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Lietuvos Respublika 
kreipiasi į pasaulio 

demokratijų 
parlamentus ir 

vyriausybes 
Dar kartą prašo pripažinti 

Lietuvos vyriausybę 
Vilnius. Rugpjūčio 19 d. — 

Lietuvių Informacijos Centras 
pateikia keletą dokumentų, 
neseniai gautų telefaksu iš 
Lietuvos 

1990 m. kovo 11 d. Aktu 
Lietuva savo demokratiškai 
išrinktų tautos atstovų valia 
paskelbė Lietuvos Respublikos, 
kuri 1940 m. buvo TSRS oku
puota ir aneksuota, valstybin
gumo atstatymą ir sugrįžimą į 
laisvųjų pasaul io valstybių 
šeimą. Tai patvirtino ir 1991 m. 
vasario 9 d. plebiscitas. Jau 
pusantrų metų Lietuvos Res
publikos Aukščiausioji Taryba 
ir Vyriausybė deda pastangas, 
kad būtų į tvirt inta nepriklau
somybė taikiomis parlamenti 
nėmis ir tarptaut inių derybų 
priemonėmis. 

S i e k d a m a pasaulio denio 
kratinių valstybių solidarumo ir 
paramos, Lietuvos respublikos 
Aukščiausioji Taryba ne kartą 
kreipėsi į jų parlamentus ir 
vyriausybes, t ikėdamasi tvir
tesnio tarptautinio pripažinimo 
ir diplomatinių santykių atnau 
j in imo. Sudė t ing i pasau l io 
valstybių politiniai interesai ir 
ne t ik s lūs p a d ė t i e s TSR 
Sąjungoje vertinimai lėmė, kad 

Lietuvos Respublika nesulaukė 
pakankamo diplomatinio pripa
žinimo, kuris ją gintų. 

1991 m. rugpjūčio 19 d. TSR 
Sąjungoje pras idė jęs 
perversmas ir plečiama agresi-
ja prieš Lietuvą gresia nauja 
Lietuvos Respublikos aneksija 
ir taikių žmonių kraujo pralie
jimu. 

Mes l auk iame Jūsų skubių 
sprendimų — visiškai oficialiai 
pripažinti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybę ir atnaujinti ar 
užmegzti diplomatinius san
tykius su Lietuvos Respublika. 

I valstybes — Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo konfe
rencijos dalyves — mes krei
piamės, prašydami pritaikyti 
Paryžiaus Chartijoje numatytą 
konfliktų sprendimo mechaniz
mą ir atsiųsti į Lietuvą raporto 
misiją. 

Atėjo lemiamas metas, kai 
Jūsų ryžtingi konkretūs veiks
mai gali apginti žmonių gyvy
bes, apsaugoti Lietuvos valsty
bingumą, demokratiją Europo
je ir pasaulyje. 

Vytau tas Landsbe rg i s , 
Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas 

Lietuvos vyriausybės 
pareiškimas 

Vilnius. Rugpjūčio 19 d. — 
Esame priversti kreiptis į Jus, 
į visus Lietuvos žmones. Aštri 
politinė krizė, nusiaubusi So
vietų Sąjungą, įva i r ių 
grupuočių bandymai paimti 
valdžią Maskvoje į savo rankas 
tamsiu nerimo debesiu užgulė ir 
mūsų kraštą. 

Gali atsitikti, kad kaimyninės 
šalies kariškiai paskirs Res 
publikoje, miestuose ir ra
jonuose savo įgaliotus asmenis. 

Lietuvos Sąjūdžio 
žodis 

Vilnius. Rugpjūčio 19 d. — Šią 
sunkią T ė v y n e i va landą 
kvieč iame v i sus L ie tuvos 
žmones būti pasirengusiems 
ginti mūsų laisvę, nepriklau
somybę ir demokratiją. 

Jeigu po šiąnakt Maskvoje 
įvykusio perversmo ir Lietuvos 
Respublikoje būtų mėginama 
nuversti teisėtai išrinktą Parla
mentą ir vyriausybę, nedelsiant 
pradedame visuotinį politinį 
streiką, ta ip pat renkamės 
centrinėse miestų aikštėse, o 
Vilniuje prie parlamento ir 
Vyriausybės rūmų. 

Visos L i e tuvos Sąjūdžio 
miestų, rajonų tarybos bei Sąjū
džio grupės nedelsdamos susi
siekia su kaimyninių miestų ir 
rajonų tarybomis del pastovaus 
netelefoninio ryšio palaikymo. 

Mieli Lietuvos žmonės, būki 
me pasiruošę darbui karinės 
padėties sąlygomis, teisingos in
formacijos skelbimui. 

Tepadeda mums Dievas! 

Tačiau Lietuvoje veikia Lietu 
vos Respublikos įstatymai. 

Kaip besi vystytų įvykiai, mes 
tikime, kad Lietuvos žmonės 
nuosekliai ir pasiaukojančiai 
vykdys Lietuvos Respublikos 
į s t a tymus bei vyr iausybės 
nurodymus, kiekvienas dirbs 
savo vietoje, išlaikydamas rimtį, 
orumą ir susitelkimą. 

Jūsų Vyriausybė dirbs savo 
darbą, kol pajėgs. Tam kvie 
č i ame ir J u s . Tač iau , je i 
Respublikos Vyriausybė būtų 
nušalinta, savo veiklą turėtų 
nutraukt i ir vietos savival
dybės, kad visa atsakomybe už 
pasekmes tiek visoje Respubli
koje, tiek miestuose ir rajonuose 
tektų valdžios užgrobėjams. 

Kartu raginame nepasiduoti 
jokioms provokacijoms ir patiems 
neorganizuoti jokių akcijų, 
ga l inčių sukel t i padė t ies 
paaštrėjimą. Bet kuriuo atveju 
turi funkcionuoti sveikatos ap 
saugos įs ta igos , mais to 
pramonė, energetikos objektai, 
kurie yra gyvybiškai svarbūs 
žmonėms. 

Mes tikime, kad mūsų tvirta 
pozicija, susitelkimas padės 
įveikti ir šią krizę. 

Mes tikime, kad Lietuvos 
žmonės gyvens laisvi. 

Gediminas V a g n o r i u s 
Lietuvos Respublikos 

ministeris pirmininkas 

Žodis Rusijos tautai ir jos 
prezidentui Jelcinui 

Vilnius. — Rugpjūčio 19 d. 
Antikonstitucine grupuotė ban
do grubia karine jėga užgrobti 
valdžią Tarybų Sąjungoje. Tuo 
pat metu TSRS represinės 
s t ruk tū ros suak tyv ino ir 
agresiją pr ieš Lietuvą, 
užgrobdamos naujus informaci
jos ir ryšių objektus, skelbdamos 
neteisėtus įsakymus. Nekyla 
jokių abejonių, kad veikia tos 
pačios jėgos, kurios 1991 metų 
sausio 13 dieną mėgino nuversti 
demokratiškai išrinktą Lietu
vos valdžią, okupavo Radijo-
televizijos ir kitus objektus, 
Tada Rusijos vadovybė, depu
ta ta i ir Rusijos piliečiai 
ryžtingai stojo Lietuvos žmonių 
pusėn. Jūsų solidarumas padėjo 
mums lemtingą Lietuvai dieną. 

Šiandieną mes griežtai smer
kiame nusikalstamą kėsinimąsi 

Rusijos Respublikos prezidentas Borisas Jelcinas skaito savo vieša pareiškimą, kairėje, su kitais 
užlipęs ant tanko prie Rusijos vyriausybes pastato Maskvoje. Jis įspėjo, kad ..teroro ir diktatūros 
debesys renkasi visame k r a i u " ir kad kriminalistai pasigrobė Sovietų Sąjungos valdžią. 

Ratifikuota Lietuvos-
Rusijos sutartis 

— Leningrade nėra. kaip 
kitur Sovietu miestuose, tanku 
ir šarvuočių da l in ių . 
Demokrat i škai nusis tačiusi 
miesto taryba tvirtai priešina 
si prieš Kremliaus kėslus įvesti 
dalinius ir kontroliuoti miestą. 

Vilnius. Rugpjūčio 19 d. 'LIC1 

— Kai apie 11 vai. ryto tanketės 
riedėjo į Vilnių, tai Parlamen
to rūmuose tuo metu buvo prezi
dentas V. Landsbergis, minis
tras pirmininkas G.Vagnorius 
ir daugiau kaip 80 deputatų 
Lauke prie rūmų budėjo tarp 
penkių ir šešių tūkstančiu 
žmonių Parlamentas šio pavo 
jaus akivaozdoje priėmė keletą 
deklaracijų ir skubiai ratifikavo 
vienbalsiai Lietuvos-Rusijos 
tarpvalstybine sutartį, kurioje 
šalys pripažįsta viena kitos 
nepriklausomybę. Dar kartą 
kreiptasi į pasaulį, prašant 
skubiai pripažinti Lietuvos 
Respubliką ir teigiant, kad tai 
gali būti Lietuvai paskutinė 
viltis. 

Nepaisant didelių būgštavi 
mu. rūmų užėmimas neįvyko. 
Po kokių 20 minučių tanketės 
pasitraukė. Telefono ryšys Lie
tuvos ribose, tarp respublikų ir 
su užsieniu nebuvo nutrūkės. 
Krizės metu Vilniuje buvo 
užsienio spaudos atstovų. 

Užda romos komunikacijos 
pr iemonės 

Tačiau, kaip praneša Lietuvon 
Respublikos atstovas Australi 
joje Algimantas Kabaila. rem 
damasis AT Infobiuro infor 
macija. padėtis tebėra labai 
įtempta. Užblokuoti kai kurie 
miestai, pavyzdžiui Marijam 
polė ir Alytus ir kai kurie keliai 
į Vilnių, pavyzdžiui, Ukmergės 
plentas. Kaune ir Alytuje -
komendanto valanda. Kariškiai 
patruliuoja Marijampolėje. Ka
r inio t ranspor to kolonos 
pastebėtos judant link Lazdijų, 
kur yra siena su Lenkija. 
Kariuomenė užgrobė centrines 
radijo stotis, telekomunikaciją. 

Neramu ne tik Lietuvoje. 
SSRS karinis laivynas buvo 
užblokavęs Taliną iš jūros, 
tačiau, vėlesniais ppranešimais. 
taip pat atsitraukė. Maksvoje 
dalis kariuomenės parėmė B. 
Jelciną, ir tolesni įvykiai labai 

priklausys nuo kariškių pasirin
kimo. Tuo tarpu uždaromi 
demokratiniai spaudos organai, 
radijo ir televizijos stotys, reak
cingosios jėgos mėgina įtvirtinti 
savo paskelbtą karine padėt; 

Daugiau specialių dalinių 
Romas K inka . Anglijos 

lietuvių atstovas, pranešė LIC 
šį vakarą , kad jam pasisekė 
susis iekt i su Audrium 
Butkevičium Lietuvos Krašto 
Apsaugos departamento vedėju. 
Butkevičius praneša, kad į 
Lietuvą buvo perkelti t rys 
SPECNAZ 'santrauka rusiško 
pavadinimo ..specialiosios pa
skirties" — tai aukščiausios 
kvalifikacijos desanto smogia
mosios pajėgos, skirtos vykdyti 
ypatingoms užduotim-'daliniai, 
kurių kiekviename yra po 121 
asmenį. Kol kas šie daliniai 
stovi Kazlų Rūdoje 

— , , Izvest i jų" laikraštis, 
kurių yra Sovietų vyiausybės 
leidžiamas laikraštis, vakar 
neišėjo iš spaudos. 

— Amerikos ir Britanijos be ; 

kitos Vakarų valstybes sulaiky 
siančios savo humanitarinę pa 
ramą Sovietų Sąjungai, paske! 
bė VVashingtonas ir ' mdonas 

— Prez . George V shas nu 
traukė atostogas • ugrįžo į 
Baltuosius rūmu ir savo 
pareiškime pasisakė už Jelcino 
reiklavimą sugrąžinti (Jorbačio 
va į pareigas. Jis p - įkė. kad 
negalės pripažinti teisėtos 
Sovietų vyriausybė^ 

— Maskvoje sklinda žinios, 
kad yra suimti keli Ri-ijos prez. 
Jelcino padėjėjai i; kiti reformų 
šalininkai. 

-YVashingtone -akar buvo 
prisaikdintas naujasis Ame
rikos ambasadorių- Maskvai 
Robert Strauss, kuri Senatas 
jau anksčiau patvirtino balsų 
dauguma tam postui Spauda 
kelia klausima, k•••iel Bushas 
tai daro dabar. 

nuversti teisėtą, demokratiškai 
išrinktą Rusijos valdžią, įvesti 
kar inės diktatūros režimą, 
kraujuje paskandinti demokra
tiją Rusijoje ir kitose Tarybų 
Sąjungos respublikose. 

Šiandien jie pasirengę tankais 
traiškyti demokratiją Maskvo
je, rytoj jie tą vėl darys Vilniuje, 
gali daryti ir bet kur kitur pa
saulyje. Bet jiems nepavyks. 

Mes solidarizuojamės su viso
mis Rusijos pažangiomis jė
gomis ir tvirtai remiame jų 
civilines pasipriešinmo akcijas, 
visas pastangas apginti pa
grindines žmonių teises ir lais
ves. 

Naujoji demokratinė Rusija — 
visų mūsų viltis! 

Pasirašė Lietuvos AT pirm. 
Vyt. Landsbe rg i s 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingotne sugrįžęs iš 
atostogų prez. G. Bushas 
spaudos konferencijoje buvo 
paklaustas, ar šioje situacijoje 
nemano pripažinti Pabaltijo 
vyriausybes, atsakė, kad jis 
savo pozicijos nekeičia ir karto
jo jau seniai žinomą ..Lietuvos 
žmonių aspiracijų palaikymą*'. 
Vakar, kaip žinome. Lietuvos 
vyriausybė kreipėsi į Vakarų 
valstybes, prašydama šiuo kri
t išku momentu pr ipažint i 
Lietuvos valstybę ir jos 
vyriausybę. 

— Lietuvos Parlamento Infor
macijos biuras pranešė šį 
pirmadienį po pietų teleksu du 
trumpus pranešimus mūsų Lie
tuvių Informacijos centrui New 
Yorke. Pirmame praneš ime 
sakoma, jog ..didelės kolonos" 
Sovietų karinių dalinių juda 
Lietuvos sostinės ..link iš visų 
pusių". 

Ant rame pranešime skaito 
me: ..Mes esame apsupti šar
vuotais daliniais". Šis trumpas 
pranešimas atėjo iš Lietuvos; 
Parlamento rūmų pastato vi
daus. Nebuvo įmanoma gauti 
daugiau informacijų dėl šio pra 
nešimo. 

— Rygoje generolas Fyodor 
Kuzmin. Pabaltijo apygardos 
kariuomenes viršininkas. įsakė 
visiems tarnautojams apleisti 
Aukščiausiosios Tarybos ir Mi-
nisterių tarybos pastatus Rygo 
je. Apie tai praneša Aukščiau
siosios Tarytos spaudos centras. 
Pranešama, kad Kuzminas pa 
skambino Ministerių tarybos 
apsaugos direktoriui Baskovs 
(11 vai. vak. Rygos laiku1 ir 
įsakė jam penkių minučių laiko
tarpyje evakuoti Parlamento 
tarnautojus iš abiejų pastatų. 
Daugiau žinių dar nebuvo gauta 
po to. kai šis pranešimas telexu 
iš Latvijos pasiekė Latvių 
pasiuntinybę 3:15 vai. popiet. 

— J A V Valstybės depar 
tamentas pataria šiuo metu 
susi la ikyt i nuo kelionių į 
Sovietų Sąjungą. 

Jelcinas gina Gorbačiovą 
Prisistatė Pabaltijo viršininkas 

Maskva. — Prezidento Gorba
čiovo nuvertimo inžinieriai 
labai greitai nori įvesti vėl poli
cinės valstybės kontrolę visose 
respublikose. Perversmo vadai, 
kuriuose vyrauja kariškiai, 
KGB ir OMON vadai tuoj už
draudė visą eilę laikraščių, 
neleidžia žmonėms rinktis de
monstracijoms ir privežė į 
Maskvą labai daug kariuo
menės, praneša Reuterio agen
tūra. 

Šiandien Rusijos prezidentas 
B. Jelcinas, kuris buvo vienas 
didžiausių Gorbačiovo kritikų, 
išėjo jį viešai ginti. Jis, užlipęs 
ant tanketės, kai susirinko 
minia prie Rusijos valdžios 
rūmų, pasakė jog rusai turi prie
šintis prieš agresiją ir terorą. Šis 
perversmas yra nekonstitucinis, 
pasakė Jelcinas. Žinių agentū
ros vėlai pirmadienio vakare 
pranešė, jog kariuomenės dalis 
sudarė užtvarą aplink Rusijos 
Parlamentą. Keliamas klausi
mas, ar bus įsakyta pulti 
specialiems da l in iams šį 
pastatą, iš kurio jau kurį laiką 
neišeina prez. Jelcinas. Dauge
lis žmonių susirinko palaikyti 
Jelciną, tačiau esą nežinoma, 
kiek kariuomenės jėgų išdrįs at-
sitoti jo pusėje. Pirmieji pasisa
kė u i Jelciną Sibiro anglia
kasiai ir paklausė jo raginimo 
streikuoti. 

Kariškiai saugo Je lc iną 
Maskvoje Rusijos valdžios 

pastatas savaime tapo centru ir 
Jelcinas tapo visos kovos vadu 
prieš smurto pajėgas. įdomus 
faktas, jog karių dalinys pradėjo 
saugoti Rusijos parlamento 
rūmus ir patį Jelciną per naktį, 
kad jis nebūtų areštuotas. An
tradienio dieną radijo ir televizi
jos programos pertraukė savo 
programas ir trumpai pranešė, 
nors nepatikrintomis žiniomis, 
kad Kremliaus naujieji juntos 
kariškiai įsakė suareštuoti 
Jelciną. Tai buvę padaryta tuoj 
po to. kai prez. Bushas telefonu 
kalbėjosi su Jelcinu. 

Sostinėje sklinda kalbos, kad 
Gorbačiovas esąs atvežtas j 

— Rusijos prez. Borisas 
Jelcinas, kaip pranešė ABC 
televizijos žinios, praleido 
naktis ir dienas neišeidamas iš 
Rusijos Parlamento rūmų Mask 
voje, apie kurį rusai pradėjo 
statyti barikadas ir tuos rūmus 
saugoti. 

Maskvą. Kitos žinios skelbia, 
kad jis esąs laivyno bazės ligo
ninėje ir gydomas nuo psichinių 
sutrikimų. Šiandien jis turėjo 
pasirašyti sąjunginę sutartį su 
respublikomis. Bet paskirtasis 
eiti prezidento pareigas G. Jana-
jevas pasakė, kad Gorbačiovas 
turjs kurį laika pailsėti, kol jis 
jaus is ger iau. Kitų žinių 
pranešimu, Gorbačiovas būsiąs 
atvežtas į Maskvą trečiadienį. 
Pranešama, kad Britanijos min. 
pirm. John Major telefonu 
pritarė Jelcino užimtai pozicijai. 
Panašiai jam pritarė telefonu ir 
prez. Bushas. Anglui Jelcinas 
pasakęs, kad gali ilgai neišsi
laikyti. 

Pabal t i jo valdytojas 
Taip pat pranešama, jog gen. 

Fiodoras Kuzminas, vyriausias 
karo vadas Pabaltijo regionui, 
pas iske lbė esąs de facto 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valdytojas. Gynybos ministeris 
B. Pugo, aštuonių komiteto 
narys . paskyręs jį tom 
pareigom. Sovietų karo laivai 
užblokavo Talino uostą Estijoje. 
I Estiją atvyko 90 naujų 
tankečių ir daug ginkluotų 
kariškų sunkvežimių. Latvijoje 
Kremliaus Vidaus re ika lų 
ministerijos specialieji daliniai 
užgrobė pagrindine televizijos 
stotį Rygoje. Po to nuti lo 
televizijos programos. Lietuvo
je tanketės buvo apsupusios 
parlamentą, bet vėliau pasi
traukė. Tačiau Vidaus ministe
rijos daliniai užėmė televizijos 
dar turėtų stočių kontrolę 
Kaune ir Vilniuje. Lietuvos 
prez. Vytau tas Landsbegis 
pasakęsjog gali tekti pradėti 
pogrindžio rezistenciją. 

„New York Times" skelbia, 
kad Gorbačiovas esąs namų 
arešte Sevastopolio laivyno 
bazes ligoninėje. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 21 d.: Joana, Vio
leta. Gaudvyds, Madeinė. Žai-
bonė. 

Rugpjūčio 22 d.: Ipolitas, 
Karijotas. Rimantė, Zygfridas, 
Eimante. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:04. leidžiasi 7:43. 
Temperatūra dieną 83 L, 

naktį 63 1. 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. rugpjūčio mėn. 21 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ,-KŲ RAMOVĖ 

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

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
SESIŲ-BROLIŲ SVEIKINIMAS 

Lietuvos Skautų Sąjungos Dvasios Vadovui 
tėvui SIGITUI TAMKEVIČIUI, S.J. 

Su pasididžiavimu ir džiaugsmu pasitikome žinią, kad Lietuvos 
Skautų vyriausias Dvasios Vadovas pakeltas j vyskupus. Tai didelė 
garbė ir skautams ir visiems lietuviams. 

Prieš 58 metus Amerikos lietuviai Darius ir Girėnas savo tes
tamente įrašė: „Lietuvių tauta laukia iš savo sūnų drąsesnių 
žygių"... Anų lakūnų transatlantinis skrydis daugelį dešimtmečių 
buvo uždegančiu drąsos simboliu nepriklausomoje Lietuvoje ir 
išeivijoje. 

Jūs, Ekselencija, brolis Kristuje ir skautybėje, esate mums did
vyrio simbolis, šiems laikams. Jūsų asmenyje mes regime nepalūž-
tamos valios kovotoją prieš dvasinį smurtą. Jūsų pašaukimo nueitas 
kelias tarnaus šviesiausiu pavyzdžiu kiekvienam lietuviui skautui 
— skautei, žengiantiems Dievo — Tėvynės — Artimo tarnybos keliu. 

Šia proga taip pat reiškiame pasididžiavimą turėdami 
skautiškos šeimos gretose R. Kat. vyskupus Paulių Baltakį, OFM, 
Antaną Deksnį, SJ, bei prieš 5 metus iškeliavusį amžinybėn 
Evangelikų Liuteronų vyskupą Ansą Trakį. 

Budime kartu su Jumis! 
v_s. ūl. Sigitas Miknaitis, Tarybos pirmininkas 

v.s. Gediminas Deveikis, Brolijos Vyr. Skautininkas 
v.s. Birutė Banaitienė, Seserųos Vyr. Skautininke 

v.s. GI. Edmundas Korzonas, Akademinio Sk. Sąj. Vad. pirm. 

SUSITIKIMAS BENDRAME KAPE 
IR AMŽINYBĖJE 

Šios vasaros kel ionėje į 
Tėvyne, buvusi Vyr. Skau
t i n i n k e Stefa Gedgaudienė 
užbaigė vieną pagrindinių savo 
įsipareigojimų — jos Tėvelio, 
a.a. Vinco Juodvalkio palaikai 
buvo palaidoti šalia jos Motinos, 
buv. Sibiro tremtinės a.a. Elzės 
Korlaitės-Juodvalkienės, Kau
no kapinėse. 

Bi rže l io 13 dieną, ša l ia 
giminių ir artimųjų, gausiai 
d a l y v a u j a n t skau t i ška j a i 
šeimai, Kauno Kunigų Semina
rijos bažnyčioje gedulingas šv. 
Mišias aukojo Lietuvos Skautų 
Sąjungos Dvasios Vadovas J. E. 
vysk. Sigitas Tamkevičius. 
Giedojo Marijos Gražulienės 
vadovaujamas Tremtinių choras 
ir anūkė — marti Judita Leitai-
tė-Daukšienė. Velionio palaikai 
su t rad ic inėmis apeigomis, 
kuriomis rūpinosi Kauno tunto 
tuntininkė Natalija Rupeikienė, 
buvo palydėti į kapines. Skautų 
vardu kalbėjo LSS TP v.s. Felik 
sas Šakalys. 

Laidotuvėse dalyvavo VS 
Alina Dvoreckienė su pava
duotoja ir Vadijos narėmis, Gar
bės Gynėja Koletta Jurskienė, 
Kauno ir Vilniaus uniformuoti 
Sesės ir Broliai. Kapą puošė taip 
pat ir Skaučių Seserijos 
didžiulis vainikas. Po laidotuvių 
visi dalyvavo gedulinguose pie
tuose. 

Lygiai prieš 50 metų, 1941 m. 
birželio 13 d. vakare, sesė Stefa 
išskubėjo į kaimą įspėti Tėvelį 
ir brolį Vincą, kad savaitgaliui 
negrįžtų į namus, dėl mieste 
vykstančio neaiškaus judėjimo. 
Tą naktį siautusi pirmųjų 
t rėmimų į Sibirą banga 
penkiolikos metų nežiniai, 
nusinešė namuose l ikusią 
Mamytę ir abiturientę sesutę 
Lionę. ... Po keturių dešimt
mečių, tik vieną kartą kelias 
dienas, Motina tegalėjo pama
tyti ir apkabinti kartu visus tris 
savo vaikus. Vyrui ir žmonai — 
teliko tik palaikų viename kape 
dalis . . . Teilsisi ramybėje 
šventoje Tėvynės žemėje. 

Ramiojo Vandenyno rajono stovykloje įž dį davusioms sesėms užrišami kaklaraiščiai. Kairėje 
— matoma dalis sesių, laikančių Lie tuva- ^ s i ų losangelietėms dovanota vėliava, naudota šiame 
įžodyje. 

S E S Ė STEFA GRĮŽO 
IŠ LIETUVOS 

Buv. Vyr. Skautininke Stefa 
Gedgaud ienė , l ankydamas i 
Lietuvoje turėjo progos artimiau 
pabendrauti su mūsų sesėmis-
broliais. Ji čia susitiko taip pat 
su Skautų sąjungos vadovėmis 
ir vadovais, dalyvavo Pirmijos 
ir Seserijos vadijos posėdžiuose, 
ASS atkūrime VDU Kaune ir 
Vilniaus akademikų sueigoje, 
aplankė „Skautų aidą" Klaipė
doje, bei Kauno, Vilniaus ir Va
dovų stovyklas. Lydima LSS VS 
Alinos Dvoreckienės, buvo pri
imta LAT Pirmininko prof. Vy
tauto Landsbergio. 

Grįžo su geriausiais linkė
jimais, LSS Vyr. Skautininkei 

k in imais , perduotas LDK 
Gedimino gobelenas. 

ATLIKIME PAREIGA 

Pr i s imenan t J u o d o j o 
kasp ino dieną, lai kiekvieno 
mūsų širdyje iš naujo užsižiebia 
ryžtas daryti viską, kad toji ir 
panaši istorija neturėtų gali
mybių daugiau pasikartoti. 
Visa tai, kas grindžiama kito 
skriauda — būtų tai asmuo, 
tauta ar valstybė - negalėtų 
būti toleruojama ar pralei
džiama tylomis. 

Per daug yra besitęsiančio 
skausmo, netiesos ir domi
navimo pasaulyje, per daug 
brangi kaina gyvybėmis ir 
vergija yra sumokėta, kad 

ir išeivijos sesėms pargabeno ir _ galėtume likti pasyvūs stebe 
VS Alinos Dvoreckienės įduotą 
Lietuvos sesių dovaną — vėlia
vos viršūnę — bronzinę lelijėlę. 
Dovana buvo perduota Vyr. 
Skautininkei Birutei Banai
tienei birželio 11d. „Romuvos" 
stovykloje, Toronto tuntų 40 
m e t ų jubiliejinėje sueigoje. 
Kanados Rajono Vadei, sesėms 
ir broliams, kartu su svei 

tojai, tyli dauguma. Mūsų 
Tautos Laisvės Šauksmas aidi 
pasaulyje — atsakykime į jį ak
tyviai ir vieningai. Tegul kiek 
viena dingstanti diena, kiekvie
na praeinanti minutė nešasi tik 
pilnai išnaudotas ir pateisintas 
gal imybes . Atl ikime kaip 
galima geriausiai ta i , kas 
įmanoma — ir dar truputį! 

LSS TARYBOS PIRMININKO 
SIGITO MIKNAIČIO PAREIŠKIMAI 

LIETUVOS SPAUDAI 

dabar. 
Anksčiau lietuvių skautų 

buvo laba; daug. Pavyzdžiui, 
„Lituanicos" tuntas turėjo 400 
vaikų, kur; laiką buvau jo tunti-
ninku, po to brolijos vyr. skau
tininku. Dvi kadencijas pirmi
n inkavau Lietuvių skau tų 
sąjungai, išėjęs į pensiją truputį 
ilsėjaus, dabar vėl su skautais. 

Lie tuviu skautų sąjunga 
registruota Illinois valstijoje 
kaip nepelno korporacija. Tai 
leidžia nepriklausomai veikti 
kaip lietuviškai organizacijai. 
Nere ik ia mokėti mokesčių, 
rengiame tik ataskaitas. Šiuo 
metu turime 2500 įvairaus 
a m ž i a u s nar ių Amerikoje , 
Kanadojt Australijoje, Angli
joje ir Vokietijoje. Visas mano 
laisvalaikis — tai skautiška 
veikla, kiekvienos atostogos 
prae ina l a n k a n t įva i r ias 
lietuviu skautų stovyklas. 

T ikr iaus ia i ir ši kelionė 
šalia tėviškės ap lankymo turi 
panašų t iks lą? 

Taip. Aš jau lankiausi, savo 
akimis mačiau skautų stovyklas 
Lietuvoje. Noriu asmeniškai 
pažinti kuo daugiau skautų 
vadovu, ypač pirmųjų, išsi
aiškinti, kaip veikia Lietuvos 
skautu sąjunga. Reikia plėsti 
tarpusavio ryšius. Tesusitinka, 
tariasi, susirašinėja brolijos, 
seserijos vyr. skautininkai, kuo 
daugiau ki tų vienodo lygio 
vadovu. Kad įvairi informacija 
neitų tik per vieną asmenį, 
reikia tiesioginių kontaktų. 

1993 m. lietuvių skautai mi
nės savo 75 metų jubiliejų. Taigi 
su Lietuvos skautų sąjungos 
vadovais tarėmės dėl šventinių 
stovyklų organizavimo. Si mano 
kelione apžvalginė, pažintinė, 
kitąmet atvyks mūsų vadovai 
kalbėt i ap ie konkreč ius 
dalykus. 

Manau, kad ateity bus galima 
organizuoti kursus Lietuvoje, 
kuriuose mūsų vadovai, tu
rintys ilgesnę darbo su skautais 
patirti, rengs naujus žmones 
skautavimui. Lietuviai galėtu 
atvykt' ir į JAV, \ mūsų skau
t i škas vadovų mokyklas . 
„Gintaro ir „Ąžuolo" aukščiau
sio lygio skautų vadovų ren
gimo mokykla, kurią baigus 
galima lankyti Gilwellio kur 
sus. Tai jau pasaulinio lygio 
institucija, kurią 1975 m. pats 
baigiau Lietuvos skautų vado 
vams labai t rūksta skautiškos 
l i t e ra tū ros . Nors mes jau 
nemažn buvome siuntę, bet ji 
kažkur prapuolė. Juk keitėsi 
skautu vadovai, vadovybė.. 
Nieko, atsiųsime dar. 

LSS Tarybos p i rmin inkas fil. v.s. 
Sigitas Miknaitis. 

Nuotr . J . T a m u l a i č i o 

LSS Tarybos pirmininkas fil. 
v.s. Sigitas Miknait is birželio 
mėn. praleido Lietuvoje nuola
t inėje komunikac i jo j e su 
Lietuvos S k a u t ų są jungos 
Tarybos pirm. v.s. Fe l iksu 
Šakaliu. Dalyvavo Lietuvos 
Skautų s-gos Tarybos posėdyje, 
susitiko su vadovais, lankėsi 
stovyklose — apie tai j au skaitė
te praėjusios savaitės „Skauty-
bės kelio" laidoje. Šioje laidoje 
spausdiname jo pasikalbėjimą 
su žurnaliste Danguole Bič
kausk iene , a t s p a u s d i n t ą 
..Lietuvos Aido" liepos 11 d. 
laidoje, kartu su didele vs S. 
Miknaičio nuotrauka. Šitaip 
rašoma p a s i k a l b ė j i m e pa
vadintame „ I š t i k i m a s s k a u t ų 
idėjoms": 

Prašom p a p a s a k o t i a p i e 
save, kaip skautą , a p i e Lietu
vių skautų są jungą. A r sve-
čiavotės Lietuvoje a n k s č i a u ? 

Tėviškėj lankausi pirmą kartą 
po pasitraukimo. Buvau sau 
davęs žodį, kad Lietuvon vyksiu 
tik tada, kai nieks nesekios iš 
paskos, ir galėsiu važinėti po 
visą Lietuvą be spec i a l i ų 
leidimų. Dėkui D i e v u i , 
sulaukiau šito laiko. 

Esu skautas nuo 1945 m. ru
dens, kai Vokietijoje lietuvių pa
bėgėlių stovykloje buvo įkurta 
Skautų sąjunga. Baigiau t rum 
pus kursus ir ėjau įvairias skau 
to vadovo pareigas. Baigęs 
lietuvišką gimnaziją Vokie 
tijoje, įstojau j „Vyčio" korpo
raciją, akademinio j a u n i m o 
sąjūdį. Kai paaiškėjo, kad i 
Lietuvą j au n e b e g r į š i m e . 
emigravome j Ameriką. Ten 
kurį laiką nedirbau su skautais, 
nes reikėjo pačiam atsistoti ant 
kojų. Vėliau baigiau kolegiją, 
vedžiau ir vėl grįžau į skautiš 
ką veiklą. Ypač aktyvus buvau, 
kai mano paties vaikai buvo 
skautiško amžiaus. Tada ir 
mano žmona Janina dažnai bū 
davo tėvų komiteto narė. pade 
davo tvarkyti administracinius 
reikalus, tebegelbsti man ir 

Kas f inansuoja 
skau tų są jungą, 
išsi laikote? 

Lietuvių 
k a i p j ū s 

Iš nario mokesčio ir nedidelių 

Nuotr. Ga i l ė s R a d v e n y t ė s 

aukų. Iš jokių kitų organizacijų 
finansinės paramos negau
name, net ir iš Pasaulio lietuvių 
bendruomenės. Savo jėgomis 
laikosi ir mūsų žurnalas 
„Skautų aidas" (redaktorius 
kun. Saulaitis), per metus išeina 
dešimt numerių. Anksčiau buvo 
siūlyta, kad galėtų paremti 
kokia nors organizacija. Bet 
tuometinė taryba nutarė, kad 
nereikia. Jei priimsime fi 
nansinę paramą, galime susi
laukti ir nurodymų, ką ir kaip 
daryt i . Lie tuvių skautų 
sąjungos t i k s l a s išlaikyti 
lietuvybę ir nesivelti į partijų ar 
srovių politinius, ideologinius 
ginčus. Viena skautų organiza
cija visiems lietuviams, pas mus 
skautauja įvairių politinių 
veikėjų vaikai 

O kas J u m s nepat iko Lietu
vos skau tų sąjungos veik
loje? 

Nepatiko nesutarimas, vadi
namasis skilimas, apie kurį iš
girdome per radiją, sužinojome 
iš laiškų. Dabar perskaičiau P. 
Malkevičiaus laišką „Lietuvos 
a ide" . Manyčiau , kad ta i 
daugiau asmeniškumai, neno
ras suprasti vienas kitą. Lietu
vos skautų sąjungos aukštoji 
vadovybė, pirmija ir taryba, 
renkamos kas treji metai 
demokratiniu būdu. Balsuoja 
visi turintys 18 metų. Jei nepa
tinka esanti vadovybė, galima 
agituoti ir kandidatuoti savo ' 
žmones — juk ateinantį pa
vasarį vyks rinkimai. Antra 
vertus, mūsų sąjunga bendrau
ja su Lietuvos skautų sąjunga, 
bendrauja su Lietuvos skautų 
sąjunga, ne su kuria nors 
atšaka. Mes nenorime skaldyti 
skautų judėjimo. Taip, pasauly
je pasitaiko ir tokių dalykų, bet 
mūsų gana mažai... Ar verta 
taip susivaldyti? Aš bendrabia-
vau su p. Daujotu, kai jis viešėjo 
pas mus Amerikoje. Puikus, 
daug idėjų turintis jaunuolis. 
Linkiu, kad jis pasiliktų su 
Lietuvos skautais. 

Kokia J ū s ų nuomonė, a r 
s k a u t i š k a v i d i n i u s prieš
ta ravimus nagr inėt i spaudo
je vos ne k a i p valstybinę 
problemą? Man atrodo, tai 
pos tkomunis t inės visuome
nės liga. 

Ne. šiuo keliu eidami prob
lemos neišspręsite, konflikto 
nepašalinsite. Turiu nemažą 
vadovavimo patirtį ir žinau, 
kaip svarbu išklausyti kitų 
nuomonę ir geranoriškai disku
tuoti, kad būtų surasta išeitis, 
opt imalus v a r i a n t a s . Mes 
gyvename demokrat inėje 
aplinkoje ir esame nugludinti 
kaip t ie upės akmenėliai , 
šliejamės viens šalia kito. o ne 
braižomės. -Jūsų briaunos dar la
bai aštrios, teks mokytis jas 
švelninti. Skautams tai — 
būtina. 

Dėkui už pa tar imus , gal su
gebėsime pasinaudot i . 

Kalbėjosi 
Danguolė Bičkauskienė 
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Ar laisvė turėtų būti su 

AR BE APINASRIO? 
Laisvė, laisvė. Tas žodis kas

dien kartojamas ir vadų lūpose 
ir spaudos puslapiuose. Žmo
gaus laisvė, tautu laisvė, reli 
gijos laisvė, spaudos laisvė, lais 
vė stoti ar nestoti šaukiamam į 
kariuomenę. Amerika didžiuo 
jasi savo konstitucijoje pabrėžta 
žmogaus laisve, tik nepasako 
tiksliai, kaip ta laisvė turėtų 
būti suprantama. Ar iš viso yra 
kokie nors varžtai? Kas yra reli
ginė laisvė, nes žinome ir 
praeityje ir gal dar pasaulio 
užkampiuose ir dabar dar 
praktikuojami papročiai, kurie 
ten y ra vadinami rel igine 
laisve, kaip sykį į metus pa
aukojant dievukams kūdikį, nes 
tai atneš geresnį derlių... 

Dabartinėse demokratijose 
yra didžiuojamasi sugražinta 
asmeniui visišką laisve. Iš 
dalies čia yra dalis tiesos, bet 
dabar jau kyla susirūpinimas, 
kad toji laisvė yra išėjusi iš nor
malaus elgesio ribų ir ji ne
beturėtų būti laikoma visiems 
priimtina. Pasekime šiandien 
vadinamą laisvo elgesio laisve 
vadinamuose išsivysčiusiuose 
kraštuose. Nueikime į naktinį 
klubą, atvirą visiems. Ir tuojau 
pamatysime, kad apsinuogi
nimo klausimu ten viešpatauja 
visiška laisvė. Kaip tada bręs
tančiam jaunuoliui suprasti do
rovės sąvoką? Namie motina tai 
vadina prost i tuci ja , o 
..modeliai" veržiasi į tokią 
vaidybos profesiją, kaip gerai 
apmokamą ir nereikalingą jokio 
išsilavinimo. 

Valdžia rimtai nesikiša i 
tokias profesijas, spauda jas gar
bina eiliniuose leidiniuose ir 
susilaukia didoko skaitytojų 
skaičiaus. Čia telpa ir sugalvo
tos karštos istorijos apie žinomų 
šeimų nariu palaidą gyvenimo 
stilių, bylas už išprievartavimą, 
nes tai labai padidina skaitytojų 
>usidomėjimą. 

Dabar pažvelkim į pietieti-
kus kraštus, kur moterys tebė> 
susivyniojusios į ilgus rūbus, 
veidas uždengtas savotiška 
galvos skara, matyti vien akys, 
kad eidama neparpultų. O tuo 
tarpu vyrams viskas leista, jie 
vieninteliai daro nutarimus, 
pradeda ir baigia karus, puo
tauja savo tarpe ir tvarko kitų 
gyvenimus. Apie asmens laisvę 
ten nedrįstama net užsiminti, 
nors tas darosi vis sunkiau 
suvaldoma moterims iš geresnių 
šeimų jau baigiant universi
tetus, dalyvaujant žurnalis
tikoje ir tradicinėse valdžios 
po7icijose. Atrodytų, kad laisvei 
su apinasriu ateina blogos 
dienos, visur siekiama tos vaka
rietiškos demokratijos. Ar tai 
tikrai geistinas modelis? Ar 
pasaulis tada bus dorovingesnis, 
taikingesnis? Tuo neabejotinai 
įsitikins ir mūsų jaunoji karta, 
auginta šios dvigubos moralės 
kilimo ir kritimo laikotarpyje. 

Pasaul is pi lnas k raš tu t i 
numų. Politinė laisvė vieniems 
visai užsmaugta, o kitur vėl lei
džiama vadovautis savo protu. 
Beda tik tai, kad tas protas ne 
pas visus vienodai veikia -Jei 
tavo draugas valdovas užėmė 
kito krašto dalį ir ja paskelbė 
savo valstybes dalimi, tu tyli ir 
jį palaikai. Bet jeigu tavo 
priešas padarė tą patį savo 
kaimynui, tu bėgi ji patvarkyti. 

Jei tavo piliečiai garbina to 
paties vardo Dievą kaip ir tu, 
vi<kas yra puiku, bet jei jie savo 
Dievą k i ta ip sup ran t a , t a i 
reikia jį jėga priversti atsisakyti 
savos Aukščiausios Būtybės at
vaizdo. Taip buvo daroma pra
eityje, o kai kuriuose karšto 
kraujo kraštuose tai vyksta ir 
šiandien. 

KELIONĖJE Į ANGLIŲ KASYKLAS 

Grįžtant minutei į tebesi
tęsiantį konfliktą tarp Izraelio 
ir arabų, įdomu šiek tiek žvelgti 
ir į istorijos puslapius. Tiesa 
yra. kad Izraelis užgrobė arabų 
vakarinį pakraš t į pr ieš 24 
metus ir kad kai kurie duo
menys skiriasi nuo Husseino 
okupacijos Kuvvaito. Tada Iz
raelis gal tikrai norėjo, kaip jie 
tvirtina, turėti užtvarą nuo ara 
bu keršto. Bet, atėjus mo
derniems laikams ir ypač da
ba r t ine i Iz rae l io va ldž ia i , 
reikalai pasikeitė. O gal ne? 
Husseinas sako, kad senojoje is
torijoje Kuvvaitas buvo dalis 
Ottomanų imperijos ir turė tų 
grįžti arabams. Vadinamieji 
Biblijos laikų palikuonys nori 
perrašyti šiandienos istoriją ir 
susigrąžinti senas imperijas. 
Mes iš senos istorijos irgi 
prisimenam Vytauto Didžiojo 
u ž k a r i a v i m u s . Gal susi
grąžinkime pusę Rusijos9 įdo
mius dabartinės padėties suly 
ginimus skaitome — spaudos žo
džiais — l a u k i a n t Trečiojo 
pasaulinio karo, kurio kaltė 
dabar suverčiama toms maiš
tingoms respublikoms, didžiųjų 
vadų ne taip seniai dirbtinai 
suklijuotoms, kurios štai bando 
sugriauti didžiąją tarptaut inę 
imperiją. Taigi pažvelkime 
atgal. 

Kai šiame šimtmetyje britų, 
prancūzų ir olandų kolonijos 
r e ika lavo a t s i s k y r i m o , t a i 

>ms nebuvo sunku pasiekti, nes 
jos buvo toli nuo valdovų žemių. 
Kitaip yra Sovietuose. Ot-
lomano turkų imperijoje yra 
daug žemių, kurios a t i teko 
Kremliui po antrojo pasaulinio 
karo sovietams jį irgi laimėjus. 
Kadaise turkų valdžioje gi buvo 
Jugoslavija, Vengrija, Bulgarija 
ir Rumunija, kaip ir Krymo pu 
siasalis, Gruzija. Armėnija ir 
Azerbaidžanas, taigi ir čia buvo 
nesutarimas su rusais, įjun
giant ir religinę problemą tarp 
krikščionybės ir musulmonų 
Tada pirmiej i i š s ivadavo 
graikai. 

Šiais laikais šalia religijos už
viešpatavo ir taut inės sąmonės 
atbudimas ir noras geresnio gy
venimo. Karo pradžią iššaukė 
Sarajeve Austrijos valdovo Fer
dinando nužudymas. Bijodami 
tokio sąmyšio , k u r i s kilo 
Europoje tuo metu. Vakarų 
didžiūnai pasirinko šį kartą 
stovėti šalia Sovietų, nesikišti į 
Pabaltijo užėmimą ir nerizikuo
ti nauju karu. nes Kremlius dar 
vis t ebe tu r i daug m i r t i n u 
ginklų ir didžiules armijas. 
Buvo paaukota žmogaus, tautos 
ir sąžinės laisvė išsaugoti dar 
vieną griūvančią imperiją ir iš
vengti karo. Tad laisvės sąvokai 
ir vėl buvo uždėtas apinasris, 
apipinant visą reikalą t ik dvi
prasmiškais gražiais žodžiais 
Mokantis iš istorijos, šios pa 
stangos gali ir • nepavvkti. 

RKV 

Shenandoah , Minersville, 
Pittston, Frankville, Scranton ir 
daugelis kitų, tai vardai mies
tų ir miestelių, kurie yra plačiai 
išsisklaidę šiaurės-rytų Penn 
sylvanijos valstijoje, buvusiame 
anglių kasyklų rajone. Tų vie
tovių vardai dar ir dabar nere 
ta i galima užtikti lietuviškoje 
spaudoje. Mat, tose vietovėse 
tūkstančiai pirmųjų lietuvių, at
vykusių iš Lietuvos, čia kūrėsi 
ir dirbo anglių kasyklose. Dau
giausiai lietuvių buvo įsikūrę 
Shenandoah mieste. Vienu me
t u jie ten sudarė net trečdalį 
visų gyventojų. Sakoma, kad 
pirmieji lietuviai ten pradėjo 
rast is apie 1869 metus. 

Darbas anglių kasyklose buvo 
nepavydėtinas. Darbą ten dr. A. 
Kučas knygoje ..Lietuvių Šv. 
Jurgio parapija Shenandoah, 
PA" aprašo: „Kas atsidūrė She
nandoah apylinkėse, t am be
veik vienintelis darbas buvo 
anglių kasyklose... giliu šuliniu 
leidosi į kelių šimtų, kartais net 
ligi penkiolikos šimtų pėdų 
gilumo požemius. Čia jis paraku 
sprogdino ir laužė geležiniais 
įrankiais kietai susigulėjusią 
anglį, kurios sunkius luitus 
kraudavo į čia pat esančius 
vagonė l iu s , kur iuos prie 
iškėlimo vietos traukdavo pa
kinkyti mulai... Angliakasio 
darbas buvo visada sunkus ir 
pavojingas ne tik sveikatai, bet 
ii* gyvybei". 

Nežiūrint, nepaprastai sun
kaus darbo ir nelengvų gyve
nimo sąlygų, vis dėlto tame 
anglių kasyklų rajone buvo iš
vystyta gyva ir naši lietuviška 
veikla. Ten lietuviai organiza
vosi į lietuviškas draugijas, stei
gė parapijas, s tatė bažnyčias. 

Dabar ten viskas jau tik praei-
tis-istorija. Anglių kasyklos 
buvo uždarytos, o iš gražiai kles
tėjusios lietuviškos veiklos ne
daug kas liko. 

Man jau kuris laikas rūpėjo iš 
arčiau pažvelgti į tą praeitį. 
Norėjosi ap l anky t i anglių 
kasyklas, nusileisti į tų kasyklų 
požemius ir savo akimis pama
tyti, kur lietuviai sunkiai dirb
dami liejo prakaitą. Tad vieną 
saulėtą vasaros dieną aš ir 
žmona į ten ir pasukome, nes 
vasaros metu nuo tų anglių 
kasyklų ne per toli ir gyvename. 

Besivingiuojančių 380, o 
vėliau 81 greitkelių pakelės, ve
dančios į kasyklas, išsipuošusios 
žavingais įvairiaspalvių lauki
nių gėlių žiedais. Taip ir 
prisiminė poeto eilėraštis: „Aš 
surinksiu alei vieną visus pie
vų žiedelius..." Pagalvojau, kad 
čia poetas t ikrai turėtų daug 
darbo! Bet tas gėleles berink
damas turėtų ir pasisaugoti, nes 

P . PALYS 

Pennsylvanrjos įstat • mai greit
kelių pakraščiuos* esančias 
gėles skinti draudž 

Greitkelio šonu( •- tęsiasi 
miškai. Toliau mat} kalnai ir 
kalneliai, dengiami tankiai su
augusių medžiu- Tuose miš
kuose laikosi daug: oė stirnų. 
Pakelėse matyti užrašai, įspė
jantieji motoristus j i saugotis. 
Motoristams stirnos sudaro 
nemažą pavojų. Vien t ik 
Pennsylvanijoe valstijoje greit
kelių nelaimėse, stirnoms išbė
gus ant kelio, per metus jų bū
na užmušama apie 10,000, o iš 
viso Amerikoje apie pusė mili
jono automobilių yra gerokai 
sužalota, o keleiviai sunkiau ar 
lengviau būna sužeidžiami. 

Pradėjęs rašyti api*- stirnas, aš 
pats prisiminiau atsitikimą, 
kurį vargu ar kada nors pavyks 
užmiršti. Man mokantis skrai
dyti, atlikus pamoki, kreipiau 
lėktuvą aerodromi' link. Buvo 
vėlus pavakarys. Aerodromo 
šonuose augančių didelių me 
džių ilgi šešėliai dengė dalį aero
dromo. Lėktuvas jau buvo 
nukreiptas j nusileidimo taką ir 
sparčiai leidosi. Tik staiga į tą 
taką įbėgo būrys stirnų!... Tik 
instruktoriaus greitos orien
tacijos dėka b ^ o išvengta 
nelaimės, kuri gal.ma lengvai 
įsivaizduoti kaip galėjo pasi
baigti! 

Ir taip apie gėleles ir stirneles 
bemąstant atsiradome šalia 
Scranton miesto esančių Laca 
vanna anglių kasyklų. Slop 190. 
Automobiliams pastatyti aikš
telė yra gana pakilioje vietoje, 
iš kurios atsiveria žavūs kalnų 
ir miškų masyvai, o žemumose 
išsidėstę miestai. Einame į pa
statą, kuriame, norint patekti į 
kasyklų vidų, reikalinga įsigyti 
bilietus. Turime daug gražaus 
laiko. Susipažįstame su aplinka 
ir to pastato viduje esančia 
įdomia iš anų laikų muziejine 
informacija apie šią anglių 
kasyklą. 

Lacavanna anglių kasykla 
Slop 190 pradėjo veikti 1860 
metais. Kasykla turėjo penkis 
aukštus, kurių paskutinysis 
aukštas buvo 528 pėdų gylyje. 
1904 metais tose kasyklose dir
bo 457 vyrai. į skai tant ir 
maždaug 10 metų amžiaus 
vaikus. Tais metais buvo iškas
ta 246,561 tono anglių. 1964 
metais ten dirbo jau tik 84 
angl iakas ia i , kur ie iškasė 
51,872 tonas. Pradėjus naudoti 
dujas ir elektra, anglių parei
kalavimui sumažėjus, Lacavan
na anglių kasyk os 1966 metais 
buvo uždarytos 

Pasta to viduje an t sienų 

didelėmis nuotraukomis ir užra
šais yra pavaizduotas sunkus 
angliakasių gyvenimas. Viena
me užraše skai tau: „Metų 
laikas ar dienos jiems nieko ne
reiškė. Jie visą laiką buvo 
apsupt: tamsos, drėgmėje ir 
šaltyje Darbas sunkus, pavo
jingas ir nešvarus". Toliau 
sienoje įtvirtinta lenta, kurioje 
įsukti nedideli kab l iuka i . 
Kabl iuku viršuje jau ant 
susenusio ir parudavusio popie
riaus užrašyta angliakasio pa
vardė. Ant kabliuko pakabinta 
metalinė plokštelė, kurioje 
iškaltas angliakasio numeris. 
Prie vieno kabliuko užtikau pa 
varde A. Malinauskas, o jo me 
talinės plokštelės numeris rodė 
19120. Gretimai yra kitas di
džiulis rėmas, kuriame rašoma, 
kad tose kasyklose dirbo įvairių 
tautų žmonės, kurie kalbėjo 
daugybe skirtingų kalbų. Duo
ta penkių kalbų pavyzdžiai: 
anglų, lenkų, lietuvių, italų ir 
rusų. Lietuvių kalbos pavyzdyje 
rašoma: ,Tikslu šios kningos 
yra mokinti naujusnius darbi
ninkus apsisaugoti nuo atsiti
kimo ir tuom pat laiku mokintis 
angliškos kalbos, kurie da jos 
nepažįsta. Lekcijos yra padalin
tos taip. kad kas iš kairios pu
sės randasi paaiškinimas kaip 
atsitikimas įvyksta, o iš dešinės 
pusės paa i šk in imas , kaip 
nelaimės apsisaugoti. Raudonos 
linijos pabrėžė dalykus, kurių 
niekada negalima daryti". 

Ant pastatytų stalų po stiklu 
išdėstyta įvai r ius kasyklų 
reikalus liečiantieji raštai, algų 
išmokėjimas, atskaitymai, įvai
rūs pažymėjimai pagal katego
rijas ar kokį darbą dirbai, valan
dinis atlyginimas. Patvirtintas 
valandinis atlyginimas 1902 
metais buvo toks; paprastas dar
bininkas — 18 centų, vežikas su 
mulu — 13 centų (vežikais bū
davo berniukai kokių 10 metų), 
inžinierius gaudavo 78 dolerius 
į mėnesį, o už pakrovimą 3 to
nas anglių į vagoną — 1.50 dol. 

Išėjus į lauką tuojau krinta i 
akis milžiniškas anglies ga 
balas, prie kurio yra užrašas, 
sakantis, kad tai didžiausias 
anglies gabalas, koks tik buvo 
iškastas šiose kasyklose. Jo 
užtektų vieneriems metams 
namo apšildymui. 

Kiek atokiau nuo į kasyklas 
vedančios angos stovi dvi 
geležinės dėžės. Viena gana 
nemaža. Joje buvo laikomas 
dinamitas. 

Šalimais stovi kiek mažesnė 
dėžė. Joje buvo laikomi dinami
tui sprogdinti žiebtuvėliai — pis
tonai. Prie šachtos angos masy
vūs įrengimai, su kur ia is 
laužydavo anglių luitus į atitin

k a m u s gaba lus pečių kū 
renimui. Čia pat yra ir bėgiai, 
kurie nusitęsia į kasyklų vidų. 
Ant tų bėgių stovi vagonas, kurį 
aš pavadinau „vežimu". Tas 
vežimas turi aštuonias eiles 
suolų po penkias sėdynes kiek
vienoje eilėje. Vežimo prieša
kyje pritvirtintas storas plie
ninis lynas. Jis nusitęsia gilyn 
į šachtos vidų. Ten, aplenkęs 
laisvai besisukantį storą volą, 
grįžta į viršų ir kontrolės 
būstinėje, apjuosęs didžiulį ratą, 
prijungiamas prie užpakalinės 
vežimo dalies. Taip t as lynas 
vežimą lėtai traukia į šachtos 
vidų ir tempia atgal į viršų. 

Prieš sėdant į vežimą yra 
įspėjimas, kad šachtos viduje ne
šilta ir temperatūra t ik 50 F 
laipsnių. Todėl reikalinga turėti 
megztinį ar kokį kitą šiltesnį 
drabužį . M a r t a gudr i ! J i 
visuomet mašinoje vežiojasi 
megztuką Jai šalta nebus. Aš 
gi išvažiavau tik su vienais 
trumpom rankovėm marški
niais. Atrodo, kad reikės danti
mis kalenti. Bet kasyklų vado
vybė žino, kad panašių „mand 
ročių". kaip aš būna ir daugiau 
Jie tam yra pasiruošę ir pasko 
liną šiltesnius švarkus. Džiau
giausi jų išmintimi ir jiems 
dėkojau, nes šachtos viduje 
dantų kalenimas būtų buvęs ne
išvengiamas. 

Pagaliau vežimas pajudėjo ir 
palengva slinkdamas įvežė mus 
į šachtos vidų. Čia tuojau pra
dėjome jausti vėsą ir drėgmę. 
Vežimas, atvežęs mus į „trečiąjį 
aukštą", sustojo 380 pėdų gyly
je. Lipame iš vežimo ir nuo čia 
jau pėsti keliaujame šaltais ir 
drėgnais urvais. Retkarčiais ant 
galvos nukrenta šalti vandens 
lašai. Kai kurie yra užsidėję 
šalmus. Jie tų iašų nejaučia. 
Virš mūsų galvų spinksi mažos 
švieselės. Tamsoka. Tyla. Tik 
mūsų batų šlepsėjimas einant 
nuo drėgmės permirkusių lentų 
taku kelia keistus garsus. Pri
einame ir sustojame prie įvai
raus ilgio ir dydžio grąžtų. Va
dovas mums aiškina, kad jais 
buvo gręžiamos skylės į anglių 
klodus ir su dinamito pagalba 
jie buvo sprogdinami. Parodė 
vieną grąžtą, kuris sveria 70 
svarų. Jis pademonstravo, kaip 
ir kokios nelaimės ištikdavo 
darbininkus, kurie tuob grąžtus 
naudojo. 

Keliaujame toliau, o vadovas 
kalba ir pasakoja apie įvairias 
dujas, kurios anglių kasėjams 
sudarydavo nemažai pavojų. 
Šlepsime vingiuotais urvais, 
kurių šonuose matyti išsprog
dinti anglių klodai. Ten matome 
„bedirbantį", pajuodusį ir storai 
dulkėmis apklotą anglių kasėją. 
Jis dirba gulėdamas kniūbsčias. 
Skylė oloje, kur jis „dirba", 
žema. Jam net ir atsiklaupti ne

būtų pakankamai vietos. Tad 
tik tokioje padėtyje jis krauna 
anglių gabalus į čia pat esantį 
medinį lovį. Tuo loviu anglys 
nučiuožia tiesiai į vagonėlį. 

Judame pirmyn. Pamatėme 
vaizdą, kuris visus mus šiurpu 
pagauna. Užgriuvęs anglių 
kasėjas! Jo į viršų iškeltos 
rankos ve l tu i pagalbos 
šaukiasi... Mes, ir iki šiol nela
bai „garsūs" būdami, visai 
nutylame! Priartėjame prie 
anglių prikrauto vagonėlio, kurį 
traukia suvargęs ir sumenkęs 
mulas . Šalia jo suodžiais 
apgultas nedaugiau kaip 10 
metų „vežėjas" berniukas. Čia 
tuomet net ir tokio amžiaus 
vaikai dirbdavo 10 ir daugiau 
valandų. 

Visi t ie vaizdai, drėgmė ir 
šaltis — slegia. Norisi, kad 
greičiau ši kelionė baigtųsi. 
Skubame šlepsėdami šlapiomis 
grindinio lentomis. Pakeliu 
šalimais gulintį anglies gabalą. 
Jis bus man suvenyras. Kas 
žino. gal tas gabalas irgi buvo 
iškastas lietuvio rankose lai
komu kastuvu? 

Visi tylėdami grįžtame prie 
vežimo, kuris palengva iškelia 
mus į viršų. Danguje skaisčiai 
šviečia saulė. Vaizduotėje regiu 
suodiną, dulkėtą ir suvargusį 
lietuvio siluetą, kuris ir anglių 
kasyklose, sunkiai prakaitą lie
damas, mylėjo Lietuvą. Jo pa
likti pėdsakai dar iki šiol yra 
ryškūs: t ik užsuk į buvusią va
dinamą „Pennsylvanijos anglių 
kasyklų Lietuvą" ir įsitikinsi! 
Ten gražiai veikia ir Lietuvos 
vardą garsina bei jai pagalbą 
teikia vyčiai. Tai anų dienų iš 
anglių kasyklų atklydęs aidė
jimas! 

PARAMA 

Illinois Student Assitance 
Commission pranešė apie tris 
taupymo programas, kurios la
bai pagelbės šeimoms su 
vidutinėmis metinėmis pa
jamomis. Ši naujoji programa 
padės valstijos egzistuojančiai 
College Savings Bond pro
gramai ir įgalins pasitarnauti 
daugeliui šeimų, kurios nega
lėjo dalyvauti toje programoje. 

DVOKIANČIOS DULKĖS 

Dulkėtas 15 pėdų aukščio 
skreperis, kur is naudojamas 
River Creste Centro statybose 
išplėtimui prekybinio centro, 
sukelia milžiniškus dulkių de
besis, kurie apylinkėje gyve
nančių žmonių darosi tiesiog 
nebepakenčiami. Žmonės sako, 
jog tos dulkės esančios ne kas 
kita. kaip ankstesniais laikais 
sukompostuotas gyvulių mėš
las. Ten buvo gyvulių fermos. 

MALDININKŲ KELIONE 
TĖVIŠKĖN 

MARIJA REMIENĖ 

įgimtas jausmas traukia žmogų į savo gimtine. 
Gyvenant svečioje šalyje, ne vieno svajone yra 
aplankyti gimtąjį kraštą. Ir koks yra tas man gim
tas kraštas? Kokios grožybės ten randasi? K K; yra 
Baltijos ošimas? Koks yra Anykščių šilelis? Ai keliai 
gintaru grįsti? Tokie ir panašūs klausimai at< a ne 
tik svetimame krašte gimusiam, bet ir ne v įam, 
apleidus ta kraštą jaunystėje ar vaikystėje. 

Apkeliauta daug kraštų, bet, kelias į Tėvv.-. buvo 
uždarytas ilgus metus. Rašančiai Tėvyn< teko 
aplankyti kelis sykius, bet daugiausia laiko t .davo 
praleisti su giminėmis prie valgiais apkrautu ?' • * « e i 

vogčiom pasisekdavo išvažiuoti iš sostinės \ maus 

vasaris. Dienos lietingos ir šaltokos, o gal tik taip pasi 
taikė šiais metais. Tačiau pavasaris Lietuvoje yra pats 
gražiausias metu laikas: dienos ilgos, vakarai nenuo
bodūs, ir kokie nuostabūs alyvų krūmų žiedai, tokių 
nematyti Amerikoje 

Visų mūsų grupė, prieš išvykstant ekskursijai po 
Lietuvą, buvo apgyvendinta gražioje poilsio vietoje, 
šiaurinėje Vilniaus dalyje už Antakalnio. Turniškėse. 
Tai didelis pušų miško parkas, kur dar netolimoje pra
eityje, poilsiaudavo tik komunistu partijos „nusipelnę" 
asmenys. Čia po kelionės gera vieta paatostogauti. 
Kiekviena keliautojų pora gavo trijų kambarių butą 
su patogumais ir virtuve. Tačiau mums neteko „ato
stogauti" ir gėrėtis gražia aplinka. Ne atostogų čia at
vykome, o pirmiausia - susitikti su giminėmis. 

Vos praėjus Vilniaus muitinę, mus perėmė į savo 
rūpestingą globą G. T. International Vilniaus filialo 
vedėja Lilė Morkūniene. Reikėjo tik pareikšti kokį nors 
savo pageidavimą, tuoj viskas buvo teigiamai išspręs
ta. Pusryčiavome ...Šešupėje*' Gedimino prospekte, 
netoli katedros, jei tik valiodavom laiku atsikelti. 
Nebuvo problemas su pinigų pasikeitimu. Dabar doleris 

BE TAKSU 

Chicagos meras Richard 
Daley pareiškė, kad jis yra įsi
tikinęs, kad projektuojamam 
124 2 milijono dol trūkumui pa 

dengti miesto 1992 metų biudže-
te nereikės kelti nuosavybės 
mokesčių. 

BUTAI 

Visoje Chicagoje reikal inga 
mažiausiai 45,000 naujų butų. 
kuriuose galėtų apsigyventi 
šeimos su pajamomis 200 dol. 
per savaitę ir mažiau, savo 
naujuose tyrinėjimuose sako 
Chicago Rehab Network. 

katalikiškos visuomenes mokslininkai, nemažai buvo 
matyti lietuvių veidų iš kitų Europos bei Amerikos 
kraštų. 

Nuo Vilniaus iki P u n t u k o 

Birželio 12 d. po šv. Mišių 8:30 vai. ryto didžiulis 
autobusas laukė prie durų su dviem palydovais Darium 
ir Kęstučiu. Pirmas dienos maršrutas — Kernavė, pir
moji Lietuvos sostinė, kuri yra 35 km į šiaurės vakarus 
nuo Vilniaus. Kernavė nuo seno garsi padavimais. Jos 
apylinkėje yra keturi piliakalniai, senų laikų gynybai 
bei kiti įrengimai. Spėjama, kad Kernavėje buvusi 
senosios tikybos dvasininko krivaičio buveinė ir 
šventykla. Buvo užsibrėžta po tą įdomią apylinkę pa
sivaikštinėti ir į piliakalnius užlipti, bet staiga prasi
dėjęs smarkus lietus pakeitė planus. Aplankėm švento
vę — bažnyčią, kuri buvo užbaigta statyti 1925 m., kada 
Vilnius jau buvo užgrobtas lenkų. Didžiajame altoriuje 
Dievo Motinos paveikslas, panašus į Vilniaus Aušros 
Vartų Mariją. Kiti paveikslai bažnyčioje nukreipti į 
Vilniaus pusę, nes Kernavė buvo tik 1 km nuo 
administracijos linijos. Dalis Kernavės apylinkės 
gyventojų Nepriklausomybės laikais buvo atskirti nuo 
Lietuvos. Kernavės miestelį išgarsino didelis lietu
vybės žadintojas, klebonas kun. Nikodemas Švogžlys 
— Milžinas. Jis mirė 1978 m. ir buvo palaidotas Kerna
vės Šventoriuje. Lietui lyjant, aplankėme naujoj 

kelis kilometrus, tai t ik aplankyti dar viena v "inaitį Lietuvoje nuperka viską. Ir giminės mieliau laukia 
ir nieko daugiau. Sugriuvus geležinei uždam-, atsi- dolerių, negu atvežtų dovanų. O maisto Lietuvoje dar 
darė kiti keliai į Tėvynę Lietuvą, aplenkiant Maskvą netrūksta, ir už amerikietišką pusdolerį galima skaniai 
ir jos nemalonią muitinę. ir gerai pavalgyti net ir „Stiklių" restorane. 

Kunigui Kęstučiui Trimakui gimė idėja ;K <nkyti Birželio 9 d buvo pradėtas Lietuvių katalikų mokslo _ , _ . „ , _ ... . . , „ . . . . _,_.„„ „ 
Lietuvos šventoves, ypač skirtas Marijos arbei. akademijos suvažiavimas iškilmingomis šv. Mišiomis k l e b J n ^ " į * į į p H a l ^ r T r e n g t ą tos apylinkės 
Birželio 6 d. negausi 14 asmenų grupe Luftb <r.» oro katedroje. Šv. Mišias laikė 3 vyskupai, o tikintieji k r u o p š c i a i k l e b o n o s u r i n k t ą antikinių daiktų muziejų, 
linija pro Berlyną labai sėkmingai pasieker \ Unių. p T ip į idė maldos namus Penktą valandą vakaro įvyko j ^ ^ ^ K e r n a v ė b u v u s i užkampio bažnytkaimiu, 
Šį sykį keliautojams neteko drebėti einant pro uiitinę. pilnaties posėdis - akademijos atidarymas bv. Jono d a b a f v į r t u s i t u r i s t i n e v i e t a 
Kaip įprasta. Vilniaus aerouoste pasitiko gini nes su bažnyčioje. J atidarymą buvo atvykęs Lietuvos 
gėlėmis. Aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas l,ands 

Birželio mėnesio pradžia Lietuvoje d a r ' * pa- bergis ir jo žmona Gražina. Be jų. atidaryme dalyvavo 
(Bus daugiau) 



4 DRAUGAS, trečiadienis, 1991 ra. rugpjūčio mėn. 21 d. 

IR VĖL SUGRĮŽTA 
RUGSĖJIS 
JURGIS JANUŠAITIS 

Baigiasi gražioji vasara. Iš sugrįžtantįems į lituanistines 
poilsio, atostogų, kelionių mokyklas mokytojams, 
sugrįžta darbo žmonės, kultu Švietimo tarybos pirmininke 
rininkai, visuomenininkai, poli- Regina Kučienė su vyru Vikto 
tinio gyvenimo vairuotojai. I ru šią vasarą viešėjo Lietuvoje, 
mokyklas sugrįžta besimokan- Jų t ikslas buvo paviešėt i 
t i s jaunimas . Suskambės Lietuvoje, bet jie nesitenkino sa-
skambutis ir lituanistinėse 
mokyklose, ragindamas lietu
viškąsias šeimas rūpintis sa
vuoju atžalynu, kad jis išaugtų 
lietuviškoje dvasioje. Lietu
viškosios organizacijos, ju
dinančios lietuvių kultūrinį ir aptarė lituanistinio 
visuomeninį gyvenimą, pradės problemas, 
įprastą, būtinai reikalingą Lietuvoje pirmininkė Regina 

viems malonumams laiku, bet 
buvo sustoję Punske, kur ap 
lankė net 4 lituanistines mo
kyklas ir dalyvavo licėjaus 
mokslo metų užbaigime. Pirmi 
ninkė su tenykščiais mokytojais 

švietimo 

veiklą 
Tad rugsėjis labai svarbus 

mėnuo visiems, o ypač lituanis
t in iu švietimu besirūpi
nantiems. Tylūs, meile de
gantys lietuviškajam jaunimui, 
lituanistinių mokyklų mokyto 

Kučienė aplankė 3 mokyklas. 3 
našlaitynus. senelių namus ir 
dalyvavo Lietuvių namų mokslo 
užbaigime. Įdomu ta i , kad 
Lietuviu namų įsteigtoji 
mokykla tarnauja lietuviams, 
gyvenantiems ui Lietuvos ribų. 

jai neturėjo net poilsio, vasaros Suvažiavo 80 vaikų iš Rusijos 
atostogų. Jie ruošė naujas pro 
gramas lituanistinėms mokyk
loms, studijavo metodus, bandė 
ieškoti naujų mokymo būdų 

Rugpjūčio 11-18 d. jų spiečius 
sulėkė į Dainavos stovyklą, į 

tolimo Sibiro ir kit. vietovių. Ju 
tėvai planuoja grįžti į Lietuvą, 
todėl siunčia vaikus mokytis 
lietuviškai. Atvažiavo nemokė 
dami nė vieno žodžio lietu
viškai, o dabar gerai kalba. Jie 

mokytojų studijų savaite. Tai ne žada sugrįžti ir kitiems mokslo 
pramogų dienos, tai našaus dar- metams. Šią mokyklą išlaiko 
bo ir ateities rūpesčių dienos. J Lietuvos respublikos Švietimo 
studijų dienas sulėkė vyresnie- ministerija 
ji ir jaunosios kartos lituanis 
t inių mokyklų mokytojai. 
Mokytojų studijų savaite 
rūpinosi JAV LB Švietimo tary 
bos pirmininkė Regina Kučienė. 
Jau t r i , darbšti, rūpestinga 
pirmininkė, dirbusi šioje tarybo
je trejus metus, ugdė lituanis 
tinį švietimą, išlaikė esamą litu 
anis t in ių mokyklų tinklą, 
nemažėjo mokinių skaičius. Ir 
vis tik dar veikia arti tris
dešimties l i tuanis t in ių 

Švietimo tarybos pirmininkė 
Regina Kučienė džiaugiasi 
galėjusi paviešėti Lietuvoje, 
nors atsisakiusi asmeninių 
malonumų, daugiausia dėmesio 
kreipė į švietimo problemas, ta
rėsi su Švietimo ministerija dėl 
tolimesnio bendradarbiavimo. 
Savo ruožtu Lietuvos Švietimo 
ministerija ateina ir išeivijai 
ta lkon, paruoštus nau jus 
vadovėlius, pritaikytus lituanis
tinėms mokykloms, siunčia ir 

mokyklų, vaikų darželių, kursu išeivijos Švietimo tarybai. Kaip 
ir mokinių skaičius arti dvyli tik mokytojų studijų savaitėje 
kos šimtų. Tad šių mokytojų 
studijų dienose buvo sielotasi. 
kaip surasti kiekvieną lietu
viuką, kaip išjudinti tėvelius, 
kur jie begyventų, kad rūpintųsi 
savo vaikučių ateitimi, kad juos 
išmokytų pažinti Lietuvą ir kad 
ateityje išaugtų nauja, Lietuvai 
dirbanti karta. 

Studijų dienose buvo žvilg
telėta i pasiektus rezultatus, de 
monstruota pamokų pravedi 
mas. susipažinta su dėstymui 
skirta medžiaga, daug dirbta 
praktiškai. Tautodailininkas 
Zigmas Kalesinskas iš Vilkijos 
mokytojus supažindino savo 
paskaitose su lietuvių tau
todaile. Drauge su mokytojais 
tėveliais buvo gražus būrys 
mažylių, kurie buvo gražiai, 
prasmingai užimami, mokant 
gražiu darbelių. Taigi mokytojų 
studijų savaitė buvo viena iš 
svarbiųjų ir atnešė daug naudos 

Laiškas 

SLOVĖNAI IR SLOVAKIJA 

Perskaičius ..Draugo'* 
'1991 VII.30> vedamąjį ..Kaip 
Jugoslavijos byrėjimas, paliečia 
Lietuvos laisvėjimą" vis dėlto 
labai liūdna pasidarė. Neeilinis 
žurnalistas parašė, bet nuolati
nis, „Draugo" bendradarbis J.Z. 

Slovėnai ir Slovakija yra du 
skirt ingi dalykai. Pirmieji 
priklauso dabartinei Jugoslavi 
jos federacijai, o Slovakija yra _ _ _ . , _ - _ 
dalis dabai *inės Čekoslovakijos, rūpestis ir savo atžalyną auklėti 
Kalbėdami apie slovėnus, kai- lietuviškoje dvasioje. Šią dvasią 

buvo peržiūrėta eilė iš Lietuvos 
gautų vadovėlių, jie aptarti ir 
bus pritaikomi išeivijos lituanis
tinėms mokykloms. 

Pirmininkė Regina Kučienė. 
prisimindama viešnagę Lietuvo
je, dėkingai vertina Švietimo 
ministerijos ir „Vyturio" lei
dyklos globą ir sudarytas sąly
gas bendrai aptarti ateities 
planus. 

Minime rugsėjį. Minime 
darbščiuosius l i tuanis t in ių 
mokyklų mokytojus, vertinam 
lituanistinių mokyklų reikšme 
išeivijoje. Drįstu teigti, kad tai 
yra pirmosios svarbos darbai. 
Šokiai ir žaidimai, ansamblių 
viešnagės, svečių lankymasis — 
geri dalykai. Tačiau neužmirš
kime ir savųjų marškinių, kurie 
juk arčiau kūno. Gyvybiniai rei
kalai mums turi rūpėti pirmoje 
vietoje. 

Rugsėjis — Lietuvių Bendruo
menės mėnuo, skirtas lituanis 
tiniam švietimui. Reikia lėšų, o 
jų ne per daugiausia. Lietuvių 
Fondas daug padeda, bet 
rugsėjo mėn vykdomi švietimo 
r e ika l ams vajai menkėja , 
mažėja aukos. Kai šauksis Švie
timo taryba pagalbos — atsiliep 
kime žymesne auka. gal atsi
sakydami kokio ansamblio kon
certo. Padėkime visi, kiek kas 
galėdami, kad sunkiu keliu 
eidamas lituanistinis švietimas 
įgautų dar didesnio gyvastin 
gumo. O tėveliams linkėtina, 
kad jų sąžinėje liktų gyvas 

bame apie Slovėniją, bet ne 
Slovakiją Lietuviška patarlė 
sako: ..Ir gudri višta uodegą jsi-
dilgina". Atrodo, kad šiuo atve
ju taip ir J.Z nutiko Gal ir 
gerai, nes ateity teks būti atsar 
gesniam. Inteligentiškesnis 
skaitytojas tokias klaidas greit 
pagauna ir nors nelabai malo 
nu. bet turi jas priminti, kad io« 
daugiau nepasikartotų 

Leonas Baltušis-
Baltu$auska« 

neša tylūs, kantrūs, lituanis 
tinių mokyklų mokytojai. Jiems 
padėka, bet turi būti ir parama 

Pasaulio lietuvių žaidynėse Lietuvoje. Iš kairčš Valdas Adamkus, 
Grybauskas ir vietos komisijos narys. 

Kp.nnie Savickus, Vytautas 
Nuotr. A. Juozapaič io 

A.A. ALFONSĄ JURSKĮ 
PRISIMENANT 

(Pabaiga I 
(1946 sausio 26 d.)... „Ameri

kiečių spaudoje vis dažniau 
keliamas klausimas Pasaulinės 
valdžios (World Federation 
Government) „One World or 
None". Taigi, arba arba. Vaka
rai, žinoma, jau gal ir pribrendę 
arba bent tokiame stovyje, kad 
ga lė tu ieiti i 
federaciją, bet Rytai — Sovietai? 
Didelis klausimas. Ir, mano 
išmanymu, tas klausimas tei
giama prasme negali išsispręs
ti. Sovietai negali atidaryti savo 
.rojaus' durų nei tam, kad 

patys išeitų į pasaulį, nei tam, 
kad pasaulis pas juos ,ateitų'. 
Greitu laiku, tikriausia, jie pasi
trauks iš UNO ir susimes savo 
eksperimentinėje komunistinėje 
valstybėje p l i en inėmis 
uždangomis izoliuotoje. Tokios 
perspektyvos ryškina hori
zontus ir mums duoda vilčių, 
kad paskutinis lizdas klastos 

įvyko prieš tiek ir tiek metų' . 
Žodžiu, laikas ir erdvė relia
tyvus dalykas.. Laikas bėga — 
plaukia. Jaunystė, svajonės, 
idėjos, projek.ai — viskas, 
viskas praeityje Kas buvo 
sukurta — viskas sugriauta. Nei 
tėvynės, nei tėviškės. Nieko 
buvusio apčiuopiamo nebeliko, 

n.f jokio prigimto vaizdo. Ir veidai 
mūsų pasikeitė - raukšlėmis iš
vagoti; ir rūbai apskurę — nu
nešioti. Tik mūsų širdys tos 
pačios beliko. Jos plaka dažniau 
ir liepsnoja karščiau, nes meilė 
tikroji nepaiso audrų, kančių ir 
skausmų. Juo ilgesys krūtinę 
labiau slegia, juo meilė karščiau 
jausmus įžiebia. Per dvidešimt 
metų mudviejų gyvenimo šalti
nis neišsenkamai liejosi tyru, 
nesudrumstu ir gaivinančiu 
srautu. Mintimis prabėgu visą 
tą laikotarpį ir gražiausieji atsi
minimai užpildo visą mano 
būtybe. Jaučiuosi laimingas, . - , . . „ . . yutyuc. uauciuosi laimingas, 

neapykantos, melo ir pikto bus „ . / . „ • , , • ^ . , . 6 ' 
. ,. užburtas ir dėkingas. Dėkingas 

viešiu pr ipažintas žalingu 
žmonijos gerovei ir pasaulinei 
taikai Todėl tomis viltimis save 
gaivindami lengviau galime 
pergyventi ir kęsti įvairiausius 
fizinius ir moralinius sunkumus 
bei šmeižtus, kuriuos ir bolše
vikai ir net vokiečiai verčia an t 
mūs DP". 

(1946 vasario 7 d.) „Šiandien 
sukanka jau šešiolika mėnesių, 
kaip apleidome savo namų 
kiemą Ir dvejas Kalėdas iš
trėmime jau atšventėme. Minė
tos bažnytinės ir šeimyninės 
šventės įau kartojasi mūsų išei-
viškam gyvenime. Tačiau t a s 
gyvenimas neeina įprastinio ke
lio linkui: visi esame susirūpinę 
nepermatoma, neaiškia ateitimi 
bei likimu. Tėvynės horizontai 
visiškai tamsūs ir net daugelis 
išeivių jau palaidojo ir viltį greit 
a r bent kada gimtuosius kraš
tus pamatyti Mūsų stovykloje 
visų nuotaika kokio tai laukimo 
tol imesniam trėmimui , iš
vežimui Bet kur? Taigi, tokiam 
klausiamam ženkle visi ir 
gyvena" 

(1946 vasario 6 d.) „Dvi
dešimt metų!.. Mintyje nesunku 
atkurti praeities vaizdus, bet tie 
vaizdai nustoję laiko ir erdvės 
veiksmų. Ir kurį tik pergyventą 
nuotykį neimsi, visi jie atrodo 
taip neseniai arba, tikriau ta
riant, visiškai neaišku, kaip 
.seniai jie buvo, nes atsimi

nimai nebegrąžina erdvės ir 
laiko aplinkos. Tik protas arit
metiniais dėsniais vadovau 
damasis nusako: ,Tai buvo, tas 

Aukščiausiąja: Apvaizdai, kad 
laimino mus ištverme ir šeimy
ninio gyvenimo džiaugsmu — 
vaikučiais... Dėkingas mano 
brangiajai Onutei, kuri visada 
man asmeniniai buvo vedamąja 
žvaigžde, o mūsų šeimyninio ži
dinio — tikra Vaidilutė. Dieve 
laimink mus ir išklausyk mūsų 
maldas! Vesk mus sveikus į 
laisvą Tėvyne!... Nustojome 
visko. Tačiau tas ,viskas' labai 
reliatyvus. Žvelgiame giliau į 
save ir matome ir jaučiame, kad 
,nustojome' tiktai laikinų ir 

pereinamų dalykų. O kas 
amžina, kas brangiausia už bet 
kokias vertybes, k a s mus 
stiprina ir gaivina, — to toli 
gražu nenustojome ir net dar 
daugiau išugdėme. Nenusto
jome savo ,aš' — savo įgimtos 

vertybės, meilės ir grožio pajau
timo. Nenustojome tikėjimo ir 
vilties. Žodžiu, visos dvasinės 
vertybės liko su mumis". 

(1946 v a s a r i o 16 d.) „Šeš 
t a d i e n i s , V a s a r i o 16-toji. 
Tėvyne, Nepriklausoma Lietu
va! — Kur tu dabar? Tavęs man 
nėra. Pal ikau aš tave žaizdose 
ir baimėje. Tu likai nuteriota, 
išgrobta ir Tavo baimė prieš 
u ž p l ū s t a n č i ą nega i l e s t i ngą 
raudonąją Rytų bangą šian
dieną, jaučiu, virto skaudžia ir 
baisia tikrove. Tu nukamuota ir 
svetimųjų retežiais sukaustyta. 
Broliai, sesės ir motulės! Jaučiu 
tyli jūsų lūpos, jaučiu jūsų 
skausmais pervertos širdys ne
randa paguodos, akys neįžiūri 
šviesesnio rytojaus. Tik tyliai, 
paslapčia, mintimis jūs skrenda
te į praeit ies nebepasiekiamus 
vaizdus, kur ie savo atkurtąja 
šviesa sustiprina jūsų dvasią. Iš 
praeities stiprybę mes semiame. 
Taip, garbinga praeitis, laisvė ir 
laisvų lietuvių aplinka lydi 
kiekvieną mūsų liūdesio ir 
skausmo valandose. Tą garbin
gą praeitį sukūrė mūsų bočiai, 
tą laisvę iškovojo mūsų tėvai ir 
broliai, todėl ir mes, ar sve
timųjų s u k a u s t y t i , ar ta rp 
svetimųjų vargstantieji, tos lais
vės neišsižadėsim. Ar atviroje 
kovoje, ar prislėgti dvasiniai, 
mes per a ša ra s , skausmus, 
paniekinimą ir vargus, tą laisvę 
vėl laimėsim. Daugelis naujų 
kryžių atžymės kovotojų kapus, 
skaudūs pris iminimai lydės 
mūsų darbus ir žygius. Bet iš 
pelenų ir skausmų prisikėlusi 
Tėvynė tų kapų ir kryžių laiduo
jama žengs tvir ta is , užgrū
dintais žingsniais jau niekad 
priešo nebeužstojančiu laisvės 
keliu. Šiandien per aukas ir 
kančias į laisvę, o rytoj — lais
vais laisvos ir Nepriklausomos 
Lietuvos keliais! Tas rytojus 
išauš gal dar šiais metais, o lais
vės saulė ateinančią 16 vasario 
tikrai suspindės!!..." 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Lietuvos Atsiminimai", 
eafcmadlenlals nuo 2 iki 3 v. p.p. I i Sston Hsll Universi
teto stotlss, 89.5 FM banga- ..Muslc of Uthuanla" pro
gramos, vedamos anglų kalba, I i to« pačios stotlas, 
taip pat sakmadlsnlals girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr. 
J . J . Stukas — dlraktorlus, 234 Sunlit Dr., Wetchung. 
N. J. 07060. Tai. 908-753-5630. 

t Delta Air Lines 
1991 Standby Travel USA 

LUTAAfRlJMS 

30 dienų -$449 60 d ienų- 5 749 
DELTA AIR LINES bilietą, su kuriuo galima skraidyti 30 (60) dienų 

po JAV, galima įsigyti Rygoje, firmoje JFK: 
1. Reikia sumokėti už bilietą (atitinkamai $449 arba $749) JAV fir

mai MJL ASSOCIATES. Ine Tai atlikti gali jūsų giminės, organizacija, 
kuri jus priims r pn. 

2 Parodyt; vizą įvažiavimui į JAV, taip pt aviobilietus kelionei į JAV 
ir atgal 

Vienas vaikas iki dviejų metų amžiaus gali skristi kartu su bilieto 
savininku veltui. 

DELTA AIR LINES skrenda į 132 miestus 42 JAV valstijose. Galite 
išnaudoti bet kurį skrydį (kiekvieną dieną jų yra apie 3700!), kuriame yra 
laisvų vietų (Užmtų vidutiniškai yra tiktai apie 63%). Skridimų skaičius 
ir ilgumas bilieto galiojimo laiku neribotas. 

30 (60) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirmojo bilieto 
panaudojimo Nepanaudotą bilietą galite grąžinti firmai JFK vienų metų 
laikotarpyje nuo bilieto išdavimo dienos, bet DELTA atskaičiuos 15% nuo 
sumokėtos sumos. 

Smulkesnes iimas galima gauti: 
MJL ASSOCIATES, Inc., 
5201 VVest Kennedy Btvd . suite 205. 
Tampa Florida 33609. U S A . 
phone. (813) 286-8798 
fax, (813) 287-0689 

Stabu 6. Riga 
226001. Riga 1 a/k 248 
M A : 297702 
ta»«x 161163 JKF SU 
fax (0132) 273787 

Firmą JKF nesudaro išvažiavimo dokumentų ir neparūpina bilietų keltonei Į JAV 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL 6STATE REAL ESTATF 

^ ^ ^ * GREIT 
fyįjT^lL PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pac•. . 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Narnas 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

l i ra 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6528 S. Kadzie A ve., 

Chicago, I I 80828 

(312) 778-2233 
INCOUE TAX — IMSUfiAMCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Vtel agentai kalba lietuviškai 
» Nuolaida pensininkams 

- * ^ - . REALMART, I M 
V j Z T m J Į ^ i 6602 s. rdhiY. 

2 | Chicago, IL 6062<t 
312-767-0«iu 

m ari s 

„BUD" BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuo-^ 
vybių pirkime bei pardavime, mies
te ir priemiesčiuose. Suinteie^u >'i 
skambinkite BUDRAIČIUI 

Bus. 312 -585 -6100 

res 312-778-3971 

13 __ MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Reaitor 
Irena BHnstruMona, 

Reaitor Assoc 
Nuosavybių pardavimas. Incorne Ta*. 

5953 S. Ksd t i * Ava. 
Tel. 43*-7878 

PARDUODAMAS NAMAS 
9328 S. Makw (2 bi Į vakaras nuo Centrai) 
Gdiima apžiūrėti sekmad.emais 17-4 v. p j j 
įMOtaspmas $4,000. menetnis mokestis 
S".300 Pilnai atremontu'-fc' >• .cg Kamo . 
cemrl sčkiymas Varta $131 000. S«am-
tMnttite 312-247-2791. Kaloek.it. č.ng!iSKa:, 
palete . •r.esiage ' "* 

HELP WANTE O 

MISCELLANEOUS 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automoo;i>c 
sas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Weet 95th Stret 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

Reika l inga komparUjone vyresniu 
amžiaus morenai 7 tSmas savaitėje. 1 d 
laisva Beik.a gyventi kartu rr.oketi šiek tiek 
angliška', va.ruoti automobilį, turėti 
rekomendacijas. 

Tel. 708-356 6141 

Reikalinga subrendusi moteris prižiūrėti 
vyrą. gyvenanti Det'Oit priemiestyje Dar
bas susideda iš maisto paruošimo ir namų 
ruošos Pilnas išlaikymas Atlyg.nimas susi
tarus Kreiptis; 708-795 4402 (Chicagos 
tel.), 313-453 6087 (Detroito tel.) 

IEŠKO DARBO 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Turiu Chicigos miesto leidimą Dncu 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir są. 
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

PAMATYKITE LIETUVĄ BE RŪPĖS 
ČIŲ IR BE VARGUI Išsinuomokite 
automobili su šoferiu. Kaina $40 į c e 
ną. .,Van" 10 žmonių — $75 į dieną M 
gesniam laikui — su nuolaida Kreip
tis: (IndlanapoNs) 317-578-3437 

Medikė ieško darbo tJaucyti ar
ba prižiūrėti vaikus ir tvarkyli 
namus. 

Tel. 708-655 8796 

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

Kreiptis į: Hermi'; Uockys 
Tel. 585-8824. Nuo 8 ryto iki 6 v.v. 

Kalbėti lietuvis'..* 

Lithuanian 
"HOTLIN»=" 
5 1 1 E. 1 2 7 t r . S t r e e t . . L ^ r n o n t . lt • ; i 3 9 
( 7 0 8 ) 2 5 7 6 7 7 7 • R i x f 7 0 R ) f." M » 0 7 

PADEKIME LIETUVAI! 

Uthuanian Hotllna praneša, kad Maldos Vigilija už Lietuvą 
prasidės ketvirtadienį, rugpjūčio 22 d. 6 v.v. Daley Plaza, 
Chicagos miesto centre. Oficiali dalis — 8 v.v. VISI lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti su vėliavomis ir žvakutėmis Maldos 
vigilija tęsis nuo rugpjūčio 22 d 6 v v per naktj iki rugpjūčio 23 
d. 2 v. p.p. demonstracijų. 

Lietuviai! Jauskite pareigą gausiai dalyvauti šiuose 
renginiuose ir paraginti savo draugus bei kaimynus pnsioeti. 

VISI UŽ LIETUVĄ JOS SUNKIOSE DIENOSE! 

„ATLAIDAI — Uthuanian Pilgrimages" -- Loy^los 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotoyranjų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga, Česlovas Grmcevičius. Laima Skeiviene ir 
AJgimantas Kezys. Išleista dviem kalbom — angliškai ir lie
tuviškai. Verta turėti sau ir padovanoti kitam, ypač svetim 
taučiui Gaunama ..Drauge", kaina su persiuntimu 27 dol. 
Illinois gyventojai dar prideda 2 dol. valstijos moKeooo. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

> i 

http://Kaloek.it


LIETUVOS KONSULUI 
ANTANUI KALVAIČIUI 

IŠKELIAVUS AMŽINYBĖN 
Antanas Kalvaitis gimė 1895 

m. liepos 3 d. Rietave, Telšių 
aps., vargonininko gausioje 
šeimoje, o mirė rugpjūčio 4 d. 
Chicagoje, užbaigęs 96 amžiaus 
metus . A n t a n a s Kalva i t i s 
muziką, vidurinį ir aukštuosius 
mokslus mokėsi Europos mo
kyklose. Dvylikos metų bū
damas, išvyko į Italiją, kur San 
Rėme ir Florencijoje mokėsi 
muzikos bei skambino pianinu 
įvairiuose Italijos ir Ispanijos 
orkestruose. Aukštesnįjį mokslą 
išėjo Friburge, Šveicarijoje ir 
Barcelonoje, Ispanijoje. Eko
nominius mokslus studijavo 
Komercijos institute Barcelono
je, o vėliau ir teisę De Paul uni
versitete Chicagoje. 

Baigęs mokslus, Antanas Kal
vaitis grįžo į Lietuvą ir dirbo 
pradžioje Kauno miesto savi
valdybėje vyr. buhalteriu, o 
vėl iau, kaip tur įs didelį 
mokslinį išsilavinimą ir mokąs 
daugelį kalbų, perėjo į diploma
tinę tarnybą ir 1926-28 m. buvo 
konsulas Karaliaučiuje. Iš čia 
buvo paskirtas Lietuvos kon
sulu Chicagoje, kur Lietuvai 
atstovavo iki 1936 metų, per 
visą depresijos sunkmetį. 

1936 m. buvo perkeltas į 
centrą Kaune, o po poros metų 
paskirtas gen. konsulu Klaipė
doje, kur išdirbo iki rusų 
komunistų okupacijos. Pralei
dęs karo metą, 1944 metais 
pasitraukė į Austriją, o Vokie
tijai kapituliavus, persikėlė į 
Miuncheną, kur buvo išrinktas 
LB (Tremtinių d-jos?) Miun
cheno apygardos pirmininku 
(1945-49 m.) ir atstovavo lietu
viams amerikiečių ir vokiečių 
įstaigose. 1949 m. atvyko į 
Ameriką ir apsistojo savoje 
Chicagoje. Be kitų pagalbos 
susirado darbą ir dirbo, iki išėjo 
į pensiją. 

A n t a n a s Ka lva i t i s buvo 
kuklus, draugiškas, paslaugus 
ir veiklus lietuvių visuomeni
niame gyvenime. Chicagoje jis 
įsijungė į tautininkų veiklą ir į 
LST Korp! Neo-Lithuania. Įsi 
steigus Lietuvių tautiniam aka
deminiam sambūriui , dirbo 
valdyboje ir kurį laiką pirmi
ninkavo. Akademinis sambūris 
rėmė Pedagoginį lituanistikos 
institutą, kiekvieneriais metais 
įteikdamas tūkstantį dolerių, 
suaukotų dažniausiai pačių 
valdybos narių ir kitų rėmėjų. 

Velionis Antanas Kalvaitis la
bai vertino seniausią pašalpinę 
lietuvių organizaciją — Susi
vienijimą Lietuvių Amerikoje 
(SLA) ir buvo jos garbės narys. 
Neužmetė ir pamėgtos muzikos 
ir talkino organizacijų ren
giniuose kaip pianistas, o Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoje 
vargonavo vestuvių ir laido
tuvių metu. Net pasilpus re
gėjimui, A. Kalvaitis iš įpratimo 
be palydovo ateidavo į bažnyčią 
ir grodavo vargonais, palydė
damas giedamas giesmes. 

Prieš porą metų, švenčiant 
Lietuvos konsulato įsteigimo 
Chicagoje 65 metų sukaktį 
(1989 m.), teko aplankyti velionį 
Antaną, kuris papasakojo apie 
konsulo darbą ir tuolaikines 
lietuvių nuotaikas. Reikia atsi
minti, kad A. Kalvaitis buvo 
konsulu sunkiausiu depresijos 
metu — 1928-36 metais, kai 
siautė didžiausias nedarbas, 
bankrutavo bankai, nusinešę 
t u r ė t a s s an t aupas , neteko 
įskolintų namų ir biznių. Tik 
lietuvių ištvermė, darbštumas 
ir taupumas padėjo išgyventi šį 
sunkmetį. 

Iš svarbesnių velionio konsulo 
darbų paminėtinas Dariaus ir 
Girėno Lituanicos skrydis per 
Atlantą į Kauną. Konsului teko 
vadovauti komitetui ir rinkti lė
šas. Lietuviai buvo dosnūs ir 
tokiu sunk iu metu buvo 
sukauptos lėšos, nupirktas 

ANTANAS JUODVALKIS 

lėktuvas ir paruoštas skrydžiui, 
tik pritrūko lėšų komunikacijos 
priemonėms — radijo ryšiui. 
Lakūnai nenorėjo i lgiau 
laukti, be leidimo ir radijo ryšio, 
tik su kompasu 1933 m. liepos 
15 d. Lituanica pakilo iš New 
Yorko orauosčio Lietuvos kryp
timi. Darius ir Girėnas vien tik 
kompaso pagalba labai tiksliai 
vairavo Lituanica per Atlantą ir 
Vakarų Europą į Kauną, bet 
prie pat Lietuvos slenksčio 
Soldino miške dėl neišaiškintų 
priežasčių nukrito ir abu lakū
nai žuvo. Nepaprastas susijaudi
nimas nubangavo visoje Lietu
voje ir išeivijoje, ypač Chicagos 
lietuvių tarpe, kur lakūnai 
ruošėsi šiam skrydžiui. Tai tik 
vienas ryškesnis konsulo dar
bas, atstovaujant Lietuvai. Čia 
gal ir nėra tinkamas momentas 
ryškinti konsulo darbą, nes jų 
yra visa eilė, o paminėjau nepa
kartojamą įvykį (Plačiau buvo 
paskelbta „Draugo" Nr. 22 — 
1989.II.2 d. laidoje). 

Velionis Antanas Kalvaitis 
neužmetė muzikinio talento ir 
minėjimų nei kitomis progomis, 
talkindavo kaip pianistas,solis-
tams atliekant programą. Taip 
pat buvo Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos vargonininkas ir 
talkininkas. Vargonais palydė
davo bažnyčioje vestuvių ir lai
dotuvių apeigas. 

A.a. Antano Kalvaičio pa
laikai buvo pašarvoti Chicagoje 
Petkaus Marąuette koplyčioje, 
kur įvyko organizacijų atstovų 
atsisveikinimas su velioniu An 
tanu, neolituanams stovint gar
bės sargyboje. Maldas sukalbėjo 
kan. Vaclovas Zakarauskas. 
Atsisveikinimą vedė ir apie 
velionio nueitą gyvenimo kelia 
kalbėjo Lietuvių tautinio aka-

A. a. Antanas Kalvaitis 

deminio sambūrio pirm. Stasys 
Virpša. Žodį ta rė ir dabartini? 
Lietuvos gen. konsulas Vacio 
vas Kleiza, Korp! Neo-Lithu-
anid vardu Antanas Juodvalkis. 
Tau t inės s-gos ir Lietuvių 
tautinių namų — Stasys Brie 
dis, SLA prezidentas dr. Vytau
tas Dargis. Atsisveikinimas už
sklęstas Marijos giesme ir tau
tos himnu. 

Velionis Antanas Kalvaitis iš 
laidotuvių koplyčios buvo atly
dėtas į Švč. M. Marijos G u a n u 
bažnyčią, kurioje įvyko gedu 
lingos Mišios, laikomos kan. V. 
Zakarausko, koncelebruojant 
kun. V. Mikolaičiui. Mišių metu 
giedojo solistas Jonas Vaznelis. 
Būrelis giminių ir išretėjusiu 
draugų a.a. Antaną palydėjo i 
amžino poilsio vietą — Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Ir vėl vienas kauburėlis iš
dygo sve t imoje , nors i r 
draugiškoje žemėje, priglaudęs 
lietuvį patriotą, visą gyvenimą 
plušusį Lietuvos labui. Ilsėkis 
ramybėje! 

Vvtauto Didžiojo bažnyčia Kaune su neseniai paaukštintu bokštu. Tolumai 
katedra — bazilika. 

Theright 
flight 
to 5 
Vilnius 

P A D Ė K A 
A.tA. 

STASYS JUŠKUS 
Mirė 1991 m. liepos 22 d. Palaidotas liepos 26 d. Šv. Kazį 

miero lietuvių kapinėse. 
Mūsų nuoširdi padėka kun F Kireiliui ui maldas 

koplyčioje. << dulingas šv. Mišias bažnyčioje ir pal>dėjimą į 
kapines. 

Dėkojame sol. Danai Stankaitytei už giedojimą bažnyčioje. 
Dėkojame Lietuvių Fondo atstovui p. A. Juodvalkiui už 

tartus žodžius, taip pat dėkojame p. Vladui Paliulioniui, kuris 
kalbėjo Anglijos lietuvių klubo vardu ir pareiškė užuojautą. 

Mūsų didelė padėka Šaulių sąjungos vadui p. Alfonsui 
Paukštei už šiltus žodžius, pasakytus koplyčioje. Didelis ačiū 
visiems Šaulių kuopos nariams už garbės sargybą prie karsto, 
karsto nešėjams ir už palydėjimą į kapines. 

Didžiai dėkojame už aukas šv. Mišioms, atsiųstas gėles 
ir mums pareikštą užuojautą. 

Mūsų didelė padėka visiems taip gausiai aplankiusiems 
velionį koplyčioje ir jį palydėjusiems į Amžino Poilsio vietą. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Gaidas-Daimid už rūpės 
tingą ir malonų patarnavimą. 

Nuliūdę lieka: brolio vaikai ir giminės. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. rugpjūčio mėn. 21 d. 

Mielam Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonui 

A.tA. 
kun. KĘSTUČIUI ROBERTUI 

BALTCH-BALČIUI 

Amsterdame N.Y. mirus, jo sesutę dr. ALDONĄ ir 
JURGI GRAVROGKUS bei art imuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime 

Adelė ir Antanas Kazlai 

Cleveland, Ohio 1991. 

Pasaulio Lietuvių Centro nariui 

A.tA. 
IZIDORIUI STRAUKUI 

m i r u s , gilią užuojautą r e i š k i a g iminėms ir 
artimiesiems 

Pasaulio Lietuvių Centro 
Adm inistracija 
Valdyba ir taryba 

Grand-Rapids apyl. Lietuvių Bendruomenės Gar
bės Pirmininkui, tauriam žmogui ir pavyzdingam 
lietuviui 

A.tA. 

Dr. STASIUI BALIUI 

mirus, jo žmoną DANUTĘ, sūnų SAULIŲ su šeima, 
dukrą ALDONĄ su šeima ir brolius MEČJ su šeima 
ir ANICETĄ ir visus gimines bei draugus nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Aleksandra ir Jonas Petrauskai 

A.tA. 
VALIUI SODEIKAI 

mirus, jo brolį LEONĄ su šeima nuošir 
džiai užjaučiame ir ka r tu liūdime. 

K. M. Arai 
B. Bartkus 
B. K. Gaižauskai 

L. Kynienė 
J E. Purtuliai 
S. S. Vaškiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

A.tA. 
PAULINAI MARSHALL 

mirus, sese ALDONA SIMANAVIČIENE ir jos šeimą 
nuoširdžiai užjaučia 

Vašingtono Židinys 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

A.tA. 
IZIDORIUI STRAUKUI 

mirus, guodžiame velionio dukras, mūsų Draugijos 
nares: IRENĄ, MODESTĄ. ZITĄ. ALDONĄ ir jų 
šeima? Reiškiame užuojautą ir visai šakotai velionio 
giminei 

Lietuvos Dukterų draugija 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

n 
COPEN 
HAGEN 
AIRPtfRT 

Jei keliaujante j Vilnių, skriskite SAS 
iš Š Amerikos per Kopenhagą | 
Varšuvą arba Rygą SAS skrenda iš 
Kopenhagos Į Varšuvą kasdien, c 
antradieniais ir šeštadieniais | Rygą 

AtvyKStama popiet ir 
transportaciją Į Vilnių ga
lima lengvai gauti Kai 
busite Kopenhagos ae
rodrome, aplankykite di-

d(j| apsipirkimo centrą - sutaupysite 
pirkdami puikias dovanas be mokesčių 
.Mileage Plūs" ir OnePass nariai 

gauna kreditą, kur) galima panaudot' 
vėliau, skrendant SAS. kaip keliones 
veltui premija Platesnei Informacijai 
skambinkite savo kelionių agentui ar
ba SAS, tel. 1-80O-221 2350 

į * * * 

S4S 
. • ' • • . • 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette FuneraI Home 
2533 Uest 71st StMd 
( hieago. Illinois M*>2̂  

l-<312>-476-2345 

Hills Funeral Home 
10301 South RoberN Road 
Patos HilK Kopia N ' 4 ^ 

708-43O-4435 

Petkus Funeral Home 
141d South Mtth Avenue 

( icero Illinois MV̂ O 

Visu 

708-86.V2108 

l'etkus-Butkus Funeral Home 
1446 SesA ^Hh Avevaat 

t icero, Ill inois 60650 
708-652-1003 

s laidotuvių namus galite pasieki 
sLimbindcimi H312M76-2345 

A V I H O N Y B 
D O N A I ! ) A 

PFTKUS D O N A I !> 
PFTKUS 

VI . 

i 

PFTMJS 

. . 
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DRAUGAS, trečiadienis. 1991 m. rugpjūčio mėn. 21 d. 

x „Lietuva ir p e r v e r s m a s 
Kremliuje: ..Istoriko žvilgsnis" 
— paskaitą tokia tema skaitys 
Vilniaus universiteto istorijos 
fakulteto dekanas prof. Alfredas 
Bumblauskas šį penktadieni. 
rugpjūčio 23 d.. Jaunimo centro 
kavinėje 7:30 v.v. Bus kalbama 
ir apie kraštutinumus — nuo 
meilės iki neapykantos — verti
nant M. Gorbačiovą Lietuvoje. 
Vakaronę rengia ir visuomenę 
atsilankyti kviečia Lituanis
tikos seminarai. 

x „ C a r i t a s " senel ių n a 
mams Utenoje reikės naujų 
,.twin" dydžio lovos baltinių: 
paklodžių, pagalvių (sintetinių 
— skalbiamų), joms užvalkalų, 
skalbiamų antklodžių bei 
rankšluosčių. Reikės ir mote
rims šiltų skarelių, skalbiamų 
megztinių, vyrams flanelinių 
marškinių ilarge dydžio). Norin
tieji prisidėti prie šių namų stei
gimo šį rudenį kviečiami at
silankyti į Panevėžio „Caritas" 
talkos būrelio susirinkimą šeš
tadienį, rugpjūčio 31 d.. 3 vai. 
p.p. Seklyčioje, atsinešant ir ką 
nors iš čia minimų daiktų. Bus 
ir filmas apie Panevėžio 
našlaičių namus, ku r iuos 
rėmėme. 

x Mokslo metai Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos mo
kykloje prasidės rugpjūčio 27 d.. 
antradienį. Visi vaikai prašomi 
rinktis punktualiai 7:45 vai. 
ryto. 

x Apol. Varnelis, Dowagiac, 
Mich., nuoširdus „Draugo" rė
mėjas, grąžino laimėjimų šakne
les, pridėjo 20 čuL auką su prie
rašu: „Ištvermės ir pasisekimo 
taip šiuo metu sunkiame spau 
dos darbe". Labai ačiū už linkė
jimus ir auką. 

x Seselės Loretto l igoninės, 
Chicago, 111., grąžino laimėjimų 
šakneles, pridėjo 20 dol. auką ir 
palinkėjo sėkmės šiame darbe. 
Nuoširdus ačiū už linkėjimus ir 
auką. 

x Sūnus Algimantas Vir
bickas ieško tėvo Alfonso 
Skardž iaus , karininko, pasi
traukusio iš Lietuvos 1944 m. 
Laiškai Virbicko pavarde atei
davo iki 1958 m. Sūnaus adre
sas: Li thuania, P a n e v ė ž y s , 
Tulpių 11-54. 

(sk) 

x G. T. INTERNATIONAL, 
INC. pa rūp ina jūsų giminėms 
bilietus iš Lietuvos į įvairius 
Amerikos miestus, neskrendant 
per Maskvą. Su jūsų giminėmis 
Lietuvoje ryšį palaiko ir viso
keriopą informaciją perduoda 
mūsų raštinės atstovė Vilniuje. 
Taip pat rašome vietinius bilie
tus, tvirtiname Aerofloto reisus 
ir parūpiname profesionalų 
pasitikimą New Yorke ir Wa-
shingtone. Prašome kreiptis: 
9525 S. 79th Ave., H ickory 
Hi l l s , IL 60457. T e l . 
708-430-7272. 

(sk) 

x ROMAS PŪKŠTYS vėl 
vyks ta į LIETUVĄ rugsėjo 
mėn. Pervedami DOLERIAI , 
palikimai. Priima užsakymus 
automobiliams. Atsiskaityti iki 
rugsėjo 10 d. T r a n s p a k , 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje: 10 sv. miltų. 
10 sv. cukraus. 6 sv. ryžių, 29 oz 
dėžė persikų, 4 sv. valg. drus
kos, dėžė ananasų. 2 dėž. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų. 
64 oz. aliejaus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos. 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00. Kreiptis: „ŽAIBAS" 
9525 South 79th Ave„ Hicko
ry Hills, IL 60457. telefonas 
(708) 430-8090. 

'sk) 

x Po demonstracijų miesto 
c e n t r e Daley Plazoje rugpjūčio 
23 d. 7 vai. vak. bus šv. Mišios 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje Brighton Parke. Jas 
atnašaus už Lietuvą klebonas 
kun. A. Puchenski ir kun. A. 
Markus. Visi kviečiami daly
vauti ir pasimelsti. 

x JAV LB Marąuet te Par
ko apylinkės valdyba ragina 
visus šį penktadienį, rugpjūčio 
23 d.. 2 vai. p.p. dalyvauti Daley 
Plaza Chicagoje vyksiančiose 
Juodojo Kaspino Molotovo-Rib-
bentropo pakto pasirašymo 
demonstracijose. Iš Marąuette 
Parko į demonstracijas vyks du 
autobusai — vienas nuo Svč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčios, o kitas nuo Seklyčios. 
Autobusai išvažiuos 1 v. p.p. 
Visi prašomi dėvėti juodus 
kaspinus ir turėti tautines 
vėliavėles. 

x FU. Rimantas Griškelis, 
ASS Chicagos skyriaus pirmi
ninkas, šeštadienį, rugpjūčio 24 
d., popietėje ASS studijų dienose 
La Salle Manor, Plano. IL. 
vadovaus apvaliojo stalo jauni
mo diskusijoms, tema „Lietuvy
bės išlaikymas. ASS įnašas ir 
mes". Tikimasi gausaus ASS 
narių, jų šeimų ir draugų daly
vavimo. 

x Ketvirtadieni, rugpjūčio 
22 d.. 7 vai. vak. Mount Green-
vvood bibliotekoje. 11010 S. Ked-
zie. dr. A. Van Reeman, Uni-
versity of Chicago profesorius, 
paaiškins programą, kurioj bus 
nagrinėjama t a u t n i s savi
tumas. Bus analizuo:ami skir
tumai ir panašumai :arp Sovie
tų Sąjungos ir tautybių. Taip 
pat paliestos Indij >s. Jugo
slavijos, Pietų Afrikos pro 
blemos. Kviečiami atsilankyti į 
naują biblioteką moksliškai 
praleisti vakarą ir pagilinti 
žinias apie pasaulį. Po pro
gramos bus kavutė ir pyragai. 

x NAUJAS ..ŽAIBO" NR. 11! 
Miltų 10 sv., cukraus 10 sv., ry
žių 6 sv., aliejaus 64 oz.. 8 
O'Clock pupelių kavos 39 oz., 
mėsos konservai: 2 dėž. kumpio 
< 1 kg), 2 dėž. liežuvio drebučiuo
se (0.65 kg1. 2 dėž. vištienos sa
vo sultyse (0.65 kg). Pilna kai
na $100. Bus pristatyta bet ku
rioje Lietuvos vietovėje per 10 
darbo dienų. „ŽAIBAS" 9525 
So . 79th Ave.. Hickory Hills. 
IL 60457 - tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14.300 S Bell Rd.. Lockporf, II 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos p.iR.il -usitarimj 

Advokatas Jonas Gibaitis 
h247 S Ked/ie Avenue 

Chicago, II 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

D.irbv \,il nui' ^ iki 7 va! v.ik 
š'it.Ki 9 v r ik: 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 VV. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pag.il susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 00521 
Tel. (7081 325-3157 

Valandos pa^al susitarimu 

x Kun. An thony Puchens 
ki, Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos klebonas, Chicago, 111., 
organizuoja visą stalą į „Drau
go" banketą, kuris bus rugsėjo 
22 d. sekmadieni, Martiniąue, 
Evergreen Park, Illinois. Kun. 
Puchenski yra gimęs ir augęs 
šiame k raš te , yra l ietuvis 
patriotas, lankėsi Lietuvoje ir 
nuoširdžiai remia Lietuvos 
žmonių kovą už la isvę ir 
nepriklausomybę. 

x Prel . I gnas U r b o n a s , Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas, 
Gary, Ind., kaip ir kiekvienais 
metais taip ir šiemet įsigijo 
bilietus į ,.Draugo" banketą, 
kuris bus rugsėjo 22 d., sekma
dienį, Martiniąue salėje, ir dar 
pridėjo 65 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x R i m a n t a s G r i š k e l i s , 
„Draugo" nuoširdus rėmėjas 
įvairiomis progomis, skautų 
akademikų vardu organizuoja 
visą stalą į „Draugo" banketą, 
kuris bus rugsėjo 22 d., sekma
dienį, Martiniąue, Evergreen 
Park, Illinois. 

x J o l a n d a M o c k a i t i e n ė , 
gyv. Darien, Illinois, jaunesnės 
kartos atstovė, priklausanti 
daugeliui organizacijų pati ir 
savo vaikams įskiepyjusi or
ganizuoto veikimo pamėgimą, 
ateina į talką „Draugui" suor
ganizuoti stalus į banketą rug
sėjo 22 d. Martiniąue. Ever-
gtmtm Park, Illinois. 

x A k t Eglė Vilutis, Daytona 
Beach, Fla., Ada Skučas. West 
Palm Beach, Fla., Adom. Pieši-
na, Chicago, 111., atsiuntė po 20 
dol. dienraščio paramai ir grą
žino laimėjimų šakneles. Labai 
dėkojame. 

x Pasau l io l ietuvių cent ro 
gegužinėje įdomią loteriją pra
ves Bronė Nain ienė , kuri yra 
centro kultūrinių reikalų ve
dėja. Gegužinė įvyks sekma
dienį, rugpjūčio mėn. 25 d., tuo
jau po pamaldų, Pasaulio lietu
viu centro sodelyje. Lemonte. 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
RE MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

x 55 S V A R U S MAISTO 
PRODUKTŲ p r i s t a t o m e į 
n a m u s L I E T U V O J E : mėsa, 
olandiškas sūris, šprotai, alie
jus , kondensuo tas p ienas , 
cukrus, miltai, ryžiai, kruopos, 
kava. arbata, prieskoniai — $95. 
MĖSOS GAMINIAI aukščiau
sios kokybės: Panevėžio file, 
žemaičių dešra, sprandinė. me
džioklinės dešrelės, servilatas. 
22 sv. — $95. Mažesnis siun
tinys - $65. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x KARGO J LIETUVA BE 
MUITO! Siunčiame SAS o ro 
linija į Ryg3- Siuntinius atsi
imti Rygos muitinėje. Minimu
mas 110 lbs arba 50 kg. Kaina 
$1.55 už svarą. Galima siųsti rū
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas, maistą, bei nerecep
tinius vaistus. Kreiptis į: G. T. 
INTERNATIONAL, 9525 So. 
79th Ave., H ickory Hills, IL 
60457, tel. 708-430-7334. 

(sk) 

x P a r ū p i n a m e b i l i e t u s 
j u m s ir j ū s ų giminėms iš 
Lietuvos į įvairius JAV miestus, 
neskrendant per Maskvą. Tvir
tiname Aerofloto skrydžius, 
Lietuvoje parduodame automo 
bilius. naujus su 2 m. garantija. 
Atsiskaitymas tik po paslaugų 
suteikimo. Skubiai fax'u per
siunčiame dokumentus, laiškus 
į Lietuvą. Padedam sutvarkyti 
dokumentus emigracijos reika 
lais. At lan ta Impor t -Expor t , 
2719 W. 71 St., Chicago, IL 
60«29, tel. 312-434-2121. 

(sk) 
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i S k ŽVAIGŽDUTE n Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
Redaguos J Puta* Medžiagą siųsti: 3206 W. 65tfa Ptace, Chicago, IL 60629 

Viktoras Šimaitis 

PASAKA 

Užliūluotas linguo ančio klevo, 
Tėvų žemėj, žmogt lis sapnavo: 
Už kalnų akmenut. 4 aukštųjų, 
Už gilių vandenų mėlynųjų 
Miškuose aukso palmės 

svyruoja, 
Ojose laimės paukštis dainuoja. 
Tu turi ton šalin nukeliauti 
Ir tą mėlyną paukšt pagauti. 

Tas vargšelis sapnu patikėjo 
Ir sau laimės ieškoti išėjo... 
Daugel metų keliavo, ieškojo, 
Kaip benamis šunelis klajojo, 
Bet tos aukso šalie- - Eldorado 
Nė to mėlyno paukščio — 

nerado 

Be vilties ir labai nusiminęs 
Vėl sugrįžo atgal ; Tėvynę. 
Išbadėjęs, suvargęs, sušalęs 
Jis atėjo prie savo pirkelės... 
Čia, staiga, tartum ištiktas 

stabo, 
Sudrebėjo, pradžiugo, nustebo: 
Gimto sodo vyšnelėj šakotoj 
Tas, pasauly tiek metų ieškotas, 
Prisiglaudęs prie kvepiančio 

žiedo 
Laimės paukštis — kad čiulba, 

kad gieda!!! 

LIETUVA - TAVO 
VARDAS ŠVENTAS 

Nuo mano jauniausių metų, 
kiek aš galiu prisiminti, lankau 
šeštadieninę mokyklą. Turėjom 
anksti keltis ir p. aleisti dieną 
mokykloje su draugais. Grama
tika, pratimai, istorija, religija, 
šokiai ir dainavimas — viskas 
buvo lietuviškai Kartais bū
davo pokalbiai su svečiais, jie 
visada mums sakydavo, kad ge
rai yra būti lietuviu. Mums 
visada liepė kalbėti lietuviškai, 
nes jaunimas ir giminės Lietu
voje mūsų nesupras. 

Mes, Amerikos lietuvių jauni
mas, turime išmokti lietuviškai, 
kad čia neišnyktų lietuvybė. 
Mūsų tėveliai daugiausia buvo 
gimę Lietuvoje, a rba a r t i 
Lietuvos. Mes čia gimę, nieka
da nematėme Lietuvos, tik 
skaitom ir rašom apie ją. 

Tur ime išmokyti ir savo 
vaikus lietuvių kalbos, kad lie
tuvybė būtų gyva. Mes turime 
ap lanky t i Lietuvą, kad 
ga lė tume pajusti, ką mes 
mokomės. Visų svarbiausia — 
mūsų Tėvynė. 

Aš visada manau, kad Ameri
kos ir Lietuvos lietuviai skirsis. 
Mes užaugome čia, mums Ame
rikos gyvenimas yra arčiau prie 
širdies. Bet visada mes būsime 
lietuviais. 

Vaidas Sekas, 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys. 
'„Aš čia gyva") 

KA DARYČIAU, J E I 
RASČIAU PINIGŲ 

Jei aš rasčiau didelę sumą 
pinigų, tai aš pirma ieškočiau tų 
pinigų savininko Jei jis neatsi
ras tų , tai aš nusipirkčiau 
mašiną ir važinėČiau po visą 
pasaulį, daug visko išmokčiau. 

Aš būtinai sugrįžčiau į Lietu
vą. Ten aš padėčiau visiems 
žmonėms, kurie neturi pinigų. 
Nupirkčiau labai didelį pastatą, 
į kurį suvežčiau žmones, vaiku
čius iš našlaičiu namų, kurie 
neturi tėvelio ir mamytės. 

Taip aš daryčiau jei aš rasčiau 

pi™£ū , ., 
Ramunė Sileikyte, 

Marąuette Parke lit. m-los 4 sk. 
mokine („Vyturėlis"). 

Lietuvos kaimo idilija. Kažin ar dabar būtų galima pamatyti tokį vaizdą 
Piešė dail . K. Šimonis 

LIETUVOS DAINA 

Lietuva, Lietuva, 
Graži ir laisva. 
Mūsų, mūsų Lietuva 
Auga visada. 

Jeigu vykstame 
I Lietuvą, 
Būkim pasiruošę 
Daug, daug matyti. 

Yra daug upių; 
Daug žuvų didelių. 
Yra daug žemės, 
Daug spalvingų namų. 

Lietuva, Lietuva, 
Graži ir laisva. 
Mūsų. mūsų Lietuva 
Auga visada... 

L ina Paul ionytė , 
Toronto Maironio lit. m-los 
mokinė. Kanada (Maironio mo

kyklos metraštis). 

UŽBURTI PINIGAI 
(Lietuvių tautosaka) 

Buvo turtingas senis, kuris 
turėjo vieną sūnų. Sūnus vedė. 
Senis marčios nemylėjo. Sūnus 
su žmona žinojo, kad senis yra 
turtingas. Jie visaip stengėsi iš 
senio pinigus išvilioti. Kadangi 
senis marčios nemėgo, apie 
pinigus nė į kalbas nesileido. 
Senis pradėjo negerai jaustis, be 
to dar senatvė. Jis pradėjo 
galvoti, kur pinigus padės. 

Sūnus išėjo į laukus javų 
sėti, o marti į priemenę linų 
braukti. Bedirbdama pro durų 
plyšį stebėjo senį, ką jis darys 
vienas pasilikęs. Jis išlipo iš 
lovos, nuėjo už krosnies, atsi
nešė daug pinigų, juos supylė į 
katilėlį. Vidury pirkios prakasė 
duobę (seniau grindys buvo 
molinės), įdėjo katilėlį su pini
gais, užkasė duobę ir gražiai 
išlygino. Pabaigęs darbą 
užkeikė: „Kas manim ars. tas 
tuos pinigus gaus". 

Marti apsidžiaugė, kad pa
matė kur senis pinigus padėjo. 
Senis neilgai trukus po to mirė. 
Marti įbėgus pradėjo ieškoti pi
nigų, bet nerado (mat buvo 
užkeikti). Sūnus įėjęs į vidų 
paklausė žmoną, ko ji ieškanti. 
Ji atsakė, kad senis čia pinigus 
užkasė, bet nerandu. Sūnus pa
klausė, ar ji girdėjo užkeikimo 
žodžius. Ji sūnui pasakė. Tada 
sūnus atsinešė pakinktus ir 
žagrę. Iškėlė mirusį tėvą ir 
lovos, uždėjo pakinktus iš 
stipriai tėvą prilaikydamas 
traukė žagrę per grindis. Kai 
smarkiau truktelėjo ir išvertė 
katilėlį su pinigais. 

(Papasakojo G. Luneckienė, 
Rizgūnų km.. Paringio parap. 
Užrašė K. Trapikas, 1936 m. 

(Iš dr . J. Balio archyvo) . 

LIETUVA 

Lietuva visada... 
Greitai bus laisva. 
Žinome mes visi, 
Kad lietuviai bus laisvi. 

Ten kur upės teka, 
Visi lietuviškai šneka, 
Ten kur yra daug kalnų. 
Ir medžių labai gražių... 

Mūsų šalį mes labai 
Mylime visi, visi... 
Žinome, mes lietuviai 
Greitai būsime laisvi. 

I nd rė Viskonta i tė 

KAI A S UŽAUGSIU 

Kai aš užaugsiu, aš turbūt 
dirbsiu kokioj nors įstaigoje ir 
užsidirbsiu daug pinigų. Aš 
nusipirksiu vasarnamį prie 
Kuchichino ežero. Aš apsivesiu 
gražią lietuvaitę. Mes turėsim 
gražų namą Toronto mieste. 
Mes turėsim tris vaikus, kurie 
kiekvieną šeštadienį linksmai 
eis į šeštadieninę mokyklą, kad 
išmoktų lietuvių kalbą. Gyven
siu gerai ir ilgai. 

A r a s P a š k u s 

Kai aš užaugsiu norėsiu būti 
žymi filmų artistė. Gyvensiu 
Los Angeles mieste dideliame 
name. Susipažinsiu su kitais 
žymiais artistais. Visos mano 
draugės Toronte galės žiūrėti 
televiziją ir sakyti: „Ten mano 
sena draugė Lina S.!" 

Vaidinti ne visada lengva, nes 
reikia anksti keltis ir eiti į 
studiją. Kartais reikia vaidinti 
nuo 6 vai. ryto, iki 7 vai. vakaro. 
Bet yra ir gera pusė, turėsiu 
daug pinigų ir man nereikės eiti 
į mokyklą. Tad pas i t rauk, 
Alyssa Milano, nes Lina 
Sapijonytė ateina! 

Lina Sapi jonytė 

Kuo aš ga lėč iau būti 
užaugusi? Gydytoja, dantistė, 
šokėja? Aš manau, kad būsiu 
dantistė. Pirmiausia man reikės 
lankyti universitetą. Kai baig
siu universitetą, nusipirksiu 
namą, kuriame bus šeši televizi
jos aparatai. Aš noriu turėti 
daug pinigų ir eiti į lietuviškus 
šokių renginius. 

Stefutė Pi l ipavič iūtė 
Visi Toronto Maironio 

lit. m-los mokiniai. 
(Maironio m-los metraštis). 

Brazilijos upių pakrantėse 
gyvena varlė jaki , kuri su 
amžiumi ne auga, bet mažėja. 
Buožgalvio studijoje ji būna 25 
centimetrų ilgio, o suaugusi — 
ne didesnė kaip 5 cm. 

K A I P SVETUR UŽAUGĖS 
JAUNIMAS GALI 

LIETUVAI 
DABAR PADĖTI 

(Tęsinys) 
Svetur esančių lietuvių yra 

visokių, bet pagrindiniai vy
rauja dvi rūšys: vieni atmeta 
savo tėvų t a u t i n e s bei 
kultūrines (kartais ir religines) 
savybes ir pritampa prie aplink 
save gyvenančių; antri pasisa
vina savo tėvų ar senelių 
ku l tūrą . Nors an t r iems iš 
reikalo tenka šiek tiek pritapti 
prie esamų sąlygų, bet jų širdys 
ir dvasios lieka lietuviškos. 

Šis pasirinkimas į traukia 
jaunuolį į lietuvišką veiklą. Kai 
kurie teigia, kad lietuviškoje 
veikloje, mieste ar kaime, turi 
dalyvauti keli lietuviai arba ta 
veikla niekam tikus. Tai yra 
ne t i e sa . Vienas l ie tuvis , 
gyvenantis mieste, gali daug 
naudos Lietuvai a tneš t i . 
Suprantama, kad jaunuolis, my
lėdamas savo tėvus ir aprėp
damas lietuvio vardą yra pasi
ryžęs tarnauti savo tautai ir jos 
naudai dirbti Galima įvairiais 
būdais veikti Lietuvos naudai. 

Labai svarbus, bet sunkus 
žingsnis, že ->giant lietuviškumo 
ke l iu .y ra išmokti l ietuvių 
kalbą. Norint pilnai pažinti 
kraštą yra esminė būtinybė mo
kėti kalbą. Rašytojas Vydūnas 
yra pasakęs: „Niekuo kitu tauta 
neapreikš savo širdį, sielą ir 
dvasią taip, kaip savo kalba". 
Kalba jungia tautos narius, bet 
taip pat yra labai naudingas 
įrankis žinioms skleisti. 

Kitas svarbus pagalbinis bū
das yra apsiskaitymas ir savęs 
informavimas apie tėvų kraštą 
Lietuvą ir jos dabartinę padėtį. 
Neužtenka tik pačiam žinoti 
apie Lietuvos padėtį, reikia savo 
žiniomis padėti kitiems, mažiau 
žinantiems, kad ir jie suprastų 
tai, ką pats jau supranti. 

Įsi jungdamas į lietuvišką 
organizaciją gali padėti 
Lietuvai, paremdamas ir daly
vaudamas tos lietuviškos orga
nizacijos paruoštuose rengi
niuose bei veikloje. Yra įvairių 
tautinių organizacijų, kurioms 
re ik ia piniginės ir fizinės 
pagalbos. Tos organizacijos 
s t eng ias i dirbti Lietuvos 
valstybės ar tautos naudai. 
Nėra būtina gyventi mieste, 
kuriame lietuvių skaičius yra 
didelis — galima dalyvauti or
ganizacijos veikloje ir toliau 
gyvenant. 

Dar ius Udrys 
(Bus daugiau) 
(„Jaunystės šauklys") 

K. BINKIO 
„ G Ė L Ė S IŠ ŠIENO" 

J a u n a mergaitė įsimylėjo 
jauną vyrą. Ji žinojo, kad jis at
jos pas ją tą dieną. J i gražiai 
papuošė namelį gėlytėmis. 

Pagaliau jos mylimasis atjojo 
ir t ame namelyje j is galės 
pai lsė t i . Mergaitė jį labai 
mylėjo, bet ji nežinojo, ar 
bernelis ją myli. J i nutarė 
sužinoti iš gėlyčių Kai jis pa
klaus apie gėlytes, kam jos skir
tos ir kodėl ji papuošė namą 
gėlytėmis, ji stebės, kaip jis 
jausis, kai girdės jos žodžius. 

Jeigu jis nusimins, akis ir 
galvą nuleis, tai ji žinos, kad jis 
tikrai ją myli, bet jei jis tik pasi
juoks ir nenusimins, tai ji žinos, 
kad jis tikrai jos nemyli. Jei jis 
jos nemyli , tai ji niekada 
nesakys, kad ji jį mylėjo, tai liks 
paslaptimi. 

Dana Rugieniūtė , 
Detroito ..Žiburio" aukšt. 

lit. m-los mokinė. 
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