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Lietuvos Respublikos 
Parlamento ir 

Vyriausybės raštas 
Sovietų vyriausybei 

Vilnius. — Lietuvos Respub- sąjungos prezidentui M. Gorba-
likos Aukščiausioji Taryba ir čiovui ir Sąjungos Ministerių 
Lie tuvos vyr iausybė į teikė Tarybos pirmininkui N. Ryžko-
Tarybų Socialistinių respublikų vui šį raštą. 

Pareiškimas 

Tarybų Sąjungos ir Lietuvos 
Respublikos vadovybių bendrų 
pastangų dėka šiuo metu yra 
susidariusi palanki situacija 
politinėms, teisinėms ir eko
nominėms problemoms, iškilu
sioms tarp abiejų valstybių, 
spręsti. Deja, TSRS ginkluo
tosios pajėgos, dislokuotos Lie
tuvoje, savo veiksmais prieš tai
kius Lietuvos Respublikos gy
vento jus d id ina į tampą ir 
mėgina derybų išvakarėse blo
ginti santykus tarp Lietuvos 
Respublikos ir Tarybų Sąjun
gos. 

Sut inkamai su Lietuvos Res
publikos įstatymais, tarptau
tinės teisės aktais Lietuvos 
Respublikos piliečiai neprivalo 
ta rnaut i kitų šalių kariuome
nėse. Todėl jų atsisakymas vyk
dyti šią prievolę TSRS ginkluo
tosiose pajėgose yra teisėtas. Be 
to, Tarybų Sąjunga neužtikrina 
net ir tų jaunuolių, kurie tar
nauja TSRS ginkluotosiose pajė
gose, saugumo. 1989 metais 
Tarybinėje armijoje žuvo 22, o 
1990 metais — 16 Lietuvos jau
nuolių. Nestatutiniai santykiai, 
sužalojimų ir mirties grėsmė 
dažną iš jų verčia pasitraukti iš 
TSRS ginkluotųjų pajėgų. Ta
čiau Lietuvoje tokie jaunuoliai 
TSRS kariškių persekiojami, 
prieš juos vartojamas neteisėtas 
smurtas, jie išvežami į TSRS ir 

jėga verčiami tęsti karinę tarny
bą. Nepateisinamą prievartą bei 
ginklą, nesant įstatyminio pa
grindo, kariškiai naudoja vie
šose vietose prieš civilius gyven
tojus, dėl to yra nepilnamečių 
bei moterų aukų. 

Tokie Lie tuvoje esančių 
Tarybų Sąjungos ginkluotųjų 
pajėgų veiksmai prieštarauja 
Lietuvos Respublikos įstaty
mams ir yra šiurkštus kišimasis 
į Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalus. Jie nesuderinami ir su 
TSRS įstatymais bei jos tarptau
tiniais įsipareigojimais. 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba ir Vyriausybė 
reikalauja, kad Tarybų Są

jungos vadovybė imtųsi neatidė
liotinų veiksmų nutraukti savo 
ginkluotųjų pajėgų smurtą prieš 
Lietuvos Respublikos piliečius, 
o tarnaujančiuosius Tarybinė
je armijoje grąžintų į Lietuvą. 
Esame įsitikinę, kad iškilusios 
problemos turi būti sprendžia
mos ne jėga, o tarpvalstybinių 
susitarimų pagrindu. 

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko pavaduotojas 

B. Kuzmickas 
Lietuvos Respublikos 
ministerė pirmininkė 

K. P r u n s k i e n ė 
Vilnius, 1990 m. 
rugpjūčio mėn. 7 d. 

Septyni klausimai tiems, 
kurie nori vėl rinkimų 

Vilnius. — Šešiolika Lietuvos 
intelektualų, atsiliepdami į 
„Respublikos" dienraštyje 31 
asmens paskelbtą atsišaukimą. 
prašė plačiau paaiškinti tuos 
pasirašiusius asmenis bei at
sakyti juos į 7 klausimus. Klau
sėjų tarpe yra ir dabartinės Lie
tuvos Respublikos Švietimo ir 
Kul tū ros ministeris Darius 
Kuolys ir Užsieno reikalų vice-
ministeris D. Katkus. Štai jų 
klausimai. 

1. Kodėl kreipimosi autoriai, 
„su šventa giesme" sulaukė 
išauštant Kovo 11-ąją, savo 
tekste jos reikšmę tuoj pat iš
tirpina populistiškai pateiktuo
se stereotipuose (teisingumas, 

Riaušės Urale 
Maskva. — Reuteris praneša. 

jog praėjusį šeštadienį įvyko 
riaušės Čeliabinsko mieste, kai 
žmonės daužė mašinas, krautu
vių langus ir norėjo užimti 
v y r i a u s y b ė s įstaigą, pro
testuodami trečią dieną iš eilės, 
kad n ė r a maisto, pranešė 
„Tasso" agentūra. Maždaug 
1,500 žmonių ėjo į šio Uralo 
miesto Komunistų partijos būs
tinę, reikalaudami kasdieninių 
prekių. Saugumas areštavo 
daugiau ka ip 100 asmenų, 
nemaža buvo sužeistų, ka i 
policija pradėjo mušti protes
tuojančius žmones. Vyriausybė 
sakėsi norinti žinoti, kas davė 
leidimą policijai mušti žmones 
su guminėmis lazdomis. 

Pašaukti Amerikos atsarginiai 
Gynybos sekretoriaus pranešimai 

Estųa priminė pasauliui 51-ąją tebesitęsiančią Pabaltijo valstybių okupaciją. Tūkstančiai 
estų dalyvavo protesto demonstracijose rugpjūčio 23 d . ketvirtadienį, primindami nacių-sovietų 
pasirašytą sutartį, pagal kurią buvo pavergtos Lietuvos. Latvijos ir Estijos valstybes 1940 metais, 
o taip pat ir dalis Lenkijos. Ta sutartis buvo pasirašyta Viačeslavo M. Molotovo. Stalino Užsienio 
reikalų ministerio, ir Joachimo von Ribbentropo.Hitleno Užsienio reikalų mimsterio, prieš savaite, 
prieš 1939 m. pradedant II-JĮ Pasaulinį karą. 

Jungtinių Tautų sekretorius 
susitinka su Irako ministerių 
Jung t i nė s Tautos. Rugpjūčio 

27. — Jungtinių Tautų genera
linis sekretorius, kuris, priėmus 
rezoliuciją prieš Iraką, pasakė, 
jog jis asmeniškai nori susipa
žinti su Persų įlankos krize, ir 
ketvirtadienį susitiks su Irako 

Kuwaito, Amerika bus pasiruo
šusi kalbėtis apie liet ką, pasakė 
Scowcroft. Tad ir šiuo klausimu 
generalinis sekretorius galįs 
šnekėtis su Irako ministerių. 
„Atėjo laikas pradėti diploma
tines pastangas, kad krizė būtų 

Užsienio reikalų ministerių greičiau baigta, pasakė de 
Ammane, Jordano sostinėje. 

Arabų Lygos atstovas Jungti
nėse Tautose Clovis Maksoud 
pasveikino sekretorių už tą 
iniciatyvą, nes jis mano, kad 
sumažins esamą įtampą. Ir jis 
mano, kad Irako ministeris 
Taria Aziz jam bus palankus. 

Cuellar. Tačiau prez. Bushas 
pasakė netikįs, kad būtų padą 
ryta pažangos 5* to susitikimo. 

Irako prez. Husseinas įsakė 
visoms užsienio ambasadoms 
persikelti į Bagdadą, kadangi 
Kuvvaitas dabar esanti tik Irako 
provincija. Amerika savo amba-

Washingtone Saugumo tarybos sadoje paliko tik 10 pagrindinių 

tiesa, dora, tarpusavio pagarba 
pasitikėjimo jėga ir pan). Ar 
taip jau daug Lietuvos istorijo
je yra datų, reikšmingesnių už 
Kovo 11-ąją, kad „su didžiule 
atsakomybe" galėtume ją pa
aukoti? Kokia tikimybė, kad 
„Atkuriamasis Seimas" Lie
tuvos istorijon įrašys už ją reikš
mingesnių? 

2. Kokiame polit iniame 
žemėlapyje „Atkuriamojo Sei
mo" atkurtos Lietuvos reikės 
ieškoti — Europos ar Azijos? 
Grįšime į Vidurio Europą ar 
liksime „atnaujintos" Rytų Eu
ropos provincija? 

3. Nuo pat Sąjūdžio atsi
radimo deklaravome t a ikų 
parlamentinį kelią į Nepri
klausomybe. Kokiu būdu, nepa
keitė konst i tuci jos, gal ime 
sušaukti „Atkuriamąjį Seimą", 
kad jis būtų konstitucinis? O gal 
kreipimosi autoriai tikisi tai pa
daryti panašiu būdu, kaip buvo 
išr inktas ir veikė l iūdna i 
pagarsėjęs Liaudies Seimas? 

4. Paleidę parlamentą, su ko
kiais valstybingumo požymiais 
sieksime tarptautinio pripaži
nimo, nes akivaizdu, kad. 
paleidus įstatymų leidžiamąją 
valdžią, turėtų būti paleista ir 
jos tvirt inta vyriausybė. Kas 
tada sėsis už derybų su Krem
liumi stalo? 

5. Kokios jėgos atsišaukimą 
pasirašiusiems parlamentarams 
trukdo konstitucijos pakeitimo 
klausimą kelti ten, kur dera, — 
parlamente? 

viršininkas Brent Scowcroft 
pareiškė, jog su Busbo vy
r iausybe nebus jokios pro
blemos, jei gen. sekr. Javier 
Perez de Cuellar norėtų būti lyg 
t a rp in inku Šioje krizėje su 
I r a k u . Bet Scowcroft tuoj 
paaiškino, kad Amerika reika
lauja Irako pasitraukimo iš 
Kuwaito. Tai būtina sąlyga 
tolimesniam bet kokiam są
lyčiui su Washingotnu. 

Nedaug vilties 
Kai tik Irakas pasitrauks iš 

6. Je i kreipimosi autoriams 
yra kas nors žinoma apie parla
mentarų priklausymą mafijai, 
piktnaudžiavimą loviu, nedoras 
dalybas maišais pinigų, raganų 
medžiokles, kodėl, būdami sąži
ningi žmonės, nesikreipia į tei
singumo organus, o apeliuoja į 
„liaudį"? Ar tokiu būdu jie XX 
amž iaus pabaigoje pač iam 
Europos vidury ketina sukurti 
civilizuotą teisine valstybę? 
Kodėl jie nemato mafijos vora
tinklių ten, kur jų daugiausia: 
dar išlikusios miestų ir rajonų 
sovietokratijos ir partokratijos 
užkaboriuose? 

7. Ar nebuvo įmanoma rasti 
tinkamesnį laiką ir tinkamesnę 
vietą skelbti tokiam kreipi 
muisi? 

J u l i u s Andriejevas, J u o z a s 
Aput i s , Osvaldas Ba lakaus 
k a s , Alfredas Bumblauskas , 
H e n r i k a s ( igriejus, J u l i u s 
Juze l i ūnas , Eugeni jus Igna
tavič ius , Antanas Kulakaus
k a s , J o n a s Juška i t i s , Dar ius 
Kuolys, Liudvikas Jak imav i 
č ius , Donatas Ka tkus , Leo
n a r d a s Gutauskas , Bronys 
S a v u k y n a s , B r o n i u s Leo
navič ius , J u o z a s Tumel is . 
Vilnius, 
1990 m. rugpjūčio mėn 2 d. 

asmenų, o diplomatų šeimas ir 
pagalbinį personalą nori išvežti. 
Bet Irakas čia sudarė tokias 
k l iū t i s , k a d prakt iškai to 
negalima buvo įvykdyti. Irakas 
išjungė amb; sadai elektros 
srovę, nutraukė vandenį ir 
kitaip suvarž' visą judėjimą. 
Tad pirmadier Amerika įsakė 
išvažiuoti iš Arerikos 36 Irako 
ambasados p re igūnams , o 
likusiems užcir udė toliau kaip 
25 mylias išvykt,! už ambasados 
ribų V/ashing: ne. 

P raš i padė t i 
Jungtinių T atų sekretorius 

pranešė, kad is veikia savo 
paties iniciatwa ir tai nėra 
Saugumo tarybos prašymas. Jis 
pasakė, jog ji- ačia. kad dabar 
yra tikras laik.<~ jam veikti. Pe
rez de Cuellar d* įspėjo, kad tos 
valstybės, ku- | karo laivai jau 

•gioną, elgsis iš-
palengvintų jo 

•vO Užsienio rei-
pasakė Bagda-

elai susitiks su 
ingtinių Tautu 

yra atvykę i t 
mintingai, k. 
pastangas. Ir 
kalų ministe: 
de, kad j is m 
generaliniu 
sekretoriumi 

— Washing >ne kitą mėnesi 
darbininkai p; aigs statyti goti
kos Ameriko- autinę katedra, 
kurios staty »s užtruko 83 
metus ir per t . nką prie jos dir
bo penki arch •ktai, o ją valdė 
septyni vysk' .ii. 

— Illinois '.stijoje trys lai
vyno vienet . du taut inės 
gvardijos puH i ir keturi pėsti 
ninku pulką ;*vo pranešima 
pas i ruoš t i mobilizacijos 
įsakymui. Ši^ pėjimasyra pir 
masis žingsni <ad bus greit pa 
šaukti į akt\ i tarnyba 

— J o r d a n e karalius lanko 
arabų kraštu ir bando Irako 
krizę išrišti d. omatiniu būdu. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Amerika Vidurio Rytuose 
turi vieną puikų ginklą, kurio 
I r a k a s negali turėt i — 
Žvalgybos satelitus, kurie seka 
kiekvieną Irako kariuomenės 
pajudėjimą dieną ir naktį . 
Tokius žvalgybos satelitus turi 
tik JAV, Sovietų Sąjunga ir 
Kinija. 

— Amerikos Užsienio reikalų 
komitetas pirmą kartą 1919 
metais rugpjūčio 29 d. priėmė 
jungtinę estų, latvių, lietuvių ir 
ukrainiečių delegaciją ir tarėsi 
tų kraštų nepriklausomybės 
klausimais. 

— Vokietijos Socialdemo
kratų partijos vadas Oskar 
Lafontaine paskelbė savo kan
didatūrą į sujungtos Vokietijos 
kanclerio postą, kurio rinkimai 
bus gruodžio 2 d. 

— Saudi Arabijoje amerikie
čiai savo dalinius įveda į stra
teginiai svarbius punktus, kad 
apsaugotų šią arabų karalystę 
nuo Irako užpuolimo. Bet pa
grindiniuose prie Kuvvaito 
sienos punktuose yra išsidėstę 
Saudi Arabijos dal in ia i , 
palikdami amerikiečiams ginti 
industrijos centrus. 

— Eritrėjos Liaudies Išlais
vinimo frontas pranešė Reuterio 
žinių agentūros korespondentui, 
kad partizanai šiais metais 
nužudė 11,000 Etiopijos ka
reivių, kurie palaiko marksis
tinę savo vyriausybe. 

— Rumunijoje demonstran
tai visą praėjusią savaitę kas
dien reikalavo, kad pasitrauktų 
iš pareigų prezidentas Ion II 
iescu, kuris tebelaiko komu
nistus policininkus savo tar
nyboje. Paskutiniu metu buvo 
80 žmonių areštuota ir susirė
mimuose keliasdešimt sužeista. 

— B u l g a r i j a a t s iun tė į 
Maskvą 14 milijonu cigarečių. 
Maskvoje apytikriai esama 
beveik 4 milijonai rūkorių 

— Dobrnja kasyklose sprogus 
dujoms buvo užgriauti požemy
je 1R9 angliakasiai. Jugoslavi
jos vietine vyriausybe nemano, 
kad kas nors išliko ten gyvas. 

— Washingtone Statistikos 
biuras praneša, jog padidėjo 
tabako eksportas, tačiau 
sumažėjo tabako rūkytojų 
maždaug 19' \ Amerikoje. 

— Fre iburge vandalai svas 
tikos ženklais nudažė žydų 
kapinėse paminklus ir 177 kapų 
antkapia i buvo i šva r ty t i , 
p r a n t a Reuteris. 

Wash ing tonas . — Prez G. 
Bushas nusprendė pašaukti tam 
tikrą skaičių atsarginių del 
Vidurio Rytų be? įplečiančios 
krizės, pranešė Baltųjų rūmų 
vyriausieji pareigūnai. O Pen
tagonas pareikalavo didelių 38 
lėktuvų iš 16 lėktuvų kompani
jų, kad galėtų pervežti kariuo
menės dalinius ir krovinius į 
Vidurio Rytų regioną. 

Jungtinės Tautos nutarė, kad 
Iranas turi leisti išvykti visiems 
užsieniečiams, kur ie to nori. Jų 
tarpe yra 3,000 amerikiečių 
Irake ir Kuvvaite, kurie dabar 
sulaikyti ir jau laikomi įkaitais. 
Irako Pa r l amen to speakeris 
Sadi Mahdi pranešė, jog Bagda
do vyriausybė nu ta rė „agresy
viųjų t a u t ų " užs ienieč ių 
neišleisti iš Irako kol bus karo 
pavojus. Šią žinią kartojo Irako 
radijas ir jų žinių agentūra. 

P i rmą k a r t ą i š b a n d o m a s 
į s t a t y m a s 

Amerikos laivyno laivai su
laikė du Irako prekinius laivus, 
bet vėliau praleido, nes jie buvo 
tušti. Tai pirmas Amerikos jūri
ninkų „įsikišimas", kai ofi
cialiai buvo paskelbta laivų blo
kada. Gi sprendimas paimti 
privačių lėktuvų kompanijų 
l ė k t u v u s k a r o r e i k a l a m s , 
remiamas specialiu įstatymu, 
kuris buvo išleistas prieš 30 
metų, bet niekada nepritaikin
tas praktikoje. Tos lėktuvų 
kompanijos per 24 valandas 
privalo paruošti savo lėktuvus 
valstybės reikalams. 

Amerikiečių laivai blokuoja 
visus Irako laivus — išplau
kiančius ar a tp lauk ianč ius , 
nežiūrint kokį krovinį jie vežtu 
Jungtinių Tautų Saugumo tary
ba įgaliojo genera l in į sek

retorių Javier Perez de Cuellar 
imtis bet kokių žygių, kad 
I rakas išleistų išvykti užsie
niečiams. Šiuo metu „sulaiky
tuosius", kaip juos dabar vadi
na Irakas, negalima išlaisvinti 
ki tu būdu. kaip tik per Jungti-
nes Tautas. Britanijos Užsienio 
re ika lų min is te r i s Douglas 
Hurd viešai paprastai pasakė, 
jog 3,000 amerikiečių ir 3,400 
b r i tų yra nauji pagrobtieji 
žmones ir Irakas nori juos pa
naudot i pr iekinėse linijose, 
jeigu butų norima juos jėga 
išlaisvinti. 

Kuvvaito i š l a i sv in imas 
Gynybos departamento sekre

torius buvo Saudi Arabijoje ir 
vietoje susipažino su esama ten 
situacija. Sekmadieni jis pasakė 
žurnalistams, jog t ikrai pats 
matęs , kaip prie Saudi sienos 
y ra išdėstyta milžiniška Irako 
kariuomene, gal kokie 200,000 
k a r e i v i ų pi lnoje kar iškoje 
aprangoje Pasiunt imas F-117 
Stealth lėktuvų ir B 521 kartu 
su marinais turė tų sakyti, kad 
prez. Bushas gali jėga veržtis į 
Kuwaitą, jei ekonomines sank
cijom nepasisektų. 

Politikai bando išaiškinti, 
kodėl staiga Irakas išleido visus 
karo metu paimtus belaisvius 
iraniečius. Ar tik nesama kokio 
slapto Irako ir Irano susitarimo. 
Be to. I rakas sugrąžino ir 
užimtą Irano teritorijos dalį. Tai 
visiška Irako kapituliacija prveš 
Iraną. Ar tik Iranas nepradės 
eksportuoti Irako alyvą? 

Izraelio patarimas 
veikti 

•".1 -> *» :~*S = t 

A . S M E T O N A 
rinktinieji 

I Višteli 

Lietuvoje 50 metų apie Lietuvos 
prezidentą Antaną Smetoną tebuvo 
galima rašyti blogai arba nieku 
Vieni lietuviai stengėsi išsaugoti 
Lietuvos praeiti, o kiti lietuviai bijo 
jo tos praeities ir beveik visa 
Smetonos raštų rinkini sunaikino 
Dahar vel pasirodė ten E Eidintu 
knyga apie Lietuvos Respublikos pre 
zidentą — raštų rinktine, kurui 
sudarė tas pats autorius. Cia matome 
tos knygos viršelį. 

Atidarė sieną 
A m m a n a s . — Jordanas vėl 

atidarė savo sieną su Iraku, kad 
pabėgėliai iš Kuwaito. kurie 
atbėgo per dykumas be vandens 
ir maisto, galėtų bent laikinai 
prisiglausti . Vidaus re ika lu 
ministerija bando sukontroliuo 
ti pabėgėlius, kad nebūtų jų 
daugiau ka ip 20.000 per dieną 
Amerika taip pat pažadėjo pagal 
bą naujiems pabėgėliams Padi 
dėjo bėgimas ir iš Irako pačių 
irakiečių. Daugelis atvyksta su 
mašinomis, bet daug yra ir be 
susisiekimo priemonių. Ameri 
ka davė 500 palapinių, kad 
pabėgėliai galėtų laikinai pasis 
lėpti nuo saulės, kuri t en labai 
karšta. 

Jeruzalė.-Izraelio politiniai ir 
kariniai vadai sako, jog laikas 
nėra Amerikos pusėje Persų 
įlankos krizes reikalu ir todėl 
Amerika turi veikti dabar. 

Praėjusią savai tę Izraelio 
vadai patarė, kad turėtų būti 
aviacijos pilna veikla. Ir jei jie 
turėtų šią krizę, tai tuoj pat 
atakuotų Irako karines cen
trines pozicijas, kad Irakas 
nespėtų ten nuvežti pagrobtus 
amerikiečius ir ki tus užsie
niečius kaip priedangą bei 
apsaugą. Tokio puolimo atveju, 
tie užsieniečiai pirmiau žūtų 
nuo amer ik i eč ių šūvių ir 
bombų. Izraelio Darbo partijos 
vadas Ben Eliezer, kalbėdamas 
savo Parlamente, pasakė: ..Jei 
amerikiečiai laukia, kad būtų 
masine jėga suorganizuota že
mėje, jie daro klaidą". 

Tuo pačiu metu Izraelio vadai 
įsakė tikį, kad jų kraštas bus 

įveltas \ karą su Iraku Izraelio 
žvalgybos pranešimas kabinetui 
buvo. jog yra didelė galimybe, 
kad įvyks susirėmimas tarp 
JAV ir Irako Ir todėl Izraelis 
bus taip pat įveltas į karą. Iz
raelis svarstė galimybes išda 
linti savo žmonėms dujokaukes, 
kurių turi pakankamai kiek-
vienam savo piliečiui. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 29 d.: Adolfas, 
Beatričė. Barvydas, Gaudvydė, 
Lameika, Sabina. Svajone. 

Rugpjūč io 30 d.: Adauktas, 
Auguna. Bvtautas, daudencija. 
Kintenis, Vesta 

O R A S C H K A G O J I 

Saule teka H 12. leidžiasi 7 M. 
Tempera tūra dieną 84 !.. 

naktį 64 1 

l 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

Redaguoia j.v.s Irena Regiene. 2652 W 65th St.. Chicago, IL 60629 

TĖVYNES ATGIMIMO" 
STOVYKLA ANGLIJOJE 
»> 

Europos rajono lietuvių skau
tų ir skaučių stovykla jau 
daugelį metų vyksta lietuvių 
Sodyboje, Anglijoje. Apie 
šįmetinę, jau 41-ją, „Europos 
Lietuvio" rugpjūčio 17 d. lai
doje savo įspūdžius vs S. B. Vait
kevičius pasakoja straipsniu 

„VASAROS STOVYKLA 
SODYBOJE" 

Šiais metais LSS Europos ra
jono skautai ir skautės susi
rinko 41-ajai „Tėvynės atgi
mimo" vardo skautų vasaros 
stovyklai. Ji vyko nuo liepos 28 
d. iki rugpjūčio 4 d. gražioje lie
tuvių Sodyboje, skautų kal
nelyje. Stovyklavo 75 sesės ir 
broliai, įskaitant instruktorius 
ir jaunesniųjų tėvelius. 

Iš anksto atvažiavę stovyklos 
virėjai, skautininkai Irena ir 
Algis Gerdžiūnai, sutvarkė ir 
paruošė virtuvę. Arčiau gyve 
nantiej i s k a u t i n i n k a i V. 
O'Brien ir VI. Gedmintas su 
skautais vyčiais paruošė sto 
vyklavietes, pastatė palapines. 

Šeštadienį suvažiavę skautai 
ir radę į rengtas palapines 
galutinai papuošė, pagražino 
stovyklavietę, vėliavų aikštę ir 
skautų stalą. Susitiko su senais 
draugais ir susipažino su nau
jais, atvykusiais net iš tolimo
sios Brazilijos, JAV, Australijos, 
Vokietijos ir Škotijos. 

Vėliavų aikštelėje iškilo vėlia
vos, o vakare prie jų rinkosi visi 
skautai stovyklos atidarymui. 
Stovyklos viršininkas, LSS Eu
ropos rajono vadas v. s. S. B. 
Vaitkevičius pasveikino su
važiavusius, palinkėjo susiklau
symo, vienybės skautiškuose 
darbuose, įsigyti daugiau skau
tiško patyrimo bei daugiau ži
nių apie Tėvynę Lietvą. 

Stovyklautojus taip pat pa
sveikino svečias LNB-ves direk
torius K. Tamošiūnas, s. E. Šo 
va, s. V. Gasperienė — vadeive 
ir v.s. J. Maslauskas — vadeiva. 

Suskambėjus ..Marija, Mari
ja" ir Himnui, nuleidžiamos 
vėliavos Sesės ir broliai skirs
tėsi į pastovykles pasiruošti pir 
majam laužui. 

Stovykla buvo padalinta į tris 
pastovykles: sesių — „Tėviškės 
aidų" su vadove s. V. Gaspe 
riene; brolių — „Laisvės takas" 
su sk. v. kand. O. Rutkausku ir 
pri t . sk. P Puodž iūnu , 
liepsnelių ir giliukų — „Ateitis 
II" su vadove v. sk. Y. Julius-Jo 
tautaite ir v. sk. R. Gasperaite 

Pirmąjį laužą uždegė K. 
Tamošiūnas: jam suliepsnojus, 
jaunesniej i bėrė pernykščių 
metų pe lenus , su jungdami 
laužų s imbol inę g r a n d i n ę . 
Dainos, šūkiai pažadino tyloj 
paskendusį šilą. Laužas baigia
mas „Ateina naktis" . Po to visi 
skubėjo nakties poilsiui. 

Laužui pasibaigus sužino
jome, kad į Londoną atvyko 
laukiamos viešnios iš Lietuvos: 
LSS Seserijos Vyriausia skau
tininke v.s. Alina Dvoreckienė, 
S. Jūra tė Beseckaitė ir vyr. sk. 
K r i s t i n a K i š e r a u s k a i t ė . 
Stovyklon jos atvyksta jau po 
vidurnakčio. 

Sekmadienį šv. Mišios Sody
bos darželyje prie lietuviško 
Kryžiaus. Mišias aukoja kun. A. 
Geryba ir kun. R. Repšys, MIC, 
iš Lietuvos, kuris čia pasiliko 
stovyklauti visą savaitę. 

Po Mišių vėliavų aikštelėje 
(pilnose uniformose) rikiavosi 
sesės ir broliai viešnių su
t ik imui . Pr ie skau tų s ta lo 
stovyklos viršininkas v.s. S. B. 
Vaitkevičius, pavaduotojas J. 
Maslauskas ir v.s. G. O'Brien su 
duona, druska ir vynu pasitiko 
b r a n g i a s v i e š n i a s , k u r i a s 
atlydėjo s. V. Gasperienė, sesių 
pastovykles vadovė. Viešnios 
ant t au t in io padėk lo nešė 
atvežta lietuviška duoną, sūrį ir 
dešrą... Su džiaugsmo ašaromis 
akyse sveikinomės. Net ir po 
50-ties metų vergijos „raudona
sis slibinas" neužmigdė Lietu
vos sesių ir brolių širdyse Dievo 
ir Tėvynės meilės. Mažytė 
dalelė Lietuvos mūsų tarpe. Ei
nant prie vėliavų aikštelės sesės 
ir broliai sušuko: „Sveikiname 
seses iš Lietuvos". 

Viešnios į t e i kė a t v e ž t a s 
dovanas ir uždėjo puikią juostą 
ir varpel į an t s tovyklos 
kryžiaus. V a k a r e , nuleidus 
vėliavas, viešnios pasveikino 
stovyklautojus. Po jų. trumpą 
žod} tarė DBLS C V pirmininkas 
v.s. J. Alkis. 

Nuo pirmadienio skautai ir 
skau tė s s tovyklo je mokėsi 
kompasų ir žemėlapių orienta
cijos, rengėsi iškylai. Mažiau 
šieji trečiadienį buvo išvykę į 
Windsoro parką. Ketvirtadienį, 
po laužo, j au gerai sutemus, 
vyko vakarinės šv. Mišios su 
žvakutėmis rankose. J a s atna 
savo ir gražų pamokslą pasakė 
kun. R. Repšys. Jo tema — „Lie
tuva su Kr is tum". Maldos žo
džiai, žvakučių šviesos lydimi, 
kilo į žva igždėmis nusė tą 

LSS AUSTRALIJOS 
RAJONAS RUOŠIASI 

STOVYKLAI 
Kai Amerikos ir Europos 

žemynuose skautiškos stovyklos 
liko prisiminimuose, broliai ir 
sesės Australijoje dar planuoja 
savo vasaros stovyklą. 

Rajono stovyklai jau surasta 
stovyklaviete pas ukrainiečius 
prie okeano Anglesea, t ik 20 
minučių kelio nuo Geelongo. 
Ten yra net ir olimpinis mau
dymosi base inas , a r t i 140 
asmenų gali miegoti barakuose. 

Stovykla prasidės 1991 m. 
sausio 21d . ir ji baigsis sausio 
12 d. Rajono stovyklos rengimo 
komitetą sudaro: Petras Šurna, 
Linas Šeikis (jie abu pirmi
n inkai ) , Rasa S ta tkuvienė , 
Narcizas Ramanauskas, Juozas 
Lukai t i s , Gintaras Šimkus, 
Audra Šimkutė, Marius Baltu
t i s , L u k a s Zdanius , Vija 
Gaidelytė, Aidas Antanaitis ir 
naujai pakviestas Jonas Ruk
šėnas. 

„Nerijos" tunto gintares laukia svečių iš JAV Kanados ir La-tuvos 
atvykstančių \ rugsėjo 1516 d. Lemonte vyksianti & . tuuninkų.-ių. vadovų,-
ių suvažiavimą. 

Nuotr J . T a m u l a i č i o 

REGISTRUOKITĖS SKAUTININKŲ 
SUVAŽIAVIMUI 

LSS skautininkų.-ių ir va- simus. 
dovų,-ių suvažiavimas, šau- Atvykstančių patogumui neto 
kiamas LSS Brolijos ir LSS liese esančiame viešbutyje 
Seserijos rugsėjo 15 ir 16 Deluxe Budget Inn, 12241 Ar-
dienomis vyks netoli Chicagos, cher Ave., tel. 708—257-6688 
Lemonte esančiame Lietuvių rezervuota 12 kmb. Kambariu 
centre. Suvažiavimą globoti kaina - kambarys su 1 dviguba 
sutiko jūrų skaučių „Nerijos" lova - 35.45 dol. parai. Kam-

Kuropos r.ijono ^tov vkloje vadovai vs J Alkis, vs .J Maslauskas. \» V (VBrien 
ir toliau matomas kun dr J. Satkevičius, stebi atžvumoiančius stovyklautojus 

tuntas . 
Visi skautininkai,-ės, vado-

vai,-ės raginami suvažiavime 
dalyvauti ir nedelsiant apie 
dalyvavimą pranešti jps Vio
le ta i Paulienei , t e l . 708— 
584-5527, arba jps Viligailei 
Lendraitienei, tel. 708-388-
2041. Brolijos nariai praneša vs 
Antanui Paužuoliui, tel. 312— 
434-5714. Čia minimi asmenys 
atsakys ir į jums rūpimus klau-

dangų. 
Penktadieni ruošėmės įžo-

•ižiui, patyrimo laipsniui bei 
specialybėms. Pavakarėje at
vyko anglas svečias skauti
ninkas Brian D. Carnaby — 
Liaison Scouter to Boy Scouts of 
America/U.K. ir jo žmona. Per 
vėliavų nuleidimą jis kreipėsi j 
visus sakydamas, kad jam labai 
gerą įspūdį padarė lietuviai 
skautai ir skautės, pažadėjo 
apie juos parašyti vietinėje Ips-
wich bei skautiškoje spaudoje. 

Vakare prie ežerėlio, po 
ąžuolu, vyko „vaidilų" laužas. 
S k a u t a i ir svečiai buvo 
supažindinti su senovės lietuvių 
religija, vaidila, vaidilutėmis. 
Gedimino sapnu.. Vaidilai 
plaukiant iš kitos pusės ežerėlio 
su šventa ugnimi kažkas atsi
tiko plaustui, tad vaidila turėjo 
bristi \ krantą... Laužas bai
giamas „Lietuva brangi". 

Šeštadienį jau nuo ankstyvo 
ry to į stovyklos uždarymo 
iški lmes rinkosi tėvel ia i , 
rėmėjai ir svečiai. Esant karš
tai dienai, buvo trumpinama 
iškilmių programa. Po oficialios 
dalies vyko apdovanojimai: pa 
gerbti s.v. vyr. si. Tony Philpott. 
ps. P. Veršelis, psl. R. O'Brien 
ir si. A. Gasperas. Įteikiamos 
dovanos viešnioms iš Lietuvos, 
o jos apdovanojo dovanėlėmis 
stovyklos vadovybę. Anglas 
skautininkas B. D. Cornaby 
įteikė gražų skydelį su padėkos 
įrašu. 

Stovyklos viršininkas perskai
tė gautus stovyklautojams svei
kinimus ir padėkojo visiems 
rėmėjams: DBLS-gos CV-bai. 
klubams, organizacijoms, redak 
cijoms, J. Levinskui ir M Ba 
rėnienei už „Lithuania" Nr 7 

Po trumpos pertraukos prie 
ežerėlio vyko paskutinis laužas: 
įvairios dainos, šūkiai, skan
davimai. Pabaigai visi sustoję 
rateliu atsisveikino laužo malda 
ir pažadu, kad ateinančiais 
metais susitiks 42 oje vasaros 
skautų stovykloje. 

barys su dviem dvigubom lovom 
— 41 dol. už parą. Užsakant 
kambariu* prašoma pranešti, 
kad esate i.ithuanian Scouts 
Association nariai. 

Maitinimasis: pusryčiai — 4 
dol., pietūs 5 dol. ir vakariene 
— 7 dol. (Rengėjams svarbu iš 
anksto žinoti dalyvių skaičių, 
kad būtų .alima atitinkamai 
pasirūpint: maitinimu, nak 
vynėmis. taip pat transpor 
tacija iš >r atgal į aerodromą, o 
taip pat kelione nuo viešbučio į 
suvažiavimo vietą Lietuvių cen
t re , Lemonte. Tad i lgiau 
nelaukdami praneškite apie 
jūsų dalyvavimą. 

„LITUANICA" PRADEDA 
NAUJUS VEIKLOS METUS 

„Lituanieos" tuntas naująjį 
s k a u t a v i m o sezoną p r a d ė s 
naujų skautų registracija ir 
pirmąja sueiga šeš tadienį , 
rugsėjo 15 dieną, tuo j po 
pamokų lituanistinėse mokyk
lose. Registracija bus vykdoma 
Jaunimo centre. Chicagoje, i r 
Lie tuvių cen t re . Lemon te . 
Informacijai ir registracijai 
kreipiamasi į Tomą Migliną, tel. 
312-776 1063. Priimami ber
niukai nuo 6 metų amžiaus. 
Visi kviečiami į s i jung t i 
smagion lietuviškon-skautiškon 
veiklon. 

N A U J A VIETININKE 
WORCESTERYJE. . . 

Neringos-Nevėžio Tn., Wor-
cester, MA, vietininkė ps. fil. 
Terese Meiluvienė. esanti parei
gose nuo 12.1.87, jos pačios pa
geidavimu, baigė einamas pa
reigas š.m. gegužės 1 d. Nauja 
vietininke paskirta v.s 
Markev ič ienė . 

Irena 

JŪRŲ SKAUTUOS GERASIS 
DARBELIS 

J.v.s Jonui Raibužiui 1976 
m. mirus. Prezidento Antano 
Smetonos jūrų budžių įgula, 
vadovaujama j . s . Jono Jova-
rausko. ir Chicagos Jūrų skauti-
ja j.v.s kunigo Jono Raibužio 
prisiminimui 1976 m Jaunimo 
centro sodelyje pastate menišką 
lietuviška koplytstulpį. Koplyt
stulpio lentelėje skaitome: 

J.v.s. kun. Jonui Raibu 
žiui.S-J Mylimam Dvasios 
Vadui prisiminti Chicagos jūrų 
skautes ir skautai 1976.IV 15 d. 

Dabartiniu metu koplyt 
stulpis- reikalingas skubaus re

monto. Chicagos jūrų skautinin
kų „Grandis", padedama Jauni
mo centro prievaizdos Adomo 
Va i tkev i č iu s , j au pradėjo 
atnaujinimo darbus. 

Kreipiamės i jūrų skautijos rė
mėjus, jūrų skautininkus.-es, 
brolius ir seses, prašydami prie 
šių pastangų prisidėti auka, kad 
gerasis darbelis būtų įvykdytas. 
Savo paramą siųskime: J .S. 
„GRANDIS", Leopoldas Kupci-
kevičius, 6019 W. 59th St., 
Chicago. IL 60639. Čekius 
rašvti: Lithuanian Scouts Assoc. 
GRANDIS. 
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DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tet. (1-312) 767-7575 
5780 Archer Ava 

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

DR. VUAY BAJAJ. M.D.. S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy C'oss ir Cnrist ligon.nems 

2434 W 71 Straat Chicago 
Tel. (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai) 

Pirm antr ketv . penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. tel. (1-312) 471 -330* 
Rez. (704) 442-8297 

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

7722 S. Kedzla Ave., 
Chicago. IN. 60652 

Pirm , antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)248-0067; aoa (708)246 6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORO MEOICAL BUILOING 

6449 So. Pulaekl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Dtagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tet (1-312)436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Krauiagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tet. (706) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ava.. Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitanmą 

Narmt (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

8132 S. Kedzla. Chicago. III. 
Tai. (1-312)925-2670 

1185 Dunda* Ava., Elgln. III 60126 
T«1. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd . Hlckory Hllts, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus 'r k'auio ligos 
Necfiirurgmis išsiplėtusių ve~'j 

IT hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulamki Road 
Tai. (1-312)585-2602 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt a n f ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuotu >r ( namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Danty Gydytoja 

2659 W 59tn St Chicago IL 
Tai. (1-312)476-2112 

9525 S 79th Ave H>cko<-y Hiils. 
Tai. (706) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tiknna'akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 at St. 

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

Pato* Vieton Cantar, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts IH Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D 
Gydytoias >r chirurgas 

Anestezijos '< skausmo gydymo specialistas 
Sherman ngonme Eigm iL 

Tel. (708) 837-0005 
Skambinti galima 24 vai 

T. RAMA, M.D. 
Specialybe — Chirurgija 
2454 Wast 71 st Straat 

rei (1-312) 434-1118: Raz. (708) 852-0819 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

3 'ki 7 v v Tik susitarus 

LSS Ku: .ix .s rajono 41 tn»*. -t<>vykli» viršininkas vs S B. Vaitkevičius jteikia 
dovanele \ie$niai — Lietuvos Skaučių Se«enio« Vyriausiai skau t in inke! vs 
Almai l)\..rev'Kien« • r n. Va.* irk) 16 kulinarijos Vokietijoje skautų.-čių j 
tunto mnnninka-s > Petrą.* Veršelis. 

Tai. kabineto Ir buto: (706)652-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
•šskyus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ P0SLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS 8EI CHIRURGIJA 
155 N. MicMgan Ava.. SuRa 324 Ir 
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Ukraina verkė 

AR DABAR PRISIKELIA 
Ukra ina mums gerai žinoma 

iš istorijos, kuri susijusi su Lie
tuva ir Lietuvos istorija. Tai sla
vų tauta, bet skirtinga nuo rusų 
ir lenkų, nuo čekų ir slovakų. 
Su rusais ukrainiečiai turėjo 
daug bendro istorijoje, turėjo 
daug monarchų laikais. Dar 
didesnius išgyvenimus turėjo 
k o m u n i s t ų k a r i u o m e n e i 
užėmus visą kraštą ir įvedus 
savo tvarką. 

U k r a i n a t u r t i n g a savo 
žemėmis ir žemės turtais . Ir 
dabar kiekvienas ukrainietis ži
no, kad 1930-1933 metais Stali
no buvo išmarinti daugiau kaip 
t rys milijonai žmonių, grynų ir 
ištikimų ukrainiečių. Badas 
šiame turt ingame krašte, kuris 
galėjo mait int i visą Europą, 
buvo sudarytas Stalino ir jo 
pataikūnų dirbtiniu būdu tautai 
genocidu naikinti. 

Ukraina labai daug nukentėjo 
caro laikais, ypač Petro Didžio
jo valdymo metais. J is visus 
aukštuosius pareigūnus skyrė 
t ik rusus, jis suiminėjo ukrai
niečių veikėjus ir juos uždary
davo iki mirties į kalėjimus ar
ba ištremdavo, kad jie daugiau 
savo kraštui — Ukrainai nedirb
tų ir rusinimui nebūtų pa
vojingi. 

Caro laikais Ukrainos miestai 
pasidarė rusiški. Ukrainiečių 
kalba kalbėjo t ik kaime ir 
mažuose miesteliuose. Tikėji
mas dar jungė daugelį ukrai
niečių su rusais , bažnytinė 
ka lba buvo senovinė slavų 
k a l b a , ku r ios uk ra in i eč i a i 
nesuprato arba mažai tesupra 
to. Tik dalis buvo unitų, nors 
Rytų apeigų. Jie skyrėsi savo 
inteligencija, tautiškumu, kova 
prieš rusicizmą ir ištikimybe 
savo g imta j am k r a š t u i 
Ukrainai . 

Anksčiau mokyklų tebuvo tik 
miestuose, kuriuose dažnai net 
p a p r a s t i žmonės kalbėjo 
rusiškai. Nors mokyklose buvo 
abi kalbos, bet kaimiečiai buvo 
beraščiai, nemokyti, mažai te
galį paskaityti laikraščius ir ki
t i e m s p a p a s a k o t i į va i r i u s 
įvykius, ypač liečiančius uk
rainiečių gyvenimą. Vėliau 
mokyklose pradėta mokyti ir 
u k r a i n i e č i ų ka lba . Tačiau 
daugeliui ji nesiskyrė arba 
mažai skyrėsi nuo rusų kalbos, 
nes abi buvo slaviškos ir leng 
vai monarchų laikais kreipia
mos į rusiškumą. 

Po revoliucijos Rusijoje Ukrai
na greitai pateko komunistų 
valdžion. Pačių ukrainiečių 
tarpe buvo daug bolševikų, 
kovojusių prieš carus ir išgany
mą mačiusių tik komunistų 
valdžioje. Lenino valdymo metu 
ir net vėliau iki 1930 metų uk
rainiečiai galėjo turėti savas 
mokyklas, galėjo užimti val
džios vietas, galėjo net išvaryti 
net inkamus rusus iš vietų ir iš 
pačios Ukrainos. 

Ukraina tuo metu atgavo savo 
tapatybe, pradėjo suprasti, koks 
yra skirtumas tarp ukrainiečio 
ir ruso. Mokyklose, nors buvo ir 
rusų kalba, nes ja reikėjo dažnai 
įstaigose kalbėti, buvo mokoma 
Ukrainos istorija ir kalba, kuri 
t ame laikotarpyje buvo gryni
nama nuo rusicizmų ir surusi
nimo. Net patys rusai pradėjo 
bijoti, kad jų tautiečiai, gyveną 
Ukrainoje , gali pasekt i jų 
papročiais ir pasidaryti ukrai
niečiais. 

Atėjo blogi laikai ir visiems 
ukrainiečiams bei visam kraš
tui . Tauta, kuri savo narius 
skaičiuoja daugiau kaip 50 mili
jonų skaičiumi, nors daugelis 
yra ištremtų į Sibirą, daugelis 
yra pabėgę į Vakarų kraštus, 
negali tik kovoti, tik žūti, tik 
būti trąša kitai tautai , jei turi 
savo rankose ginklą ir grūste 
grūdžia per mokyklas savo 

rusišką kalbą ir komunistinę 
ideologiją. 

Rytų Ukraina labiau yra su
rusėjusi ir sukomunistėjusi. Bet 
ir jie patys sako, kad nereikia 
net abejoti, jog jie nori laisvės. 
Juo labiau laisvės nori ukrai
niečiai, ilgai buvę lenkų ar 
rumunų valdžioje, slaptai išlai
kę savo katalikišką, nors ir Ry
tų apeigų, t ikėj imą. Bet 
komunistai Stalino laikais po 
1930 metų taip įsiskverbė į 
Ukrainos gyvenimą, kad ukrai
niečiai neturėjo jokios laisvės ir 
nematė jokių pragiedrulių 
ateičiai. 

Karas su vokiečiais naciais, 
komunistinės Rusijos sąjungi
ninkais, buvo ukrainiečiams pa
vojingas, bet ir išsigelbėjimo 
viltys. Visai nenuostabu, kad 
ukrainietis generolas Vlasovas 
sudarė net pulkus iš ukrainie
čių kovoti prieš bolševizmą ir 
savo krašto grobėjus, naikinto
jus ir milijonų marintojus. 
Ukrainos badas, sudarytas 
Stalino, dar buvo daugelio at
mintyje, badaujančių mirtys dar 
stovėjo prieš jų akis. Jie matė 
išsigelbėjimą tik komunizmo 
nugalėjime. 

SOVIETŲ SĄJUNGOS 
PLANAI IR TIKROVĖ 

Dabar ir ukrainiečiai atkuto 
tautiškai. Politiškai jie pradėjo 
ieškoti savo tautinės tapatybės. 
Jie žino, kad juos daugelį amžių 
išnaudojo rusa i . Nesvarbu, 
kokie tie rusai buvo — caro ar 
komunistų, bet jie ieškojo tik 
ukrainiečių turto, tik jų gyvy
bių, tik jų tautos genocido. 

š iand ien ukrainiečių yra 
visame pasaulyje. Daugiausia jų 
yra Kanadoje — skaičiuojama 
daugiau kaip du milijonai. 
Amerikoje skaičiuojama apie 
milijonas. Nors jų dalis jau 
nemoka ukrainietiškai, bet jie 
remia savo tautos laisvę, nepri
klausomybę, ekonominį gyveni
mą. Pati Ukraina jau išsiaugino 
patriotų intelektualų savo kraš
te. Pridėjus svetimuose kraš
tuose išsisklaidžiusius, jų yra 
dideli skaičiai. Ir jų daugumas 
jau supranta, kas yra laisvė. Jie 
nori, kad ir Ukraina turėtų 
laisvę ir gyventų savu gyve
nimu. 

Ukraina pasiskelbė laisvu 
k r a š t u ir savo įs ta tymus 
paskelbė viršum Sovietų 
Sąjungos įstatymų. Ji dar neat
sižada gyventi sovietišku gyven-
mu ir priklausyti kai kuriais 
atžvilgiais Maskvos tvarko
moms respublikoms. Jų buvęs 
valdytojas — Aukščiausios tary
bos pirmininkas Ivaško dabar 
yra M. Gorbačiovo padėjėjas, 
kuris turės tvarkyti komunistų 
partiją. 

U k r a i n a išsirinko savo 
Aukščiausios tarybos pirmi
ninku tokį, kokio ji norėjo. 
Paskelbt i laisvės nuostatai 
Aukšč iaus ios tarybos jau 
žinomi ne t ik Maskvai, bet ir 
užsieniuose. Ar ta laisvė jau 
bus įgyvendinta, ar Ukraina 
pajėgs kovoti ir atsikovoti 
nepriklausomybę, kol dar nėra 
visai sugriuvusi komunistų par
tija, tai sunku pasakyti. Bet 
toks mėginimas skatina kitas 
tautas, juoba Sovietų nelaisvėje 
esančias. 

Ukraina kadaise buvo Lie
tuvos kaimynė ir pavaldinė. 
Vėliau dalis kovojusių prieš 
Sovietų Sąjungos komunistų 
partiją ir Lenkijos nacionaliz
mą, dabar kovoja jau už savo 
nepriklausomybę, už tautinį 
identitetą, u i ukrainietiškumą 
savo krašte. Yra ir ten nemažai 
tautos išdavikų, bet ukrai
niečiai kovoja prieš savuosius ir 
prieš svetimus grobėjus. Kaip į 
Lietuvą, taip dabar į Ukrainą 
žvelgia visas pasaulis. Laisvė 
visur yra laikoma šventa teise, 
nors daugelis prieš laisvę dar 
pasisako. -

Bene prieš 12 metų dr. Alek
sandras Štromas, lankydamas 
JAV lietuvių telkinius, kalbėjo, 
kad rusiškas kolonialinis komu
nizmas braška ir reikia ruoštis 
momentui, kai jis visai subyrės. 
Daugelį ši žinia gerai nuteikė, 
bet buvo ir tokių, kurie į tai pa
žiūrėjo skeptiškai, nes tuo metu 
atrodė, kad sovietinio komuniz
mo tvirtovė neįveikiama. Kai 
kur spaudoje tokie pranašavi
mai buvo pavadinti iliuziniais, 
tinkančiais tik juokų skyriui. 

Dabar esame liudininkai, kad 
dr. A. Štromo prognozė buvo tei
singa. Sovietų imperijoje vyksta 
irimas. Sistemai, kuri remiasi 
valstybiniu kapitalizmu, nieko 
nepadėjo nei stachanovininkų 
metodai, išprievartaujant darbi
ninkus, nei lenktynės, nei penk
mečių planai. 

1940 m. Lietuvą pagal Mask
vos planą įjungiant į Sovietų Są
jungą, Antanas Sniečkus kalbė
jo, kad tai užtikrinsią greitą ir 
spartų socializmo kūrimą, nes 
„tarybinių penkmečių išugdyto
ji stambi pramonė pakels mūsų 
krašto ūkį į tokias aukštybes, 
apie kurias tebuvo galima tik 
svajoti". Stasys Uosis straipsny
je „Imperijos žlugimas" (Lietu
vos aidas, Nr. 43) sako: „Tai 
sistemai atėjo galas. Ji griūva 
nuo pakraščių — Rytų Europos 
šalių, inkorporuotų į vadinamą
jį socialistinį lagerį. Ji griūva ir 
iš vidaus — TSRS, nes prasidėjo 
pavergtų ir skurdui, nelaisvei 
pasmerktų toje imperijoje tautų 
išsivadavimo judėjimas. Todėl 
TSRS negali ir neturi būt i tei
sinė valstybė. Beviltiškos M. 
Gorbačiovo pastangos neteisėtai 
imperijai suteikti teisinės vals
tybės statusą. Ji turi būti neįtei
sinta, o išformuota, ir kiekviena 
respublika turi atgauti savo ne
priklausomybę, atstatyti valsty
bingumą ir įeiti į Europos bend
riją". 

IGNAS MEDŽIUKAS 

N. Ryžkovo pažada i 
1986 m. pradžioje įvykusiame 

XXVII partijos suvažiavime So
v i e tų Sąjungos minis ter ių 
tarybos pirm. N. Ryžkovas už
tikrino, kad nacionalinių paja
mų prieauglio tempai padidės 
nuo 3,1 procento vidutiniškai 
per metus praėjusiame penkme
tyje iki 5 procentų. „Lemiamas 
žingsnis, įgyvendinant progra
minį uždavinį, kalbėjo jis, kurį 
prisakė mums Leninas — pa
siekti jo aukščiausią pasaulinį 
lygį - bus žengtas per artimiau
sius 15 metų. Pagrindinėse 
kryptyse numatoma padidinti 

darbo našumą visame liaudies 
ūkyje iki 20OO metų 2 . 3 - 2 5 
karto". 

Toliau tęsdamas pranešimą, 
Ryžkovas užtikrino, kad nacio
na l in ių pajamų prieaugis 
1986—1990 m. padidės 1.6 kar
to. Nacionalinės pajamos 1990 
m. sieks 614 milijardų rublių, o 
pramonės gamybos apimtis — 
trilijoną rublių. Modernizuojant 
techniką veikiančios gamybos, 
jai skiriamų kapitalų įdėjimų 
dalis nuo 37 proc. iki 1985 m. 
padidės iki 50 procentų 1990 m. 

Numatyta padidinti grūdų 
gamyba iki 250-255 mil. tonų, o 
mėsos iki 21 mil. tonų Penkme
čio gale iki 1990 m., jis sakė, 
nebus šeimų, kurių pajamos, 
skaičiuojant vidutiniškai vie
nam žmogui, nebus mažesnės 
kaip 50 rublių per mėnesį. Gy
ventojai bus geriau aprūpinami 
maisto produktais, ypač mėsos 
ir pieno produktais, daržovėmis 
ir vaisiais. 

Pramoninių prekių aprūpini
mo srityje jų lygis žymiai 
išaugo, daugelio gaminių rinko
je yra pakankamai Būsią geri
nama jų kokybė ir asortimen
tas . Per penkmetį mažmeninė 
prekių apyvarta (neskaitant vy
no ir degtinės) numatoma padi
dinti beveik trečdaliu. Per atei
nantį penkmetį numatyta ati
duoti naudoti gyvenamų namų, 
kurių bendras plotas bus iki 570 
milijonų kvadratinių metrų. Ir 
dar daug įvairių pagerinimų 
žadėjo įvykdyti N. Ryžkovas. 
Bet pažadai lieka pažadais, o gy
venimas eina savo keliu. Todėl 
nenuostabu, kad sovietų pilie
čiai drįsta viešai reikalauti, kad 
Ryžkovas su savo vyriausybe, 
kaip nepajėgus tvarkyti krašto 
ekonomiją, atsistatydintų. 

S ta l ino ins t rukci jos 
t ebeve ik ia 

Teisingai sakoma, kad leng
viau sovietų piliečiui išvykti į 
užsienį ir apsigyventi kur nors 
Paryžiuje, negu įsikurti Mask
voje ar kitame didmiestyje. Inst
rukcijos, paruoštos Stalino lai
kais 1932 m. dėl apvalymo mies
tų nuo liaudies priešų, tebevei
kia iki dabar. Jeigu neturi lei
dimo apsigyventi Maskvoje, tai 
negali čia gauti darbo. Ir at
virkščiai, neturėdamas darbo, 
negali gauti buto. Čia ir prasi
deda užburtas ratas . Kai nese
niai buvo pasklidę gandai dėl 
kainų pakėlimo, be pažymėjimo, 
kad esi Maskvos gyventojas, ne

galėjai nusipirkti net degtukų 
dėžutės ar kito mažmožio. 

Šiuo metu, kada keliamas as
meninių laisvių klausimas, su
varžymai dėl apsigyvenimo vie
tos, pastato sovietų valdžią į 
keblią padėtį. Bet iš kitos pusės, 
atšaukus tuos potvarkius, di
džiuosius miestus užplūstų dau
gybė žmonių, norinčių juose ap
sigyventi, nes šių miesto aprū
pinimas yra daug geresnis, ne
gu provincijos vietovių. Maskvo
je šiuo metu yra 9 milijonai gy
ventojų. Laukiančių butų sąra
šuose yra 1 milijonas. Kad su
laikytų antplūdį į miestus, so
vietų valdžia turėtų sudaryti ir 
kitose vietose geresnes gyveni
mo sąlygas. 

Sovietų propagandistai dažnai 
mėgsta atkreipti dėmesį, kad 
Amerikoje yra skriaudžiami 
negrai, kad čia yra benamių 
problema. Bet užsienietis, ap
silankęs Maskvoje ir kituose di
deliuose Rusijos miestuose, gele
žinkelių stotyse ir parkuose ma
to daugybę nudriskusių, skar
malais prisidengusių benamių. 
Vienas toks, paklaustas užsie
nio korespondento, pasisakė 
miegąs šuns būdoje. Ypač yra 
sunki padėtis kalinių, atlikusių 
bausmę, kurie neturi kur gy-
venti. Jiems nėra kitos išeities, 
kaip tik vėl nusikalsti ir patekti 
į kalėjimą, kur at l iekant baus
mės laiką, aprūpinimas yra ga
rantuotas. 

Lietuvių Katalikų religinės šaipe* talkininkės Daiva Keziene (kairėje! ir Rasa 
Razgaitienė baigia ruošti „Gyvybes Lietuvai*' insulino siuntimą skrydžiui 
į Lietuvą per Varšuvą 

Ekonominė p a d ė t i s 
vis blogėja 

Sovietų ekonominė padėtis ne 
t ik nepagerėjo, kaip skelbė N. 
Ryžkovas, bet dargi pablogėjo. 
Šalies nacionalinės pajamos per 
pirmąjį šių metų pusmetį, paly
ginus su tuo pačiu laikotarpiu, 
sumažėjo 1 procentu. Darbo pro
duktyvumas krito 1.5 proc. ir 
krašto pajamos sumažėjo 2 proc. 
Infliacija, užsienio prekybos ba
lanso deficitas, skolos ir nedar
bas žymiai padidėjo. Krašto val
džia nepajėgia šių ekonominių 
problemų sukontroliuoti. Sovie
tų spaudos agentūra „Tass" pri
pažįsta, kad jokių ženklų nema
tyti, jog šalies ekonomija page
rėtų. 

Šiuo metu iš bendros darbo jė
gos 164 milijonų bedarbių skai
čius pakilo iki 8 milijonų. Kai
nos oficialiais duomenimis per 
pirmąjį šių metų pusmetį pakilo 
5 proc., iš tikrųjų tris kartus 
daugiau. Surenkamos pajamos 
20 procentų mažesnės, negu bu
vo užplanuota. Biudžete de
ficitas numatytas 103 bil. rublių 

vis didėja. Valdžios statistikos 
įstaiga pastebi, kad darbininkai 
uždirba daugiau, bet pagamina 
mažiau prekių. Rezultate reikia 
mokėti aukštesnes kainas už 
būtino reikalingumo prekes, 
ypatingai maistą. Tuo būdu 
bulvių kainos pakilo 10 proc.. 
vaisių — 14 proc.. daržovių — 9 
proc. Apskaičiuojama, kad var
totojai turi išleisti 14 procentų 
daugiau už maistą ir buitinius 
patarnavimus. 

Priartėjus derliaus nuėmimo 
laikui, šalis susiduria su rimtais 
sunkumais. M. Gorbačiovo per 
tvarkai neatnešant numatytų 
vaisių, žmonių kantrybė išsisė
mė. Konservatoriai priekaištau
ja, kad kraštas reikalingas ge
resnio planavimo ir tvarkymo, 
o ne reguliuojamos rinkos eko 
nomijos, kokią Gorbačiovas ža
da įvesti. 

Nepajėgumas sustabdyti eko
nominio smukimo Gorbačiovui 
gali pakenkti ir politinėje srity
je, nes jis neteks reikalingos 
paramos savo reformoms. So
vietų ekonomistas N. Šmelev 
Gorbačiovą įspėjo, kad maisto ir 
kitų kasdieninio vartojimo pre
kių trūkumas yra labai pavojin 
gas reiškinys ir kad artimiausiu 
laiku reikia ką nors daryti. 
Šmelevas ragino Gorbačiovą 
gauti užsienio paskolų, už ku 
rias būtų nupirkta būtino reika
lingumo prekių. Kitaip, jis sake. 
ekonominė padėtis vis blogės, 
nes nėra paskatos žmonėms 
dirbti, kai jie už gaunamus at
lyginimus negali nusipirkti rei
kalingų prekių. Igor Kliamkin 
įspėjo Gorbačiovą, kad min. pir 
mininko N. Ryžkovo vadovau
jama vyriausybė neteko pasiti 
kėjimo ir Gorbačiovas turįs pa 
vesti sudaryti nauja ministerių 
kabinetą, kuris pavartotų tinka 
mesnę strategiją. 

Vaka rų p a g a l b a 

Vakarų pagalba atrodo vie 
nintelė išeitis, kurios tikisi Gor
bačiovas. Jis pasakė, kad. nežiu 
rint kai kurių užsienio saliu 
skirtingo nusistatymo, reikia 

t ikėtis užsienio paramos. įskai 
t an t ir finansinę pagalbą. Ne
sant laisvės manevruoti, jo nuo
mone, reikėtų pavartot i griež
tesnius nuosta tus ir įsikišti, 
t va rkan t krašto ekonomiką. 
..Esu įsitikinęs, kad mūsų per
tvarka pasauliui ne mažiau rei
kalinga ne^u mums patiems", 
sakė jis. 

Neseniai per televiziją buvo 
pranešta, kad Sovietų valdžia 
ieško palengvintomis sąlygo
mis, kiek galima žemesniu pro
centu paskolų industrinėse Va
karų šalyse, prašo JAV reikalin
gų kreditų pe rkan t javus. Gau
tomis žiniomis iš VVashingtono, 
sovietai norėtų gauti 2 bil. dole
rių paskolų garantijų pirkti 
maistui. Bet tokių kreditų pa
tvirt inimas pagal naują preky
bos su ta r t į p r ik l auso JAV 
Kongresui, kur i s , labai abejoti
na, ar bus linkęs lengvai švais
tytis pinigais, kai Sovietuose pa
dėtis nėra pastovi. 

Kai Sovietų Sąjungoje už dar
bą keliami atlyginimai nepro
porcingai gaunamai produkci
jai, ta i apsunkina ekonominę 
padėtį. Rublių apyvartoje padi
dėjus, jų perkamoji galia suma
žėjo. Eksporto balansas šiais 
metais 52.2 bil. dolerių, kai 
praėjusiais metais per tą patį 
laiką buvo 57.6 bil. Tuo laiko
tarpiu importas padidėjo. Jei 
praėjusiais metais buvo 61.9 
bil.. tai šių metų pusmetį 63.3 
bil. Eksportas į Rytų centro 
Europos šal is sumažėjo 10.2 
proc.. nes jos perorientuoja savo 
rinką į Vakarų kraštus. 

M. Gorbačiovas jau ateinan
čiais metais tikisi pertvarkyti 
ekonomiją iš centrinio planavi
mo ir biurokratinio valdymo, 
įvedant r inkos ekonomiją, ku
rioje vietoje valstybės kaip sa
vininko, įmonių dalininkais ir 
savininkais bus darbininkai. 
Bet reikia turėti galvoje, kad 
kainos, kurios buvo valstybės 
kontroliuojamos, pakils, nedar
bas padidės ir. pertvarkant įmo 
nes. biurokratai neteks privi 
lelijų ir galios. 

DUOBE 
Romanas 

ANDRIUS NORIMAS 
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Jo akys kažkaip iš karto apsiblausia, lyg ašarų pri
tvinksta. Tyliai tyliai pradeda lietuviškai. „Rachel, 
tave dangus man atsiuntė paguodai..." Tarytum 
drebulė vėjuje svyruoja jo plonas liemuo, o balsas 
dideliu įsijautimu ir desperacijos atspalviu priverčia 
visus nešurmuliuoti. Garsyn kyla dramatiškos gaidos, 
širdį draskančiu nusiminimu dvelkia tragiškas tėvo 
atsisveikinimas. 

Staigiu judesiu Vytas išsivaduoja iš šilto Penny glė-

tai pasakė „Ne", tai nėra meilė! Ak, Čarlis juk — Ko dabar nutilote? Ko čia stebėtis? Argi tai ne 
lietuvis... Kiekvieną žodį Vytas gerai supranta. Kiek graudi arija? Argi negaliu dėl to apsižliumbti? 
vienas žodis jį skaudžiai žeidžia! Ne, prakeiktai ne! Stengiasi prasijuokti, vaidina susijaudinusį tik tra-
Atsisakė gi jis lietuvių, net prakeikė! Taip, tegul būna giška muzika. Stveria puodelį su gėrimu Iš kar to 
jie visi prakeikti! Tėvas taip pat... Nes jis vienas Vyto supila į gerklę skysti 
nelaimių kaltininkas! Nereikia jam lietuvių! Visi jie — Tikrai, ko čia mes kvaknojam? 
prakeiktos padermės!... Dikas susigriebia taisyti situaciją. Bet balius pa-

Nebeišlaikęs, Čarliui baigiant tragišku fortissimo, biuro, o j am tai nepatinka. 
Vytas įsikniaubia į Penny glėbį, prapliupdamas — Jaut rus vyrukas truputi susižliumbe. tai ko čia 
nebesulaikoma rauda, kone vaikišku kūkčiojimu, mums ūpuotis? 
drėkindamas merginos bliuze gausiomis ašaromis. — Sakoma, jaut rumas yra žmogaus dorybe. Tik 

Čarlis nustebęs įsistebeilija į Vyto krūpčiojančią kiekvienas jį nuo kitų slepia. Todėl mes ir stebimės. 
nugarą. Niekas nebepaploja dainininkui baigus ariją. 
J i s išdidus, kad jo dainavimas taip sujaudino klau 
sytojus, o ypač vieną. Stebisi — kodėl? Nejau jis supra 
to žodžius? Nejau šis vyrukas supranta lietuviškai7 

Kambaryje taip tylu, jog galima išgirsti tolimą jū
ros bangų šlamėjimą. Tik Vyto rauda skrodžia tylą. Su 
užuojauta ir nustebimu visi žiūri į vyruką. Stella 

bio. Visas palinksta į priekį akimis įsisiurbdamas į persižvalgo su Diku. Šis tik klausiamai trukteli pečiais. 
Čarlio veidą. Krūtinė ima aukštai kilnotis nuo gilių, 
beveik konvulsiškų atodūsių. Penny stebi jo garsų ir 
nutrūkstantį alsavimą, ves sulaikant viduje aiškų 
susijaudinimą ar raudą. Dikas taip pat pastebi 
susidomėjimą Čarlio dainavimu. 

Kiekvieną žodį suprasdamas Vytas vienintelis 
giliai įsigyvena į tragiškos arijos tekstą. Namie gir
dėtos Halevy muzikos dramatiškumas pagauna jį la
biau dėl seniai begirdėtos gimtosios kalbos. Primena 
jam tėvų namus... Tėvo tragedijoje pasmerkiant savo 
dukterį mirti jis mato save — jis yra toji Rachel... Tai 
jį tėvas pasmerkė žiauriam likimui, neleido vesti 
mylimą moterį... Dabar jau jos taip pa t nebeturi... Gal 
tėvas prakeikė jį? Bet ne, štai tėvas savo dukterį taip 

Penny glosto Vyto plaukus, užjaučiančiu šypsniu glau 
džia skruostą prie jo galvos. Rankomis brauko ir tap 
noja per nugarą. 

— Nurimk, Vito... Mano mielas, brangus berne... 
Aš taip tave suprantu... 

Šiam jautrios sielos berniukui ji jaučia kažką pana 
šaus į meilės jausmą. Vyro ašaros visada jaudina. Ypa 
tingai moterį. Nujaučia kažkokią jo šeimos tragediją, 
nes iš „atostogų" grįžimas daug ką jai pasako... Sykiu 
dar neišaiškinta Vito paslaptis ją vilioja ir traukia. Jis 
jai vis labiau patinka. Toks šiltas, malonus jausmas 
raminti šį dailų berną... 

Netikėtai Vytas išsimuisto iš merginos glėbio, net 
ji išsigąsta. Atsisėda sofoje, nubraukia skruostais nusi 

myli! Gal tėvas Vytą taip pat myli? Motina tikrai myli driuokiancias ašaras, patraukia nosimi, apžvelgia visus 
jį, jis tai žino, bet tėvas? Ne, jeigu j is tada taip griež- paraudusiomis akimis. 

kad tavo draugas toks t iesmukas! 
Stella taip pat sujaudinta Vyto ašarų Moteris 

visada geriau supranta sielos kalbą. Įsipila sau 
degtinės j puoduką, tuoj pat nugerdama Ugi puses. Susi
raukia, net nusipurto, bet tęsia: 

— Pačiam iš savęs pasijuokti yra ne tik sąmojinga, 
bet ir protinga! Fui, kokia stipri , bjaurybė! 

Tiktai Ara tyliai sėdi ki tame sofos gale. Per Pen 
ny petį ji atidžiai stebi Vyto veidą. O šis bando ramin
tis, valdosi. Čarlis prieina prie Aros. lyg nori kažką 
sakyti, bet verčiau nueina prie Diko 

— Dikai. kokios tautybės Vito? Man atrodo, jis 
supranta lietuviškai, jeigu ši taip susijaudino! 

— O raganos ir velniai jį žino' Gali būti J is man 
niekad nėra sakęs savo kilimo Tik žinau, kad natūrali-
zuotų tėvų. Palauk, aš j> pats paklausiu. 

Jis pakyla ir atsistoja šalia Penny ir Vyto. 
— Ei, vaike! Dar man niekad nesi sakęs kokios esi 

tautybės. . Man atrodo, tu vienas supratai apie ką 
Čarlis dainavo. O jis dainavo lietuviškai, nes jis 
lietuvis... 

Bus daugiau) 
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„Laisvės Varpo" angliškosios 
dalies nuolatinis talkininkas 
Jonas Gedraitis, trečiosios kar
tos lietuvis, rugpjūčio 19 d. 
laidoje atsisveikino su „Laisvės 
Varpo" vadovybe ir klausyto
jais. Jo pasitraukimo priežastis 
— pasikeitimai darbe, iš kurio 
jam tenka „duoną valgyti". Jo 
darbas „Laisvės Varpe" buvo 
garbės tarnyba, kurią jis pradė
jo 1983 m. gegužės mėnesį, tai
gi, pasitraukė po daugiau negu 
7-nerių metų nuoširdaus darbo. 
Kaip angliškosios programos 
dalies talkininkas „Laisvės 
Varpe" jis pasižymėjo maloniu 
balsu, sąžiningu ir rūpestingu 
da rbu , a i šk iu minčių for
mulavimu. Ne tik vadovybė, bet 
ir klausytojai jo pasitraukimą 
apgailestauja. Atsisveikinimo 
kalboje j i s aukš ta i iškele 
„Laisvės Varpo" atliekamą 
darbą, kviesdamas visus ji remti 
darbu ir lėšomis. Jonas Gedrai
t is yra profesionalus dailės 
mokytojas. 

Jono Gedraičio pasitraukimas 
iš „Laisvės Varpo" angliškosios 
dalies talkininkų iškelia du 
klausimus: (1) anglų kalba 
„Laisvės Varpe" reikalinga ar 
ne? Šiuo klausimu nėra aiškaus 
atsakymo. Vieniems atrodo, kad 
taip, o kitiems, kad ne. Dabar 
laukiama klausytojų pasisakymo 
tuo reikalu. Jei klausytojai jos 
nepageidauja ir neprisideda prie 
jos išlaidų padengimo, tai nėra 
prasmės toliau programos dalį 
anglų kalba perduoti. (2) Jei 
paaiškėtų, kad vis dėlto angliš
koji programos dalis nepa-
naikintina, tai reikėtų, kad įjos 
paruošimo ir atlikimo darbą 
įsijungtų nauji talkininkai. At
siradus jų ne vienam, bet ke-

• liems, darbas nebūtų sunkus, 
nes jį galima būtų atlikti pakai
tomis. Bet tas darbas yra neap
mokamas, tad laukiami savano
riai talkininkai. Tinkamų kan
didatų yra daug, tik klausimas, 
ar jie sutiks įsijungti į darbą? 

Tautos šventės minėjimas 

Martyno Jankaus šaulių kuo
pa Brocktone ir šiemet rugsėjo 
9 d. ruošia Tautos šventės mi
nėjimą. 10 vai. ryto Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos bažnyčioje 
šv. Mišios už Lietuvą. Tuoj po 
Mišių salėje po bažnyčia iškil
mingas susirinkimas su ati
t inkama programa. Visi kvie
čiami. 

Darbo dienos piknikas 

Tradicinis Darbo dienos pikni
kas rugsėjo 3 d. įvyks Nu
kryžiuotojo Jėzaus vienuolyno 
sodyboje, Thatcher gatvėje, 
Brocktone. Jis pradedamas 11 
vai. ryto šv. Mišiomis, po kurių 
įvairūs lietuviški užkandžiai, 
parodėlės, laimėjimai ir šokiai. 
Kasmet piknikas sutraukia 
daug vietos ir apylinkės gy
ventojų. 

Atsiminimų įvertinimas 

Jei „Laisvės Varpui" pri 
s iunčiamos naujai išleistos 
knygos paminėti ir parecen-
zuoti, lygiai taip, kaip spaudai, 
tai su jomis supažindinami 
klausytojai. Ta prasme apie 
Jono Vengrio naujai išleistą 
atsiminimų knygą „Mano ke 
lias" rugpjūčio 19 d. laidoje 
pateiktas inž. dr. Jurgio Gim 
buto pasisakymas, kuriame tarp 
kitko nurodoma, kad tai itin 
turininga 270 puslapių knyga, 
parašyta agronomijos pro
fesoriaus. 32-jus metus dėsčiusio 
Massachusetts valstybiniame 
universitete Amherste. Knyga 
sudaro reikšmingą papildymą 
lietuvių memuarinės literatū
ros, kurioje ligi šiol turime vos 
vieną kitą pokario emigrantų 
biografiją ar atsiminimų knygą 
.Mano kelias" parašytas sklan 

džiai, skaitomas su įdomumu. 
Jame randame mažai žinomų ar 
visai nežinomų įvykių, ne t ik 
apie autorių, bet ir jo draugus, 
gimines, bendradarbius, t a rp 
kurių buvo svarbių mokslo ir 
visuomenės asmenybių. Bemaž 
du trečdaliai skirti pasitrauki
mui iš Lietuvos 1944 m..nuo
tykiams Vokietijoje ir gyveni
mui Amerikoje nuo 1949 m 
Įsimena susitikimas su lietu
viais kaliniais prie Oldenburgo. 
kur kentėjo lageryje Adolfas 
Darnusis, Balys Gaidžiūnas. 
Gabrielius Žemkalnis ir k i t i . 
Išeivijos istorijai vertingi ir 
autoriaus prisiminimai iš darbo 
Baltijos universitete Hamburge. 
Su nuostaba ir pasigėrėjimu 
skaitome autoriaus pastangas 
ištraukti iš okupuotos Lietuvos 
likusią ten šeimą. 

Paminklų a t s t a tymas 

Arch. Algimantas Miškinis, 
Lie tuvos Ku l tū ros F o n d o 
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Antaną Kulbį. po jo filmo ..Geležinis vilkas' premjeros Bostone, sveikina p.p. Bobeliai ir Rūta 
Bobelytė 

P A S T A B O S IR NUOMONĖS 

GANDAI IR FAKTAI 
J A U N U T I S P . NASVYTIS 

Šį rašinį iššaukė V. Volerto 
prezidiumo narys, rugpjūčio 19 straipsnis tilpes „Drauge" 1990 
d. „Laisvės Varpo" laidoje, 
pokalbyje su programos vedėju 
Petru Viščiniu, supažindino 
klausytojus, kaip a t s ta tomi 
okupanto sugriauti paminklai 
Lietuvoje. J is pabrėžė, kad tai 
visuotinis reiškinys, ap imąs 
visų Lietuvą. Tų paminklu at-

m. rugpjūčio 15 d., pavadintas 
„Ganda i faktų nesukur i a " . 
Šiame straipsnyje V. Volertas 
užpuola Vytautą Jokūbaitį dėl 
jo pasisakymų, liečiančių Lino 
Kojelio memorandumą Stasiui 
Lozoraičiui. Neidamas į ginčus 
teisingumo ir tikslios informaci-

s ta tymu s iekiama g rąž in t i jos labui čia duodu pilną to me-
tautai tai, kas jai reikšminga. 
Ats ta tant paminklus, d a u g 
dėmesio kreipiama jų auten
tiškumui ir meninei ver te i 
Šiais reikalais kviečiami pasi 
sakyti specialistai, žinovai, at
siklausiama visuomenės nuo
monės. Kiekvienam paminklui 
labai svarbi t inkama vieta, 
geras paminklo projektas ir me
džiaga, iš kurios jis statomas. 
Dabar Lietuvoje pamiklai ats ta 
tomi ne valstybės, bet visuome
nės lėšomis. Tuo norima pa 
brėžti visų gyventojų prisiriši
mą prie tų paminklų. Sia pras
me paminklai įgauna auklėja 
mosios reikšmės ne tik dabar 
ties, bet ir ateities kar toms. 
Politinėje ir kovoje už valsty 
bingumo atstatymą šis momen 
tas turi reikšmingą poveikį. $i<> 
naujo Lietuvos gyvenimo aspek 
to atskleidimas padeda pilnai 
atjausti dabartines nuotaikas 
tėvų žemėje. 

P . V. 

Tau tos Šventės Minė j imas 

Tautos šventės minėjimas 
Bostone vyks rugsėjo 16 d., 1 
vai. p.p. South Bostono Lietuvių 
Piliečių salėje. 

Iškilmingos šv. Mišios, šv. 
Petro bažnyčioje. 10:15 vai. 
ryto. kuriose organizacijos yra 
kviečiamos dalyvauti su vėlia 
vomis. 

RENGINIAI 

- Spalio 6 d., šeštadienį, 6 
vai. vak. — Liaudies dainų ir 
muzikos rečitalis. Atlieka Phila-
delphijos lietuvių muzikin is 
kvartetas. Marijos Gaižutienės 
keramikos parodos at idarymas. 
Parodą bus galima lankyt i ir 
sekmadienį. Rengia Bostono 
tautodailininkai. 

- Lapkričio 10 d. 6.30 vai 
vakaro Sandaros salėje 30 Inter
vale St.. Brocktone. metinis 
Balfo 72-ro skyriaus pobūvis. 

- Lapkričio 17 d. 7 vai. 
vakaro So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje Tau t inės 

- 1991 m. kovo 24 d. 3 vai. 
po pietų First & Second Church 
salėje Bostone sol. Lil i jos 
Šukytės koncertas, akompa 
nuojant dr. Vyteniui Vasyliū 
nui Koncertą rengia Naujosios 
Anglijos Baltų draugija. 

- 1991 m. balandžio 7 d. So 
Bostono Lietuvių Piliečiu d-jos 
trečio aukšto salėje koncertas , 
kurio programą atliks sol Irena 
Milkevičiūtė, sol. Virgilijus No
reika ir pianistė Gražina Lands
bergienė - visi iš Lietuvos. 

morandumo tekstą. Vienintelis 
galimas sk i r tumas tarp ori
ginalo, kur is parašytas anglis 
kai, yra mano išvertimas. Kai 
k u r būtų galima abejoti dėl ver
t imo tikslumo. Tokiose abe 
jotinose vietose įdėjau ir ang 
liško teksto ištraukas. Pastebiu, 
kad ant šio memorandumo ne
radau jokių varžymų jo paskel 
bimui ar naudojimui. 

Memorandumas Stasiui Lozo
raičiui. 

Siuntėjas: Linas Kojelis 
Liečia: Artėjimą prie Lietuvos 

— Sovietų derybų. 
Tai mano mintys ryšium su 

naujausiomis žiniomis liečian
čiomis Lietuvos — Sovietų dery 
bas. 

1. Sovietų nuolaidos (conces-
.-ions) dėl nepriklausomybes. 
Gorbačiovas Vilniui davė didelę 
n u o l a i d ą n e r e i k a l a u d a m a s 
a t š a u k t i nepr ik lausomybės 
paskelbimo kaip sąlygą pradėti 
derybas. Tai yra labai svarbi 
n u o l a i d a , k u r i o s Vi ln ius 
nepastebėjo ir kurios nenaudo-

„LAISVĖS VARPAS" 

Vienintelė lietuvių greito 
viešo susižinojimo priemonė 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
yra ..Laisvės varpo" lietuvių ra
dijo programa, perduodama lie 
tuvių ir anglų kalba kiekvieną 
sekmadienį 9:00-10:00 vai. ryto 
iš radio stoties WCAV - FM 98 
Jos vedėju yra Petras Viščinis. 
173 Ar thur St.. Brockton. MA 
02402. telefonas: (508) 586 7209. 

ja savo padėties sustiprinimui. 
2. Katyno miško nutarimas. 

Maskvos prisipažinimas dėl Ka 
tyno žudynių irgi yra svarbus 
s i g n a l a s . Lenku armijos 
žudynės, taip pat kaip ir Pa
baltijo valstybių aneksija, įvyko 
Stalino-Hitlerio pakto išdavoje. 
Jei Sovietai pripažįsta Katyno 
nelegalumą ir nemoralumą 
j iems bus lengviau tą patį 
padaryti ir dėl Pabaltijo kraštų. 

3. Derėjimasis prieš derybas. 
Vilnius neturėtų siūlyti Mask 
vai jokių nuolaidu prieš prade
dan t oficialias derybas. Post 
( turbūt Washington Post JPN) 
šiandien (kovo 17 d. JPN) repor-
tuoja, kad Prunskienė siūlo kaip 
kompromisus tarnavimą Raudo 
nojoj armijoj, pasidalinimą nuo 
savybėmis tarp Lietuvos ir S.S. 
komunistų partijų ir sovietų 
pilietybę Lietuvoje gyvenan
tiems. Bet kuri tų nuolaidų 
būtų katastrofiškos (disastrous) 
ateities nepriklausomai Lietu
vai, jei jos sovietų būtu priimtos 
(čia sakoma .. įf acceptedby the 
soviets.. atrodo, turėtų būti . . jei 
sovietams būtų duotos.. JPN' 
Dar daugiau, faktas kad Vil
nius, atnxio. sovietams siūlo 
nuolaidas kai US dabar ruošiasi 
paskelbti sankcijas kaip reaga 
vimą į sovietų ekonomine 
agresiją, griauna Busho pozici 
jas . Vietoj to. Vilnius turėtų 
paskelbti kad visi klausimai 
liečia Lietuvos — S. Sąjungos 
santykius yra ant derybų sta
lo. Mes prašome, kad derybos 
prasidėtų kaip gal ima grei
čiau, (pabraukimai L. Kojelio1 

4. Radikalus pasiūlymas: Lie 
tuvos nepriklausomybės paskel 
bimas, nors galima ir ginčytis, 
buvo geras ž ingsn i s (wa« 
arguably a good movei, ž. pri 
dedamą straipsnį dėl kitokio? 
nuomonės i Šio s t ra ipsnio 
neturiu JPN). Tačiau ban 
dymas sudaryti vyriausybę SS. 
priespaudoje yra kontraproduk 
tyvus Lietuvos interesams. Pa
saulio dėmesys tapo nusuktas į 

šalutinius įvykius, kaip lietuvių 
karių pasitraukimą iš armijos ir 
i pilietybės korteles, o ne į pag
rindinę problemą — vis dar besi
tęsiančia sovietų militarinę o 
kupaciją, tarptautinės teisės 
sulaužymą Hitlerio-Stalino pak
tu ir derybų nepradėjimą. 

Štai sugestijos kaip Vilnius 
gali išeiti iš akligatvio, į kurį 
patys sulindo: 

1. Atsaukt visus įstatymus, pa
skelbtus po kovo 11d. Yra juok
inga (ludicrous) leisti įstatymus 
ar sudaryti vyriausybę galvo
jant, kad galima valdyti tautą 
okupuotą raudonosios armijos. 
Tai išeikvoja visą Vilniaus 
energiją ir pajėgas be prasmės 
'serving no purpose>. 

2. Paskelbti, kad Lietuvos 
diena iš dienos reikalai, (day-to-
day) bus tvarkomi sovietų 
okupacinės valdžios, taip^kaip 
buvo daroma per praėjusius 
penkiasdešimt metų. (Išimtys. 
savaime suprantama, turi būti 
padarytos, pvz. Lietuvos TV ir 
radijo vadovavimas, kuris turi 
būti tvirtoje (firm) Vilniaus 
kontrolėje). 

3. Paskelbti, kad visi paskir
ti ministeriais turi pasitraukti 
<leave their government posi-
tions) ir formuoti planus ir nuo
status pookupaciniam valdy
mui. „Šešėlio" (shadovv) vy
riausybė turėtų būti sudaryta, 
kuri funkcionuotų ne valdiš 
Kuose pastatuose. 

4. Vilnius turėtų diskutuoti su 
draugiškomis vakarų Europis 
valstybėmis metodus (modali 
ties), kaip pradėti derybas, 
iškaitant laiką ir vietą kur 
derybos turėtų prasidėti. Tre
čioji pusė (third party) turėtų 
pakviesti Maskvą ir Vilnių 
dalyvauti. Vilnius turėtų tuojau 
sutikti. Pasirengdami tokiam 
pakvietimui trečioji pusė (US. 
Kanada. Skandinavija. Prancū 
zija. Italija. Vatikanas. V. 
Vokietija, Britanija. Šveicarija) 
turėtų būt i pasiruošusi tokį 
planą vykdyti tuoj po paskel
bimo. Tarptautinis spaudimas 
tada verstu sovietus sutikti. 

Nuorašai: Bill Hough. Algi
mantas Gureckas. Vytautas 
Bieliauskas, Kazimieras Ambro 
zaitis, Richard Perle. Elliot 
Abrams. 

RE/MAX 
R E A L T O R S 

GRCIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 588-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate art>a,norite būti 
Rimo Stankaus khjentais. Nuosa
vybes įkainavimas n a m o k a m a i . 

fŠ\ micllcind Fedcral 
• • • • ^ -avmgs and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indeliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925 7400 BRIDGEVIEVV 
8 9 2 9 S H A P L E M AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
40-10 A R C H E R A V E N U E 

(1-312) 254-4470 

ESEE 
LENDER 

m MLS KOMPIUTERIŲ 
pagaca galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ t ieste - pi e~.'es6uose Sąž<-
r.ngai patarnaus 

J . BACEVIČ IUS 
BEi-L-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
65?9 S <E02lE 

778-2233 

Parduodam* greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui1 

Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
išiav.nti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietine įstaiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski, Chicago. IL 60629 
(312)767-6655 

I iftiiviams žinomas ir patikimas varpas 

LB ms 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kadzle Ava. 
Ta*. 43S-7S7S 

MISCELLANEOUS 

^ \ 1 E T Q 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis 

Atlieka: Kepurinę, Brolio j 
sode, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėįa. Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė. ( 
šventę. Kadrilis ir polka. 
Jaunimo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo. 1989. 
Kaina su persiuntimu 12 doi. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL $0629 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5998 
*_ _. 

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit už 
automobil io ir ugnies draudimą pas 
mus. 

F R A N K Z A P O U S 
3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h S t r e e t 

T e l . - G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicngos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Atliekama visų rūšių mūrijimo darbus: 
plytos, blokai, stiklo blokai Murmame ka
minus ir židinius užtaisome siūles — ..tuck-
pcxnting Skambinti vakarais po 7 vai. 
708-9100884 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreipt is [ Hermis Osckys 

T«l. 585 6624 Nuo • ryto Iki • v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

Chcck ort'al! the names 
on your ę.itt lįst by giving 
U.S. Savings Bonds, the 
gitt that gro\vs. Bonds are 
backed bv the U.S. 
Government, pay com-
petitive interest rates, and 
have tax advantages. 

DRAUGE GAUNAMI ANGLŲ 
KALBA LEIDINIAI 

AVVAKENING LITHUANIA. Prof. Jack J. Stukas. 
191 psl 

A GUIDE TO THE BALTIC STATES Engrida 
Kalnins. 309 psl 

ATLAIDAI — UTHUANIAN PILGRIMAGES. Alg. 
Kezys 188 psl 

FIGHTERS FOR FREEDOM, Lith. partisans ver-
sus the U.SSR. J. Daumantas. 279 psl. 

FOREST OF ANYKŠČIAI A Baranauskas. 61 
psl 

THE FOUNDATION OF THE UNIVERSITY OF 
VILNIUS. P Rabikauskas. 75 psl 

IS THAT YOU LAUGHING COMRADE'' algis 
Rukšėnas 182 psl 

LITHUANIA AND THE UNITED STATES C. R 
Jurgela. 264 psl 

LITHUANIA 700 YEARS. Dr. A. Gerutis. 458 psl. 
Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų 

užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir 
timo išlaidos. 
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ANTRAS KAIMAS: VEI0AI IR 
TEKSTAI - stambi knyga su 
daugelio autorių straipsniais, 
humoristiniais ir satyriniais 
škicais, atsiliepimu ištrauko
mis, penkiais šimtais ilius
tracijų, gražiai išleista Am. 
Lietuviu Bibliotekos leidyklos 
{Uthuanian Library Press). 

Kaina su persiuntimu 122.00 

Užsakymus siusti. 
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ATKŪRIMAS BE 
NEPRIKLAU SOMYBĖS 

A U R E L I J A M. B A L A Š A I T I E N Ė 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

Susirūpinę sekame įvykius 
Lietuvoje . Mūsų d ide l i am 
džiaugsmui kovai už Lietuvos 
laisvę vadovaujantys ir jai atsto
vaujantys asmenys, kaip Vytau
tas Landsbergis ar Kazimiera 
Prunskienė, Vakarų pasaulyje 
pasiekė aukšto prestižo. įgijo 
pagarbą ir pasigėrėjimą. Nors 
arabų peštynių sensacija iš tarp 
tautinių žinių forumo išstūmė 
Pabaltijo valstybes, bet tai dar 
nereiškia, kad kas nors jose ne
vyksta Mus pasiekia Lietuvos 
spauda ir kas vakarą klausomės 
žinių iš Vilniaus radijo. Džiugu, 
kad Lietuvoje jau yra spaudos ir 
žodžio laisvė, tai galime su pa
sitikėjimu sekti Lietuvoje v v 
raujančias nuotaikas ir įvykius 
ir į juos t inkamai reaguoti 

Ar kas nors galėtų užginčyti, 
kad tiek Vytautas Landsbergis, 
tiek kiti Aukščiausios tarybos 
nariai, paskelbę kovo 11 dieną 
Lietuvos nepriklausomybę, pa
sielgė ne tik didvyriškai, bet ir 
rizikavo savo laisve ar gal net 
ir gyvybe, nes jie negalėjo žinoti, 
ar staliniškos dvasios likučių 
įtakoje Kremlius nesiims prie
monių tai deklaracijai pasmerk
ti ir jos iniciatorius nubaust i . 
Rinkimai parodė tautos vaiiąt J i 
suteikė tarybai mandatą veikti 
ir kovoti visos tautos vardu. 
Sunki kova su nelygiu priešu be 
didžiųjų demokratijų pritarimo, 
bet vieningai dirbant su ta is . 
kurie stovi kovos fronte, fzali bū
ti pasiekti pozityvūs rezultatai . 
jei neprotingi veiksmai jų nesu 
griaus. 

Deja paskutiniuoju laiku Lie 
tuvoje iškilo tarpusavio kovos, 
kurių rezultatai gali žymiai pa 
kenkti bendram reikalui. Gru 
pės be tautos mandato, vien pa 
siremdamos savo ambicijomis ir 
jų įkvėpta arogantiška laikyse
na, negatyviai kritikuoja ir puo 
la Aukščiausios tarybos veikla, 
pasinaudodamos a tgau tomis 
spaudos ir žodžio laisvės privi
legijomis. ..Kai du pešasi, t i e 
čias i kišenes lenda", sako senas 
lietuviškas priežodis. 

Visa tai, ką daro mirt ingas 
žmogus, nėra tobula, tai ir tary 
bai negalima statyti antžmogis 
kų reikalavimų. Kaip valstybės 
aparato, darbą tokiose kompli 
kuotose sąlygose, kurių sampra 
tą vargiai gali suformuluoti net 
ir politiniu mokslų žinovai. Juk 
valdžios aparatas dar neturi tei-
sės į savo valstybės sienų apsau 
gą. policiją ar kariuomene, todėl 
reikia stebėtis, kad d:;'- Bekilo 
chaosas ir panika, kurios nesu 
kėlė net ir sovietinė blokada 
Nesantaika patarnaus Krem 
liui. o jam pritars ir Lietuvai ne 
draugiški gaivalai Taryba save 
darbą dirba nepavydėtinose ap 
linkybese. todėl tobulumo išjos 
negalima reikalauti , bet reikia 
vertinti tai. kas pasiekta. Visa 

tai, ką ji daro, remiasi gera va
lia ir drąsa. Neužtenka, kad rei
kia kovoti su Kremliumi, bet 
prie tos gyvybiškos kovos prisi
deda dar ir kova su savo tėvy
nainiais. Ne veltui Vincas Ku
dirka užbaigė savo „tautinę 
giesmę" žodžiais: „Vardan tos 
Lietuvos vienybė težydi". Jis 
puikiai pažino lietuvišką cha
rakterį ir negalėjo. įvilkęs į po
etišką formą, nepadaryti įspėji 
:no ir priekaišto. Jei tikime, kad 
„vienybėje yra galybė", tai tuo 
principu tur i vadovautis visi, 
kurie Lietuvą myli daugiau už 
savo ambicijas. 

Tauta jau agituojama rinkti 
„atkuriamąjį seimą", skatinant 
piliečius ..pareikšti savo valią", 
lyg jie jos nebūtų pareiškę rinki 
mų metu. Ir kaip galima „at
kurt i" , atkūrimui neturint pa
čios pagrindinės sąlygos — ne
priklausomybės? Ar t ik tam. 
kad kuri nors grupe patenkintų 
savo ambicijas, kovoje su Krem 
liumi nedalyvavusi? Seimo or
ganizatoriai ir krit ikai naudo 
jasi veiklos rezultatais, nes 
daugpartinė sistema yra jos lai 
mėjimų išdava, legalizavus par 
tijas ir sutelkus spaudos laisvę 
Prie dabartines padėties, dery 
boms su Kremliumi dar tik be 
siruošiant. toks seimas griautų 
Aukščiausios tarybos autorite 
tą. palaužtų jos laimėjimų fron 
tą ar net duplikuotų jo tunka 
jas. tuo sukeldamas chaosą, nes 
eilinis pilietis negales atskirti 
autoritetą nuo autoriteto Var
gu ar toks seimas galėtų iškovo
ti Lietuvai nepriklausomybę, 
pakelti ekonominį lygi. įvesti 
savo valiutą, steigti kariuome 
nę. Tai ?i koks jo tikslas? 

Jei seimo organizatoriams rū
pi Lietuvos laisvė", t a i jie gali 
eiti j talką tarybai. Jei ne. rejš 
kia jie laukia tarybos darbo re
zultatų, kurių galutinė išdava 
būtų nepriklausoma Lietuvos 
valstybė. Jei seimo propaguoto 
jai nori įgyvendinti savo ambici 
jas. pasinaudojant kitų darbo re 
zultatais. jie neras pritarimo nei 
Lietuvoje, nei išeivijoje. Nesan 
taikai įsivyravus. Kremlius tu 
retų puikų pasiteisinimą vėl i 
savo nagus sugriebti Lietuvą, 
nes tai būtu daroma „dėl Lietu 
vos vidaus ramybes", „sutram 
dyti neramumus, anarchija" 
Gorbačiovui pozityviai paveiku? 
viešą opiniją. Vakarai Lietuvos 
neužstotų. Masinių trėmimu 
ešalonuose maty tume tuos. 
kurie dabar stovi tarybos prie 
šaky. Reikia stebėtis, kaip ilgai 
Kremlius toleruoja Aukščiau 
šios tarybos „nusikaltimą", taip 
drąsiai paskelbus nepriklauso 
mybę Bijome, kad Lietuvoje ki 
lusios peštynės jai nepakenktu 
O jei pakenks, kaip tada nesan 
taiku kėlėjai atgailaus9 Užsi 
vilkę ašutinius marškinius, pe 

Laikykis'. Tavo Collega Jonas". 
Kolegai Jonui už tokį šiltą žodį 
LF darbų vertinimą įgaliotinis 
nuoširdžiai dėkoja. 

Inž. Bronius Snarskis. Kazi
miera Jankauskaite, taip pat 

Praėjusių metų balandžio švęsdami savo amžiaus pras-
mėn. Lietuvių Fondo vadovybė mingas-deimantinio amžiaus 
paskyrė Daytona Beach. Fla., sukaktis, prisimena Lietuvių 

Daytona Beach, Fla. 

NUOŠIRDŽIAI REMIA 
LIETUVIŲ FONDĄ 

gyvenantį Jurgį Janušaitį Lie
tuvių Fondo įgaliotiniu šiauri
nės ir vidurinės Floridos lietu
viams, įgal iot inio pa re iga 
rūpintis visais Lietuvių Fondo 
reikalais: į Lietuvių Fondą 
telkti naujus narius, o esančius 
prašyti savo įnašus padidinti. 

Fondą ir jau turimus įnašus 
padidina: B. Snarskis šimtine, 
Kazimiera karimą tūkstančio 
dol įnašą padidina dar 250 dol. 
Įteikdami įgaliotiniui čekius 
šiltai vertino prasmingus LF 
darbus, prisimindami ir dabar 
kovojančią tėv\ nę. kuriai pa-
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Tenka pasidžiaugti, kad į galbos reikia, 
įgaliotinio laiškus ar žodinius Švęsdami vardines taip pat 
kvietimus jau atsiliepė nemažas 
skaičius šio telkinio lietuvių. 
Vieni į Lietuvių Fondą įstojo 
naujais nariais, kiti savo įnašus 
padidina švęsdami vardines, 
reikšmingas amžiaus sukaktis 

mūsų tėvynainiai prisiminė LF 
Antanas Kalvait is , didelis 
l ietuviškųjų organizacijų, 
bendrinių veik>mų ir spaudos 
rėmėjas tampa nauju LF nariu 
su 800 dol. jnašu. Jonas 

ar amžinybėn išlydėdami savo Kapčius. atšventęs jonines, ver-
my limuosius. tindamas LF darbus jau turimą 

Birželio men. mūsų telkinio įnašą padidina šimtine, pridė-
aktyvus v i s u o m e n i n i n k a s , damas: neturime daug, bet po 
žurnalistas. Lietuvių klubo truputį duodame visiems. O 
pirmininkas Jonas Daugėla Irena ir Jonas Kapčiai tikrai iš 
šventė savo amž iaus dei
mantinę sukaktį. Įgaliotinis, 
sukaktuvininką sveikindamas, 
užsiminė ir apie Lie tuv ių 
Fondą. Po poros dienų Jonas 
Daugėla a t s i l i ep ia graž iu 
laiškučiu. j | palydėdamas 1000 
dol. čekiu ir tuo šia proga save 
ir gyvenimo palydovę oper. sol. 
Juoze įamžina Lietuvių Fonde. 
Čekutį lydėjęs Jono Daugėlos 
laiškutis: „Mielas Jurgeli, Tavo 
žodžiai sugraudino ir mus. Lie 
tuvių Fondas atlieka pasigė
rėtinai savo uždavinius. O Tu 
pas igė rė t ina i a t l i ek i savo 
pasiimtas pareigas. Tik kieta
širdis ir lietuviškais reikalais 
nesirūpinąs žmogus galėtų 
neišklausyti Tavo šauksmo. Tad 
ir mudu su Juozyte sukrapš 
tėme paskutines kapeikas ir 
atsiliepiame į Tavo šauksmą. 

Jonas Daugėla, visuomenininkas. 
žurnalistas. Daytona Beach Lietuvių 
klubo pirmininkas, naujas Lietuvių 
Fondo tūkstantininkas 

savo kuklių išteklių atsiliepia 
auka įvairiems lietuviškiems 
reikalams. Kai kurie tėvynai
niai prisimena ir savo mylimuo
sius, jau amžinybėn išėjusius. 
Inž Vytautas ir Jadvyga Di
džiuliai, prisimindami savo 
gerąja mamytę a.a. Kazimierą 
Didžiulienę, kasmet jos švie
siam atminimui pagerbti į jos 

A.tA. 
Dr. PETER T. BRAZIS 

sulaukės 78 m. amžiaus 

lenais pasibarstę galvas, lies 
krikodilo ašaras prie laisvės 
siekių griuvėsių? 

Skaitome Laisvės lygos. Vy
tauto Landsbergio. „Respubli
kos" ir kitus „pareiškimus" ir 
jaudinames. kad tokiems reika
lams gaišinamas brangus laikas 
ir eikvojama energija. Saukiami 
mitingai, kritikuojama, prie
kaištaujama, kaltinama (kar 
tais nuskamba kaip šmeižtai), 
bet neduodama pozityvių suges
tijų, nenurodoma jų manymu 
geresnių metodu Nesantaikos 
kėlėjams patartina savo žvilgsnį 
sukoncentruoti į vienintelį ir vi 
sai tautai gyvybinį tikslą — Lie
tuvos laisvę Tikslą pasiekus, 
galima bus ginčytis ir kritikuo 
ti , bet ne dabar. Prieš kalbant 
apie „atkūrimą", reikia vienin
gai dirbti Lietuvos labui, visas 
jėgas sutelkiant konstrukty
viam darbui Atkūrimas įmano
mas tik atgavus pilną laisvę, 
kaip tauta ir kaip valstybė. 

Gyveno Palos Heights. IL. 
Mirė 1990 m. rugpjūčio 24 d 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliki' dideliame nuliūdime žmona Cecilia Ad.unski. 

dukterys Bonnie. žentas dr. Daniel •! McCarthy, Betl y. žentas 
Thomas Hoflėnd: sūnūs. dr. Peter T., m irti Betsv. dr Paui 
\V.. marti Kh/abeth. John T„ marti Donna, šešiolika anūkų 
ir du proanukai. pusbrolis Algerd Brazis su žmona Aldona ir 
pusseserė Olua Schulfer. 

Velioni< buvo žymus ir mylimas asmuo lietuviu 
visuomenėje Medicinos mokyklą jis baigė Loyolos universi 
tėte. 1937 m birželio 9 d. Velionis darbavosi Sv. K> > haus Ii 
gonineje 50 m. kaip vyresnysis chirurgas; taip pat buvo ii 
gametis tos ligoninės medikų direktorius; 11 Pas Karu 
veteranas. Priklausė klubams ir draugijoms: Carcago Medical 
Society. Illinois Medical Soeiety. American Medical \ssocia 
tion, International College of Surgeorts. American Society <>t 
AbdominaLSur^ery. American Gename Society; Lithuanian 
Chambei of Commerce. Knights ofColunibus. ith degree, 
Mundelein Council: taip pat dirbo kaip savanoris gydytojas 
Sv. Šeimos Viloj< buvo Tėvu Marijonų ir Šv. Kazimiero 
Seserų rėmėjas. 

Kūnas pašarvotas penktadieni, rugpjūčio 31 d. nuo 3 iki 
9 v v. Beverly Ridgt (hapel koplyčioje, 7020 W. 127 St.. Pake 
Heights. IL. 

Laidotuvės jvyk-< šeštadienį, rugsėjo 1 d Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydytas i St. Alexander parapijos bažnyčia, 
12530 S TOAve., Palos Heights, IL, kurioje 10 vai. ryto įvyks 
geduline•* pamaldos už velionio siela. Po pamaldų bus nuly 
dėtas » Šv. Kazimiero lietuviu kapines. 

Nuo- džiai kviečiame visus gimines, draugus ir Į I 
tarnus d. yvauti šiose laidotuvėse 

Nulr. 
gimine^ 

Laici' 

le žmona, dukterys, sūnus, anūkai ir kiti 

avių direkt. James Melka. Tel 312 779 44! 1. 

A.tA. 
MARIJAI BAZILIAUSKIENEI 

mirų- mui VINCUI BAZUT. jo žmonai DANAI, 
anūk- RITAI ir ANDRFAV J U K Z Y K , dukrai 
DANUTEI ir STASIUI GEL OŽIAMS lv>i m šeimai 
reiškia- e nuoširdžią užuojauta. 

Irma ir .Julius Gelažiai 

Pasirąžyta sutartis tarp Lietuvos svvikat >- ministerijos ir Illinois universiteto* Ihicagoje pasikeia 
ti nudilino- darbuotojai!! Pasirašyme dalyvavo St Baras. A Draugelis. .J Kulys. K. Doman 
skis.dr Karen Hitchcock. dr Kevin ('roke. dr ManfrdCziesla. di A. Brenner Friedl. dr A Lau 
ceviiiu- <lr I. Ro\;t/ Illinois universiteto kancleris dr James-J Stuk-. B Jasaitiene. V Vai 
dr V Vanagūnas. dr I Brody dr Br. Vaškelis, P Žumbakis. dr. V. Šaulys ir R Barneikis 

NEW JEPSEY, NEW YORK - "Lietuvos Atsiminimai', pir
madienis 5 nuo 8 Iki 9 v v. Iš Seton Hali Universiteto stoties, 
89 5 FM tnga . "Muslc of Llthuanla" programos, vedamos 
anglu ka-»,»* tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdimo*. -"> 7:30 Iki 8 v. v. Dr. J. J. Stukas - direktorius. 
234 Su. •' Of- Watchung. N.J 07060 Tel. 201 753 - 5636 

suskaitą LF meša po 1000 dol. 
ir jau įnašas siekia 9000 dol Tai 
gyvas paminklas mylimai 
mamytei. Neseniai savo myli
mus vyrus prisiminė: Elena Pa-
girienė — a.a. Vytautą Pagiri ir 
Viktorija Andrulienė — a.a. 
Adolfą Andrulį, jau turimus LF 
jų a tminimui įnašus padi-
dindamos naujais. 

I vėliausius įgaliotinio laiš
kučius atsiliepė Deltonoje gyve
nantys Petrutė ir Balys Lukai, 
įstodami į Lietuvių Fondą su 
500 dol. įnašu. P. ir B Lukai la
bai tylūs, malonūs šio telkinio 
gyventojai, aktyviai dalyvauja 
šios kolonijos lietuvių gyvenime 
ir niekada nepraeina pro aukų 
rinkėją sąraše neįrašė stam
besnės aukos lietuviškiems rei 
kalams. 

Lietuvių Fondo reikalams 
jautrūs yra ir LB Daytona 
Beach apylinkės pirmininkas 
Juozas ir Jadvyga Paliuliai, 
prisimindami kovojančią lietu
vių tautą, savo jau turimą LF 
įnašą padidino dar 500 dol. Su 
šimtine atsiliepė ALT s-gos 
Daytona skyriaus iždininkas 
Pranas Damijonaitis, tuo tap
damas nauju LF nariu. Pranas 
Damijonaitis didelės pareigos ir 
darbštumo žmogus taip pat 
jautriai reaguojąs ir į mūsų 

veiksnių bei fondų prasmingus 
darbus, remdamas savo auka 

Truputį statistikos: Nuo pra
ėjusių metų ba l andž io iki 
rugpjūčio šių metų, į įgaliotinio 
prašymus atsiliepė iš viso 34 
šeimos ar pavieniai asmenys. Iš 
jų 21 naujas LF narys. 13 narių 
savo įnašus įvairiomis progomis 
LF padidino. Per tą laiką LF šio 
telkinio lietuvių įnašas 7,750 
doK 

LF įgaliotinis nuoširdžiai dė
koja visiems jau atsiliepusiems 
į jo laiškus ar žodinius pra
šymus ir įstojusiems į LF nau
jais nariais ar savo įnašus padi
dinusiems, įgaliotinis būtų la
bai dėkingas, kad gavusieji 
laiškučius i juos atsilieptų, ar 
tai būtų teigiamas ar neigiamas 
a t s akymas , nes t u o b ū d u 
palengvėtų įgaliotinio darbas 
bei rūpestis. Iki Naujųjų metų 
įgaliotinis numato aplankyt i 
laiškučiais visus šio telkinio 
lietuvius, kviesdamas tapti LF 
na r i a i s ar t u r i m u s įnašus 
padidinti. 

Šiais metais LF vadovybė nu
mačiusi užbaigti telkti penktąjį 
milijoną. Tad džiugu pažymėti, 
kad šioje talkoje nuoširdžiai 
dalyvauja ir mūsų telkinio 
lietuviai. 

J . Januša i t i s 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

miru^. 
R O M I ! 
reiški.i 

A.tA. 
ALEKSANDRUI NELSU1 

šeimos nar iams, o 
NELSUI su šeima 

v paė 
nuo-

mūsų mecenatui 
irdžią užuojautą 

Liftui m Opera 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 IVest 71 st Street 
C hieago Illinois 6062<* 

M3I2M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South RobertS Road 
Palos Hilk Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-86.V2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South =>0th Avenue 

( įcero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių ruimus galite pas iek t i 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANIHONY B. PETKUS 
DONAI O A PFTKUS 

DONAI O M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 50 A v e . , C i c e r o , I l l i n o i s 

PATARNAUJA (TUCAGO.JE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . (708) 652-5245 

i 

file:///ssocia


DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. rugpjūčio men. 29 d. 

x Chicagos aukštesnioji li
tuan i s t inė mokykla mokslo 
metus pradeda rugsėjo 8 d. 9 
vai. r. Registracija, apsirūpi
nimas vadovėliais, pamokos. Tą 
dieną pamokos baigiamos 12 
vai Nuo k i to šeš tad ienio 
mokykla veikia nuo 9 vai ryto 
ligi 1.45 vai. popiet. 

x V ik to r a s Makoveckas , 
Lietuvos parlamento užsienio 
reikalų komisijos patarėjas, 
lankosi Amerikoje. Šiuo metu 
vieši Chicagoje, apsistojęs 
Seklyčioje. Dalyvaus Ateiti
ninkų studijų dienose Daina 
voje. Vakaronė — pasikalbėji 
mas ir susipažinimas su Vikto
ru Makovecku ir Chicagos 
l i e tuv i ška v isuomene yra 
rengiama rugsėjo 6 d., trečia
dienį, 7 vai. vak. Seklyčioje. Visi 
kviečiami. 

x Dr. Česlovas Masaitis, 
lietuvių krikščionių demokratų 
sąjungos pirmininkas, išvyko j 
Lietuvą ir vieną semestrą des 
tys pritaikomąją matematiką 
Kauno politechnikos institute. 
Iki sugrjžimo j j pavaduos dr Al 
fonsas Stankaitis. LKDS vice
pirmininkas. 

x Matthew Krauchunas , 19 
metų jaunuolis, kuris atlieka 
karine tarnybą aviacijoje ir šiuo 
metu yra Turkijoje, norėtų susi
rašinėti su lietuviais panašaus 
amžiaus, o ypač su lietuvai
tėmis. -Jo adresas. AMN M. 
Krauchunas. PSC #1 Box 2219, 
APO Nevv York. N.Y. 09289 

x S t a n d a r d Fede ra l Bank 
ir Saving prez. Dovidas Mac
kevičius ir vicepirm Rūta 
Juškienė paėmė visą stalą į 
,.Draugo" vakarienę, kuri bus 
rugsėjo 23 d , sekmadienį. 
Martinique pokylių salėje Sta
las yra dešimties asmenų. 

x A. a. Agotos Škėmienės 
penkerių metų mirties sukak 
čiai paminėti, bus atnašaujamos 
šv. Mišios sekmadieni, rugsėjo 
2 d . 9 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje ir antradieni, rugsėjo 
4 d Šv Kryžiaus ligonines 
koplyčioje. Kviečiame draugus 
ir pažįstamus dalyvauti šv. Mi 
šiose ir kartu pasimelsti užjos 
sielą. 

i>k i 

x JUOZAS BA( K V K H S 
namu pirkimo n pardavimo .u 
stovas. Greitas ir tikslu^ pa 
tarnavimą;.. Nemokama- namu 
įvertinimas Skambinti: Bell 
Bace RE, t<l. 77K-2233. 

- k 

\ d \ ok. l t . l s 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2M<* V\ M S» . C huafto II MK>2̂  

T>1 11-3121 TTh-^lh: 
\*VX) S Bell Rd , l ockport. II MU41 

f ei COHt M)1-48h* 
\, .įl.iiul.'-- p.i>;.il -UMtanmj 

Advokatas |onas (.ibaitis 
h24~ S Ked/ie \venue 

C h ingo I I M*>2»» 

T e l . (1-312) 778-8700 
Parho \ . i ! niu> v» IM ' \ , i ! \ .IK 

Š K t a d ** \ t iki I \ . i l d 

ADVOKATAS 
Vytenis I ietuvninkas 
2591 VV. fcMth St.eet 
Chicago. II M)b29 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 K Ogden Ase. . Ste 1H-2 
Hin*dale . II «>52l 
Tel. (70H» 325-3157 

Valandom patfal •»u^it.inm;» 

x Egidijus Mažintas, teno
ras, Kauno muzikinio teatro 
solis tas, a t l i k s programą 
„Seklyčioje"' rengiamame Lab
daros vakare. „Seklyčioje" rug
sėjo 8 d., šeštadienį, rengiamas 
Labdaros vakaras. Programoje 
kokteiliai, vakarienė, meninė 
programa. Pelnas skiriamas 
Vyresniųjų centrui paremti. 

x Vėžio išvengimas — gy
dytojo p r a n e š i m a s Alvudo 
pažmonyje Lietuvio sodyboje šį 
sekmadienį nuo 2 v. p.p. Daly
vauja kun. J. Juozevičius, gail. 
sesuo E. Peržinskiene, Valdas 
Sapkus . A n t a n a s Kevėža. 
-Juozas Pa l iū t i s , Grožvyda 
Giedraitytė, Juzefą Paulauskie
ne, muz. Juozas Sodaitis ir 
Alfonsas Šidagis. Kraujospūdžio 
matavimas, kraujo tyrimui 
lapelių išdavimas ir duomenų 
aiškinimas. Video filmas-bale-
tas. Alvudo gerybėmis pasivai-
šinimas. Visi laukiami. Visiems 
įėjimas laisvas. 

x „ L e a d e r " laikraštis, Star
ke ir Pulaski Indianoje, rašo 
apie Stasį Piežą savo rugpjūčio 
22 d. laidoje. Prezidentas Geor
ge ir Barbara Bush sveikino jį 
85-rių metų sukakties proga. 
Sukaktį surengė jo duktė su 
žentu Joanne ir Jack McGlone. 
Gimimo šventėje dalyvavo 
keturi vaikai ir 16 vaikaičių 
Zurn. St. Pieža yra buvęs redak
torius ir aprašęs kelis popiežius 
Romoje. Gimęs Lietuvoje 1905 
m rugpjūčio 18 d., bet su tėvais 
vienerių me tų a tvykęs į 
Ameriką Dabar dirba savo 
parapijoje ir priklauso įvairioms 
amerikiečių ir lietuvių drau
gijoms. St. Pieža yra ir Lietuvių 
Katalikų spaudos draugijos, lei
džiančios „Draugą", vienas di
rektorių. 

x Dr . A. Buel-Plateris , Be 
thesda. Md.. atsiuntė 25 dol. 
auka ir grąžino laimėjimų šak
neles. Po 20 dol. pridėjo: Ona 
Kartanas, Omaha. Nebraska, 
Mana Rocys, Naperville. 111.. N. 
Kaveckas. Oak Lawn. 111., Peter 
Peėenkis. Elizabeth. N.J.. Julia 
Šakinskas, Chicago. 111.. An
tanas Gurevičius. Toronto. Ka
nada Visiems nuoširdus ačiū. 

x Kostas i r Marsha Arai, St. 
Petersburg, Fla.. yra atvykę į 
Chicaga ir lanko savo draugus 
bei pažįstamus. Ta proga aplan
ke ..Draugą . pasidalino įspū
džiais iš Floridos lietuvių gyve
nimo, įsigijo naujausių leidinių 
ir paaukojo 20 dol. ,,Draugui" 
paremti. Nuoširdus ačiū. Arai 
daugeli metu gyveno Cicero ir 
buvo aktyvūs lietuvių organiza
cijose. 

x Iietuvoje reikalingą dan
tų ta isymui medžiagą galima 
gauti per „C ALIBRO CORP. ' \ 
511 E. 127 St., Lemont, IL 
60439 (Pasaulio Liet. centre 1, 
tel . 708-257-8008. 

(sk) 

x Kun. Stasys Kazėnas iš 
Kupiškio, lankęsis Vorkutoje ir 
prie Laptevų jūros 1989 m., 
Jaunimo centro kavinėje ketvir
tadieni, rugpjūčio 30 d., 7:30 vai. 
vak. pasakos, rodys skaidres ir 
filmutę apie tremtiniams Sibi
re paminklą ir palaikų perkė
limą i Lietuvą. 

x Antanas Va ivada , gyv. 
McLean, Va., kuris daugelį 
metų reiškėsi l ie tuviškoje 
veikloje, liepos 5 d. gavo kraujo 
išsiliejimą smegenyse ir 
paguldytas Fairfax ligoninėje. 
Čia turės ilgesnį laiką gydytojų 
ir žmonos Mildos prižiūrimas 
gydytis. Jam galima parašyti 
atvirutę: Fairfax Hospital, 3300 
Gallows Rd.. Falls Church, Va. 
22046 

x Baigiasi va sa r a ir prasi
deda darbai. Dainavos an
samblis kviečia visus buvusius 
narius ir naujus norinčius dai
nuoti į pirmą po atostogų repe
ticiją. Repeticija bus antradienį, 
rugsėjo 4 d., 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centro 203 kambaryje. 
Laukiame visų balsų. 

x Daumanto-Dielininkaičio 
jaunųjų ateitininkų kuopa susi
rinks Ateitininkų namuose šeš
tadienį, rugsėjo 8 d., 5:30 vai. 
vak. Bus registracija, užkan
džiai ir laužas. Lietaus atveju 
tik laužo nebus. Tolimesnei 
informacijai prašome kreiptis į 
Dainą P a k a l n i š k i e n ę t e l . 
708-717-7351 arba į Eglę Pauli-
kienę tel. 708-985-5579. 

x Pau lo s P e t r u k y t ė s s u 
Donald Stanczik užsakai prieš 
sutuoktuves eina Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčioje 
Brighton Parke. 

x Lietuvių regis t raci ja bus 
rugpjūčio 30 d., ketvirtadienį, 
tarp 2 ir 6 vai. p.p. Southvvest 
Home Equity programai. 3424 
W. 63 St. Visi lietuviai, gyveną 
šioje srityje, prašomi registruo
tis. 

x „ B r i d g e s " , L i thu-
anian-American Nevvs Journal, 
Nr. 5. išėjo iš spaudos Šiame 
numeryje rašo Albert Cizaus-
kas, R. Kub i l i ū t ė , ap ie 
Baltimores lietuvių festivalį, 
Zina Dresliūtė, Jūra Strimai-
tytė ir kt. Daugiausia apie Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimą ir Lietuvių J a u n i m o 
sąjungos susirinkimą ir naują 
valdybą. Ž u r n a l a s gaus ia i 
iliustruotas, nemaža skelbimų. 
Redaguoja Edvardas V. Meilus, 
Jr., Worcester. Mass. 

x Salomėja Smaižienė. Lie
tuvių radijo. Hot Springs, Ark., 
vedėja. įvairiais reikalais buvo 
atvykusi į Chicagą. lankėsi 
„Drauge", grąžino laimėjimų 
šakneles su 20 dol. auka ir pa
sirinko plokštelių ir naujausių 
leidinių. Nuoširdus ačiū už 
auką. 

x Romas Pūkš tys , TRANS-
PAK firmos s a v i n i n k a s , 
praneša, kad vėl vyksta į Lietu
vą ir sąžiningai tarpininkaus 
pervedant PINIGUS, tvarkant 
PALIKIMUS, perkant AUTO
MOBILIUS. Atsiskaitymas iki 
rugsėjo 15 d. T R A N S P A K . 

Si^2^JGBuf£ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjvmgos Chicagos skyri/miM 

Ryto Vyganto piešinys jo rašinėliui „Kur gyventi". 

Redaguoja J r^*± Medžiagą siųsti 3206 W. 05tb Place, Chicago. !L 6062S 

UŽMIK, LĖLYTE 

Aldonėlė migdo lėlę, 
Supa ją lėtai. 
Pasiguldžius patalelin 
Jai dainuoja taip: 

Oi, užmik, užmik, lėlyte, 
Saldžiu miegeliu. 
Oi, užmik, užmik, mažyte, 
Čiūčiu liūliu, liu. 

Jau saulutė nusileido. 
A-a-a, neverk. 
Ašaras nubrauk nuo veido, 
Akeles užmerk 

Štai . žiūrėk, meškutis 
snaudžia! 

Mik, užmik ir tu! 
Štai , sparnus paukšteliai 

glaudžia, 
Mik su jais kartu! 

Ka^ys P a p e č k y s 

MANO KELIONĖ Į 
LIETLVA 

Labas! Aš tik ką grįžau iš 
Lietuvos. Kokia graži šalis! Ten 
visi linksmi, nes negalvoja apie 
savo vargus, jiems tik rūpi 
la isvė. Pamačiau nežinomo 
kareivio pamink>. ir man net 
ašaras išspaudė, pagalvojus, 
kad Lietuvos partizanai mirė už 
Lietuvą. Jie visa širdį įdėjo į 
Lietuvą. Nuėjęs į Lietuvos 
Katedrą nusiraminau. Galvojau 
apie Vytauto Didžiojo laikus, 
kada Lietuva buvo didele, graži 
ir stipri. Norėčiau aš gyventi 
ta is laikais ir draugauti su 
Vytautu. Lietuva m a n brangi, 
ir viena žinau, kad Lietuva 
niekad nepasiduos niekam. J i 
nori laisvės ir ji ją atgaus. 
Sustojęs prie Aušros Vartų at
siklaupiau ir pasimeldžiau už 
žmones, kraštą ir save. Nuėjau 
į Vi ln iaus Univers i te tą ir 
paskaičiau bibliotekoje apie 
Lietuvos praeitį ir pagalvojau, 
ką žmonės norėtų, kad sugrįžtų 
iš praeities Gal sūnus, kurie 
žuvo . Gal norėtų s t i p r ių 
partizanų ir didesnės meilės 
Lietuvai? Tada skridau atgal į 
Ameriką. Buvau pasiilgęs na
mų. Sugrįžęs vėl pasii lgau 
Lietuvos Kai Lietuva atgaus 
nepriklausomybę, tada nu
skrisiu ir gyvensiu iki mirties. 
Ten noriu mirti. 

LIETUVA yra mano tėvynė. 
Rimas P u t r i u s , 

Kr. Donelaičio 6 kl. mokinys 

LIETUVA BUS LAISVA 

Šiais metais lietuviai galėjo 
laisvai praleisti mūsų šventę — 
nepriklausomybės šventę. Ame
rikoje mes visi galime švęsti 
Vasario šešioliktąją. Niekas 
mum nesako, kad mes negali
me. Mums niekada nereikėjo 
rūpintis, kad už trispalvės 
pakėlimą ar himno giedojimą, 
gali mus išvežti į Sibirą. Ilgą 
laiką Lietuvos žmonės negalėjo 
atvirai švęsti jokių Lietuvos 
švenčių, nes buvo uždrausta. Jei 
jie norėjo padėti gėlių ant 
paminklų, ar pastatyti kryžių 
jie slaptai tai turėjo daryti. Tik 
neseniai buvo leista švęsti 
nepriklausomybės šventę ir 
pakelti savo vėliavą. 

Vasario 15 ir 16 dienomis 
buvo minėjimai Kaune ir Vil
niuje. Tomis dienomis lietuviai 
daug atliko. Važiavo į kapines, 
padėjo gėlių ir vainikus ant 
žuvusių už Lietuvos nepriklau
somybę karių kapų. Daug chorų 
giedojo, simfoniniai orkestrai 
atliko koncertus. Daug žmonių 
susirinko gatvėse, kur jie kar tu 
šventė šventę. Kai buvo leista 
laisvai švęsti vasario 16-os šven
tę. Lietuvoje įvyko daug pasikei
timų. Aš tikrai laukiu tos dienos, 
kada Lietuva bus visiškai lais
va. Dabar atrodo, kad gal 
greitai tai įvyks. 

Dana Rugieniūtė , 
Detroitas 

(„Jaunystės šauklys") 

KUR GYVENTI 

Vieną kartą buvo ponas Aras. 
Jis nežinojo, kur gyventi, kur jo 
namai. Buvo labai karšta diena. 
Jis įlindo į „Sprite" butelį. Ten 
pradėjo kilti žali burbulai. Jis 
išbėgo, nes ne čia buvo jo na
mas. Tada įlindo į „7 Up" 
butelį. Ten kilo raudoni bur
bulai. Čia jam patiko, nes jis 
sake esąs raudonas burbulas, 
tai čia bus mano namas. Atėjo 
ištroškęs Marius ir išgėrė visą 
.,7 Up". 

Ry ta s Vygantas , 
Dar iaus Girėno l i t . m-los 

mokinys. 

Ko čia taip pamažu cimbiji (eini) 
kaip apdvėsęs? 

x JAV J a u n i m o sąjungos 
Uhieagos skyr iaus va ldyba 
p r a n e š a , kad šiais metais 
neįvyks Darbo Dienos savait
galio šokiai, nes nebuvo galima 
gauti jokios salės Union Pier 2638 W. 69 St., Ch icago , IL 
apylinkėje del jaunimo elgesio 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) per kelis praėjusius metus. 
(sk) 

x Greit pa rduodu vienos ir 
d \ iejų šeimų namus Chicagoje 
ir apviinkese. Skambinki te 
R K MAX RKALTORS, Rimas 
Stankus , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

<sk> 
x Pa t r i a dovaninių prekių 

x I šnuomojamas m o d e r n u s 
2 miegamųjų b u t a s Marquette 
Parke arti bažnyčios. Skalbyk
la vietoje. Tel. 312-925-9571. 

(sk.) 

x P r i s t a tome Lietuvoje t ik 
naujus au tomobi l ius Lada-Ži-
guli nuo $3,300 iki $3,700, 

ir elektronikos parduotuvėse Volga $6.500. Visoms dviejų 
Chicagoje ir St Petersburgo metų garantija. Keičiame dole-
Beach. FL rasite lietuviškų rius j rublius. Parūpiname bu-
prekių bei 220 voltų elektroni- tus giminaičiams. SUTINKA-
kos ir kitų. Lietuvoje pagei- ME J U S U ARTIMUOSIUS iš 
daujamų, reikmenų didelį pasi- aerouosto ir atvežame į Chica-
rinkimą TVumam užsakymus ir gą, arba jos priemiesčius. Taip 
iš kitų miestų Siunčiame pat išvežame Skambinti iki 12 
prek< - > Vilnių kargo-oro lini- vai dienos arba vakare Ąžuo-
ja. Tel. 312-778-2100. lui (312) 434-6618. 

<sk> (sk) 

Vytukas atsisveikina su lituanistinen mokyklon išvykstančia sesute 

PATARLĖS 
Iš mažos kibirkštėlės didelė 

ugnis pasidaro. 
Tegul bus ir tavo kieme 

kermošius 'Turgus). 
Kaip kirvis <u akmeniu. 
Kirvis kotą sutiko. 
J klaną puolės, sausas 

nesikelsi. 

Nesigirk pirma laiko. 
Vėlai susiprasi — laiko 

neberasi 
Gudrus, kaip lape. 
Ant liežuvio ir blyną 

iškeptumei. 

Kam liežuvis, tam pyragas, 
kam darbas, tam botagas 

DUONA 

Senovėje duona buvo kepama 
labai įvairiai. Kol dar žmogus 
nebuvo sugalvojęs krosnies 
duonai kepti, ją kepdavo ant 
įkai t intų a k m e n ų , žarijų, 
karštuose pelenuose, ugnies 
atokaitoje, duobėse, virš kurių 
buvo kūrenama ugnis. Senovi
nių kepimo būdų pėdsakų buvo 
išlikę kalendorinių ir žemdir
bystės švenčių apeigų pa
pročiuose devynio l ik tame 
amžiuje ir dvidešimtojo amžiaus 
pradžioje. Daugiausia tų pap
ročių išlaikė kai kurių Lietuvos 
vietų piemenys per Sekminių 
apeigas. Dar dvidešimtojo 
amžiaus pradžioje kai kur 
Dzūkijos piemenys lauže kep
davo aplipdytą moliu seną 
varną, žąsiną, ropėje įdarytą 
košę. Panašiai kepdavo ir tešlą, 
įvyniotą į lapus. 

Kada atsirado krosnis duonai 
kepti, sunku tiksliai nustatyti, 
nes trūksta duomenų. Tačiau 
žinoma, kad pastatų su ugnia
kuru jau buvo akmens amžiuje. 
Jų pėdsakų aptinkama archeo
loginėse iškasenose. 

Kai kurie paskutinio akmens 
ir žalvario laikotarpių židiniai, 
ypač tie. kurie išdėlioti akmeni
mis arba daryt i iš molio, 
greičiausiai buvo skirti duonai 
ir mėsai kepti. Dydžiu jie 
primena duonkepę krosnį. 
Dūkšto piliakalnyje II ir I 
tūkstantmečio prieš Kristaus 
gimimą židinys (1 x 1.5 metro 
dydžio). Duonkepės krosnies 
projektą ta ip pa t primena 
Sarnatės gyvenvietėje (Latvijo
je) ap t ik ta ugniavietė . J i , 
panašiai kaip vėlesnių laikų 
duonkepės k rosnys , buvo 
įrengta an t nestorų medžių 
grindinio, apdėto keliomis 
eilėmis žievės, ant kurios buvo 
molio ar smėlio sluoksnis. 

P . Dundul ienė 

M A R I U S IR AUDRIUS 

Kartą p n e stalo sėdėjo du ber
niukai — Marius ir Audrius. J ie 
neturėjo ką veikti. Mariaus 
sesutė žaidė su lėle. J ie gyveno 
Kaune. Audrius pakvietė Marių 
į savo namus . Juodu nuėjo. J i e 
buvo darže. Čia buvo daug 
gražių rožių. S ta iga juodu 
pamatė gyvatę. Nubėgo namo. 
Palaukę pusę valandos, vėl išėjo 
į lauką, gyvatės nebebuvo. 
Žiūrėjo į medį ir pamatė genį. 
J ie ilgai žiūrėjo, genys v is 
tupėjo. Pagaliau jiems nusibodo. 
Audrius staiga pasakė: „Važiuo
jam į Californiją, į Magic Moun-
tain". Nuėjo prašyti mamos, ji 
atsakė, kad kitais metais. Po 
metų jie nuskrido į Californiją 
ir kitą dieną nuvažiavo į Magic 
Mountain . Ten j iems laba i 
patiko. Tą dieną jie matė daug 
kiaulių. 

A u š r a Muloka i t ė 
Los Angeles Šv. Kazimiero lit. 

m-los mokinė 
(Jubiliejinis leidinys) 

VALKATA IR R A G A N O S 
(Konkursinė lietuvių 

liaudies pasaka) 
(Tęsinys) 

Sūnus keturias savaites turėjo 
gydytis, kol sugijo visos žaizdos. 
Per tą laiką pamiršo savo žmo
n ą k u n i g a i k š t y t ę ir k a r t u 
raganą. 

Po ketur ių savaičių t ėvas 
paruošė jam vestuves su ta 
mergaite, kuri pas jį buvo. 
Pak inkė ketver tą arkl ių į 
gražų vežimą. Kai įsėdo abu į 
/ežimą. iš karto nuo kažko 
arkliai pasibaidė ir ėmė daužyti 
vežimą. Mergaitė iškrito iš 
vežimo ir ratai pervažiavo per 
jos galvą. Ji buvo nebegyva. 
S ū n u s ir vos gyvas l iko . 
Vestuvės virto laidotuvėmis. Po 
laidotuvių sūnus grįžo namo 
pasikeisti drabužių. Apsivilkęs, 
rado k i šenė je ska re lę su 
įvyniotu žiedu. Tada labai 
išsigando, atsiminęs savo tikrą
ją žmoną. Skubiai nubėgo į 
užeigą ir ten dar atrado savo 
žmoną. J i jam atsakė: 

— Ar aš nekalbėjau, k a d tu 
mane užmirši! 

Tada jis laba i a ts iprašė . 
Atsiklaupė prieš žmoną ir prašė 
atleidimo. Žmona atleido. Po to 
jis paklausė žmonos: 

— K u r mes dabar eisime? 
— Eisime pas velnią, kuris 

pastatė tau rūmus ir t en mes 
gyvensime, — paaiškino jam 
žmona. 

(Bus daugiau) 

Žodynas . Paaiškinti šiuos 
žodžius: (1) susižeisti (susižeidė), 
(2) išnaudoti , (3) priekaištas, 
(4) aušt i , (5) balt i , (6) apgamas, 
(7) apgaulė , (8) apgraibomis, 
(9) apybra iža , (10) apykai ta , 
(11) apimtis, (12) apinasris. 

Klausimai: (1) Kas atsitiko su 
jaunavedžiu per keturias savai
tes? (2) Kas atsitiko po keturių 
savaičių? (3) Kokia nelaimė 
ištiko? (4) Ką jis rado savo 
drabužių kišenėje? (5) Kur jis 
sugrįžo ir ką rado? (6) Kur 
nu ta rė vykti gyventi? 

G r a m a t i k a . Čia duotos veiks
mažodžių bendratys, parašyti 
ke tu r ia i s la ika is , vartojant 
t rečiąj į a smen į : (1) AuSti, 
(2) ba l t i , (3) nokti , (4) blėsti 
(ugnis) , (5)blogt i (menkėt i 
svoriui mažėjant), (6) blukti 
(kai dažai nuo saulės nyksta), 
(7) brangti (kada kainos kyla), 
(8) bręs t i (augti) , (9) brinkti 
( į m e r k t i ž i rn ia i didėja), 
(10) vargti. 
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