvoje. Atsirado 
naujas laisvės troškimas. To 
judėjimo pastangomis, mūsų 
trispalvė šiomis dienomis 
aukštai plevėsuoja Gedimino 
bokšte, Vilniuje. Naujas 
dalykas, kad mūsų broliai 
lietuviai galėjo viešai švęsti 
Kalėdas. 

Dienraštis „Sun-Times" rašė, 
kad Lietuvoje pagrindinė kalba 
yra lietuvių kalba. Dabar 
žmonės galės laisvai kalbėti 
l ietuviškai. Vasario 16-ji 
paskelbta tautos švente. 

Ju ly tė Plačai tė , 
Buvusi Dariaus Girėno 

lit. m-los mokinė. 

VARLĖ 

Labai, labai seniai Dievas 
rugius sėjo. Jam besėjant, iš 
kažkur išlindo varlė ir sako: 

— Ką tu pasėsi, tai aš suėsiu! 
— Aš tau žandus surankinsiu 

— atsakė Dievas. 
Šiandien varlė per rugių sėją 

negali prasižioti. 
(Užrašė J. Jokubka iš Viešin

tų apylinkės). 

PEŠTYNĖS 

Susipyko trys draugai: 
Vytas, Petras, Zigmas. 
Ir visi jie čia staiga — 
Ėmė ir pravirko. 

Nepasidalino jie 
Vieno gero žaislo, 
Jis vadinosi arklys 
Su auksiniais karčiais. 

Tempė, pešė jį visi, 
Auksakartį žirgą. 
Tik atėjo, štai, mama 
Ir pasakė — „baigta!" 

Ji jiems atėmė staiga 
Numylėtą žirgą; 
Ir visi vaikai tada — 
Tyliai išsiskirstė. 

L i n a Kalinauskaitė, 
8 sk. mokinė iš Lietuvos. 

MANO SLAPTAS NAMAS 

Vieną dieną grįžau namo iš 
mokyklos ir susipykau su savo 
tėvu dėl blogų pažymių. Jis 
mane už ta i nubaudė. Aš taip 
nuliūdau, kad susipykau su 
tėvu. Atsiprašiau, apkabinau jį 
ir išbėgau pro duris. Aš nuėjau 
į savo namelį, uždegiau žvakutę 
ir pradėjau melstis. Aš prašiau 
Dievulio, kad man atleistų, kad 
aš buvau negeras. Atėjo vaka
ras. Aš ėjau vakarieniauti. 
Vakarienės metu visi tylėjo. 
Tėvelis pasakė mano mamai 
apie mano pažymius. Mama 
nieko nesakė, tik piktai į mane 
žiūrėjo. Aš taip susijaudinau, 
kad norėjau verkti. Baigiau 
vakarieniauti, pasakiau „Ačiū" 
ir išbėgau vėl laukan į savo 
slaptą namą. Buvau pavargęs ir 
netrukus užmigau. Sapnavau 
vaiką, kuris taip pat negerai 
elgėsi. Tas vaikas irgi meldėsi 
savo namelyje. Paskui tas 
vaikas gražiai atsiprašė ir 
viskas buvo gerai. Kai aš atsibu
dau, pagalvojau: „Ar man irgi 
atsiprašyti?" Aš nebuvau tik
ras, ar tėvai man atleis. Aš 
smarkiai meldžiausi ir prašiau 
Dievulio, kad tėvai daugiau 
nepyktų. Aš išlipau iš savo slap
to namelio ir pradėjau pamažu 
eiti namo. Ėjau pro duris ir 
patraukiau link tėvų. Sustojau 
prie tėvų ir prašiau: „Tėveli, 
mamyte, prašau atleiskite man. 
Kitą kartą aš daugiau pasis
tengsiu, geriau mokysiuos". 
Tėveliai man atleido, apkabino 
ir pabučiavo. Koks linksmas aš 
buvau! Aš nubėgau į slaptą 
namelį ir labai dėkojau Die
vuliui. Aš žinojau, kad, kai man 
reikia Dievulio pagalbos, aš tik 
turiu nueiti į savo slaptą namelį 
pasimelsti. 

Kovas Lapsys 
Kristijono Donelaičio lit. m-los 

VELNIAS PUSININKAS 

(Lietuvių tautosaka) 

Vieną kartą velnias susitarė 
su ūkininku kartu dirbti. Pir
mais metais juodu pasėjo ropes. 
Rudenį viskas užaugo, ir buvo 
laikas nuimti derlių. Velnias 
neturėjo patyrimo apie ūkinin
kavimą. Kai reikėjo pusiau 
dalintis derlių, velnias 
ūkininkui a t idavė žemėje 
esančią dalį, o sau pasiliko virš 
žemės augančius lapus. Aišku, 
velnias pralaimėjo. 

Antrąjį metą juodu pasėjo 
rugius. Velnias, bijodamas, kad 
vėl nebūtų apgautas, kaip per
nai, laiku užsisakė rudenį im
siąs apatinį derlių, o ūkininkui 
paliksiąs viršutinį. Žmogus 
sutiko. Kai rudenį ūkininkas 
gavo grūdus, o velnias nieko, vėl 
pasijuto apgautas. 

Kai šventė derliaus šventę, 
abu nutarė pasigaminti alaus 
svečiams pavaišinti. Kai vėl 
reikėjo dalytis, velnias neėmė 
skystimo, o griebė tirštimą, 
kuris buvo likęs statinės dugne. 
Jis galvojo, kad dabar apgaus 
žemaitį. Bet greit patyrė, kad nė 
kiaulės neėda tų tirštimų. Supy
kęs velnias pabėgo nuo to ūki
ninko ir daugiau nebemėgino 
kartu ūkininkauti. 

IŠGĄSDINTAS LIŪTAS 

(Lietuvių tautosaka) 

Kitą kartą liūtas susitiko su 
arkliu ir norėjo jį pasmaugti. 
Arklys, matydamas neišbėgsiąs 
iš jo nagų, tarė: 

— Gerai, — atsakė, — bet pir
ma pažiūrėkim, kuris kurį nu-
galėsim ir kuris iš mūsų turim 
daugiau jėgos. 

Liūtas paėmė akmenį ir taip 
jį suspaudė, jog sultys tekėti 
pradėjo. Arklys nė trupučio ne
nustebo, bet pajuto, kad jis yra 
stipresnis: mušė į akmenį, daug 
kartų didesnį, ten pat gulintį su 
kojomis, ir iššoko ugnys, kurios 
nugąsdino liūtą taip, jog šiurpu
liai jam per kūną perėjo. Liūtas 
pripažino didesnę jėgą arkliui ir 
nuo to laiko niekados jo neužka
bino. Vargšas liūtas nežinojo, 
jog tai geležies pasagos, o ne jo 
kojos ugnį tą išskėlė. 

IŠ KIAUŠINIŲ IŠPERĖTI 
VAIKAI P O PASAULĮ 

KELIAUJA 

(Konkursinė lietuvių liaudies 
pasaka) 

(Pabaiga) 

— Sakiau, kad neimk! 
Tada arklys prašė nupirkti 

įvairių gėrimų. Liepė jį 
pakinkyti į vežimą, sudėti visus 
gėrimus ir nuvažiuoti prie 
marių. Šeimininkas taip ir pa
darė. Karalaitė išėjo pasivaikš
čioti. Ji užuodė gėrimus ir atėjo 
prie vežimo. Beragaudama pasi
gėrė ir užmigo. Tada šeiminin
kas ją įsodino į vežimą ir 
parvežė karalaitę namo. 

Išmiegojus karalaitė pasakė: 
— Dabar parvarykite mano 

tris pasogines kumelaites! 
Šeimininkas vėl nuėjo pas 

arklį ir verkia. Arklys sako: 
Paprašyk pono pakulų ir ap

vyniok mane jomis. Tada josime 
tų kumelaičių parvaryti. 

Šeimininkas užsėdo ir raitas 
nujojo. Puolė į marias ir ten 
rado dvarą. Dvare vaikščiojo 
senas karalius. Jis turėjo gele
žinius nagus. Karalius pradėjo 
su arkliu ristis. Su geležiniais 
nagais išplėšia iš arklio pakulų, 
o arklys iš karaliaus mėsos ga
balą. Arklys nugalėjo karalių. 
Šeimininkas nubėgo į tvartą ir 
atsivedė tas tris kumelaites. 
Taip laimingai sugrįžo namo. 

Karalaitė liepė pamilžti tas 
tris kumelaites, supilti pieną į 
katilą ir užvirinti, kad galėtų 
ponas maudytis. 

— Kai tu nusimaudysi tame 
piene, tada mane galėsi vesti. 

Ponas verdančiame piene 
suvirė negyvai. 

Tada karalai tė vėl liepė 
pamilžti kumelaites, užkaisti 
pieną ir pačiam šeimininkui 
jame išsimaudyti. Tada šeimi
ninkas vėl nuėjo pas arklį ir 
verkia. Arklys jam sako: 

— Kai tau lieps maudytis, pa
leisk mane iš tvarto. Tu nelipk į 
pieną, kol aš t r i s k a r t u s 
įtrauksiu į save oro. Po trečio 
oro įtraukimo (atsikvėpimo) lipk 
į pieną, jis nebus labai karštas, 
ir išsimaudyk. 

Šeimininkas išsimaudė. Vedė 
tą karalaitę ir visas tas dvaras 
jam paliko. 

(Papasakojo Mykolas Žoltaus-
kas iš Dovainavos kaimo, Ra
seinių valsčiaus. Užrašyta 1888 
metais). 

Klausimai: 1. Kaip šeiminin
kas parvežė karalaitę? 2. Kaip 
parsivarė tris kumelaites? 3. Ką 
karalaitė liepė daryti su kume
laitėmis? 4. Kas atsitiko su 
dvaro ponu? 5. Kokia pasakos 
pabaiga? 

Žodynas: 1. Pamilžti, 2. 
pakinkyti, 3. marios, 4. užuosti, 
5. ragauti-beragaudama, 6. par
varyti, 7 pasoga-pasoginės, 8. 
kumelaitė, 9. pakulos-pakulų, 
10 apvynioti, 11. raitas, 12 
ristis. 
Gramatika: Surašykite šiuos 
žodžius į tris stulpelius. Pir
mame — pagal vienodą šaknį, 
antrame — pagal vienodą 
galūnę, t rečiame — pagal 
vienodą priešdėlį. Žodžiai: stalą, 
parašas, dirbti, pastogė, lentą, 
uždarbis, gerą, pastaba, knygą, 
dirbo, pamokyti, uždirba. 

Konkurso ta i syklės yra 
„Draugo" 134 nr. 

Neiškenčia, lyg vilkas nestau
gęs. (Be kantrybėsl 

Piešė Lina Grigaitytė 
Greitas, kaip 

(Smarkumas) 
kibirkšt is . 
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