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Lietuviai visur nuoširdžiai 
sveikino kardinolą 

Klaipėda. — Praėjusį savait
galį lietuviai kardinolą Juozapa 
Bernardiną, kur tik jis pasirodė, 
sutiko labai nuoširdžiai, dažnai 
net kaip kokį herojų, rašo 
„Chicago Sun-Times" reporteris 
Daniel Lehman, lydįs kardinolą 
toje kelionėje po Lietuvą. 

Jis sako, jog daugiau kaip 
10,000 katalikų susirinko pa
sveikinti jį, kai jis atvyko į 
Marijos, Taikos Karalienės, 
bažnyčią Klaipėdoje. Čia kar
dinolas iškėlė tas pastangas, 
kurių reikėjo, kad būtų atgau
ta ši bažnyčia, kurią 1960 m. 
Sovietų vyriausybė atėmė ir 
pavertė koncertų sale. 

Klaipėdoje kard. Bernardinas 
papasakojo žmonėms, kad jis 
pats ir kiti katalikų vyskupai 
Amerikoje pakartotinai reiškė 
protestus, kai buvo nusavinta ši 
bažnyčia, kuri buvo pastatyta 
jau tada, kai Sovietai buvo 
okupavę Lietuvą 1940 m. Bet 
bažnyčia su masyviu mūriniu 
bokštu niekada nebuvo ati
daryta. Komunistai ją tuoj 
naudojo koncer tams, kai 
nugriovė tą bokštą ir sunaikino 
bažnyčios vitražus bei kitus 
religinius ženklus. Bernardinas 
sakė tikintiesiems, jog yra 
malonu matyti, kad jų ir kitų 
maldos buvo išklausytos. „Mes 
džiaugiamės su Jumis ir mes 
dėkojame Dievui, kad ši 
bažnyčia vėl naudojama tam 
tikslui, kuriam ji buvo pa
statyta — maldos namams". 

Telšiuose 
Iš čia kardinolas su kitais 

delegacijos nariais atvyko į 
Telšius. Šv. Antano katedroje 
netilpo žmonės, jie klūpojo 
lauke ant akmeninio grindinio 
ir ant žolės. Iš viso kardinolas 
atlaikė trejas šventas Mišias ir 
sustojo dar 6 mažesnėse bažny
čiose šeštadienį ir sekmadienį ir 
laimino lietuvius. Visur jį pasi
tiko tautiniais rūbais apsiren
gusios mergaitės ir mėtė jam gė
les. Pamaldžiai, ypač vyresnie
ji, veržėsi pamatyti Amerikos 
kardinolą ir šluostėsi ašaras, 
kai jis išvyko. Trečiadienį 
baigiasi jo vizitas. Jis čia keliau
ja specialiu Mercedes autobusu. 

Telšiuose kardinolas priminė 
besikeičiančią padėtį, kad nese
niai buvo atidaryta vyskupijos 
Kunigų seminarija, kuri de
šimtmečiais buvo uždaryta So
vietų valdžios įsakymu. Kai jis 

Kardinolo 
Gulbinovičlaus vizitas 

Viln ius . Lenkijos žinių 
agentūra POP rašo, jog Lietu
voje lankėsi Wroclawo arki
vyskupas metropolitas kar
dinolas Gulbinovičius. Prie 
Lietuvos-Lenkijos sienos svečią 
pasitiko Sv. Teresės bažnyčios 
Vilniuje klebonas pre la tas 
Algirdas Gutauskas. Liepos 27 
d. kardinolas Gulbinovičius ap
lankė Vilniaus arkivyskupą 
Julijoną Steponavičių. Nuošir
džiame pokalbyje jie apsvarstė 
dabar Bažnyčiai iškylančius 
uždavinius, lietuvių ir lenkų 
katalikų santykius. Liepos 28 
kardinolas Gulbinovičius auko
jo Mišias Aušros Vartų švento
vėje, dalyvaujant apie šimtui 
dvidešimt lenkų maldininkų, 
kurie pėsčiomis iš Liublino at
keliavo į Lietuvą. Liepos 29 d. 
Wroclawo kardinolas pašven
tino savo gimtinėje, Priščiūnų 
kaime, netoli Buivydžių, res
tauruotą koplyčią, kurioje buvo 
pakrikštytas. 

važiavo iš Klaipėdos į Telšius, 
įvyko labai įdomus atsitikimas. 
Maždaug šimtinė kaimo gyven
tojų susirinkę laukė kardinolo 
pravažiuojančio laukų keliu, 
kad galėtų penkias minutes jį 
pamatyti. 

Šiluvoje ir K a l t i n ė n u o s e 
Šiluvoje ūkininkai perpildyto

je Gimimo Švč. Mergelės Mari
jos garbei pastatytoje bažny
čioje, kuri pasta tyta toje vieto
je, kur pasirodė Marija, klausėsi 
kard. Bernardino pamokslo. Jie 
buvo sustoję, bet buvo paprašy
ti atsisėsti ir taip klausytis jo 
žodžio. Vėliau jis vadovavo pro
cesijai į Dievo Motinos, ligonių 
globėjos, koplyčią pasimelsti. 
Atrodo, kad delegacija buvo 
sustojusi ir Gargžduose. 

Visur lietuviai kantr iai laukė 
atvykstant didžiojo svečio, kuris 
vis užtrukdavo pakelėse, žmo
nių sulaikomas. Bet Kaltinė
nuose kard. Bernardinas aplan
kė vieną asmenį, kuris negalėjo 
būti minioje ir pamatyti jį. Tada 
kardinolas nuėjo siauru kelučiu 
į namus, kur lovoje gulėjo 95 
metų senutė vienuolė sesuo 
Marija Borisevičiūtė, kuri t ik 
sužinojo, kad asmuo, kuris ją 
vizitavo, buvo kardinolas. Šiuo 
jautriu momentu kardinolas pa
laimino seselę, kuriai riedėjo 
ašaros. Vi r š jos lovos kabėjo jos 
brolio vyskupo Vincento Borise-
vičiaus fotografija, kuris 1946 
m. Sovietų nukankin tas mirė 
kalėjime. ,.Chicago Tr ibūne" 
žurnalistas rašo, jog yra da
romos pastangos, kad vyskupas 
būtų paskelbtas, kaip kankinys, 
palaimintuoju. 

Kai t i k Kaltinėnuose kardi
nolas išlipo iš autobuso, jį su 
gabaliuku duonos, medumi ir 
pieno stiklu pasitiko berniukas. 
Paragavęs, kardinolas įsijungė 
į procesiją ir nuėjo į tą vietą, 
kurioje buvo prakasta žemė 
naujai Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčiai, kai sudegė senoji 
Kaltinėnų bažnyčia. 

Saudis padės 
Jordanui 

A m m a n Jordanas. ..Los An
geles Times" rašo, jog Saudi 
Arabija pažadėjo ap rūp in t i 
Jordaną puse normos alyva, 
kurios j am reikia kasdien. Jor
dano pareigūnai patvirtino šią 
žinią ir pastebėjo, kad tai žymi 
parama. Paskutinį dešimtmetį 
Jordanas gaudavo 9 0 ^ nevaly
tos alyvos iš Irako. Apskai
čiuota, jog 33,000 stat inių, 
kurias gaus Jordanas, tesudarys 
tik 5 0 ^ alyvos, kuri reikalinga 
šiai karalystei , tad neaišku iš 
kur bus galima gauti kitą 50<£. 
Sprendimas priimti alyvą iš 
Saudi Arabijos, sulaikys kara
lių Husseiną nuo kritikavimo, 
kad sut iko įsileisti į savo 
ter i tor i ją s v e t i m a s kar iuo
menes. 

r -

pess?** 

Chicagos kardinolas Bernardinas 
lanko Kryžių kalną Jurgaičiuose, netoli Šiaulių miesto. Už jo. kairėje, 
matyti jį lydintys kun. Jurgis Šarauskas ir dešinėje kun. Jonas 
Kuzinskas. 

Irakas išleidžia užsieniečių 
žmonas ir vaikus 

— P u s a n t r o šimtmečio didin
gai stovėjusias virš Vilniaus 
katedros portalo šventųjų — 
Kazimiero. Elenos ir Stanislovo 
statulas baigia atstatyti daili
ninku dirbtuvėse. Jos buvo 
sukurtos Karolio Jelskio. kurios 
1950 m. sunaikintos. Dabar re
konstrukcijos darbus vykdo 
skulptorius Stanislovas Kuzma. 

— J u s t a s Pa leck i s yra Lietu
vos Komunistų partijos sekreto
r ius ir k a r t u Respubl ikos 
Aukščiausiosios tarybos narys. 

Kennebunkpor t a s . — Anglų 
Reuterio pranešimu, Irakas 
pakeitė savo įsakymą ir įsakė 
nesipriešinti Amerikos ir kitų 
valstybių karo laivyno pa
t ikrinimui, jei jie norės tikrinti 
Irako laivus. 

VVashingtone pa re igūna i 
mano, kad tai buvo tam tikros 
rūšies nuolaida prieš atvykstant 
Jungtinių Tautų generaliniam 
sekretoriui Javier Perez de 
Cuallar į Jordaną susitikti su 
I r a k o Užs ien io r e ika lų 
ministeriu. Tačiau prez. Bushas 
pasisakė nemanąs , kad tai 
padės baigti beveik mėnesio 
konfliktą. Prez. Bushas savo 
spaudos konferencijoje priminė, 
kad Amerika nedarys jokių 
lengvatų — Irakas tur i be 
sąlygų pasi traukti iš Kuwaito, 
nedelsiant išvesti savo kariuo
menę. Amerika ir toliau veža 
savo naujus dalinius kartu su 
Europos kraštų ginkluotomis 
pajėgomis į Saudi Arabiją. 

O k u p a n t o k a l b a 
Valstybės departamentas pra

neša , jog iš 36 irakiečių, 
kuriems Amerika įsakė išvykti, 
septyni yra diplomatai, o kiti tik 
ambasados tarnautojai. Valsty
bės sekre tor iaus asis tentas 
Lawrence Eagleburger pasi
kvietė Irako ambasadorių ir 
painformavo apie įsakymą 
išvykti. Išėjęs Irako pasiuntinys 
Mohammed Mashat pasakė žur
nalistams, jog „tai neteisingas 
veiksmas, nepriimtinas dėl to, 
kad mes nelietėme jūsų amba
sados Bagdade", bet jis nieko 
nesakė apie Amerikos ambasa
dą Kuwaite, kuriai išjungta 
elektros srovė, neduodamas 
vanduo ir įsakyta išvykti visam 
personalui. 

Pagrob t ie j i I r a k o 
„sveč ia i " 

Valstybes departamentas įsa
kė likusiems 19 Irako diplo

m a t ų personalui ne išvykt i 
toliau negu 25 mylios už savo 
ambasados ribų Washingtone. 
Prez. Bushas jau kelis ka r t per
t raukė savo atostogas ir atvyko 
į Washingtoną Pas jį vėl buvo 
atvykęs Kanados min. pirm. B. 
Mulroney su kuriuo prezidentas 
aptarė bendrą akciją. 

Jordano žinių agentūra pra
nešė, jog Amer.kos karo laivai 
sulaikė tris Irako laivus, plau
kiančius į Rauc nąją jūrą. Du 
iš tų laivų buvo oraleisti, o tre
čias sugrąžintas atgal. 

Antradienį Irako prez. Hus-
seinas paskelbė kad jis leis 
išvykti užsieniec.ų žmonoms ir 
vaikams, kur^ms anksčiau 
buvo įsakyta nebandyti palikti 
Iraką. Tai turėtų reikšti, jog 
tūkstančiai užsieniečių, kuriuos 
prezidentas Bushas laiko pa
grobtais, o Iraico prezidentas 
juos vadina „svečiais", galės 
išvykti iš Irak-1 namus. 

„Svečiai sugrĮžo 
Washingtonas. (AP) - 47 

amerikiečiai . vavo laisvę ir 
sugrįžo iš dikta; riaus Husseino 
valdomo Irako ; namus. Iš viso 
sugrįžo 24 moterys, 11 vyrų i r 
12 vaikų. Vienas jų, 76 metų 
amžiaus Lloyi Culbertson iš 
Texas valstijo- -ia pasakėjog 
pagrobtieji lau mi be vandens 
ir maisto ir neb 'O jie kaip sve
čiai. Irako ar " įsadorius yra 
pasakęs, kad amerikiečiai t en 
laikomi svečiais... J i s beveik 
miręs iš bado \ rlomatai mano, 

LIETUVOJE 
— „Akis į ak į" pirmasis 

numer i s , kur i s leidžiamas 
priedu prie „Vasario 16" Kaune 
pradėto leisti ir platinamo 80 
tūkst. tiražu, skiriamas nusi
kaltimams, nelaimėms ir katas
trofoms aprašyti. 

— Dubingių ežero pakrantėje 
Vilniaus krašto skautai susi
rinko į savo stovyklą. Šioje 
vietoje pasku t inė skau tų 
stovykla įvyko 1939 metais. 
Australijos lietuvių skautų var
du pasveikino A. Končius, 
skautu esąs nuo 1925 m. 
Stovyklavietėje šv. Mišias auko
jo kunigai A. Gražulis ir A. 
Kanišauskas. 

— Utenoje ir jos apylinkėje 
siautė audra su ledais ir buvo 
u ragan in i s vėjas, ižlaužęs 
medžius, užtvindęs gatves bei 
kelius, suniokojęs laukus ir 
sodus ir vertęs žmones iš kojų, 
bet dar nesugriovęs namų. 

— J u k n a i č i u o s e , Šilutės 
apylinkėje, pastatyti senelių 
namai, kainavę 800,000 rublių. 
Juose galės apsigyventi 30 
vienišų žmonių bei šeimų, 
kuriems reikia pagalbos. 

— 1 ie tuvos Respublikos prez. 
Vytautas Landsbergis dalyvavo 
Oslo mieste surengtoje konfe
rencijoje „Neapykantos anato
mija", kurioje dalyvavo buvęs 
JAV prez. Jimmy Carter, Če
koslovakijos prez. Vaclovas 
Havelis, Afrikos veikėjas Nel-
son Mandella bei kiti žymūs 
asmenys. 

— Mari jampolės herbą iš 
senovinių ša l t in ių a t k ū r ė 
j aunas menin inkas Rimas 
Paškevičius, garsėjąs savo 
medžio drožiniais. 

— Lietuvos Komunistų parti
ja savo padaliniuose visoje Lie
tuvoje svarsto politinę Respubli
kos padėtį ir pasisako dėl par
tijos suvažiavimo sušaukimo, 
pavadinimo keitimo ir partijos 
programos perrašymo. 

— „Tiesoje" rugpjūčio 21 
dienos numeryje spausdinamas 
Aukščiausiosios Tarybos 
Užsienio reikalų komisijos pir
mininko pavaduotojo ir Lietu
vos Komunistų partijos Centro 
komiteto sekretoriaus Justo 

asikalbėjimas apie 
iveicarijoje 37-ąją 
l ietuvių studijų 

Jungtinių Tautų 
sekretoriaus misija 

nepasisekė 
Gal Helsinkio pasitarimai padės 

Amman, Jordanas. Rugsėjo 2 
d. — Šiandien Jungtinių Tautų 
sekretorius Javier Perez de 
Cuellar pranešė viešai, jog jo 
dviejų dienų pasitarimai su 
Irako Užsienio reikalų minis
teriu nepasisekė, nes nebuvo 
galima susitarti su Bagdado 
vyriausybe, kad baigtų Kuvvaito 
okupaciją ir kad iš le is tų 
maždaug 10,000 sulaikytųjų 
vakariečių. 

Po šio nepasisekimo, generali
nis sekretorius Perez de Cuellar 
sako, jog dabar t a i k i n g a s 
klausimo išsprendimas turi būti 
nukreitpas į Helsinkį, kuriame 
šį sekmadienį susitinka JAV 
prez. G. Bushas ir Sovietų 
Sąjungos prez. M. Gorbačiovas. 
J i s spaudos konferencijoje 
pasakė esąs nusivylęs ir čia 
nenaudojąs jokios diplomatijos 
Pasitarimas vyko penktadieni ir 
šeštadienį ir buvo vienintelis 
tarp Irako ministerio Tariq Aziz 
ir Vakarų atstovo Jungtinių 
Tautų generalinio sekretoriaus 
de Cuellar. Jau visą mėnesį 
tęsiasi arabų krizė, kai Irako 

Jungtinių Tautų Generalinis seki-' 
torius Javier Perez de Cuellar 
pranešė, kad jo pasitarimai su Irako 
Užsienio reikalų ministeriu nepa>i 
sekė. 

delegacija apleido a rabų 
viršūnių susirinkimą Cairo 
mieste. Jis padėtį Viduriniuose 
Rytuose pavadino labai kritiš
ka, „galinčia sprogti bet kada'". 

Pagrobt ie j i laikomi įkai ta is 
Paryžiuje gen. sekretorius, 

kalbėdamas per prancūzų tele
viziją, pasakė, kad Irakas sutiko 
n e b e r e i k a l a u t i ambasadų 
uždarymo Kuvvaite. „I rako 
Užsienio reikalu ministeris man 
pasakė, jog jis pažiūrės, ką jis 
gali tuo klausimu padaryti. J is 
parodė tam tikro lankstumo ir 
sakė. kad neišvarys užsienio 
diplomatų ir leis jiems eiti 
pareigas". Bet jam nepasisekė 
įtikinti Irako ministerį, kad 
pasitrauktų iš Kuwaito. Taip 
pat nebuvę galima susikalbėti 
ir pagrobtųjų klausimu. Keli 
šimtai užsieniečių yra laikomi 
strateginėse vietose kaip skydas 
prieš Vakarų užpuolimą. Sekre
torius negalėjo jtikinti Užsienio 
reikalų ministerį, kad Irakas 
paklustų Jungtinu Tautu nuta
rimams, kurie padaryti vien 
balsiai. 

Dv igubas s t a n d a r t a s 
Gen. sekr. Perez de Cuellar 

pasakė, jog Irako ministeris 
Aziz pasakęs, kad Amerika 
veda ..dvigubą s tandar tą" , 
r e i k a l a u d a m a , kad I r a k a s 
pasitraukti! iš Kuvvaito. kai tuo 
pačiu metu neverčia Izraelio 
pak lus t i J u n g t i n i ų Tau tų 
rezoliucijai, kuri reikalauja, kad 
Izraelis pasitrauktų iš jo užimtų 
žemių. Ši pasakymą sakosi 
gerai sup ran t ą s Jung t in ių 
Tautų generalinis sekretorius. 
,.Viena nuodėmė nepateisina 
kitos nuodėmės". ,,Aš pilnai 
sutinku, kaip aš sakiau ir pir 
miau, kad visos Saugumo tary
bos rezoliucijos turi būti įgyven
dintos", pasakė Jungtinių Tau 
tų sekretorius. 

kad maždaug " 
japonų buvo s 
Londoną atvvk 
daugiausia mot̂  
pasakoja, kac 
pablogėjo Bagd, 
kortelės cukn. 

— Kauno m 
pradėjo leist? 
„ K a u n o laika-* 

' vakariečių ir 
sta išvykti. I 

199 žmonės, 
>s ir vaikai. Jie 
sąlygos labai 
le, nes įvestos 
r duonai. 

to savivaldybe 
-avo laikrašti 

Paleckio 
buvusią 
Europos 
savaite. 

— Kaišiadorių vyskupijos ku
rijai grąžinta „Tulpės" sanatori
ja, kuri yra Birštono kurorte. Po 
karo buvo nacionalizuota, kaip 
ir kiti bažnytinėms organizaci
joms priklausę pastatai. Dabar 
numatoma grąžinti maždaug 
220 klebonijų ir kitų pastatų, 
buvusių bažnyčių nuosavybėje. 

— Klaipėdoje evangelikams 
anksčiau priklausiusi Šv. Jono 
bažnyčia karo metais buvo su
griauta. Dabar jiems grąžintas 
tik an t Jono kalnelio stovintis 
buvusios parapijos pastatas. Čia 
neseniai evengelikų vyskupas 
Jonas Kalvanas atlaikė pamal
das. 

— 50,000 rublių padovanojo 
„Minties" leidykla stalinizmo 
aukų atminimui įamžinti. Ši 
suma paaukota iš gauto pelno, 
išleidus Valentino Gustainio 
knygą „Be kaltes". V. Gustai
nis buvo Lietuvos telegramų 
agentūros ELTA direktorius. 
Jis 15 metu buvo kalinamas ir 
šį šiurpiausią laikotarpį aprašo 
savo knygoje Paminklui aukos 
teberenkamos. 

— Lie tuvo je tik dabar 
įregistruota Žalioji partija, kuri 
susiorganizavo praėjusių metų 
liepos 15 d. 

Antroji knygų siunta išplaukė 
Į Lietuvą 

New Yorkas , 1990 liepos ii 
(LIC) — Antroji 20 tonų siunta 
su religinio ir mokslinio turinio 
knygomis ir žurnalais iškeliavo 
į Lietuvą, praneša Lietuvių in
formacijos centras. 

Liepos 19 d. iš ALKos archvvo 
Putname, Connecticut valst įjo-
je, į Bostoną, iš ten laivu į 
Hamburgą, toliau žeme per Vo
kietiją į Lenkiją, ir paskui į 
Kauną buvo išsiųstas „Krikščio
nis Gyvenime" užsakyta siunta, 
kurios 10,000 dol. transporto 
išlaidas padengė Lietuvių Kata
likų Religinė Šalpa. 

Pasiųsta 1,273 dėžės su 47.000 
knygų egz.: daugiausia „Krikš 
čionio Gyvenime" serijos kny
gos, kurias paaukojo leidykla, 
bei Lietuvių Kataliku Mokslo 
Akademijos ir Nekalto Prasidė
jimo M. Marijos seserų padova
noti leidiniai kartu su kitų 
aukotojų knygomis ir periodika. 
Pvz., pasiųsta ir Aidų, Laišku 
Lietuviams žurnalu komplektai, 
tiksliųjų mokslų knygos iš Mas-
sachusetts Instute of Technolo
gy, ir t.t. Vertė 300,000 dol 

Knygų siuntą koordinavo 
ALKos direktorius kun. Rapo
las K r a s a u s k a s , t a l k inan t 
„Krikščionio Gyvenime" lei
dyklos vedėjui prel Vytautui 
Balčiūnui. Knygas pakavo ir 

krovė Nekalto Prasidėjimo sese
rys, Vytautas Abromaitis, Juo
zas Bružas, dr. Juozas Kriaučiū
nas iš Put namo, Vytautas Su 
žiedi lis su mama iš Brocktono, 
Nenortai ir Simonaičiai iš Hart 
fordo, Stasys Rudys iš Worces-
terio. 

Knygos siunčiamos CARITAS 
adresu . Pirmoji Lie tuvių 
K a t a l i k u Religinės Šalpos 
„Knygos Lietuvai" siunta iš
keliavo liepos 12 d., iš New 
Yorko. Buvo numatyta, kad at- • 
vyks į Kauną rugpjūčio 7 d. 

Norintieji paaukoti knygų 
kitai rudeniop siunčiamai į 
Lietuvą s iunta i , skambina 
Lietuviu Kataliku Religinei 
Šalpai 718-647-2434 

KALENDORIUS 

Rugsė jo 5 d.: Laurynas, 
Justinijonas, Dingaile, Erdenis, 
Teisutis. 

Rugsėjo 6 d.: Faustas. Filo
mena. Tautene, Vaištautas, 
Skuda, Vaišvilas. 

O R A S CHICAGOJE 

Saulė teka 6 19. leidžiasi 7:19. 
Temperatūra dieną 89 1., 

naktį 68 1 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ,-KŲ RAMOVĖ 

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

SKAUTIŠKO JAUNIMO 
SUVAŽIAVIMAS 

Skautiško jaunimo — vyr. 
skaučių, sk. vyčių, gintarių, j . 
budžių, prityrusių skautų,-čių ir 
jūrų skautų,-čių suvažiavimas 
rugsėjo 15-16 dienomis vyks ne
toli Chicagos, Lemont, IL, 
esančiame Lietuvių centre. Visi 
čia minimi broliai ir sesės 
kviečiami dalyvauti. Suvažia
vimui paruošta aktuali šiems 
laikams programa. Taip pat bus 
įsijungiama ir į kai kurias pro
gramos dalis tuo pat laiku ten 
vyksiančio L S S Seserijos-
Brolijos skautininkų,-ių ir va-
dovų,-ių suvažiavimo. 

Visi v i ene tų vadovai ,-ės 
prašomi paragin t i seses ir 
brolius suvažiavime dalyvauti 
ir pasistengti sudaryti sąlygas 
jaunimui į suvažiavimą atvykti. 

Dėl informacijų suvažiavimo 
reikalais prašoma kreiptis į LSS 
Prityrusių skaučių skyriaus 
vedėją fil vs Dalę Lukienę, tel. 
(301) 983 0763. J klausimus dėl 
registracijos atsakys Chicagos 
„Nerijos"' tunto tuntininkė jps 
Violeta Paulienė, 109 Shagbark 
Rd., Elgin, IL 60120. Tel. (708) 
584-5527 

Visi suvažiavimo dalyviai,-ės 
registruojasi Lietuvių centre. 

Lemont, IL, rugsėjo 14 d., 
penktadienį, vakare, arba rug
sėjo 15 d„ šeštadienį, 8:00 vai. 
ryto. 

Suvaž iav imo D a r b o t v a r k ė : 

Šešt., rugsė jo 15 d. 
8:00 v.r. — registracija 
9:00 — Abiejų suvažiavimų 

bendras atidarymas 
9:30 — Užsiėmimai/užda

viniai. 
12:30 v. p.p. — Pietūs 
1:30 - Adv. P. Žumbakio 

paskai ta „Lietuvos derybos su 
Sovietų Sąjunga". 

8:00 v.v. — vakarienė 
7:30 v.v. — Bendras laužas 

Sekm., rugsėjo 16 d. 
8:00 v.r. — Sv. Mišios 
10:00 — Uždavinių užbaigi

mas/rezultatai 
11:00 — Sesės Zitos Rahbar 

paskai ta „Žvelgiant pirmyn". 
12:30 v. p.p. — Suvažiavimo 

uždarymas 
1:00 — pietūs. 

Suvaž i av imo užs iėmimo 
programą paskelbsime ateinan
čios savaitės „Skautybės kelio" 
laidoje. 

Pernai balandžio 1 d. Chicagoje vykusiame LSS Skau t in ink ių , ų suvaž iav ime „Ilgiausių metų" 
linkėjimais jo 75 metų amžaus ir 65 metų snautavimo sukakč ių p roga sve ik inamas fil vs Bro
nius Kviklys Š.m. rugsėjo 16 d., baigiant tok; pat suvažiavimą, rugpjūčio 28 d. staiga amžinybėn 
pašauktą skautininką Br. Kviklį prisimin.-:me akademi ja „ P a g a r b a išėjusiam Broliui" Nuo
traukoje iš k.: fil. s. Aleksandra Likanderitne, L S Seserijos Vyr iaus ia skau t in inke vs tn Stefa 
Gedgaudienė, fil vs Bronius Kviklys, vs Lile Milukienė i r s. V a n d a Zelenienė. 

Nuo t r . J . T a m u l a i č i o 

LSS VYRIAUSIA SKAUTININKE 
RAŠO: 

LSS priešrinkiminis 
suvažiavimas 

LSS BROLIJOS VADOVAMS 
Naujus veiklos me tus 

p r a d e d a n t 

Prasidėjus mokslo metams, o 
su jais ir naujiesiems skautiškos 
veiklos metams, tikiu, kad 
vilkiukų eilės žymiai gausės. 
Daug kur j au jos padidėjo. „Li-
tuanicos" tun tas Chicagoje jau 
turi daugiau negu 50 vilkiukų 
ir bebriukų, tikisi jų dar dau
giau. Subruzdo skautai ir Mont-
realyje. Ps Gintaro Nagio nuo
š i rdaus darbo dėka įvyko 
„Geležinio Vilko" stovykla, 
kurioje s tovyklavo g ražus 
pulkelis vilkiukų. 

Mūsų t a r p e daug j a u n ų 
šeimų, kurių tėvai prieš 15-20 
metų skautavo ir stovyklavo. 
Dabar jų vaikai v i lk iukų 
amžiaus . T u n t i n i n k a i ir 
vietininkai raginami užmegzti 
su jais ryšį ir pakviesti skau-
tavimui ne vien vaikus, bet ir 
tėvus bei mamytes. Aišku, 
veikla priklauso ir nuo vienetų 
vadovų pasišventimo ir sugebė
jimų. Tad visi pasistenkime, 
kad ŠĮ rudenį mūsų eilės didėtų 
ir veikla gyvėtų! 

Vienetų registraci ja 

Visi vienetų vadovai prašomi 
paskubėti atlikti vienetų regis
traciją. Metai skuba į pabaigą, 
todėl pas i s t enk ime i lg i au 
nelaukdami atlikti registraciją 
ir susimokėti nario mokestį. 
Registracija ir mokestis siun
čiami Albinui Sasnauskui. 210 
S. Oak A ve., Westmont, IL 
60559 Čekiai rašomi: Lithua-
nian Scouts Association, Inc. 
(čekiai rašomi tik nurodytu or
ganizacijos vardu, nes, juos ra
šant iždininko vardu, susidaro 
daug bereikalingo darbo ir 
vargo* Page idau t ina , k a d 
kanadiečiai siųstų MONEY 
ORDER. nes juos lengviausiai 
iškeisti. 

Lankymas is s tovyklose 

Šią vasarą aplankiau Rako 
stovyklavietėje stovyklavusius 

Chicagos skautus ir skautes, 
kur ių ten buvo daugiau negu 
150. Dvisavaitinė stovykla buvo 
gerai suorganizuota ir pasigė
rėt inai vedama. Stovyklos vir
šininkai: pirmą savaite — vs fil 
Gintaras Plačas, antrą savaitę 
— jps Violeta Paulienė. Svei
kinu daug darbo įdėjusius vado
vus ir drausminguosius stovyk
lautojus. 

Aplankiau ir „Atgimimo" sto
vyklą Romuvoje, Kanadoje. Sto
vyklos viršininkas vs Feliksas 
Mockus negailėjo darbo, todėl 
stovykla puikiai pavyko. AČIŪ! 
Stovyklavo daugiau negu 90 
brolių ir sesių, kurie jau svajo
ja apie ateinančių metų stovyk
lą. 

Su Kanados rajono vadeiva s. 
Arūnu Dailyde aplankėme ne
toli Toronto vykusią vengrų 
skautų 80 metų jubiliejinę 
stovyklą. Per iškilmes įteikėme 
LSS ordiną UŽ NUOPELNUS 
vengrų skautų Executive Presi 
dent of the Hungarian Scouting 
Assoc., Gabor Bodnar. Apžiūrė 
jome stovyklą ir pabendravome 
su vadovais. 

Budėkime! 
vs Ged iminas Deveikis 

LSB vyriausias skautininkas 

„LITUAN1CA" P R A D E D A 
N A U J U S VEIKLOS METUS 

„Lituanicos" tuntas naująjį 
skau tav imo sezoną pradės 
naujų skautų registracija ir 
pirmąja sueiga šeš tad ien i , 
rugsėjo 15 dieną, tuoj po 
pamokų lituanistinėse mokyk 
lose Registracija bus vykdoma 
Jaunimo centre, Chicagoje, ir 
Lie tuvių cen t r e , Lemonte . 
Informacijai ir registracijai 
kreipiamasi į Tomą Migliną, tel. 
312-776 1063. Priimami ber 
mukai nuo 6 metų amžiaus. 
Visi kviečiami įs i jungt i 
smagion lietuviškon-skautiškon 
veiklon. 

Baigiantis vadovybės trejų 
metų kadencijai, LSS Brolija ir 
Seserija š.m. rugsėjo 15-16 
dienomis šaukia priešrinkiminį 
suvažiavimą Lietuvių centre, 
Lemont, IL. Kviečiami taip pat 
ir ASS — visi nariai,-ės, ypač 
dalyvaujantieji r inkimuose. 
Lygiagrečiai ten pat vyks vyr. 
skaučių, sk. vyčių, gintarių, j . 
budžių suvažiavimas, kuriame 
dalyvauti kviečiami prityrę 
skautai.-ės ir jūrų skautai,-ės. 

Tikimasi, kad suvažiavime 
da lyvaus Lietuvos Skau tų 
sąjungos tarybos pirmininkas vs 
Feliksas Šakalys ir Seserijos 
Vyr. skaut in inke s. Al ina 
Dvoreckienė — jie turi vizas, tik 
šiuo metu tebėra neaiškus bi
lietų klausimas. 

Suvažiavime bus pristatyti 
kandidata i į 1990-93 metų 
kadencijos vadovybę, aptarti 
aktualūs Skautijos ir bendri 
reikalai, pabendrauta. Šeštadie
nį girdėsime adv. P. Žumbakio 
paskaitą „Lietuvos derybos su 
Sovietų Sąjunga", laužą ,kurs ' 
„Kernavės" Tn. sesės su talka. 
Sekmadienį s. Zita Čarneckai-
tė-Rohbar kalbės „Žvelgiant pir
myn" tema. 

Po suvažiavimo seks akademi
ja, pagerbiant a.a. v.s. fil. 
B ron iaus Kviklio, mirusio 
rugpjūčio 28 d., atminimą. Šir
dinga užuojauta visai likusiai 
šeimai, artimiesiems ir drau
gams. Liko vargu ar užpildoma 
spraga mūsų skautiškoje šei
moje... 

„Nerijos" tuntas, vadovau
jamas ps. Vijos Paulienės (tel. 
708 - 584-5527), sutiko būti 
suvažiavimo globėjomis-šei-
min inkėmis . Savo ruožtu 
prisideda ir Brolija. Ačiū Joms 
ir Jiems! 

Nakvynei kambarius galima 
užsisakyti netoliese esančiame 
D LUX BUDGET INN. 12240 
So. Archer Ave., Lemont, IL 
60439, tel. 708-257-6688. (Ga 
Įima atsisakyti pranešant 24 
vai. iš anksto). Transportacija iš 
aerodromo bus parūpintajeigu 
iš anksto pranešite. 

Širdinga padėka vadovėms, 
prisiuntusioms prašytą infor
maciją. Tebelaukiame ir iš visų 
kitų! 

Laiko liko labai nedaug — 
registruotis reikia tuojau pat. 
Tikime, kad matysime Jus kupi
nas stovyklų ir vasaros entu
ziazmo, tiesiant gaires ne tik į 
naujus darbo metus, bet ir į 
naują Vadovybės kadenciją. 
Kandidatuojančioms į LSS 

vadovybę.. . 

Vadovybės r ink imų kalen
doriui, ir dar neturint kandi
datuojančių sąrašo, kreipiamės 
į Jus per aplinkraštį. Prašome 
kiekvieną Jūsų pagalvoti ir 
pasiruošti kondensuotai prista
tyti (3-5 min.): 1. K a s Jums 
padarė įspūdį šioje kadencijoje; 
2. Ką iš buvusios veiklos norė
tumėte tęstu 3. Ką naujo norė
tumėte mauti inešant, a r išryš
kinant ateinančioje kadencijoje. 
Prašome tureli paruoštą jų teks
tą. Lapus surinksime po pasisa
kymų 

Kandidates, negalėsiančios 
suvažiavime da lyvau t i , y r a 
prašomos savo pasisakymus pri
siųsti Vyr.Skautininkei iki rug
sėjo 10 dienos. 

Vienetų r e g i s t r a c i j a — 
narės mokes t i s . . . 

Pradedant naujus skautiško 
darbo veiklos metus, yra pa t s 
geriausias laikas surinkti narių 
mokestį, kuris yra toks pat, kaip 
ir praėjusiais metais: 5 dol. iki 
vyr. skautės, 10 dol. vyr. skau
tės, skautininkės ir visos vyres
nės sesės. Šiais metais baigian
tis vadovybės kadencijai, yra la
bai svarbu atl ikti t a i laiku, kad 
Seserija galėtų duoti pilną ir 
tvarkingą atskaitomybę naujai 
išrinktai Seserijos vyriausiai 
skautinmkei. Narių mokesčių 
rinkimas t u r i būt i užbaigtas 
spalio mėn., kad būtų galima tai 
įgyvendinti. Tikėdamasi Jū sų 
talkos, iš anksto ta r iu J u m s 
nuoširdų ačią! 

P a d ė k a v i e n e t ų ir 
stovyklų vadovėms . . . 

Su stovyklų uždarymu baigus 
vienus skautiško darbo metus — 
yra laikas tart i širdingą, di
džiuli AČIŪ vienetų ir stovyklos 
vadovėms bei vadovybei. Nor
maliai banguojančioje bendroje 
vienetu veikloje, šiais metais 
itin pakili, jaunatviška nuo 
taika atsispindėjo visose stovyk 
lose. Tikėkime, kad tai bus ne 
vienkartinis „atgimimas", bet 
našus ryšys nauju užmojų, la-
kesne< vaizduotės ir siekių 
la iko 'arpiu i , a p j u n g i ą s se 
ses-brnlius Tėvynėje ir už jos 
ribų 

ASS ŽINIOS 

F I L I S T E R I U V A K A R I E N Ė 

F .S .S . Chicagos s k y r i a u s 
valdyba, vadovaujama energin
go fil. tėvo J. Vaišnio,S.J., 
penktadienį , rugsėjo 21 d., 
ruošia pirmą šio sezono vaka-
rienę-vakaronę „Baltijos" res
torane , 8100 Roberts Road, 
Justice, IL Pradžia 7 vai. vak. 
Vakarienės metu kalbės — savo 
įspūdžia is pa s ida l i n s visai 
neseniai iš Lietuvos grįžęs 
j aunas visuomenininkas senj. 
E d v a r d a s T u s k e n i s . Visi 
kviečiami šioje vakaronėje 
dalyvauti ir išklausyti įdomaus 
pranešimo. Vakarienes kaina 
12 dol. asmeniui. Registruotis 
iki rugsėjo 17 d. pas fil. Ritą Li 
kanderyte, tel. 312-737-9057. 
Skambinti po 6 vai. vak. Vietų 
skaičius ribotas, todėl prašoma 
nedelsiant registruotis. Atskiri 
kvietimai nebus siuntinėjami, 
todėl prašoma gerai įsidėmėti 
vietą ir datą. Iki pasimatymo 
vakaronėje! 

F.S.S. Chicagos 
s k y r i a u s va ldyba 

P R I S I M I N S I M E 
AMŽINYBĖN I Š Ė J U S I 

BROLI 

Praėjo jau vieneri metai nuo 
a.a. fil. Edvardo Sabo mirties. Jo 
atminimą pagerbsime sekma
dienį, rugsėjo 9 d., 11 vai. ryto 
šv. Mišiose Tėvų Jėzuitų koply
čioje. Chicagoje. Visi filisteriai, 
korporantai ir ASD sesės kvie
čiami dalyauti ir savo maldose 
prisiminti amžinybėn išėjusį 
brolį Edvardą. Visi nariai pra
šomi dalyvauti pilnose išeigi
nėse uniformose ir dėvėti spal
vas. 

k a r t ų buvo be p r i eka i š tų 
paklausta, kur esi. kas toliau? 
Ir ačiū, kad dalinotės savo rū
pesčiais ir džiaugsmais, sie
kiais ir abejonėmis — tai yra tai, 
kas riša mus. duoda jėgų ir en
tuziazmo sekančiai dienai. 

Budėkime! 

vs t n Stefa Gedgaud ienė 
LSS vyriausia skautininke 
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DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchestar. IL 60153 

T«L 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

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

Pirm antr ketv penkt njo 12 iki 6 v v 

Truput į pas ike i tus LSS 

Tad širdinga padėka J u m s vi
soms gurios a t idavė te dali 

dalį savo lūkesčių ir 
s jaunesnei sesei, kurios 
p ranką vyresnei, mokė 
šalia brolio ir rast i jam 

,Teta kai reikėjo, kurios 
neužsidarėte r a t e savo svarbių 
reikalu Ačiū ir Jums , kurios tik 
iš tolo -t-galėjote prisidėti padrą 
sinimu paskatinimu, džiugiu 
žodžn. Ačiū už Ui . k a d tiek 

savęs, 
patirt 
ištiest 
jote bi 
vietos 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

T * . (1-312)767-7575 
5780 Archor A v* . 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 East Suparior. SuMa 402 

Valandos Dagai susitarimą 
Tol. - (1 312) 337 1285 

Kab. (1-312) 735-4477: 
* • * (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR C H RuRGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
Tol. (708) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

>r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt antr ketv ir penkt 

Reikalu1 esant atvaž'.uoiu ir i namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL. 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tai. kablnato Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 'ki 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 M 4 vai popiet 

Kab. tai. (1-312) 471-3306; 
Raz. (706) 442-8297 

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

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

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312)436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago. III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dundaa Ava., Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 7420255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

»055 S. Roborts Rd., Hickory Hllla. I I 
1 myiia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tat. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Palos Vision Cantar, 7152 W I27tn St 
Palos Hgts III Ketv vai 3-6 v v 

Tai . (708) 448-1777 

JONAS V. PRUNSKIS. M.D 
Gydytojas ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Stiermar ligonine Elgin iL 

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

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

r ei (1-312) 434-1818: Raz. (701) 152-6889 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchigan Ava.. Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd . Chicago. IL 

81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 
Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Straat 

Kabinai o t o l . (1 312) 737-1168; 
Raztd. (708)365-4811 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71»t Straat 
(1-312)434-2123 
Pirm 2 7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2 7 

Kab. tai. (1-312) 585-0348: 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 93rd St 
Vai pagal susitarimą ptrm ir ketv \?-t 

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

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71«t. St.. Chlcaoo. I I I . 

Tol . : (1-312) 436-0100 
11800 Southwost Hlghvray 
Palo* Halghts. III. 60463 

(708) 361 -0220 (708) 361 -0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kabinoto tai. (1-312) 7762860. 
Raz. (708) 446-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Į Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archor Ava. (prie AuStin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312) 565-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Modlesl Cantar 

Naparvlllo Camput 
102O E. Ogdan Ava , Sulta 310. 

Naparvlllo IL 66663 
Tol. 1 706-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab tai. (1-312) 586-3166: 
Mamų (706) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Woat 63rd Straot 
Vai p<rm antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Laisvėjant! Lietuva ir 

SUNKUS PALIKIMAS 
Eugenijus Ignatavičius igimęs 

1935 m., rašytojas) „Tautos 
kul tūros" laikraštyje (Nr. 2, 
1990', analizuodamas sunkias 
nūdienės Lietuvos problemas, 
rašinyje „Laisvės valanda" 
rašo: „Netekti savo vaikų Lie
tuvai ne naujiena. Praradus 
nepriklausomybe, nuo 1940 iki 
1956 m. netekta apie 1 mil. 
Lietuvos gyventojų, jų tarpe 
daugiausia lietuvių. Prie netek
ties, deja, tenka priskirti ir 
emigravusius į Vakarus, nes iš 
jų kol kas į Tėvynę grįžo tik 
vienas kitas. Tuo tarpu iš Sibi
ro ir kalėjimų susirinko visi likę 
gyvi. Gimtojoje žemėje vargs
tan t i didesnioji tautiečių dalis 
buvo atsvara besaikei imigra
cijai, šiaip taip sunkiausiais me
tais išlaikė gyvą tautos kar
kasą, o šiuo metu tapo galimy
be įsiliepsnoti atgimimo šviesai. 
Metai po metų nutruks mus 
kausčiusios okupacijos gran
dinės ir mes atgausime dešimt
mečius nelaisvėj merdėjusią 
tėvynę Lietuvą". 

Toliau jis aiškina, kad naujoji 
Lietuva nebus tokia, kaip buvo 
1918-1940 metais. Netgi nebus 
pirmųjų pokario metų Lietuva. 
Naująją Lietuvą laukia labai 
sunkus palikimas, nes ji kelia
si „su užnuodytom upėm, eže
rais ir jūra, sergančiom, bai
giančiom išnykti giriom, nupliky
tais kaimų laukais, nejaukiomis 
grupinėmis sodybomis, išnyku
s ia i s gamtos gyvasčiais ir 
paukščiais, su daugybe suprag-
matiškėjusių. prasigėrusių ir 
geriančių žmonių, niekuo ne
tikinčių ir jau nesugebančių 
sąžiningai, dorai pelnyti duoną 
žmonių, sugadintų antihuma
niškos santvarkos ideologijos ir 
sistemos, nieko nesitikinčių 
šiame pasaulyje". Blogiausia, 
kad esąs gerokai apgadintas ir 
jaunimas — be aukštų idealų, 
stoka tėvynės meilės, pareigos 
tautai , artimiesiems, tėvams. 
Didelė dalis jaunimo linkusi į 
hedonizmą, kosmopolitizmą. 
Reiškiasi iliuziškas Vakarų gar
binimas, kaip vienintelis išsi
gelbėjimo rojus. „Jau pirmieji 
laisvėjimo metai parodė liūdnus 
ženklus, kad žmonės renkasi 
t ėvynę t e n , ku r r iebesnis 
kąsnis, geresnis pragyvenimas. 
Kaip pavyzdį nurodo Lietuvos 
sporto žvaigždes, k u r i a s 
pat raukė svaresnis užsienio 
doler is , ,,mūsų merginos, 
pasižymėjusios darbštumu ir 
dora, lengvai tampa, kaip vi
duramžių vergės, išlepintų 
vakariečių pigia nuotakų 
rinka". Į užsienio kraštus ver
žiasi geresnio gyvenimo ieško
dami mūsų mokslo bei proto 
vyrai, menininkai, technokratai 
ir humanitarai, medikai, ge
riausi specialistai, amatininkai 
..Išsklisime į šalis. į dalis? Kai 
tuo tarpu čia brangesnis už 
auksą bus kiekvienas sąmo
ningas žmogus, lietuvis ar 
rusas, vokietis ar lenkas, jeigu 
tik jis nors smiltele, nors geru 
noru norės prisidėti prie atgims
tančios tėvynės prisikėlimo". 

Str. autorius aiškina, kad ne
reikia pasitikėti užsienio kraš
tų pagalba, jų paskolomis, arti
mųjų emigrantų parama, o taip 
pat ir galimomis laisvėmis, nes 
„tautos, nespėjusios išsiugdyti 
nacionalinės savimonės, kartais 
laisvėje išnyksta greičiau nei 
vergijoje". Tačiau Lietuvoje vis 
daugiau atsiranda žmonių, ..ku
riems aukso skambesys bei 
gyvenimo malonumai svarbiau 
nei Motinos, gulinčios sunkios 
ligos patale, dejonė" 

Tačiau Lietuvoje, nežiūrint 
įvairių karo ir pokario meto ne 
gandų, išliko daugybe žmonių, 
kurie iškentę puses amžiaus 
naktj, neužmiršo mylėti Lietuvą, 
dirbti del jos ir jai auko
tis, l iko ištikimi krauju ir 
kančiom paženklintai tėvų bei 
protėvių žemei, nesgi nieko nėra 
didesnio ir prasmingesnio šioj 

žemėj, kaip gyventi ir dirbti 
savo ar t imies iems, t a u t a i , 
tėvynei. Savo rašinį E. Igna
tavičius užsklendžia žodžiais: 
„Vargas tai tėvynei, kurios 
vaikai renkasi svetimą žemę ir 
dangų". Jis turi vilčių, kad „ir 
ne vienas emigrantas iš tolių 
toliausių ne tik išties pagalbos 
ranką prisikeliančiai motinai, 
bet ir sugrįš padėti jai, nes tiktai 
čia jo šaknys, jo namai." 

SOVIETAI - LAUK IŠ LENKIJOS LAISVES SIMBOLIAI 

Apie sunkų palikimą, kurį 
laisvėjanti Lietuva tikisi gauti 
ir iš dalies jau gavo. rašo. disku
tuoja formali ir neformali Lie
tuvos spauda. Rašytojas Mar
celijus Martinaitis rašo „Pen
kiasdešimt tremties ir nevilties 
metų" („Pergalė" Nr. 6. 1991). 
Jis primena, kad Lietuva per 
pusę šimto okupacijos metų la
bai nutolo nuo europietiško 
mentaliteto, nuo lietuvio, koks 
jis buvo prieš pusę amžiaus. 
„Mus padarė priklausomus ne 
nuo tiesos, laisvo pasirinkimo, 
o nuo to, kuris ,duoda\ dalina, 
liepia. Toks žmogus jau nepasi
genda nei laisvės, nei teisių. 
Primenama laisvė .gauti', nes 
Lietuva su Maskva sujungta 
š imtais vamzdžių, kabelių, 
laidų, žarnų, kad ji nuolat jaus
tųsi prašytoja ir kad bet kada ją 
būtų galima sužlugdyti, pa
žeminti. Prašant ir ,gaunant' 
prarandama gėda, kurią ugdė. 
saugojo, skleidė visa etninė 
ku l tū ra , papročiai, t au t i nė 
mokykla, eilėraščiai, dorovinė 
literatūra". Sunkus palikimas 
esąs ir žemės grąžinimo klau
simas, kai labai nedaug kas nori 
jos imti. Autorius klausia: „Ar 
grįš žemė, kai mes ją turėsime? 
Ar būdama mūsų ji bus mūsų? 
Žemė žmogų išlaisyina labiau 
už politikas, santvarkas, rezo
liucijas. Tai žinojo ateiviai 
(okupantai), ją iš mūsų atim
dami. Reikia nors lopinėlio, nors 
atsisėsti dviem su moterimi ir 
dar vaiku, ir dar reikia, kad 
šalia augtų nors karklas, nors 
dilgėlė, kad tą vietą būtu 
galima pavadinti namais. Po žo
džio namai sakomas kitas žodis 
— tėvynė". 

Lietuvos nelaimė buvo ir ta, 
kad j i turėjo beveik pusę 
šimtmečio gyventi baisiai at-
silikusiame krašte — Sovietų 
Sąjungoje, kuri visą laiką tik 
ginklavosi, gąsdino kitus, o pati 
atsidūrė ant bedugnės krašto. O 
juk jos teritorijoje buvo ir yra 
pusė visame pasaulyje randamų 
iškasenų, du trečdaliai mūsų 
žemės rutulio juodžemynų. Ir 
štai ši karo laimėtoja beveik 10 
k a r t ų d idesnė už varžovę 
Vakarų Vokietiją, nepaly
ginti gausesnė ir gyventojų 
skaičiumi, kur žmogus gyvena 
ant žmogaus, kuri beveik neturi 
žemės gelmių turtų ir dargi 
padalyta į dvi dalis, visais požiū
r ia is p r a l e n k ė milžiną — 
Sovietų Sąjungą, laimėjusią 
karą. Ir šiandien ne Vokietijos, 
bet Sovietų vadai prašo išmal
dos iš ka rą pra la imėjus io 
krašto, ir ją bilijonais vertybių 
gauna. 

Lenkijos valstybinio tyr imų 
instituto duomenys parodė, kad 
du trečdaliai gyventojų rei-

I kalauja kuo greičiausio raudo-
! nosios armijos ka r iuomenės 
' pasitraukimo iš Lenkijos žemių. 
. Tik nežymi mažuma pageidau-
; ja, kad kariai su CA raidėm iant 
i antpečių prisegtos kiril iškos 
; raidės reiškia „sovetskaja armi-
: j a " — K.B.) visuomet liktų prie 
I Rytų Vokietijos sienos. Šiuo 
! klausimu pasisakė ir vyriau
sybės oficiozas „Žečpospolita" 
pažymėdamas, kad min. pirm. 
Mazovieckio posėdžių darbo
tvarkėje dar nėra įrašyto to 
punkto. Jo nuomone, to rei
kalauja neaiškus Oderio-Neisės 
sienos k l a u s i m a s , k a d a n g i 
Vakarų Vokietijos vyriausybė, 
o ypač jos kanclerio H. Kohlio 
kalbos yra labai ..miglotos", 
nieko tvirto ir a iškaus nepa
sakančios. 

Tik Lech Walesa pasitiki 
vokiečiais. J is galvoja, kad 
pralaimėję pirmąjį ir antrąjį 

•pasaulinį karą. vokiečiai gerai 
pasimokė. Be to, Vokietija pa
sitiki ki t i Europos kraš ta i . 
Darbininkų vadas aplankė Sov. 
Sąjungos pasiuntinį Varšuvoje, 

isavo pasikalbėjime išreikšda-
] mas lenkų tautos norą — rau-
, donarmiečių pas i t raukimą. 

Sovietinės įgulos Lenkijoje 
y ra oficialiai vad inamos — 

; „šiaurinės grupės kar inės pajė
gos". Kiek raudonarmieč ių 

KAZYS BARONAS 

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

priskaitoma Lenkijoje — niekas 
nežino, tačiau paskaičiuojama, 
kad jų gali būti apie 60 tūkst.. 
daugiausia Silezijos žemėje. Tai 
Sepilovo ir Rapac.Mo sutarties 
pasekmės. Pasikeitus padėčiai 
Lenkijoje. „Solidarnosc" spauda 
(ją gaunu, nors nereguliariais 
labai dažnai iškelia šios su
tarties prasmę, suminėdama 
net atskirus sutarties paragra
fus. Pvz. an t ras punktas sako, 
kad raudonosios armijos įgulų 
judėjimams už kareivinių ribų 
t u r i b ū t i g a u t a s Lenkijos 
vyriausybės leidimas. Tačiau 
spauda gerai žino. kad sovietai 
tokių leidimų niekuomet ne
prašė. Dar toliau — 13 parag
ra fas n u m a t o at lyginimus 
ū k i n i n k a m s , valstybei ar 
savivaldybėms už sunaikintą 
pratimų metu nekilnojamąjį 
turtą (namą, kelią* automašinų 
sužalojimą ir pan. Labai retai ir 
t ik maža dalim raudonoji armi
ja atlygindavo padarytus nuos
tolius. 

„Okupantų kariuomenė el
giasi kaip nuosavame name" — 
sako lenkai — valgydami viską, 
kas tik galima". Tuo pasirūpi-

nosios armijos užsakymai taip 
pat dažnai palieka neapmokėti. 
Tad nėra ko stebėtis, kad sa
vivaldybės atsisako iš kareivių 
rajono išvežti kalnus šiukšlių, 
išjungia elektros srovę. Erzina 
lenkus arogantiškas karininkų 
elgesys, įvairių elektroninių 
prietaisų supirkimas. 

Nėra ko stebėtis, kad ant 
mūrinių kare iv in ių tvorų, 
įvairiaspalviais dažais įrašomi 
priešsovietiniai šūkia i : 
„raudonoji armija lauk" — „rau
donarmiečiai važiuokite namo" 
ir 1.1. Sūkiai randami ir ant 
T-34 tipo šarvuočių miestų ir 
miestelių aikštėse. Jie yra ..pa
minklai" sovietinei pergalei 
prieš fašistinę Vokietiją. 

Skaitydamas „Solidarnosc" 
dienraštį „Gazeta VVyborcza" 
(joje kiekvieną kartą aprašomi 
Lietuvos įvykiai) susidariau 
tokią išvadą: Lenkija atydžiai 
stebi Lietuvos įvykius, šimpa 
tizuoja laisvės siekiams, tačiau 
pastebi mūsų tėvynėje ir raudo
nosios armijos sauvalę. Tad 
visai teisingai vienas „Soli
darnosc" seimo atstovas pasakė: 
norime būti su sovietais drau
gai, tačiau kariai turi kuo grei
čiausiai pranykti. 

Nežinau kokiais šaltiniais vo
kiečių spauda naudojosi praneš
dama, kad lenkų ūkininkų „So-

Trijų valstybių konsulai Los Angelėje 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

na prekybos ministerija, tačiau l l d a r n o š c " p a a a l i n y s n u m a t o 
dėl atlyginimo taip pat esama griežtai protestuoti, jeigu iki 
daug ginčų. Dar toliau lenkų balandžio mėn. 20 d. vyriausybė 
įmonėse gauti įvairūs raudo- n esupirks pereitų metų bulvių 

derliaus. Jų laikraštis „Gazeta" 
praneša, kad ūkininkai negali 
eksportuoti bulvių į Sov. Są
jungą, kadangi pastaroji 
„numušė" jų kainą. Tai Sov. 
Sąj. taikoma sankcija Lenkijai 
už jos reiškiamas simpatijas 
Lietuvos nepriklausomybei. 

Kiekviename vokiškame dien
raštyje, kiekvieną dieną ir tai 
pirmuose psl. dedami straips
niai (viduryje komentarai) Lie
tuvos politiniais klausimais. 
Gražūs taip pat skaitytojų laiš
kai — atsiliepimai. Manding, 
pasitaiko ir užgaunančių mūsų 
tautą. Štai kovo mėn. 31 d. 
liberaliniame Miuncheno „Sued-
deutsche Zeitung" pasirodė R. 
Marxo laiškas, kaltinant lietu
vius žydų naikinimu. Girdi, tik 
1.6 mil. lietuvių tauta išžudė 
500 tūkst. žydų! Tiesa, autorius 
(žydų tautybės?) toliau rašo, kad 
latvių SS daliniai Rygoje nu
žudė 1500 Miuncheno žydų tau
tybės moterų, vaikų ir vyrų. Ka
dangi R. Mancas „užkabino" ir 
ukrainiečius — į jo laišką 
balandžio 11 d. atsil iepė 

Greitosios akcijos simpoziumo dalyviai Dainavoje Liete 4 studijų savaitėje, ujjj-aįnįeįjn emigrantų Vokieti-
Iš kaires: Danguole Kviklyte —SOS, Viktoras Nakas- J C ir Jurgis Riškus 
— Mercy Lift. joje reikalų vedėjas Romanas 

Nuotr K- A. Šupera. puikiai atsakydamas į 

Lietuvai paskelbus Nepri
klausomybę, amerikiečių ir pa
saulinė spauda atkreipė didelį 
dėmesį į Pabaltijo valstybes. 
Dar prieš metus laiko mažai kas 
jomis domėjosi ir retai buvo 
galima spaudoje užtikti straips
nių apie jų egzistenciją. 

Dabar šie kraštai kiekvieną 
dieną minimi per spaudą, radi 
jo ir televiziją. Neseniai „Los 
Angeles Times" plačiai aprašė 
apie trijų valstybių garbės 
konsulų veiklą ir tų kraštų re
prezentaciją. 

Pabaltijo valstybių diplomatai 
Los Angelėje tiki. kad ateis 
diena, kada jie bus pilni tų 
valstybių reprezentantai. Los 
Angeles yra vienintelis miestas 
pasaulyje su trijų Pabaltijo 
k raš tų garbes konsula ta is , 
kurie čia egzistuoja 50 metų 
Per dešimtmečius šių kraštų 
konsu la i buvo kviečiami į 
diplomatinius renginius, per 
daug nesidomint, kur tie kraš
ta i yra ir koks jų stovis. Tačiau 
dabar pasaulio dėmesys nukry
po į tuos kraštus ir tuo pačiu ir 
j jų diplomatinius atstovus, 
kuriems rodomas didelis susi
domėjimas. 

Staiga juos pradėta kviesti 
visur padaryt i pranešimus, 
parengti tarptautinei spaudai 
politinius komentarus ir susi
tikti su kitų valstybių atstovais. 
Visi konsulai yra patvirtinti 
Amerikos Valstybės departa
mente ir turi pilną diplomatinį 
statusą. 

Neseniai visi konsulai buvo 
pakviesti dalyvauti didžiulėse 
demonstracijose minint Kinijos 
sukilimo tragiškas metines. 
Straipsnyje įdomiai aprašyta 
visų trijų konsulų biografijos ir 
jų plati veikla diplomatiniame 
ir po l i t in iame gyvenime 
Plačiau pažvelgus į Lietuvos 
garbės konsulo Vyt. Čekanaus 
ko veiklą, kuris jau 13 metų 
eina šias pareigas, pažymėta, 
kad j is yra Hughes Aircraft 
kompanijos inžinierius ir iš 
leidžia tūkstančius asmenišku 
dolerių ir skiria daug savo 

R. Manco svaičiojimus ir labai 
gerai apgindamas savo tauta ir 
pabaltiečius. 

Šiandieną, balandžio 12 d di-
džioji spauda didelėm antrašti ni 
atspausdino prez. G. Busho įspė
jimą M. Gorbačiovui. Vakar tai 
pranešė radijas ir televizija 

poilsio valandų šiame savano 
riškame darbe. 

Pirmiau jis atsakydavo tiktai 
į klausimus mokyklinio am 
žiaus vaikams apie Lietuvą, o 
šiandien jis rengia pradines 
mokymo sesijas savo tautie
čiams apie Vakarų valstybių 
techniką. Praeityje kada aš 
būdavau pakviestas į iškilmin 
gus diplomatų banketus, seimi 
ninkas priėjęs prie manės 
paklausdavo, ar mano vyriau 
sybe pripažįsta jus. Dabar jie jau 
yra daug girdėję apie Lietuvą ir 
manęs patys prašo suteikti 
įvairių informacijų. Bet aš 
nedažnai dalinuosi savo asme 
niška nuomone. Aš neturiu visų 
atsakymų, sako Vyt. Čekanaus 
kas. Aš palikau Lietuvą būda 
mas 15 metų amžiaus. Aš nore 
čiau ten nuvažiuoti ir pamatyti 
savo gimtinę. Tačiau, kol So
vietų Sąjunga, o ne Lietuva 
duoda įvažiavimo vizas, aš ten 
nevažiuosiu. 

Kiekvienas konsulas gali 
išduoti vizas į savo kraštus ir 
savo dispozicijoje turi visus 
dokumentus ir antspaudus, ta
čiau jų Sovietai nepripažįsta. 

Vyt. Č e k a n a u s k a s , prieš 
perimdamas konsulo pareigas. 
10 metų yra buvęs Amerikos 
Lietuvių Tarybos Los Angeles 
pirmininkas. J is ir dabar moky
tojauja šeštadieninėje litua 
nistinėje mokykloje. Kartu su 
visa šeima aktyviai dalyvauja 
penkių tūkstančių lietuvių 
telkinio veikloje. 

Pažymėtina, kad yra vedęs lie
tuvaitę, kurią pirmą kartą 
sutiko per JAV nepriklausomy
bės šventę liepos 4 dieną. 
Žmona yra žinoma solistė, kuri 
mielai talkininkauja lietuvių 
rengin iuose . Išaugino t r i s 
dukteris , kurios apvažinėjo 
pasaulį su Lietuvos tautinių 
šokių ansambliu. Laikraštyje 
panašaus turinio aprašymai yra 
ir apie Latvijos bei Estijos 
konsulus. 

Straipsnis baigiamas įdomiu. 
ne labai optimistišku Estijos 
konsulo Jaak Treiman pareiški 
mu: Visame pasaulyje žmones 
jaučia, kad Lietuvos. Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybės tikrai 
bus atstatytos. Aš nemanau, 
kad viskas turi savaime įvykti. 
Žmones patys turi daryti ir 
veikti norėdami ko nors pasiekti 
ar pakeisti Mes negalime vien 
tik sedeti. laukti ir stebėti. 

DUOBĖ 
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Z. iš Europos muins rašo: „Ati
džiai sekame įvykius Artimuose 
rytuose. Didžiosios valstybės 
stipriai žvangina ginklus, taigi 
daug gera negalima tikėtis. Tik 
kur tų politikų protelis buvo. 
Apginklavo tą mažą diktatorių 
pačiais moderniškiausiais gink
la is , padėjo į ruošt i dujų 
fabrikus, o dabar patys bijo, kai 
tas dujomis grasina. Bet nafta 
— žemės kraujas. Kai Lietuva 
kėlėsi la isvam gyven imui . 
Vakarų galybės mūsų reikalu 
nė gero žodelio netarė, o kai jų 
interesai buvo užminti naftos 
laukuose , jau k i t ą d ieną 
moderniškiausius ginklus ir 
kariuomenę ten pasiuntė. 

b . kv . 

— Kas atsitiko? Ar sergi? 
Penny vatos gabalėliu užspaudusi atversta ranką, 

nuo rytinio vėsumo visa tirta, nes, be to, basa ir • -iškai 
nuoga. Pasideda švirkštą į rankinuką. Tada at 
t rumpai pažvelgusi į Vytą. J i s taip pat šust} 
vienmarškinis. 

— Ne, nesergu... 
— Tai kodėl leidi sau vaistus? 
— Tai ne vaistai. . . 
— O kas? Gal nuodai? 
— Gali vadinti nuodais... — Ji ateina pn> 
Vytas nustebęs žiūri į merginą. Apkab: 

nuogumą vesdamasis į guolį. Jau beveik suprant 
dar nėra pats matęs narkotikų įsišvirkštimo. K i/kaip 
gaila darosi merginos. Atmintyje praskrenda ki 
girdėti pasakojimai apie heroino vartotojus. !' 
hašišas, opiumas, kokainas. Jeigu Penny su š\ 
tai greičiausia tai heroinas! Pats pavojingiau 
visų, kaip jis yra girdėjęs. 

— Tai tu... Leidi sau tą? Heroiną, ar ne9 

Penny t ruktel i pečiais. Atsisėda sofon. o 
šalia. Griebia antklodę ir ją pridengia. 

— Baisus čia daiktas!... Juk mano kūnas nano 
gyvybė, mano gyvenimas! Tik man priklauso! Ar gali 
man kas nors uždraust i? Gal tu uždrausi? Cha -ha... 
Ar moteriai gali kas uždrausti dalinti veidą ar ;pas? 

Juk ne? Niekas negali uždrausti nusikirpti plaukus, 
susipjaustyti lervą, ar ištatuiruoti užpakalį! Arba 
kitaip savo kūną papuošti ar sužaloti. Nors ir ranką 
nusipjauti... Niekas tau nedraudžia gerti viskę, o 
sakoma, kad alkoholis trumpina amžių, gali gauti vėžį! 
Todėl ir man niekas negali uždrausti savo gyvenimą 
trumpinti!... Nes jis vis tiek nevertas nė pajuodusio 
cento!... 

Vytas nieko neatsako. Jaučia merginos žodžiuose 
dalį tiesos. Ir jis panašiai galvojo, kad jis yra savo paties 
kūno ar proto valdovas, o ne tėvai, ne valdžia, ne kokia 
organizacija ar institucija. Dar vis tirtančią uždengia 

suka merginą antklode. Abudu vėl atsigula. Kurį laiką tyli 
ęs įr šildydamiesi vienas antro kūnu. Jis pajunta norą užsi

rūkyti. Pasiekia savo drabužių, ieško cigarečių, bet jų 
neranda. 

— Vakar padėjau tau surūkyti. Ar neatsimeni? — 
Penny supranta jo knaisiojimosi tikslą. 

— Nieko neatsimenu. . Bet ką darysime? Taip dar 
anksti... Kur jų gausime? 

— Ar labai nori? 
Penny žvelgia kažkur 1 palubę, nes guli ant nuga

ros, atsilošusi į Vyto krūtinę. Jos žvilgsnis stiklinis, 
jime pastyres. Akys pusiau primerktos, lyg ašarų pritvinku 
r yra šios. Išjos nejudrumo ir apatijos Vytas sprendžia, kad 

heroinas jau pradėjo savo veikimą. 
— Jeigu nori, išimk iš mano rankinuko švirkštą... 

Įsileisk. Pamatysi, kaip bus gerai! Pamirši viską, 
pakilsi virš visų gyvenimo smulkmenų ir bjaurumų... 

— Ar tu taip manai?.. 
Jis mąsto, kad būtų įdomu patirti kaip žmogus 

jaučiasi įsileidęs heroino. Tik dar kažkokia nepatyrimo 
baimė sula iko jį, sako ne. Žino n a r k o t i k o 
kenksmingumą, girdėjo sunkiai beišsigydant nuo to 
žalingo įpročio. 

ofos. 
i JOS 
nors 

Kštu, 
as iš 

tuoj 

— Jeigu tik nori, jei nebijai... Tavo valia' Bet 
nerūkęs ilgai negalėsi išlaikyti... Aš noriu tau 
palengvinti... Tada nė rūkyti nenorėsi... Matysi, kai 
įsileisi, tai ilgam laikui visko nebt-jausi!.. Bus tau 
lengviau, maloniau jausies. Taip lengvai lengvai... 
Lygiai, kaip aš dabar... 

Ji tartum jau miega, nors akys atviros, stiklinės, 
nejudančios. Alsavimas retas, sunkus. Burna pravira, 
rankos suglebusios, nejudrios. Vytas stebi ją iš šono. 
kartu pats jausdamas gerklėje tokį bjaurų sausumą. 
Gomurys nelimpa prie šiurkštaus liežuvio... 

— Gal verčiau atsipagiriosiu!.. 
Atsikelia. Išpila ant grindų kažkokį paliktą gėrimą 

ir įsipila į suzmekusį nuo per naktį stovėjusio su 
alkoholiu puodeli kone visą likusi butelio turinį. Vienu 
mauku supila, nuryja, susiraukia, nusipurto. Po minu 
tes junta kaitimą, šilimą, tik paširdyje rėmuo graužia 
Nučiumpa prakastą bandelę Kramtydamas atsigula. 

Penny stebi Vytą pro pramerktas blakstienas pa 
šaipiai šypsodamasi. 

— Veltui tavo pastangos, berniuk... Juk rūkai 
„huaną", ar ne9 Vis tiek norėsi vel užrūkyti. Kvaišiuk 
tu... 

Jos balso tonas keistas — toks mieguistas, tingus 
Vytas mato ją klajojant nebe šiame pasaulyje Nors 
dar nemiega, brt ir nebudi Nors supi tnta, bet menkai 
reaguoja. Neklauso, bet girdi Jo paties mintys zuja. 
skrieja, nelyginant zirziančios bites avilyne apie pra
eivio galvą. Alkoholis jau smogia \ galvą. į pačius sme 
genis, tai mintvs tokios glebios, nelanksčios. Burna lyg 
aptinusi, nejautri, ypač lupos Ln/uvis išpurtės, tik 
gerklė truputėli drėgnesne Tik vis kažkoks gleivė 
tumas ją persaldma. 

1 Bus daugiau) 
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Lietuvos vyčio Ričardo Genaičio pastangomis iškeltas skelbimas prie 3-čio 
greitkelio, įvažiuojant į Bostoną Nuotr. Juozo Rentelio 

BOSTONO ŽINIOS 
SKELBIMAS LIETUVOS 

REIKALU 

Kaip įvariais būdais galima 
kelti Lietuvos reikalus ir jiems 
padėti, rodo Ričardo Genaičio 
pavyzdys. Jis verčiasi didžiųjų 
skelbimų iškėlimu specialiose 
lentose prie greitkelių. Vienas 
tokių skelbimų, dabar iškeltas 
trečiame kelyje, įvažiuojant j 
Bostoną, prie Neponset Circle. 
Jame įrašyta: „Can Gorbachev 
prove perest roika? FREE 
LITHUANIA". Įrašas Lithua-
nia atliktas Lietuvos spalvomis: 
geltona, žalia, raudona, kiek 
vienai tų spalvų skiriant po tris 
raides. Panašūs skelbimai yra 
New Hempshire ir Floridoje, 
kur Ričardas Genaitis turi savo 
verslo skyrius. Jo tėvai gyvena 
bene Gardner, MA. Jis priklau
so Lietuvos Vyčiams. Jam 
galima rašyti: Richard Genaitis, 
Rite Media, 85 Broadway St., 
Revere, MA. 02151. 

SVEČIU PRANEŠIMAS 

Rugpjūčio 20 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos patalpose 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
platų ir įdomų pranešimą apie 
padėtį Lietuvoje padarė svečiai 
iš Lietuvos: Aukščiausios tary
bos pirmininko juridinis pa
tarėjas Šarūnas Adomavičius ir 
Aukščiausios tarybos tarnau
tojas Gintaras Kupčinskas. 
Maždaug dvi valandas jie at
sakinėjo į įvairius klausimus, 
klausėsi visokių patarimų ir 
pageidavimų. Pašnekesio pabai
goje svečiai prašė Lietuvai 
visokeriopos pagalbos, ypač 
lenkiant šio krašto administra
cijos, kongreso ir visuomenės 
palankumą ir paramą Lietuvai, 
o taip pat vykstant j Lietuvą 
vertėjais, patarėjais, talki
ninkais įvairiose srityse. Susi
tikimą su svečiais organizavo 
Gintaras Čepas, kuris rodo daug 
gražios iniciatyvos ir suma
numo lietuviškų reikalų 
tvarkyme. Jis taip pat pravedė 
pašnekesį su svečiais. 

DR. J . GIRNIUS APIE 
STUDIJŲ SAVAITE 

„Laisves Varpas" rugpjūčio 
26 d. laidoje perdavė platų ir 
įdomų pranešimą apie Europos 
lietuvių 37-tąja studijų savaitę 
Šveicarijoje Tą pranešimą pa
darė dr. Juozas Girnius, kuris 
su žmona toje savaitėje daly
vavo. Jis išryškino tos savaitės 
programoje nagrinėtas politines 
ir kultūrines problemas. Toji 
studijų savaitė buvo lyg per
nykštės Gotlando saloje įvyku 
šios savaitės tąsa, nes joje 
dalyvavo išeivijos ir Lietuvos 
atstovai Gotlando savaite 
išsiskyrė iš ankstyvesniųjų tuo. 
kad jos politinį komunikatą 
pasirašė Vliko pirmininkas dr 
Kazys Bobelis ir Lietuvos komu 
nistų partijos ideologijos sky
riaus vedėjas Justas Paleckis, o 
Šveicarijoje įvykusi savaite 

pasižymėjo tuo, kad joje nagri
nėtas tam tikros grupės Lietu
voje viešas atsišaukimas į Lie
tuvos gyventojus. Tuo atsišau
kimu lyg reiškiamas nepasi
tikėjimas dabartine Lietuvos 
Aukščiausiąja Taryba, raginant 
rinkti Steigiamąjį ar Atstei-
giamąjį seimą, kuris nustatytų 
demokratinės Lietuvos pama
tus. Atsišaukimas parašytas in
telektualų, bet ne intelektualiai. 
Todėl jis sukėlė nerimą Lietu
voje ir rado atgarsį studijų sa
vaitėje. Savaitėje dalyvavo Lie
tuvos Auškčiausiosios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis. Lietuvos komunistu par
tijos narys Justas Paleckis, 
rašytojas Marcelijus Martinai
tis, Lietuvos atstovas Stasys 
Lozoraitis, PLB pirmininkas 
Vytautas Bieliauskas, JAV LB 
pirmininkas dr. Antanas Raz
ma, Vliko atstovai inž. Eugeni
jus Bartkus ir Teodoras Blinst-
rubas. Įvykusi savaitė būdinga 
tuo, kad po paskaitų kildavo 
daug klausimų ir reikšdavosi 
gyvos diskusijos. Tai rodo, kad 
į tokias studijų savaites su
važiuoja žmonės, susidomėję 
įvairiomis studijomis. 

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

aparatūros įsigijimas ir jos 
išlaikymas, žinių rinkimas ir t.t. 
Anksčiau tas pajamas papildy
davo likučiai iš renginių, kurių 
kasmet būdavo suorganizuo
jami du. Šiemet, dėl talkos 
stokos, nepavyko suorgani
zuoti nė vieno renginio. To
dėl dabar vykdomas piniginis 
vajus, kurio dalyviams yra pro
ga laimėti keturias vertingas 
dovanas: D 150 dol. taupymo 
sąskaita, paaukota So. Boston 
Savings Bank, 2) 100 dol. taupy
mo sąskaita, paaukota „Tau
pos", 3) 75 dol., paaukoti Astro 
TV parduotuvės, 4) 50 dol. ver
tės gintariniai karoliai, paauko
ti ,,Baltic Tours". šios dovanos 
bus paskirstytos traukimo keliu 
spalio 28 d. 5 vai. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
užkandinėje. Dovanų paskirs
tyme galės dalyvauti kiekvie
nas, paaukojęs bent 1 dol. Aukų 
pakvitavimai pasiųsti visiems 
klausytojams, kviečiant juos 
įsijungti į vykdomą vajų ir para
ginti kitus tai padaryti. Nuo va
jaus sėkmės pareis tolimesnė 
„Laisvės Varpo" veikla. „Lais
vės Varpas" jau įpusėjo 37-tuo-
sius metus. 

P. V. 

„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 VVCAV - FM 98 
Jos vedėju yra Petras Viščinis, 
173 Arthur St., Brockton, MA 
02402, telefonas: (508) 586-7209. 

RENGINIAI 

— Spalio 6 d., šeštadienį, 6 
vai . vak. — Liaudies dainų ir 
muzikos rečitalis. Atlieka Phila-
delphijos lietuvių muzikinis 
kvartetas. Marijos Gaižutienės 
keramikos parodos atidarymas. 
Parodą bus galima lankyti ir 
sekmadienį. Rengia Bostono 
tautodailininkai. 

— Lapkr i č io 10 d. 6:30 vai. 
vakaro Sandaros salėje 30 Inter
vale St.. Brocktone, metinis 
Balfo 72-ro skyriaus pobūvis. 

TARP SVAJONIŲ IR 
REALYBĖS CLASSIFIED GUIDE 

JUOZAS ŽYGAS 
REAL ESTATE 

LB Bostono apylinkė ruošia 
Tautos šventės minėjimą rug
sėjo 16 d. tokia tvarka: a) 10:15 
vai. ryto Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje šv. Mišios už 
Lietuvą, organizacijoms daly
vaujant su vėliavomis, b) 1 vai. 
po pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto salėje 
iškilmingas susirinkimas su ati
tinkama programa. 

SVARBUS VAJUS 

Turimomis pajamomis už 
skelbimus ir gaunamais klausy
tojų įnašais „Laisvės Varpas 
neįstengia padengti didelių 
išlaidų, kurias sudaro komerci
nės radijo stoties apmokėjimas 
už skiriamą laiką, reikalingos 

— Lapkr i č io 17 d. 7 vai. 
vakaro So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje Tautinės 

Gal žmogus tuo ir skirtingas 
nuo kitų gyvių, kad jis gali sva
joti — statyti svajonių pil^s. 
Kiekvienas savo vaikystėje 
pergyvenome tą svajonių 
periodą. Gyvenimas tas sva
jones išsklaido ir atsistoja nuoga 
realybė. Atgimstanti Lietuva 
irgi turėjo tą jaunystės svajonių 
periodą. Viiniuje, Kaune ir be
veik visuose Lietuvos kampe
liuose masiniai susirinkimai, 
minios ir trispalvių plevėsa
vimas. Naktimis dar žavingiau 
atrodydavo, kuomet mirgėjo 
žvakučių jūra. Gyvenome lais
vės džiaugsmu. Tas lietuvių 
laisvės proveržis užimponavo 
pasaulį ir atkreipė į save 
dėmesį. Pasipylė šimtai straips
nių ir karikatūrų, kuriose be
veik visuomet Lietuva buvo 
vaizduojama Dovydo, tai yra 
teisiojo, rolėje. Vieno rašinio 
antraštė maždaug tą viską susu
mavo: , ,Pele, kuri mauroja prieš 
dramblį". 

O man tas visas atgimimo 
džiaugsmas primena matytą, 
berods, Čiurlionio paveikslą: 
kūdikis prie prarajos krašto 
žaidžia pienes pūkais, o viršuje 
per visą dangaus plotmę išskėsti 
juodo paukščio sparnai. O gal 
tai ne Čiurlionis? Gal tai tik 
vaikystės svajonių vizija, gal tai 
tik vaizdai iš pasakų pasaulio. 

Minia skanduoja... laisvės! 
laisvės...! Pasigirsta t a n k ų 
vikšrų žlegejimas, o virš tris
palvių su dideliu triukšmu kari
niai malūnsparniai, lyg juodi 
krankliai, ratus suka. Juodas 
paukštis suplasnoja... pienės 

- 1991 m. kovo 24 d. 3 vai. 
po pietų F:rst & Second Church 
salėje Bostone sol. Lilijos 
Šukytės koncertas, akompa
nuojant dr. Vyteniui Vasyliū-
nui. Koncertą rengia Naujosios 
Anglija Baltų draugija. 

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

Lietuvos Aukščiausios Tarybos pirmininko V. Landsbergio juridinis patarėjas 
Šarūnas Adomavičius Bostone tariasi Lietuvos reikalais. Iš k. — susitikimo 
organizatorius Gintaras Čepas, politinis patarėjas Jeremiah Cole iš Cam-
bridge. MA. ir svečias Šarūnas Adomavičius 

Nuotr. Juozo Rentelio 

f\yl midlcincl federcil 
• ^ • ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indeliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312)925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598 9400 

BRIGHTOM PARK 
4040 ARCHF- AVENUE 

(1-312)254-4470 

ELE 
UEN0ER 

pūkai išsisklaido, jo sparnai 
uždengia saulę ir prasideda 
naktis... Blokada! 

Tas kūdikis ir pienės pūkelis 
tebuvo tik svajonių ir vizijų 
pasau l i s , o t a n k ų v i k š r ų 
žlegejimas ir blokada — realybė. 
Ar ta realybė pabudino iš 
svajonių pasaulio? Gal taip, o 
gal ir ne! Net ir blokados metu 
įvairių „muzikantų" s rau tas iš 
Lietuvos nesumažėjo. Tiesa, blo
kada l ie tuvių an t ke l ių 
nepaklupdė, net ir humoro 
jausmo nesumažino. Ir čia lie
tuviai pasirodė išradingi. Su
galvojo ir įvykdė „dviračių 
žygį", kuriame dalyvavo seni, 
jauni, vaikai ir ištisos šeimos. 
Su vėliavėlėmis ir plakatais: 
„Špyga b lokada i ! " Špyga , 
žinoma, alyvos nepakeis ir dėl 
to nepradės šiltas vanduo tekėti, 
bet nuotaikos palaikymui pade
da. 

Su šiuo lietuvių išradingumas 
ir pasibaigė. Ir vėl į Maskvos 
pusę dairomasi. Žiema ir vėl 
ateis. Pasirodo, kad prie Mask
vos „kranelių" prijungti ne t ik 
miestai, bet ir kolektyviniai 
ūkiai. Jeigu Maskva „krane
lius" užsuks, tai net viduryje 
miško gyvenantys sušalti gali. 
Garsiai kalbama apie ūkinį 
savis tovumą ir „ r i n k o s " 
ekonomiką, tačiau „ekonomis
tai", atrodo, pieštuko į r ankas 
nepaima. Pagal A. Brazauską ir 
Lietuvos spaudą Lietuvai kas
dien reikalinga 20,000 tonų naf
tos. Š iuola ik inėmis r i nkos 
ka inomis t a i b ū t ų apie 
3,720,000 dol. per dieną. Kuo 
numatoma ta i apmokėti? Jeigu 
būtų apmokama bekonais, tai į 
dieną reikėtų pasiųsti apytik
riai 33,000 bekonų, o jeigu 
sviestu — ta i 1,600 tonų. Ar 
Lietuvai t iek nuo savo stalo 
atlieka? Gražu ir įspūdinga, kai 
matyti degančių žvakučių jūra. 
Bet reikia atsiminti, kad t a i 
dega parafinas, kuris irgi iš naf
tos gaunamas. 

Pavarčius mūsų t.y. išeivijos 
spaudą, rasime: „Neklaužada 
Lietuva"; „Viską iš naujo reikia 
kurti (pasikalb. su min. G. 
Šerkšniu)"; „Patikslinimas dėl 
10 milijonų dol. pagalbos Lie
tuvai"; „Amerikiečiai už Lietu
vą"; „Išnaudokime visas gali
mybes padėti Lietuvai"; „Lie
tuvos ryšius su pasaulio skautų 
organizacija a tga iv inant" i r 
..Tėvynės Žvaigždutėje": ,,Į 
pasakų mies tą ( V i l n i ų ) " ; 
..Laisva Lie tuva" ; „Kryžių 
kalnas"; „Joninės" (Draugas 
1990.VIII.22). Matome, kiek 
dėmesio kreipiama Lietuvai, t ik 
viename numeryje. Be to, nebu
vo paminėtos pirmojo puslapio 
žinios. 

įdomumo dėlei pažiūrėkime, 
ką rašo ..blokadinė" Lietuvos 
spauda. Būtent „Tolimų kraštų 
vaizdai"; „Rytų Europos min
tys"; „Puikioji dona dabart ies 
fone"; „Kelionė kalifo žirgu"; 
, ,Blokados c i tade lė je" ; . . Iš 
abstrakcijų gyvenimo"; ,.Pasi-
k i k e n d a m i " ( L i t e r a t ū r a ir 
Menas 1990 m. birželio 16 d.). 
Arba: „Sąjūdizmo šmėkla klai
džioja po senamiesti": ..Tūks
tantis ir vienas Vy tau t a s " ; 
..Amerikiečių istorikas — kry
žiaus žygiai Ž e m a i t i j o j e " ; 
.Auksiniai plaukai — auksinė 
k a r ū n a " : . .Bendri Europos 
namai, kas jų gyventojai?" Ieš
kau: ..Viktoro vaikų... An
tanas... gimė apie 1880-1890 
m."; „ieškau... dėdės apie 1900 
m. išvykusio į JAV. (Blokadinis 
numeris — Gimtasis kraš tas 
1990 m. liepos 19-25 d.)". Pagal 
Lietuvos spaudą, atrodo, kad jie 
gyvena utopiniame pasaulyje. 
Ju ekonominio savistovumo 
samprata yra lygi ieškojimui 
dėdės ar jo vaikų, kuris išvyko 
į Ameriką pereito šimtmečio 
gale ar šio šimtmečio pradžioje! 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312)586-5959 (708) 425-7161J 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašoma 
paminėti, kad esate aroarorite būti 
Rimo Stankaus Klientais Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

Parduodam* greičiau 
už asSaaaa, kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine (Staiga. 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

8610 S. Pulaskl. Chieago. IL 60629 
(312)767-6655 

l letuviams žinomas ir patikimas vardas 

FOR RENT 

Apt. fo r Rent : 6 rms. , stove, ref. 
Ut i l i t ies e x c e p t e lec t r i c — 
$ 5 4 5 . 0 0 . Call 1-708-448-7097 

VIENA 
ŠIRDIS 

•4į* to 
} 
^v#p 

<•»* v«}t * tt »s * < » v t \ \ . v 

Anatol i jus Kairys 

VIENA ŠIRDIS 
Premijuotas romanas 

Tai naujas PLB Švietimo komi
sijos premijuotas romanas jau
n imui , bet įdomus kiekvienam, 
nes jame te lpa 26 dviejų jau
nuolių laiškai tarp Lietuvos ir 
Amerikos. Pažinkime dvi Daina-
vas: vieną palei Nemuną, kitą 
prie Detroito, kur tarpsta mūsų 
vaisiai. 

Išleido JAV LB švietimo Tary
ba 1988 m.. 192 psl. kaina su 
p e r s i u n t i m u $8 .50 Illinois 
gyventojai moka 9 dol 

Užsakymus siųsti: 
D R A U G A S 

4 5 4 5 W . 63rd Str. 
Ch ieago , II I . 60629 

REAL ESTATE 

^ mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba gahte PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste •' pr.e"iiesčiuose Sąži
ninga, patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
8E-L-BACE BEA.TORS 

INCOUE TAI - INSURANCE 
6529 S KE2Z:E 

778-2233 

ŠIMAIT IS REALTY 
Viktoras Simaitis, Realtor 

Nuosavybių pardavimas Income Tax. 
5953 S. K a d * * Ava. 

Tai. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
Baautiful brlck 2 flat raaidanca • Uth. 
Southside area. Nice. lg landscaped yard: 
2V2 car bnck attached garage. result of 
creative architecture The lg. apt hasthree 
levels This spec. designed bidg. has much 
more Priced for quick sale For moremfo. 

call now: Ulllan 
RE/MAX LANDVIEW 

312-775-0600 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W a » t 95th Stroat 

Tel . — GA 4-8654 
: j '-f 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kraiptto {Harmls Dackys 

M , 5S5-M24. Nuo I ryto IM • v.v. 
Kalbėt! lietuviškai 

Balys Pavabalys 

MILŽINAI IR SLIBINAI 

Sat(l)yrlnlal ailšra(k)sčlai 

Knyga, laimėjusi Montrealio 
lietuvių akademinio sambūrio Vin
co Krėvės literatūrinę premiją. 

Kama $6.00 (Įskaitant siuntimo 
išlaidas). 

Užsakymus siųsti autoriaus 
adresu: 

L. Žitkus 
81 Varmont St. 

Brooklyn, NY 11207 

Česlovas Grincsvičius 

VIDUDIENIO VARPAI 
Pasakojimai ir pasakos 

(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

Šioje knygoje autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje išgyventus atsitikimus. 
Tai apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kurį kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais 

Išleido LK klubas Chieago. 1985 
Kama su persiuntimu $5.00. Illinois 
gyv moka $5.32. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chieago. IL 60529 

Jono Vangrio mamuara i 

MANO KELIAS 
Turinyje: 
Gimtinė, vaikystė, (spūdžiai iš lankytų mokyklų, darbas 

Lietuvoje. 
Kelionė i Vakarus 1944. išvietintieji, emigracija, darbas 

JAV pastangos šeimai gauti vizas išvykti į JAV. 
270 psl , kaina su persiunt imu 12 dol Gaunama. 

J . Vangrts 
P.O. Bos 104 

Ostarvllla, M A 02855 

NEW JERSEY, NEW YORK - "Ustuvos Atslmlnlmsl", pir
madieniais nuo 8 Iki 9 v.v. i i Seton Hali Unlvarsitsto atotles, 
89.5 FM banga "Muslc of L i t huan la " programos, vedamos 
anglu kalba.ls tos pačios stoties, taip pat plrmadleniala 
girdimos nuo 7:30 iki 8 v. v. Dr. J . J. Stukas — direktorius, 
234 Sunllt Dr., VVatchung, N.J. 07080. Tel . 201 753 - 5838. 



MUZIKUI PRANUI 
AMBRAZUI 
PRISIMINTI 

Prieš 15 metų (1975VIT.I.13> 
Clevelande mirė ir buvo palai
dotas Visų Sielų kapinėse 
muzikas a.a. Pranas Ambrazas. 

Zanavykų kraš to jaunuolis, 
gimęs 1898 m. rugpjūčio 10 d. 
Katilių kaime. Sintautų valsč., 
Šakių apskr., anksti pajutęs 
nuostabaus muzikos pasaulio 
pažinimo trauką, mokėsi vargo
nininkauti pas Griškabūdžio 
vargonininką. Ir netrukus įsi
t ik inęs gal įs apva ldy t i šį 
muzikos instrumentą, vargoni
ninkavo Višakio-Rudos parap. 
bažnyčioje. Bet tuo nepasi
tenkindamas siekė vis gilesnio 
šios srities pažinimo, lanky
damas J. Naujalio kursus vargo
nininkams, o vasaros metu — 
Švietimo ministerijos muzikos 
ir dainavimo kursus moky
tojams. Muzikos ir dainavimo 
mokytojo diplomą įsigijo Klaipė
dos muzikos konservatorijoje. 

Buvau jau, rodos, įpusėjęs 
gimnazijos kursą, kai į Prienų 
„Žiburio" gimnaziją atvyko 
tada dar jaunas, elegantiškos iš
vaizdos mokyto jas P r a n a s 
Ambrazas. Prieš tai muzikos 
teorijos mokė vokiečių kalbos 
mokytojas Juozas Vyšnaitis iš 
Klaipėdos krašto. Jis buvo labai 
savotiškas, mokiniai per jo 
pamokas įva i r ių išdaigų 
prasimanydavo, o jis irgi keistai 
elgėsi — išrašydavo kreida 
mokiniams veidus ir kitokių 
triukų sugalvodavo. Pranas 
Ambrazas buvo visai kitoks: 
mandagus, švelnus, su vyres
niųjų klasių mokiniais draugiš
kas. Jis tuojau suorganizavo 
gimnazijos mokinių chorą, ku
riame ir man teko keletą metų 
dalyvauti. Šiek tiek vėliau jis 
sudarė ir dūdų orkestrą, kuris 
grodavo šokiams gimnazijos 
parengimuose salėje ir gegu
žinėse gamtoje, dažniausiai ana
pus Nemuno pušyne. 1928 m. iš 
gimnazijos ir parap. Šv. Cecili
jos chorų sudarė Jungtinį chorą, 
su kuriuo dalyvavo Dainų 
šventėje Kaune. Petro Vileišio 
aikštėje. 

P. Ambrazas pastatė Prie
nuose keletą operečių. 1925 m. 
suruoštoje gimnazijos sporto ir 
dainų šventėje dirigavo jungti
niam chorui, ta ip pat dirigavo ir Į 
pavasarininkų dainų šventėje. 
Jis suorganizavo ir dirigavo 
vyrų chorui, su kuriuo įrekor-
davo keletą dainų, kurios 
vokiečių okupacijos metu buvo 
t r ans l iuo jamos per Kauno 
radiją. 

P. Ambrazas buvo plačiai įsi
jungęs į Prienų miesto gyve
nimą. Šalia darbo gimnazijoje, 
j i s v a r g o n i n i n k a v o parap . 
bažnyčioje, buvo miesto tarybos 
narys, priklausė kooperatyvo 
valdybai ir ki tur . 

1944 m. P. Ambrazas su šeima 
pasitraukė į vakarus. Atvykęs 
į Austri ją va rgon in inkavo 
Eidens ta t t en ka ta l ikų baž
nyčioje. Kai atėjo laikas emig-

- ruoti į užjūrį, pereinamose 
stovyklose ir ne t la ive 
vykstant į JAV jis sudarė dai
nininkų grupę. Lietuviškos 
dainos buvo užrekorduotos ir 
dar ilgą laiką jos skambėjo 
vežant laivu išvietintus asmenis 
iš Europos. 

Atvykęs į JAV apsigyveno 
Clevelande, kur tuojau pradėjo 
vargonininkaut i Šv. Jurgio 
parap. bažnyčioje, kurios kle
bonu buvo jo žmonos Aldonos 
pusbrolis kun. Vincentas Vilku-
taitis. Čia suorganizavo ir vado
vavo chorui, su kuriuo daly
vaudavo radijo valandėlėse, 
renginiuose, minėjimuose. 

P. Ambrazas buvo Lietuvių 
va rgon in inkų — muzikų 
sąjungos narys ir daugelį metų 
buvo renkamas į jos valdybą. 

Kompozitorius, sukūręs daug 
giesmių mišriam chorui, vyrų 
chorui, solo giesmių, daug dainų 
chorams ir solo. Jis sukompo
navo lotyniškas ir lietuviškas 
mišias mišr iam chorui . 
Pažymėtina, kad P. Ambrazas 
sukūrė kompoziciją B. Braz 

Bendrada rb i avo ..Muzikos džionio parašytai Marijos garbei 
ž in io se" . Rėme Lietuvių geismei. kuri išversta į vokiečių 
muzikologijos archyvą, prisius- kalbą buvo giedama Vokietijoje 
damas j am daug vert ingų ir Austrijoje bažnyčiose, 
eksponatų. Ig. Medžiukas 

A.tA. 
JONAS ORANTAS 

(Diplomuotas Agronomas) 
Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad mūsų mylimas 

a.a. Jonas Orantas mirė savo namuose. Roseville, Michigan. 
1990 m. rugsėjo 2 d., sulaukęs 87 m. amžiaus. 

Buvo gimęs Kybartuose 1903 m. rugpjūčio 31 d. 
Liko dideliame nuliūdime žmona Marija, sūnus Vytautas, 

anūkai Jonas, Lori ir Teresė, dukra Teresė ir žentas Gary 
Korteski, anūkai Angelą ir Joseph, anūkas Robertas Jony
nas, daug kitų giminių ir pažįstamų. 

Velionis buvo baigęs Dotnuvos Žemės Ūkio Akademiją. 
Kūnas pašarvotas Harris laidotuvių koplyčioje, 15451 Far-

mington Road, Livonia, Michigan. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 5 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos bažnyčią, kur 10 vai. 
ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionio vėlę. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Holy Sepulchre kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnus ir dukra. 
Laid. direktorė Yolanda M. Zaparackienė, tel. (313) 

554-1275. 

Mylimai Mamytei 

A.tA. 
MARIJAI BAZILIAUSKIENEI 

mirus, jos liūdintį sūnų VINCĄ BAZĮ su šeima bei 
ki tu? gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 

Pranė ir Otonas Kapteimai 

Chicago Ridge, 111. 

A.tA. 
teisininkui JURGIUI STRAVINSKUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame visiems jo 
giminėms ir jo pažįstamiems ir kar tu liūdime 

Vladas Bielinis ir 
Juozas Rastenis 

Hot Springs, AR 

Vingiuotame ir ilgame gyvenimo kelyje mylima 
Motina, Senelė-Prosenelė pavargusi pasi t raukė į 
Amžinąją Tėvynę poilsiui. Malda palydime 

A.tA. 
LYDIJĄ VADOPALIENĘ 

į Viešpaties globą. Nuoširdžiai užjaučiame jos va ikų 
šeimas: dukrų - ALDONOS ir BRUNO MORKIŲ, 
I R E N O S ir G E D I M I N O BLIŪDŽIU, s ū n a u s 
PAULIAUS ir PATRICIJOS VADOPALŲ ir guo
dž iame l iūdinčią ve l ionės seser į E L E N Ą 
ZDANAVIČIENC. 

Irena ir Petras Vėbrai 
Zofija Rukšienė 
Romanas Vadopalas 

Mielam Bičiuliui, studijų draugui 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

staiga mirus , jo žmonai BRONEI, dukterims RŪTAI 
ir RAMUNEI su šeimomis, dukrai DANGUOLEI ir 
kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdime. 

Danutė ir Stasys Baliai 
Leokadija, Mečys ir Anicetas Baliai 

Grand Rapids, MI 

A.tA. 
ONA ZAKSIENĖ 

ŽEMSKAL SKAITĖ 

Gyveno Chicagoje. Marųuette Parko apylinkėje 
Mirė 1990 m rugsėjo 3 d . sulaukusi 66 m amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Panevėžio apskrityje. Sodeliu kaime 

Amerikoje išgyveno 36 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jonas, duktė Birute 

Zurawski, žentas Edward. sūnus Vytautas, marti Cathenne. 
anūkai: Michael. Kristin. Amy Zuravvski; broliai ir seserys 
Lietuvoje. 

Priklausė Anglijos lietuvių klubui. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, rugsėjo 5 d nuo 2 iki 9 v.v 

Petkus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St 
Laidotuves jvyks ketvirtadienį, rugsėjo 6 d Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę vyras, duktė, sūnus, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt Donald A. Petkus Tel. 312476-2345. 

J 
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A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną 
BRONE, dukras RAMUNĘ, RŪTĄ, DANGUOLE ir 
jų šeimas. 

Uršulė Civinskienė ir vaikai 

Mūsų Broliui, Garbės Filisteriui 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

mirus, žmonai BRONEI, dukroms bei jų šeimoms šir
dingiausia užuojautą reiškia 

fil. Juozas Kurklys 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

staiga iškeliavus į Negrįžtamą Kelionę, jo žmonai 
BRONEI, duk te r ims RŪTAI bei RAMUNEI su 
šeimomis ir duk te r i a i DANGUOLEI gil iausią 
užuojauta reiškia 

J. ir L. Dainauskai 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

mirus , š.rdingiausią užuojautą reiškiame jo žmonai 
poniai BRONEI, dukroms RŪTAI, RAMUNEI, 
DANGUOLEI ir visai KVIKLIU šeimai. 

Vilkų šeima 
F. Vilkienė 
E. Starevičienė 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

netikėta, mi rus , liūdinčią žmoną BRONE, dukras 
RAMUNE, RŪTĄ su šeimomis ir DANGUOLE 
nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Yolanda ir Algis Zaparackai 
Žibutė ir Paul Knepper 
Stasė ir Antanas Zaparackai 

DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. rugsėjo mėn. 5 d 

VIENERIŲ METU MIRTIKS SUKAKTIS 

A.tA. 
ALDONA TAMOŠIŪNIENĖ 
Jau suėjo Metai, kai staigi mirtis 1989 m. rugsėjo 5 d 

atskyrė iš mūsų tarpo mylima Mama ir Močiute. Nors laikas 
bėga. ji tebėra gyva mūsų mintyse ir maldose Lai gailestingas 
Dievas suteikia jai amžina ramybe 

Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti ja savo maldose 

Liūdesy likusi Šeima 

VIENERIŲ METU MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
LEO OKSAS 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
mano mylima Vyra. kurio netekau 1989 m. rugsėjo 8 d. 

Nors laikas bėga. bet aš jo niekada negalėsiu užmiršti. Lai 
gailestingas Dievas suteikia jam amžina ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus aukojamos rugsėjo men. 8 d. 11 
vai. ryto Sv. Kazimiero parapijos bažnyčioje. Los Angeles, 
California. 

Maloniai kviečiu gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose ir kartu su manim pasimelsti už a.a. 
Leo sielą. 

Liūdinti žmona Izabelė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAOOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-3121 523-O440 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 SŪNUS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

Nt i l s tamam spaudos darbuotojui ir jvairios 
l ie tuviška istorinės medžiagos teikėjui 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

netikėta mirus, gilaus skausmo prislėgtus žmoną 
BRONT i r d u k r a s bei jų šeimas nuoširdžiai 
už jauč i i -e , dalindamiesi su visais liūdesiu. 

Kazys ir Eugenija Gimžauskai 
Ona Kindurienė 
Kazys ir Valerija Palčiauskai 

St. Pet* r- >urg, Florida 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chic.igo, fllinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 N>uth Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South SOth Avenue 

Cicero, Illinois 606S0 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 "-outh 50th Avenue 

Ckero, Illinois H^^O 
-08-652-1003 

Visus laidotuvių ivimus gulite pasiekti 
skambindami 1-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PLIKUS 
DONAI n A. PETKUS 

DONAI D M. PETKUS 
I AVNRFNCF C. C.ASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So . 50 A v e . , C i c e r o , I l l ino i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Te l . (708) 652-5245 



DRAUGAS, trečiadienis. 1990 m. rugsėjo mėn. 5 d. 

x Ch icagos lietuviai ruo
šiasi iškilmingai sutikti kar
dinolą J. Bernardin, sugrįžtant 
iš Lietuvos. Tai bus rugsėjo 6 d., 
ketvirtadienį, 6:45 v.v. O'Hare 
aerodrome. Moterys prašomos 
pasipuošti tautiniais drabužiais. 
Autobusas išvažiuoja nuo Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčios 
4:30 v. p.p. Vietas autobuse 
galima užsisakyti skambinant 
tel. 523-3899 arba 778-3025. 

x V a k a r o n ė „Dabar t inės 
L ie tuvos p rob lemos" bus šį 
trečiadienį, rugsėjo 5 d., 7 vai. 
vak. Seklyčioje. Kalbės ir į klau
simus atsakinės Viktoras Mako-
veckas, Lietuvos Aukščiausios 
tarybos užsienio reikalų komisi
jos patarėjas. Visi kviečiami 
vakaronėje dalyvauti. 

x L ie tuvos Vyčių d is t r ik to 
kuopos susirikimas bus rugsėjo 
8 d. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos mokyklos salėje 12 vai. 
Bus taip pat ir pareigūnų 
rinkimai. Visi turi žinoti, kad 
Nekalto Prasidėjimo salė yra 
Brighton Parke. 

x Šv. V a r d o Vyrų drau
gijos susirinkimas ateinantį 
sekmadienį, rugsėjo 9 d. bus 
Svč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos salėje po 8 vai. ryto šv. 
Mišių. Salėje bus užkandžiai ir 
neilgas įvairių darbų aptari
mas. 

x Ats iun tė po 20 dol . aukų 
ir grąžino laimėjimų šakneles: 
kun. Anthony Naujokas, Co-
lumbus, Ohio, dr. Lilija Ignato-
nis, Chicago, 111., dr. George Vo-
lodka, Largo, Fla., A. Karaitis, 
Unio Pier, Mich. Nuoširdus 
ačiū. 

x Už a.a. Liudą Bar t a š i enę 
vienerių metų mirties sukakty
je šv. Mišios bus aukojamos šeš
tadienį, rugsėjo 8 d.. 7 vai. ryto 
Tėvų Marijonų koplyčioje. 
Kviečiame gimines ir draugus 
pasimelsti už a.a. Liudą, ir, ga
lint, dalyvauti šv. Mišiose. 

(sk) 

x J A V L i e t u v i ų B e n d 
r u o m e n ė s Lemonto skyr iaus 
tradiciniame piknike, rugsėjo 
9 d. Rasa Poskočimienė sutiko 
tvarky t i loteriją. Laukiame 
visų! Dėl fantų skambin t i 
708-257-7071. 

(sk) 
x J U O Z A S BACEVIČIUS, 

namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir tikslus pa 
tarnavimas Nemokamas namų 
įvertinimas Skambinti: Bell-
Bace RE , tel. 778-2233. 

(sk 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2h49 W 63 St.. Chicago. H 60620 

Tel. (1-3121 776-5162 
14300 S Bell Rd , Lockport, II 60441 

Tel. (708) 301-4S66 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago. U 60629 
T e l . U-312) 776-8700 

OarN' vai nuo u iki 7 \a! vak 
^ š t a d s> v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 VV. 69th St/eet 
Chicago, 1L 60629 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 K. Ogden Ave. . Ste. 1H-2 
Hinadale. II. 60521 
Tel. <708i 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Švč. M. Mar i jos Šiluvos 
atlaidai bus nuo rugsėjo 7 d. iki 
rugsėjo 14 d. Iškilminga pro
cesija bus šį sekmadienį, rugsėjo 
9 d. Susirinkimas su vėliavomis 
bus Marijos aukšt . mokyklos 
kieme, tvarkys visą eiseną 
Juozas Polikaitis. Atlaiduose 
pamokslus sakys pasimainy
dami kun. V y t a u t a s Bag-
danavičius ir kun. Kastytis 
R a m a n a u s k a s , marijonų 
vienuolijos nariai . 

x Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos susirinkimas bus rugsėjo 17 
d., pirmadieni, 7:30 vai. vak. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
mokyklos sa lė je , Brighton 
Parke. 

x Stasys Balzekas , Lietuvių 
kultūros muziejaus steigėjas ir 
prezidentas, paėmė visą stalą į 
„Draugo" dienraščio vakarienę, 
kuri bus rugsėjo 23 d., sekma
dienį, Mart iniąue restorano 
pokylių salėje Evergreen Parke. 

x P r a n a s N e n o r t a patiks
lina žinią, buvusią „Drauge" 
rugpjūčio 4 d. laidoje apie a.a. 
dr. Petrą Pamatait į , mirusį 
New Mexico. Ten pasakyta, kad 
jis buvo kriminalinio depar
tamento d i rektor ius . Tokių 
vietų saugume nebuvo. Dr. P. 
Pamataitis buvo kriminalinės 
policijos t ik saugumo depar
tamento direktoriaus antrasis 
padėjėjas. P. Nenorta buvo tame 
departamente bendrojo skyriaus 
viršininkas. 

x Kaip š v ę s i m Der l i aus 
šventę? Pasaulio Lietuvių cen
t re , Lemonte, šis šaunus rengi
nys ruošiamas rūgs. 29 d., 7 v.v. 
Atskira programa mažiesiems 
vyks nuo 5 v. v. Vietos užsisako
mos pas R. Kroną, tel. — (708) 
968-0184. Visi maloniai 
kviečiami'. 

(sk) 

x DĖVĖTI DRABUŽIAI, 
ba ta i , m a i s t a s ir kt. daiktai; 
VAISTAI — receptinai, nere-
ceptinai. Kiekia i ner ibojami . 
MUITO NĖRA! Iš kitų miestų 
savo daiktus siųskite mums paš
t u arba UPS. Aukštos kokybės 
rūkytos mėsos gaminiai. AU
TOMOBILIUS parduodame pi
giai TRANSPAK, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x BUENOS AIRES, Argen 
tina, vadinamas Pietų Ameri
kos Paryžiumi — elegantiškas, 
judrus mies t a s . Grožėsitės 
plačiais bulvara is , parkais , 
skulptūromis, paminklais ir 
muziejais. Parduotuvėse rasite 
įvairių odos išdirbinių didelį 
pasirinkimą, keliaudami su 
„DRAUGO" ekskursija š.m. 
lapkrič io 26 d. Informacija ir 
registracija — Amer ican Tra-
vel Service Bureau , 9727 S. 
Western Ave., Chicago, IL 
60643: tel. (1-312) 238-9787. 

(sk) 

x T a u t o s šventės minėji
mas , kurį rengia Amerikos Lie
t u v i ų Tau t inės sąjungos 
Chicagos skyrius, bus rugsėjo 16 
d. Jaunimo centre. Programoje 
numatoma šv. Mišios Jėzuitų 
koplyčioje, vėliavų pakėlimas 
prie žuvusiems už Lietuvos 
laisvę paminklo ir akademija di
džiojoje Jaunimo centro salėje. 

x J u o z a s Masilionis kalbės 
Tautos šventės minėjimo proga 
Vyresniųjų lietuvių cent re 
rugsėjo 5 d., trečiadienį, 2 vai. 
p.p. Meninę programą atliks 
Bronės Variakojienės daininin
kių grupė , suva id indama 
montažą „Rambyną". Kvie
čiame visus gausiai dalyvauti. 
Po programos bus kavutė. 

x Šv . Kryžiaus l i gon inė 
i š s iun tė įvairių medicinos 
preparatų, įrankių, insulino ir 
kt. į Lietuvą už 80 tūkstančių 
dol. vertės. Išsiųsti techniškai 
pagelbėjo Balfo įstaiga, kuri 
užsiima šalpa ir pagalba. 

x Mar i ja Ročkuvienė užsi
sakė bilietą į „Draugo" ren
ginių komiteto rengiamą vaka
rienę, kur i bus Mart iniąue 
pokylių salėje. Vakarienei dar 
dabar galima užsisakyti bilietus 
pas komisijos na r ius a r b a 
„Draugo" administracijoje dar
bo metu. 

x Kn igh t s of L i t h u a n i a , 
Supreme Council, 77 seimo 
suvažiavimo proga Pittsburghe 
už „Draugo" patarnavimus ir 
bendradarbiavimą paskyrė 50 
dol. auką, kurią atsiuntė per 
valdybos kasininką Frank J. 
Peterson. Nuoširdus ačiū mie
liems vyčiams už skirtą „Drau
gui" dėmesį. 

x Norint pirkti be i p a r d u o 
t i sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
k u s , 540 A m b a s s a d o r Ct . 
S u n n y Hills, Fla. 32428, t e l . 
904-773-3333. 

(sk) 

x Visi keliai v e d a į JAV LB 
Lemonto apylinkės tradicinę 
gegužinę, sekmadienį, rugsėjo 9 
d. PL centre, Lemonte. Sporto 
mėgėjams veiks didelio ekrano 
televizija didžiojoj salėj. Modes
t a s J a k a i t i s t r a n s l i u o s 
naujausią muziką iš Lietuvos. 
Saulė ar lietus — gegužinė bus! 

(sk) 

x Lietuvoje reikalingą dan
t ų t a i symui medžiagą galima 
gauti per „ C A U B R O CORP." , 
511 E. 127 St., Lemont, TL 
60439 (Pasaulio Liet. centre), 
t e l . 708-257-8008. 

(sk) 

mh- ŽVAIGŽDUTE 
^^^«^L& * 11 * Įsteigtas Lietvnių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyricmt 

Redaguoja J. Purfas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago. 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

IL 60629 

Ant tako obuolys. Raudonas, prinokęs, kvėpėte kvepiantis.. 
Iš Algirdo Gustaičio jaunimui knygutės „Užpuola bites". 

Dail. Vytautas Stasiūnait is 

R U G S Ė J I S 

Sulaukėm rugsėjo... 
Žąsytės girgsėjo, 
Kai kilo, 
Link Nilo 
Kelionei ilgai. 

Saulutė miegale 
Pabusti negali; 
Devintą 
Prašvinta 
Jos dvaro langai. 

Žingsniuojam link sodo, 
Jis dovanas rodo: 
— Dukraite, 
Tau kraitę 
Skanių obuolių! 

Lietutis kad piia... 
Užsuksim į šilą, 
Ten grybų 
Sodybų 
Sodybos — tik rauk! 

Nenuorama vėjau, 
Kai gatvėj stovėjau. 
Pešiojai, 
Nešiojai 
Vyšnelės lapus! 

Meškuti, lik sveikas, 
Ir lėlės — juk laikas! 
J a u šaukia. 
J au laukia 
Mokykla manęs. 

J o n a s Minelga 
(„Kiškio pyragai") 

MOKYKLĖLĖ 

x P r i s t a tome Lie tuvoje t ik Mūsų vargo mokyklėle, 
n a u j u s automobil ius Lada-Ži- Šviesk mums kaip šilta saulutė, 
guli nuo $3,300 iki $3,700, Išmokyk mus brangią kalbą 

K A D / MAN PATINKA 
MOKYTOJA 

Aštuntajame skyriuje aš paty
riau, kad išmokau daugiau is
torijos. Išmokau s k a i t y t i 
daugiau lietuviškų knygų ir jas 
ap rašy t i . E s u pa t s nepa
tenk in tas , k a d neparuošiu 
pamokų. Tada turiu parašyti 
šimtą kartų šį sakinį: „Aš vi
suomet turiu ruošti lietuviškas 
pamokas". Man mokytoja pa
tinka, kai paruošiu pamokas, 
nes tada nesu bėdoje. Man nepa
tinka, kai reikia iš pratimų 
knygos pamokas nurašyt i į 
sąsiuvinį. 

R imas Gecevičius, 
Marąuette Parko lit. m-los 

8 sk. mokinys 

KODĖL A Š NUTARIAU 
LANKYTI LITUANISTINE 

MOKYKLĄ 

Šią vasarą aš buvau nuskridęs 
į Lietuvą, kur susitikau su savo 
giminėmis; aš iki šiol jų 
nepažinau. Per svečiavimosi 
laiką mes su jais labai susidrau
gavome. Dešimt dienų, kurias 
mes ten praleidome, neužteko, 
todėl aš nusprendžiau po dviejų 
metų būtinai sugrįžti. 

Neblogai supratau kalbą. Kai 
reikėdavo m a n pačiam su jais 
kalbėti, būdavo sunku prisimin
ti reikalingus žodžius, kad su
daryčiau sakinius. Tada aš nu
sprendžiau lankyti lituanistinę 
mokyklą. 

Andr ius Butkevič ius 

x P a r d u o d a m i gražūs tau
tiniai d r abuž i a i 10-14 dydžio, 
įvairūs paveikslai, nauji, natū
ralūs rudi minko kailiniai ir 
rusiško aukso žiedai su deiman
tais. Tel . 312-436-4943. 

(sk) 

x P a t r i a dovaninių p rek ių 
ir elektronikos parduotuvėse 
Chicagoje ir St. Petersburgo 
Beach. FL rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų. Lietuvoje pagei 
daujamu. reikmenų didelį pasi
rinkimą Priimam užsakymus ir 
iš k i tų miestų. Siunčiame 
prekes į Vilnių kargo-oro lini
ja. Tel . 312-778-2100. 

(sk> 

x Gre i t pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Cbicagoje 
ir apyl inkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
S tankus , tel. (312) 58fr5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

Volga $6,500. Visoms dviejų 
metų garantija. Keičiame dole
r ius į rublius. Parūpiname bu
tus giminaičiams. SUTINKA
M E J Ū S Ų ARTIMUOSIUS iš 
aerouosto ir atvežame į Chica-
gą, arba jos priemiesčius. Taip 
pat išvežame. Skambinti iki 12 
vai. dienos arba vakare Ąžuo
lu i (312) 434-8618. 

(sk) 

x Romas Pūkštys , TRANS
P A K 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. TRANSPAK. 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Lietuvos ke l iauninkų dė
mesiui . Kas nori patvirtinti 
ar pakeisti Aerofloto ar kitų li
nijų skrydžius į Lietuvą, ar gau
ti patarnavimus New Yorko ae 
rodromuose. įskaitant bilie
tus į kitus miestus — lėktuvais, 
traukiniais ar autobusais — 
skambinkite į New Yorko ke
lionių agentūrą „ V Y T I S " 
718-769-3300. 

(sk) 

U Ž B Ū R I M A S 
(Lietuvių tautosaka) 

Vienas ūkininkas turėjo daug 
p in igų . B e r n a s (samdinys) 
pastebėjo, kad še imin inkas 
kažkur neša pinigus, jis pasekė. 
Seimininkas pinigus nunešė į 
klojimą, iškasęs duobę supylė, 
apklojo šiaudais ir nuėjo. Ber
nas laukė, šeimininkas vėl atėjo 
su pinigais. J is ėjo kelis kartus, 
kol visus pinigus sunešė į 
klojimą. Ka i atnešė paskutinį 
ma i š iuką , supylė į duobę, 
sulygino su žemėmis ir pasakė: 
,,Kas tuos pinigus norės pasi
imti, ta i tegul dvylika galvų 
padės . O t a u , ve lne , už 
saugojimą katilą atiduosiu, jį 
gausi savo dukters vestuvėms". 
— „Kieno dvylika galvų?" — pa
klausė bernas pasislėpęs klo
jime. — ,,Žmonių dvylika galvų, 
tegul mirš ta ne savo mirtimi" 
— atsakė šeimininkas. — „Tegul 
bus dvylika gaidžių galvų", — 
vėl atsiliepė bernas iš klojimo. 
— ,,Ne gaidžių, bet žmonių!" — 
vėl tv i r t ina šeimininkas. — 
„Turi bū t i gaidžių, o kitaip aš 
nesaugosiu tavo pinigų", — vėl 
pakartojo bernas. — „Tegul bus 
jau ir gaidžių". — nusileido šei
mininkas, pagalvojęs, kad ten 
velnias kalba. Po kelių dienų 
ūkininkas numirė. Visi pradėjo 
ieškoti jo pinigų, bet nerado. Po 
laidotuvių bernas pradėjo pirš
t is mirusio ūkininko dukteriai. 
J i nenorėjo tekėti, nes jis netur
t ingas. Pagal iau bernas jai 
pasakė, kad jis žinąs kur yra jo 
tėvo pinigai. Tada duktė sutiko 
tekėti už- berno. Po vestuvių 
nukapo jo dvy l ika i gaidžių 
ga lvas (gaidžius sunaudojo 
maistui) ir padėjo ant tos vietos, 
kur buvo pinigai užkasti. Pasi
ėmė pinigus su visu katilu ir 
gerai gyveno. Po kelių metų 
velnias per sapną pareikalavo 
katilo, kur iame buvo užkasti 
p i n i g a i . B e r n a s a t s i m i n ė 
užkeikimą, nunešė ton vieton 
katilą i r velnias pasiėmė savo 
d u k t e r s ves tuvėms. Be rnas 
paveldėjo visą ūkį ir laimingai 
su savo žmona gyveno. (Papasa
kojo A. Mažiul is , 58 m. amžaus 
iš Žukliškių kaimo, Dusetų 
valsčiaus. Užrašė A. Mažiulis 
1935 m.). Iš d r . J . Balio a r 
chyvo . 

Ir tauriu lietuviu būti . 

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

Ir varpelis tavo mažas, 
Kaip Kudirkos „Varpas" 

šaukia, 
Kad ateis laikai mums gražūs, 
Nes tėvyne mūsų laukia. 

Alb. K a š i u b i e n ė 

METRAŠČIAI 

Toronto Maironio mokykla. 
Los Angele Šv. Kazimiero ir 
Detroito „Žiburio" lituanistinės 
mokyklos išeido savo praėjusių 
mokslo met ; metraščius. Daug 
įdomių stra.psnių, kuriuos pa
rašė mokinai. Daug iliustra
cijų, nuotraukų, šiuos met
raščius ats.ųntė „Tėvynės 
Žvaigždutei susipažinti. Ver 
t inga medžiaga. „Tėvynės 
žvaigždutė' *ia medžiaga pasi
dalins su šio skyriaus skaity
tojais. Jei kuri nors mokykla 
yra išleidusi savo leidinėlių, 
galėtų atsiųsi „Tėvynės Žvaigž
dutei" susipažinti. 

R e d a k t o r i u s 

Aš pradėjau lankyti lituanis
tinius kursus, kad išmokčiau 
kalbėti lietuviškai. Aš esu nu
stebęs, kaip yra įdomu. Aš su
tikau labai puikius žmones, kas 
mane paskatino studijuoti lietu
vių kalbą. Niekas manęs ne
vertė, aš kursais esu labai pa
tenkintas . Tiesą pasak ius , 
mokytis yra lengviau, negu aš 
pradžioje galvojau. 

J a u anksčiau žinojau, ką žo
džiai „labas" ir ačiū" reiškia, 
dabar aš jau galiu su jais 
sudaryti frazes bei sakinius. 
Pvz.: „Labas, kaip gyveni"? ir 
„Ačiū, gerai". 

Mykolas I rwin 
(dvikalbė klasė ) 

Abu Hamiltono Vysk. M. Va
lančiaus lit. m-los mokiniai. 
Kanada. (Jubiliejinis leidinysV 

VALKATA I R RAGANOS 
(Konkursinė lietuvių liaudies 

pasaka) 
(Tęsinys) 

Kai sugrįžo į savo rūmus, t en 
atrado ir velnią. Velnias apsi
džiaugė, kad pas jį apsigyveno. 
Velnias prižadėjo jiems tarnau
ti ir aprūpint i viskuo, ko t ik ta i 
jiems reikės. Velnias jiems tar
navo trejus metus. 

Jaunavedžiai velnio lepinami 
labai išdyko. Jiems nieko ne
trūko: nei maisto, nei drabužių. 

nei pramogų. Paskiau juodu 
pradėjo velnią išnaudoti, dary
t i visokių priekaištų: „Taip ne
gerai, ta ip ne t inka ir t.t.". 
Velnias tyli, jiems nesipriešina. 
Pagaliau vieną kar tą pritrūko 
kantrybės ir vyrą paklausė: 

— Ar t u pažįsti savo motiną? 
— Nepažįstu, — atsakė vyras. 
— Ar t u pažįsti savo tėvą? — 

vėl klausia velnias. 
— Nepažįstu! — vėl vyras jam 

atsako. 
— Ar pažįsti pats save, kas tu 

esi? — klausia velnias. 
Vyras p a s i d a r ė išdidus, 

nenorėjo su velniu kalbėti. 
— Kas tau darbo, ką aš pažįs

tu ir ko nepažįstu! 
— N a gerai, kad tu nepažįsti 

kas tu esi, aš t a u tuojau įrody
siu, — supykęs pasakė velnias. 

Velnias atnešė jo sulopytą 
švarką, terbas ir lazdą. Staiga 
pasidarė nuogas. Rūmai su 
visomis grožybėmis ir gėry
bėmis dingo. Valkata apsivilko 
savo apdriskusius drabužius, 
užsidėjo terbą ir lazda pasirem
damas ėjo tuo pačiu keliu elge
taudamas, kur sutiko velnią. 
Ėjo į savo tėvo namus. Jo žmoną 
su rūmais velnias nusinešė. 
Sugrįžęs į savo tėviškę, rado abu 
tėvus j au mi rus iu s . Pa t s 
pasiliko gyventi tėvo vietoje. Jis 
pasakė: „Neik su velniu, nei rie
šutauti, nei obuoliauti, nes jis 
savo gudrumu visada tave 
apgaus". 

Ši pasaka yra labai re ta savo 
originalumu. Užrašyta 1886 
metais, Kazbaraičių kaime, 
Raseinių valsčiuje. Papasakojo 
Tamošius J o n y l a . 

(Pabaiga) 

Žodynas . Paaiškinti šiuos žo
džius: 1) apypietė, 2) apyrankė, 
3) apysaka, 4) apivaras, 5) 
apyvarta, 6) apkasas, 7) aplan-
kalas, 8) aplinka, 9) aplinkuma, 
10) apmušalas. 

K l a u s i m a i : 1) Kaip ilgai 
jaunavedžiai gyveno velnio 
rūmuose? 2) Kaip jiems sekėsi 
su velniu sugyventi? 3) Kokie 
santykiai su velniu vėliau 
pasidarė? 4) Ar velnias visą 
laiką jiems buvo geras, jei ne, 
kas atsitiko? 5) Kas atsitiko su 
jaunavedžiu? 6) Kur jis iškelia
vo ir kur gyveno? 7) Kokia tos 
pasakos išvada? 

G r a m a t i k a . Žemiau surašy
tus veiksmažodžius bendra
timis, perrašykite visais ketu
riais laikais trečiajame asme
nyje: 1) Juosti (juostą), 2) skurs
ti (vargti), 3) dilti (mažėti), 4) 
dubti (žemė įdubo, įgriuvo), 5) 
džiūti (balt iniai) , 6) gelsti 
(geltonuoti), 7) gesti (žvakė), 8) 
gesti (pūti — maisto produktai), 
9) ir t i (siūlė, siūlai), 10) lobti 
(turtėti). J e i nepakankamai 
supratote šiuos žodžius, pažiū
rėkite į žodyną, ten plačiau 
paaiškinta. 

PALYGINIMAI 

Anūkas. Kaip diedo anūkas. 
Išdykęs kaip diedo anūkas. 

(Valkininkai) 
Stiprus kaip velnio anūkas. 

(Švenčionys) 

Gudri kaip platų svietą apėjusi. 
(Mažeikiai) Smagu prie laužo V : 'r '".intarn P|,-,^o 


