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Perversmas nepasisekė 
Gorbačiovas sugrąžintas 

į Maskvą 
Maskva. Rugpjūčio 21. — 

Ukrainos ir Kazachstano res
publikų vadai pasmerkė per
versmo rengėjus už Gorbačiovo 
nuvertimą ir daugiau kaip 
200,000 minia susirinko Lenin
grade protesto demonstracijoms. 

Pabaltijo respublikose kariš
kių daliniai buvo perėmė kai 
kuriuos valdžios pastatus, bet 
vėliausių žinių pranešimu, tie 
daliniai traukiasi į savo bazes 
ne tik iš Maskvos, bet ir iš 
Pabaltijo valstybių sostinių. 
Ukraina ir Kazachstanas pareiš
kė stiprų protestą, pareikšdami. 
kad perversmas buvo nekonsti-
tucinis ir kad jo organizato
r iams nėra jokios atei t ies . 
Ukrainos Parlamentas nutarė, 
kad juntos įsakymai nebus 
vykdomi Ukrainos respublikoje. 
O Kazachstano vadas N. Nazar-
bajevas pareiškė, jog jis rei
kalauja Gorbačiovo sugrąžinimo 
ir užsienio gydytojų atvykimo 
ištirti jo sveikatai. 

Sovietų televizija pranešė, jog 
Moldavijos respublika, kuri 
kovoja už nepriklausomybę, kad 
jos savanoriai užblokavo įva
žiavimą į sostinę Kišinevą 
visiems Sovietų dal iniams. 
Moldavijos min. pi rm. V. 
Muravski uždraudė demonstra
cijas už junta. 

„-Daugelis merų buvo 
prieš j u n t a 

Daugelio miestų merai pasi
sakė prieš junta, nors buvo ir 
tokių, kurie palaikė aštuonių 
komitetą. Gudijos sostinėje Min
ske buvo raginama nepaklusti 
juntos įstatymams. Leningrade, 
kuris ir dabar laikomas antrą
ja Rusijos sostine, miesto taryba 
susitarė su karine vadovybe, 
kad kareiviai ir tankai nebus 
įvedami į miestą, net jei ir 
Maskvos junta įsakytų. Buvo 
susitarta, kad bus klausoma 
Leningrado miesto tarybos 

pirmininko Anatolijaus Sob-
čiako nurodymų, kuris yra 
vienas didžiausių reformų 
šalininkų. 

Europos ž in ių agentūrų 
pranešimu, Gorbačiovas buvo 
areštuotas savo atostogų vieto
je Kryme praėjusį pirmadienį, 
kai bandė su savo prezidentiniu 
lėktuvu sugrįžti į Maskvą. Šia 
žinią pranešė Mask vos mero pa
vaduotojas Sergiejus Stankevi
čius. Kryme Gorbačiovo vasaro
jimo vieta buvusi apsupta 
sargybiniais ir tanketėmis, kad 
jis negalėtų išskristi. Vietinei 
KGB agentūrai buvo pavesta 
saugoti ne t ik žemę, bet ir jūros 
ir oro erdvę aplink jo vasarvietę 

Vėliausiomis žiniomis, Gor
bačiovas, Je Icino pranešimu, 
turi greitai atsirasti Maskvoje 
ir perimti vėl pareigas. JAV 
prez. G. B u s h a s pasisakė 
kalbėjęs keliskart su Jelcinu, 
kuris šiandien kalbėjosi su 
Gorbačiovu, ir pareiškė, kad jis 
„palaiko konstitucinę Sovietų 
Sąjungos vyriausybę", žinoma, 
su prez. Gorbačiovu. Įdomu, kad 
KGB leido pakilti lėktuvui be 
Gorbačiovo ir a t skr i s t i į 
Vnukovo aerouostą, pasakė 
Stankevčičius. O Gorbačiovo he
likopteris buvo nuskraidintas į 
kitą miestą pietų Rusijoje, kad 
Gorbačiovas visai neturėtų 
išvykimo galimybių. Gorbačiovo 
kai kurie sekretoriai buvo 
priversti kartu su tuo lėktuvu 
skristi į Maskvą. Maskvoje buvo 
uždraustas bet koks susižino
jimas su Gorbačiovu ir kon
troliuojamas tik KGB agentų. 

Vėliausių žinių pranešimu, 
pats prez. Jelcinas pranešė, kad 
Gorbačiovas sugrįžta į Maskvą 
už kelių valandų. Be to. prez. 
Bushas kalbėjosi pirmą kartą 
telefonu su Gorbačiovu, kuris 
esąs sveikas, kaip pranešė AP 
agentūra. 

Perversmo vadai norėjo 
atbėgti į Lietuvą 

Vilnius. Rugpjūčio 21 d. — 
Lietuvos prez. Vytautas Land
sbergis, kaip pranešė „Ame 
rikos balso" radijas, pasakė, jog 
perversmo vadai, kurie pašalino 
prezidentą Gorbačiovą nuo 
Sovietų Sąjungos vairo ir ban 
do patys pabėgti iš Maskvos, 
trečiadienį planavo atskristi i 
Lietuvą. J is sakėsi gavęs žinią, 
jog perversmo vadai norėjo 
atskristi į Lietuvos aerouostą, 
tad jis išleido įsakymą visiems 
aerouostams Lietuvoje neleisti 

Pagalba bus teikiama 
atskirai 

Ryga. — Vietos radijas rug
pjūčio 5 dieną pranešė, kad 
anksčiau du JAV konsulato 
pareigūnai susitiko su Latvijos 
Aukščiausiosios Tarybos pirm i 
ninku Anatolijų Gorbunovu 
Rygoje. Jack Gosnell, JAV gene-
ralins konsulas Leningrade, 
užtikrino Latvijos vadą, kad 
dalis JAV pagalbos Sovietams 
bus teikiama pabaltiečiams ats
kirai. Gorbunovas paklausė dėl 
atskirų ir skirtingų prekybinių 
ryšių tarp JAV ir Latvijos. J i s 
ir Amerikos diplomatai taip pat 
diskutavo JAV prekybos įstai
gos atidarymą Rygoje. 

nusileisti jų lėktuvui. Lands
bergis sako. kad jų tikslas galėjo 
būti Šiaulių karinis aerouostas. 
Tas karinis aerouostas yra labai 
stipriai saugojamas ir laikomas 
labai svarbia karine baze Pabal
tijo regione. 

Lietuvos Parlamento Informa
cijos biuras paskelbė šią žinią 
angliškai, kuri skamba maž
daug taip: ,,Aš patvarkiau, jog 
visas aerouostų personalas, 
kuris veikia Lietuvos Respub 
likos teritorijoje, nepriimtų to 
lėktuvo nusileidimo, kuris vežtų 
nusikaltėlius prieš valstybę ir 
Sovietų žmones — tuos nepasise
kusio sukilimo vadus". Lands
bergis taip pat pareiškė: „Aš 
įspėjau aerouostų viršininkus, 
kurie nevykdys šio įsakymo, 
bus perduoti įs tatyminėms 
Rusijos Respublikos Federacijos 
įstaigoms". 

— L a t v i j o s dienraš t is 
„Diena" vėl išėjo iš spaudos. 
Jame praneša, jog dar vienas lat
vis žuvo. kai susidūrė su sovietų 
kareiviais. Juo yra 30 m. Janis 
Salmins. 

— P a b a l t i j o kariuomenės 
viršininkas Fiodorovas Kuzmi-
nas Rygoje pasisakė, jog jis 
nepriklauso Maskvos juntai. bet 
turi vykdyti jos įsakymus. 

200,000 minia protestuoja prieš kariškių junta Leningra 
revoliucijoje. 

miesto aikštėje, netoli caro Žiemos rūmų. kurie buvo bolševikų puolami 1917 metų 

Konferencija Pabalt ijo 
k laus imais 

B u s a p t a r i a m a s M o l o t o v o - R i b b e n t r o p o p a k t a s 

Vilnius. Rugpjūčio 17.<LIC) — 
Šių metų rugpjūčio 20-24 dieno
mis Taline, Rygoje ir Vilniuje 
turėjo įvykti tarpparlamentinė 
konferencija „Pabaltijo laisvė ir 
naujoji Europa", pranešė Lietu
vių Informacijos centras. Že
miau pateikiamas užsienio šalių 
parlamentarams pakvietimo 
tekstas. 

Gerbiami ponai. 
Mes nuoširdžiai kviečiame Jū

sų šalies parlamentarus, besido
minčius Pabaltijo valstybėmis, 
o ypač Pabaltijui remti grupių 
narius, apsilankyti konferenci
joje, kuri vadinasi „Pabaltijo 
laisvė ir naujoji E u r o p a ' . 
Konferencija vyks rugpjūčio 
20-24 dienomis Talline, Rygoje 
ir Vilniuje. 

Si konferencija skirta paminė
ti Molotovo-Ribentropo pakto, 
priimto 1939 m. rugpjūčio 23 d., 
slaptųjų protokolų, atvedusių 
prie neteisėto Pabaltijo šalių in
korporavimo į Sovietų Sąjungą, 
pasirašymo 52-osioms meti
nėms. 

Mes tikime sulaukti 2 3 žmo
nių iš kiekvienos Rytų ir 
Vakarų Europos vals tybės 
parlamentų, o taip pat JAV, 
Kanados, Australijos, Argen
tinos ir kitų šalių par la
mentarų. 

Pranešimai ir diskusijos kon 
ferencijoje daugiausia bus eko
nominia is , pol i t in ia is bei 
bepr ievar t in io sprendimo 
klausimais Pabaltijo šalyse, 
ypač, kiek jie iškyla platės 
niame visos Europos kontekste 
Jei Jūsų delegacijos nariai 
norėtų padaryti pranešimų bet 
kuria iš šių temų, prašytume 
kuo anksčiau mums pranešti 
apie jų ketinimus. 

Detali dienotvarkė pridedama 
prie šio pakvietimo. 

Visas J ū s ų gyven imo ir 
kelionių po Pabalti jo šalis 
(Tallinas-Ryga-Vilnius) išlaidas 
padengs konferencijos orga
nizatoriai. Pageidaujantiems 
ga l ime rezervuot i v i e t a s 
skrydžiui Vilnius-Frankfurtas 
prie Maino rugpjūčio 24 d. 

Lietuvoje atsakingi asmenys 
yra Artūras Račas ir Asta 
Skaisgirytė. 

Estijoje atsakingi asmenys 

yra Raul Malk ir Leivi Ser. 
Latvijoje asmenys: Er iks 

Grunšteins, Daina Ostrovska. 
Būtume dėkingi, jei iš anksto 

patvirtintumėte savo ketinimus 
dalyvauti konferencijoje, taip 
pat pranešdami savo atvykimo 
data ir vietą atsakingiesiems 
asmenims Vilniuje. 
Pasirašė: Bronis lavas Kuz
mickas. Lietuvos Respublikos 
Aukšč. Tarybos pirmininko pa
vaduotojas, Andrejs Krast inš , 
Latvijos Respublikos Aukšč. 
Tarybos pirmininko pavaduoto
j a s , Ulo N u g i s Estijos 
Respublikos Aukšč. Tarybos 
Speakeris. 

Perversmo vadai 
buvo suskilę 

M a s k v a . — „ C h i c a g o 
Tribūne" rugpjūčio 21 savo pir
mame puslapy/e praneša, kad 
Kremliaus kie* >sios linijos šali
ninkai, kurie -uorganizavo vy
riausybinį perversmą prieš Mi
chailą Gorbačiovą sutiko kietą 
pas ipr ieš in imą iš Rusi jos 
prezidento Boriso Jelcino ir iš 
šimtų tūkstančių jo šalininku 
visoje Sovietu Sąjungoje antra
dienį. 

Praneš ime s a k o m a , kad 
mažiausiai trvs žmonės buvo 
užmušti, turbūt su t ra iškyt i 
tankų ar našauti. Panaudo
dami šaligatvių b lokus ir 
pl ieninius s trypus, Je lc ino 
šalininkai, nebijodami didelio 
lietaus, pastate aplink Rusijos 
parlamento pastatą barikadas, 
kur Jelcinas , r jo vyriausybė 
sulaikė nauji)!' režimo karinių 
dalinių priėj:mą. 

Tankai p a s i t r a u k ė 
Trečiadieni anksti rytą smur

tininkai aprimo ir nusistovėjo 
lygiosios tarp-Jelcino šalininku 
ir naujos valdžios da l in ių . 
Pasirodė pranešimai, kad dalis 
tanku trauk.asi iš Maskvos. 

Po visą Sovietų Sąjungą pasi
rodė demonstracijos. 400.000 
protestavo Moldavijoje. Pats 
Jelcinas 30.000 miniai prie 
Rusijos parlamento kalbėjo 
žodžius, kad agresija nepraeis ir 
tik demokratija laimės. 

Toliau buvo rašoma, kad trys 
iš aštuonių sąmokslo daly v ių at 
sistatydino sveikatos sumeti
mais. Ministras pirmininkas 
V a l e n t i n a s Pavlovas tur i 
padidinta kraujo spaudimą ir 
nebegali eiti savo pareigų. 
Gynybos ministras Dimitrijus 
Jazovas serga ir laikinai yra 
pakeistas Vladimiro Lukino. 
Trečiasis sąmokslo lyderis -
Vladimiras Kriučkovas — atsis
tatydino, bet tai buvo paneigta 
Komunistų partijos oficialiųjų 
asmenų. VVashingtone sakoma. 
kad sąmokslas sustabdytas. Cia 
reiškiama didelis susirūpinimas 
tuo. kad ne vienas nekontroliuo
ja pasaulyje galingiausios ter
mobranduolinės valstybės. 

Traukiasi Sovietų 
kariai 

Vilnius. Rugpjūčio 21 d. — 
Šiandien popiet buvo gautas 
pranešimas, jog Sovietų kariai, 
kurie šią savaitę buvo užėmė 
įvairius komunikacijos pasta
tus, traukiasi iš Vilniaus ir kitų 
Lietuvos vietų. Lietuvos Parla
mento Informacijos biuras pra
nešė, jog 7 vai. vak. daliniai 
pradėjo pasitraukimą. Jie jau 
išvyko iš Kauno televizijos ir 
radijo stočių. Taip pat ir iš 
Juragių radijo ir televizijos cen
tro bei Sitkūno stoties, kuri yra 
už 20 kilometrų nuo Kauno. 
Sovietų kariškiai ta ip pat 
apleido tarptautinę telofono 
stotį Vilniuje, o taip pat išvyko 
iš Marijamplės, Panevėžio, Aly
taus, Šiaulių ir kitų vietovių. 

Pasak Informacijos biuro šal
tinių, buvo matoma, kaip 
sovietų kareiviai pakuojasi į 
sunkvežimius Vilniaus radijo ir 
televizijos įstaigose televizijos 
bokšte. Tačiau dar jie turi 
pasitraukti iš pačio televizijos 
bokšto, kurį pasigrobė ..Kruvi
nąjį sekmadienį". 

— Latvių centrine įstaiga 
JAV veikia ištisas 24 valandas, 
t e i k d a m a informacijas ir 
sekdama įvykius Latvijoje. 

— Estijos Respublika užvakar 
paskelbė savo visišką nepri
klausomybę nuo Sovietų 
Sąjungos. Lietuva buvo pirmo
ji Pabaltijo respublika, kuri jau 
1990 m. kovo 11 d. paskelbė 
atstatanti savo nepriklausomą 
gyvenimą. 

- Vilniuje Sovietų OMONų 
ir karinių pajėgų daliniai užėmė 
pagrindinį taksių garažą, iš 
kurio nebegali išvažiuoti taksis
tai, tačau įvažiuoti į tą garažą 
leidžiama. 

— Vilniuje Lietuvos Parla
mentą buvo apsupę maždaug 80 
Sovietų šarvuotų automobilių, 
kurie atvažiavo iš trijų pusių, 
jskai tant ir tunel į , kur is 
jungiasi su Parlamento rūmais. 
J ie atrodė pasiruošę pulti, 
tačiau po 20 minučių pasitrau
kė. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvos vyr iausybė iš
siuntė savo Užsienio reikalų 
ministerį Algirdą Saudargą į 
užsienį su įgaliojimais su
daryti Lietuvos Respubl ikos 
egzi l inę v y r i a u s y b ę , j e i 
Lietuvos v y r i a u s y b ė b ū t ų 
sutrukdyta eiti pareigas. Šiuo 
metu Saudargas yra Varšuvoje. 
Taip pat Latvijos ir Estijos 
ministeriai su panašiais įgalio
jimais yra užsienyje. 

— Iš Vilniaus gavome kelių 
Lietuvos parlamentarų paskam-
binimus. kurie prašo Amerikos 
lietuvių siųsti telegramas JAV 
prezidentui, kad dabar pripa
žintų Lietuvos nepriklausomybę 
su jos teisėta vyriausybe. 

— Kryme, kur lankėsi iš 
Maskvos atvykę kariškių pa
siuntiniai pas atostogaujantį 
Gorbačiovą, jam patarė atsis
tatydinti, bet Gorbačiovas at
sisakęs ta i padary t i .Tada 
Sovietų dabartinis min. pirm. 
Pavlovas jam pareiškęs: „Jūs 
sirgsite ilgą laiką". 

— Valstybės departamento 
sekretorius vakar išskrido į 
Briusselį pas i t a r imams su 
NATO kraš tų vyriausybių 
vadais. 

Latvijos Respubl ika vakar 
paskelbė savo visišką nepri
klausomybę nuo Sovietų Sąjun
gos. 

— Rusijos Parlamentas vien-
balsiai n u t a r ė areš tuot i 
perversmo aštuonis sukilėlius, 
o prez Jelcinas išleido įsakymą 
juos vietoje areštuoti ir apsupo 
Maskvos aerouostus, kad jie 
negalėtų pabėgti ir skristi į 
Krymą pas Gorbačiovą, 
kuriame jis tebelaikomas. Visos 
tos žinios dar nepatvirtintos, ta
čiau perversmas, atrodo, baigia 
savo valandas. Kitos žinios 
sako. kad perversmininkai iš
skrido į Kirgiziją. 

— Sovietų Gynybos ministe
rija, kaip pranešė Reuterio žinių 
agentūra. įsakė pasitraukti 
visiems kariuomenės daliniams 
iš Maskvos miesto į savo bazes. 
Tą patį patvirtino ir oficiali 
..Tasso" žinių agentūra. 

— Lietuvos prez. Vyt. Lands
bergis spaudos konferencijoje 
šią savaitę pasakė, jog pagal 
sovietinę te isę kr i t i škos 
padėties stovis gali būti skel
biamas, kai įvyksta gamtos 
nelaimė, epidemija ar dideli 
neramumai. ..Vienintelę epide
miją mes žinome — tai staliniz
mo epidemija kai kuriuose 
nomenklatūros sektoriuose", 
paaiškino jis žurnalistams. Gi 
šiuo metu jokios gamtos 
nelaimės nei Lietuvoje nei 
Sovietų Sąjungoje neįvyko, tad 
ir Pabaltijo karinio Sovietų 
viršininko įsakymai, kurie vyk
domi nekonstitucinio režimo, 
Lietuvoje negalioja. 

— Maskvoje naujoji sukilėlių 
junta sustabdė daugelio laik
raščių išleidimą. 

KALENDORIUS 

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

Rugpjūčio 23 d.: Pilypas, 
Rožė Limietė. Grauda. Ringėla, 
Girmantas. Tautgailė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:05. leidžiasi 7:42. 
Temperatūra dieną 86 1., 

naktį 66 1. 
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LIETUVOS VYČIAI 
AMERIKOS VAKARUOSE 

Eil iniam Vyčių susitikimui 
S t a sė s Bajalienės namuose 
Hancock Park susirinkome gra
žiu metu — kovo mėnesį, besi
ruošiant švęsti Velykų ir Saulės 
grįžimo švente. Savo tarpe šį 
kar tą turėjome net 11 svečių iš 
Lietuvos. Dalyvavo daug jauni
mo, a k t y v i a i pas i sak ius io 
paliestomis temomis. Velykinių 
margučių dažymo žinovė Giedra 
Gustai tė pademonstravo savo 
meną, o norintieji išmėgino sa
vo ranką margučių dažyme bei 
gavo naudingų Giedros patari
mų. 

Susirinkimą pradėję JAV ir 
Lietuvos himnais, sukalbėję 
maldą , va i š inomės pačių 
paruoštais gardumynais. Vi
cepirmininkas kultūros reika-
lamas Robertas Novak paminė
jo sausio 13 įvykius Lietuvoje, 
kalbėjo apie sunkų kelią į 
visišką Lietuvos Nepriklau
somybę. Prisiminėme ir tur
t i n g a s Velykų t r ad ic i j a s . 
S u s i k a u p i m o m i n u t e buvo 
p a g e r b t a s p r i e š m e t u s 
amžinybėn iškeliavusio šių 
namų šeimininko Henriko Ba-
jalio šviesus atminimas. Prie jo 
paveikslo kambaryje pirminin
kė Marytė Sepikaitė pastatė 
vazonėlį su Velykų lelija. Vyro 
mirt ies metinių proga, žmona 
Stasė paaukojo Vyčių organiza
cijos reikalams 2 tūkstančius 
do le r ių . Bronė Sk i r i enė 
priminė a.a. Henriko darbus 
įvairiose organizacijose bei radi
jo valandėlėje. Vyčiai už jo sielą 
užprašė Mišias. Tai labai gražus 
velionio ir jo nuopelnų pagerbi
mas . 

R. Novak paruošė laimėji
mams 5 dovanas. Buvo surinkta 
150 dolerių. Pinigus paskyrėme 
iš Lietuvos operacijai atvykusių 
Siamo dvynukių. Už nuoširdų 
pirmininkavimą Robertas įteikė 
M. Šepikaitei suvenyrą — lėlę 
„Lietuvaitė kanklininkė". 

Los Angeles Vyčių organizaci
ja buvo ir tebėra aktyvi, dirban
ti Amerikai ir tėvynei Lietuvai, 
kas įrodyta konkrečiais darbais. 
Organizacijos veiklą gražiai 
t ę s i a j a u n i žmonės . Gimę 
Amerikoje ar atkeliavę iš kitur, 
j ie renkasi į lietuvišką būrį ir 
su tar t ina i rūpinasi savo tėvų 
kraš to l ikimu. Smagu, kad 
pirmininkės M. Šepikaitės dėka 
vyčių narių skaičius didėja. 
Reikia didžiuotis ne tik vyčių, 
bet ir visos Los Angeles lietuvių 
bendruomenės jaunimu, akty
viai besistengiančiu dalyvauti 
įvairių organizacijų veikloje, o 
vyresnio amžiaus žmonės yra jų 
patarėjai bei padeda finansi
niais klausimais. 

Kitas Vyčių susitikimas įvyko 
j au vasarą, birželio mėnesį. Į 
savo jaukius namus Granada 
Hills mus priėmė Danutė ir 
John Scola. Džiaugėmės taip 
g raž i a i į s i k ū r u s i a i s mūsų 
jaunais Vyčių nariais. Šiame 
susirinkime dalyvavo „Lietuvos 
Vyčių v e i k l o s " s k y r i a u s 
„Drauge" redaktorius Aleksan
dras Pakalniškis ir jo žmona 
Josie. Sveikiname Aleksandrą 
ir Josie sulaukusius sūnelio bei 
tapusius mūsų kuopos nariais. 
D. Scola, lietuvių taut inius 
šokius šokusi 15 metų, pamokė 
mus keletą šokių. 

R. Novak įjungė visus į bend
rą maldą už ištremtuosius į 
Sibirą , ten kentė jus ius ar 
žuvusius. Toliau jis kalbėjo apie 
sovietinės armijos teroristinius 
išpuolius Lietuvoje Vytautas 
Bartkus ragino Vyčius atsiliepti 
laiškais ir telefonais remiant 

JAV Senato rezoliuciją 117 dėl 
1.5 bilijono dolerių suteikimo 
RSRS, dėl rezoliucijų 142 ir 143, 
liečiančių Lietuvos Respublikos 
pripažinimą de facto. 

Vyčiai dalyvavo įvairiose 
Lietuvių Bendruomenės rengi 
niuose: Lietuvos prezidento 
Landsbergio ir jo žmonos 
sutikime ir vaišėse, Dainų 
šventėje Chicagoje. Jaunimo 
šventėje Los Angeles, Vyčių 
suvažiavime Floridoje. 

Susirinkime visi apgailestavo, 
kad R. Novak, ilgametis vicepir 
mininkas kultūros reikalams, 
i švyksta iš Los Angeles. 
Palinkėjome jam geriausios 
klot ies naujoje vietoje, o 
neseniai iš Lietuvos atvykusi 
Aldona Venskutė padovanojo 
šia proga butelį šampano. Visi 
pakėlėme po taurę su geriau 
šiais linkėjimais mūsų visų ger
biamam ir mylimam draugui 

S tasė Bajalienė 

Lietuvos Vyč ių 133 kuopos Los A n g e l e s mie- -

dovas kun. dr . Algirdas Olšauskas . 
dalis nar ių . II ei l . viduryje kuopos d v a s i o s va 

Nuotr. V i n c o Š t o k o 

laidotuves, kiek buvo suvažiavę asmenybė pasilieka parapijoje, 
išlydėti kun. Baltch į Amžiną palytėdama jaunų ir vyresnių 

ATSISVEIKINOME SU 
KUN. BALTCH 

1991 metų liepos 26 dieną 
mirė Amsterdam, NY, Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos kle
bonas kun. Robertas K. Baltch. 
penkis mėnesius kovojęs su pan-
creas vėžio liga, sulaukės 67 m. 
amžiaus. 

Ams te rdam, NY. miesto 
gyventojai niekad nematė tiek 
daug žmonių, susirinkusių į 

poilsį. 
Miesto policija buvo iškviesta 

tvarkyti automobilių judėjimą. 
Bažnyčioje pritrūko vietų. Į ją 
sugužėjo daugiau negu 750 
asmenų, 130 kunigų ir trys 
vyskupai. Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčia buvo prikimšta 
liūdinčių. 

Net ir kun. Baltch to nebūtų 
nujautęs... 

Lietuvos Vyčių 100-tos kuopos 
nariai liūdi. Liko mylimo kun. 
Baltch prisiminimas ir gyveni
mo testamentas — jo nuveikti 
darbai. 

Šv. Kazimiero parapijos salė 
bus pavadinta kun. Robert K. 
Baltch visuomeniniu centru. 
Prie jos įėjimo kabos bronzinis 
jo atvaizdas su įrašu: 

..Kunigui Robertui K. Baltch 
— prisiminti jo 42 metus 
nenuilstamo pasišventimo ir 
religinio auklėjimo, per kurį Sv. 
Kazimiero parapija augo krikš
čioniškoje meilėje. Jo pilnutinė 

Kun. Robertas K. Baltch su t ėva i s ir sesute 1949 metais . 

parapiečių sielas. Kun. Robert 
K. Baltch vis1 >memnis centras 
niekados nebus: 
,Be dainos diena niekados 

neužsibaigs. 
Be dainos Smogus neturi 

draugų. 
Be dainos —'. 

Šv. Kazimiero parapijos mo 
terų pagalbinio vieneto auka". 

Šių metų balandžio 21 dieną 
parapiečiams skirtame biulete
nyje, kunigas Baltch įdėjo šią 
žinutę: 

„Mieli ir brangūs draugai. 
Esu labai dėkingas už 

praėjusių 41 metų bendro darbo 
Sv. Kazimiero parapijoje ir už 
mielą paramą, draugystę, rūpes
tį kurį parodėte kitiems para-
piečiams ir man. jūsų klebonui. 
Jūs tai įvairiais būdais per pra
ėjusius dešimtmečius parodėte, 
tuo būdu Viešpaties karalystę ir 
taiką skleisdami šiame pasau
lyje. Ketvirtadienio vakare man 
buvo pranešta, kad sergu pan-
creas vėžiu. Lztikrinu jus, jog aš 
bandysiu ištesėti darbe atei
nančiose ditnose. Jūs visi mane 
mylėjote, kai buvau jaunas ir 
sveikas. Esu tikras kad Jūs 
dabar suprasite mane, kaip ir 
praeityje. Teesie Dievo valia. 

Kun. Baltch" 
Kun. Baltch gimė 1924 metu 

vasario 17 dieną Dormont, PA. 
1933 metais su tėvais išvyko i 
Lietuvą ir ten gyveno iki 1947 
metų. Studyavo Kauno interdie-
cezinėje seminarijoje, o grįžęs iš 
Lietuvos teologines studijas 
užbaigė Rochester, NY, Šv. Ber 
nardo seminarijoje. 1949 metu 
birželio 11 dieną vyskupas Ed 

mund ¥ (Jibbons, D.D., jį 
įšventino kunigu Albany, NY, 
Nekalto Prasidėjimo katedroje. 
Tų pačių metų spalio mėnesio 1 
dieną jis buvo paskirtas dar 
buotis sielovadoje Amsterdam. 
NY, Šv. Kazimiero parapijoje 
Visą kunigystės gyvenimą 
praleido šioje parapijoje, kuriai 
pradėjo klebonauti 1967 metų 
gegužės mėnesį. Praeityje buvo 
Montgomery apskrities katali
kų dvasiškių dekanu, buvo die 
cezijos konsultorius. 

Nuo jaunų dienų muzika užė 
mė jo laisvalaikį. Lietuvoje stu
dijavo Panevėžio muzikos 
mokykloje, o Amerikoje dažnai 
atlikdavo baritono partitūras 
oratorijose, buvo kunigų choro 
direktorius Salia pastoracinio 
darbo kun. Baltch keliavo, 
fotografavo ir rinko lietuvių mo 
dernistų menininku darbus. 

Sta t is t ika t ė r a šalti 
skaitmenys. Tačiau 40 metų 
slinktyjejuos surinkus, susidaro 
įspūdingas vaizdas. Kun. Baltch 
atnašavo daugiau 16,000 Mišių 
atliko daugiau negu tūkstantį 
krikštų, sutuokė daugiau 4<>0 
porų ir palaidojo daugiau tūks 
tančio mirusiųjų. 

Atnašaudamas Sv. Eucharis
tijos auką rimtoje ir pasi-
šventusioje nuotaikoje , jis 
pajėgė Mišių dalyvius entu
ziastingai suburti bendroje 
maldoje, giesmėje Visagaliui. Jo 
pamokslai visuomet pabrėždavo 
kasdieninio gyvenimo praktiš 
kus pritaikymus. 

Jo tar iyba bažnyčioje, klebo 
nijoje, religijos pamokose mo 
kykloje. parapijos organizaci 
jose, ligonių lankyme, visuomet 
buvo palydima šypsniu. Parapi
jos šventės visuomet buvo įspū-

A.A. ANTANAS DAINIUS-
DAINIAUSKAS 

A.a. Antanas Dainius Dai 
n iauskas . sulaukęs 80 m. 
amžiaus, rugpjūčio 15 d užbaigė 
savo žemiškąją kelione ir 
rugpjūčio 19 d. buvo palaidotas 
Mt. Olivet kapinėse. Velionis 
visą amžių veikliai reiškėsi 
Lietuvos Vyčių organizacijoje. 
Buvo pakeltas į Liet. Vyčių 
Garbės narius. Buvo uolus Šv. 
Jurgio ir Dievo Apvaizdos pa
rapijų ta lkininkas , tarybos 
narys, aukų rinkėjas. Buvo 
gimęs New Bethlehem, Pen-
nsylvanijoje, gausioje 7 vaikų 
šeimoje: dvi jo seserys — 
vienuoles praleido gyvenimus 
Dievo ir žmonių tarnyboje. 
Velionis dideliame nuliūdime 
paliko sesutę Elizabeth John 
son, daug dukterėčių ir sūnėnų 

Laidotuves tvarkė Step-Stepa-
nausko laidotuvių namai. Roži 
nį pravedė kun, Alfonsas Babo 
nas. 

Gedulingas šv Mišias Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje konceleh 
ravo kun. Mykolas Kundrotas, 

kun. Babonas ir kun.Viktoras 
Kriščiūnevičius. Kun Kun 
drotas pamoksle prisiminė 
velionį kaip ilgametį uolų Šv 
Jurgio, o vėliau Dievo Apvaiz
dos parapietj. ne tik vedusį ir 
rašiusi parapijos istoriją, bet 
apie lietuvių veiklą rašiusi 
,,Drauge*'. Michigan katalikų 
savai t raštyje ir Detroito 
dienraščiuose. Visą gyvenimą 
buvo aktyvus Lietuvos Vyčiu 79 
kuopos narys. Už veiklą 
Bažnyčiai ir Lietuvai buvo 
pakeltas Į Lietuvos Vyčių 
Garbės narius. 

Sveikatai sunegalavus, velio
nis paskutinius savo gvvenimo 
metus sryveno senelių namuose 

PALAIDOTAS 
ST. WALTKRS 

Rugpjūčio 9 d. Beaumont ligo
ninėje po ilgos ir sunkios ligos 
mirė a.a. Stephen Walter, 
Detroito Federalinės valdžios 
Maisto ir Medicinos ištaigos 
chemijos laboratorijos vii 
šininkas. Palaidotas savo gimti 
nėję Eitzen. Minnesota. Giliam 

nuliūdime liko žmona Milda, 
dukra Ht-idi ir podukia Rasa 
Baužaitė uošvė Joana Svobie 
nė. daug kitų giminų ir pažįs
tamų. Atsisveikinimą su 
velioniu pravedė laidotuvių 
direktore Y>landa Zaparackiene 
Desmond laidotuvių namuose, 
Troy. Michigan. Bendiadarbiu 
chemiku atsisveikinimą suor
ganizavo Dalia Gilvidienė. 

KONCERTUOS 
G. APANAVIČTŪTĖ 

Vilniaus Operos sol is tės 
Gražinos Apanavičiūtės koncer
tas įvyks Tautos šven tės 
minėjime, sekmadienį, rugsėjo 
8 d.. Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre. Koncertą ir minėjimą 
rengia Detroito Lietuvių Bend 
ruomenės apylinkės valdyba 

I m 

LIETUVOS DUKTERŲ 
GEGUŽINĖ 

Detroito Lietuvos Dukterys 
sekmadienį, rugsėjo 1 d., ruošia 
gegužinę Dievo Apvaizdos pa 
rapijos patalpose, tuoj po 10:30 
vai. pamaldų. Dukterys atsi
lankiusius pavaišins skaniais 
lietuviškais patiekalais. Bus 
mūsų kepti įvairūs pyragai, 
kavutė ir turtingas ..Laimės 
šulinys' Prašome nares ir 
prijaučiančius aukoti keDinius. 

bei dovanas laimėjimams. 
Atsilankę parenisite Lietuvos 

Dukterų kilnų šaipo darbą, nes 
gegužim-s pelnas bus skiriamas 
našlaičiam ! t uvoje sušelpti. 
Tad lauksime a t s ' ; nkan t mūsų 
gegužinėje. 

Valdyba 
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dingos. Neturėjo mėgstamesnių 
parapiečių , visus lygiai 
• raktavo, visus bandė patenkin
ti, nors meniškai sielai tai kar
tais sunku daryti. 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holv Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat. Chicago 
Tai. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Kun. Ba l t ch pasižymėjo 
asmenišku bendravimu — lankė 
parapiečius, juos priimdavo 
klebonijoje, redagavo parapijos 
biuletenį, atliko daug, daug kitų 
darbų. I r e n a L/Tice 

Ver tė 
A l e k s a n d r a s Paka ln i šk i s . J r . 

Kab. (1 312)735-4477; 
Raz. (708)2460067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Sr>eriAI YBF AKIŲ LIGOS 

2900 W 95 St M . (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v ant'd 1? 30-3 v p p 
"vtrfa. ketvd 1-3 v p p , permic 
- šeštd 9 v • -12 v p p 

6132 S. Kedzie A ve., Chicago 
(1312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIU KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

CESAR J . HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ava. . Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 7 4 2 - 0 2 5 5 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių ve^u 

m hemcroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
P rm . antr penkt 12-3 v p p . ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir i namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3 n 5 W 55 St Chicago. 'L 
Tai. (1-312) 476-2112 

79fh ,\ve HiCkory HiB 
Tai (708) 598-8101 
Vnl pagal su<-ir.uimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hllls. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR- FRANK PLECKAS 
Optome'r.stas (Ka;o.i lietuviškai) 

Tikr".d ai'is. pritapo akini js 
2618 W. 71 st St. 

Tai . (1-312) T37-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Cantar. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (7081 448-1777 

Tai. kabineto ir buto: (708)652 4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDY fOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Cicaro 

Kasdien I ;ki 8 vai vak 
^skyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popie 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ave.. Stirta 324 ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W 9 5 S t . 
Oak L a w n . IL 0 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

T a i . 7 0 8 - 0 3 0 - 3 1 1 3 

Jaru tta Adamk>tf- i i f .,• tuv<x. kuri :n 
Henry Ford l igoninėj*' Detroito buvo 
a t l i k t a s u d ė t i n g a nu^ar k a u l i o 
operacija. Su Jan«>tt;; jog m,irti,i 
Violeta Adamkienė 

Nuo l r G iedr iaus Mfil:<n« 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71st Straet 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
. ii ;;agal siiS unmą pirm ir ketv 1? 4 

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kadzla Ava.. 
Chicago. III 60652 

Pirm antr ketv ir penkt 
p.iQdl susitarimą 

D R . D A N A M . S A L I K L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W. C e r m a k Rd . 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

T e l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susi tanma 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2 6 5 6 W 63rd Streat 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šešt paga1 susitarimą 

Kabineto tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1 312) 585-7755 

A R A S Ž L I O B A , M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Cantar 

Naparvllle Campus 
1020 E. Ogdan Ava. . Sulta 310. 

Naparvllle iL 60563 
Te4. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 We*t 63rd Streat 
Vai pirm .int' ketv ir penkt 3 6 

SeSMdieniats pagal soMai i 



Du pasauliai 

IŠSKIRTI 
PRIEVARTOS 

Dvi lietuvių tautos dalys mė
gina susijungti savo kultūra ir 
savo papročiais. Tau t inė 
kultūra mažai tesiskiria išeivi
joje ir penkiasdešimt metų ver
gijoje gyvenusioje tėviškėje. Bet 
skiriasi žmonių sąmonė, tau
tinis susipratimas, auklėjimo 
požymiai, pokyčiai, sukurti 
laiko ir okupacijos ar svetimo 
krašto. Tai galima lengvai pa
stebėti lyg du pasaulius — se
nieji ateiviai ir pokariniai 
gyventojai, pokariniai gyvento
jai, jų vaikai ir dabar atvyks-
tantieji iš tėvynės tautiečiai. 
Vieni ir kiti jaučia skirtumus, 
bet ir tapatumus, nes priklau
so vienai tautai, tik kitaip su
prastai. 

Suaugęs atvykęs, jau daugiau 
kaip dvidešimt metų išgyvenęs 
svetimame krašte, visai neįsi
vaizduoja, kad jo tėvynė yra 
pasikeitusi. Jis ne tik jos nėra 
aplankęs, nes ten neturi artimų 
mylimų žmonių, bet ir ją 
supranta dar tokią, kokia ji 
buvo prieš tuos metus, kai jis iš
vyko, tai yra prieš 1903 ar prieš 
1910 metus. 

Juokinga klausyti ir naujųjc., 
ypač vyresnių ateivių, kurie 
paliko savo kraštą, bėgdami nuo 
bolševikų, gyveno ir vargo 
vokiečių lageriuose ir pradėjo 
nuo paprasčiausio darbo emig
racijos sąlygose. Jie užmiršta, 
kad jų tėvynėje jau suaugo nau
ja karta, kad auklėjimas, kuris 
buvo ateistinis ir komunistinis, 
yra padaręs įtaką, kad kraštas 
nualintas, bet ir išaugę miestai, 
suindustrinti maži miesteliai ir 
net kaimai. 

Norime ar nenorime, naujas 
kraštas, naujos sąlygos, naujas 
darbas ir nauji papročiai padarė 
įtaką vieniems ir kitiems, neiš
skiriant seniausių, viduriniųjų 
ir dabartinių žmonių. Dabar at
vyksta aplankyti savo giminių, 
kai kas ir pasipinigauti. Bet 
nuostabu, kad jiems tėvynė jau 
nėra tokia, kokia vyresniesiems 
ateiviams, ne tokia, kokia ji yra 
naujajai kartai . Sunkiai ir 
vienų ir kitų suprantama, nes 
jų auklėjimas yra skirtingas, o 
ir iš prievartos padaręs du skir
tingus pasaulius. 

Komunistinį auklėjimą pajun
ta savyje ten gyveną, juo labiau 
ten nuvyksta iš kitų kraštų. 
Noras padėti laisvėjančiam 
kraštui, savo ar senolių tėvynei 
nė kiek nesumažėjo. Bet pa
galba skiriasi nuo tikrosios pa
galbos, kuria galėtų jie ten ir 
išeivija čia labiau pasinaudoti. 

Atvyksta susiorganizavę an
sambliai, padainuoja tautines 
dainas ar pašoka tautinius 
šokius. Viskas prie širdies ir 
išeivijai, ypač vyresniajai kar
tai, dar atsimenančiai tautines 
dainas ir mokančiai šokti tau
tinius šokius. Kartais jie geriau 
padainuoja ir pašoka. Bet kai 
kartojasi tas tautinis menas, tai 
nieko naujo nebeduoda ir nesu
jungia dviejų tautos dalių. 

Juo labiau nesujungia dviejų 
pasaulių, kai pradedamos derin
ti pažiūros į gyvenimo idealus, 
į kasdienybę. į darbą ir parei
gingumą. Išeivijos žmonės tuo
jau pamato, kad susitinka tos 
pačios tautos žmones, bet skir
tingai galvojančius apie daugelį 
bendrų dalykų. 

Iš ten atvykstantieji žiūri į 
savo gimines, jau įsikūrusius ir 
pasenusius, santykiauja su jų 
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vaikais, kurie skirtingai žiūri į 
bendrus santykius, juo labiau į 
darbą. Ir čia prasideda tik pa
justi, dažnai nesuprasti san
tykiai vienų ir kitų, nes vieni ir 
kiti turėjo skirtingas auklėjimo 
sąlygas, skirtingai žvelgė į 
gyvenimo prasmę, mato save ir 
svetimus savuosius skirtingus 
ir sunkiai sutaikomus. 

Išeivija yra tik viena tautos 
dalis, ir t a i mažesnioji. J i 
nesupranta, kad jos tėvynė ir 
net tėvų ar senolių kraštas buvo 
skirtingose sąlygose, kad ten 
viešpatavo svetima kariuo
menė, svetimi papročiai, sve
timas auklėjimas ir svetimos 
sąlygos gyvenimui padaryti. Tos 
sąlygos buvo p r i e v a r t a 
brukamos nuo mažens mokyk
lose, aplinkoje, tarnybose. Brolis 
brolio negali pažinti, pusšimtis 
metų svetimųjų įtakoje padarė 
savo žalą, uždėjo savo 
antspaudą ir pakeitė juos visai 
nauja kryptimi. Ar už tai galėtų 
viena tautos dalis kaltinti kitą? 
Tai būtų nežmoniška, nes ne
būtų pripažinta svetimųjų įtaka 
ir prievartos sąlygos. 

Ar dėl to reiktų nutraukti 
santykius su giminėmis, su savo 
krašto naujais valdžios žmo
nėmis ir savo tautiečiais, ta i 
klausimas, kuris nuolat kelia
mas pavienių žmonių, negalin
čių prisiderinti prie atvykusių 
ar ten nuvykusių giminių. Juo 
labiau negali sutikti su nepažįs
tamais ir skirtingo išsilavinimo 
kultūrininkais, nors jie yra tikri 
kultūrininkai, tikri rašytojai, 
tikri dailininkai. J ie yra nauji 
išeivijai, kaip išeivijos kultū
rininkai yra nauji tėvynėje. Tik 
po ilgesnio santykiavimo pama
to, kad viena tauta nenoromis 
yra sukūrusi du skirt ingus 
p a s a u l i u s , kurie sk i r i a s i 
daugeliu atžvilgių. Bet jie ta ip 
pat yra savi, nes tos pačios 
tautos kūryba. 

Nuolatinė klaida, kad iš tėvy
nės atvykusieji mėgina pa
mokyti gyvenimo dėsnių išei
vijos žmones. Dar didesnė 
klaida, kai išeivija mėgina ne 
pagelbėti, o pamokyti savo kraš
te vargusius, vergijos pančius 
nešiojusius, prievarta išauklė
tus, nuo darbų atpratintus ir tų 
darbų nuver t inanč ius t au 
tiečius. Jų atlyginimai vis vien 
bus tie patys — tik vargui nu 
stumti tolyn. Tų dviejų klaidų 
išvengimas greičiau padės susi
jungti dviem tautos dalims, nors 
jos ir pasidal inusios į du 
pasaulius, teturinčius tik ben
drus tautinius sentimentus. 

Nuolat reiktų prisiminti, kad 
išeivija, kaip ir visos išeivijos, 
nežiūrint tautos ir ki lmės, 
svetimoje žemėje nyksta, o ją 
papildyti tegali tik ta tautos 
dalis, kuri gyvena savo žemėje 
Taip pat negalima pasitikėti, 
kad tauta, prievartoje gyvenusi 
visą pusšimtį ir išauginusi skir
tingą kartą žmonių, galėtų tin 
karnai papildyti išeivijos kultū
rinius pasiekimus, susilyginti 
rašymu ir menu. nes kiekviena 
dalis eina skirtingu keliu ir 
veikiama skirtingų svetimų 
įtakų. Mėginti jungti, bet ne 
skirti yra šios dienos uždavinys. 
Pastangas turi dėti gerieji iš 
vienos ir kitos pusės. Tik ben
dromis pastangomis galima su
vienyti įvairias kartas, jas ben 
droš tautybės jungiančias. 

P . S. 

Nežiūrint prez. Busho demo
kratiško tono tautų laisvam ap
sisprendimui, Washingtono poli
tiniai sluoksniai yra gana šalti 
tiems kraštams, kurie nori at
siskirti ir būti nepriklausomi. 
Slovėnija, Kroatija ir kurdista-
niečiai kreipėsi į Washingtoną 
pagalbos savo kraštų nepriklau
somybės siekiams. Tačiau šių 
kraštų noras būti nepriklauso
mais buvo a tmes tas . Prez. 
Busho adminis t raci ja nėra 
palanki sienų keitimui, kurios 
gali a tneš t i nes tab i lumą 
Europoje ir Artimuose Rytuose. 
Kinijos demokratinio judėjimo 
salininkai prieš komunistinį 
režimą nusivylę prez. Bushu, 
kad j is užsispyrusia i nori 
išlaikyti esamą padėti, Kinijai 
suteikiant palankią prekybos 
sutartį. 

Pabaltijo valstybių atžvilgiu 
JAV oficialiai remia tų vals
tybių nepriklausomybės sie
k ius . Tačiau tas r ėmimas 
p a s i t e n k i n a tik žodžiais. 
Lietuvos prezidentas Vytautas 
Landsbergis yra pasakęs, kad 
JAV nekovoja dėl laisvės. Tą 
t e ig imą p a t v i r t i n a liepos 
pabaigoje prez. Buisho lanky
masis Maskvoje. Jo pareiškimai 
Pabaltijo kraš tų nepriklau
somybių klausimu buvo gana 
migloti. Pabaltijo valstybių 
vadovai prašo Sovietų Sąjungą 
atsisakyti nuo Stalino eros 
paliktų juodų dienų Įdomus bet 
kar tu ir atsargus yra prez. 
Busho pareiškimas. 

Trūko Busho aiškaus pasaky
mo, kad atėjo laikas Pabaltijo 
valstybėms suteikti ne tik 
laisvę, bet ir nepriklausomybę, 
kad JAV pripažįsta teisėtai 
išrinktą demokratinę Lietuvos 
vyriausybę. Lietuvos vyriau
sybė jau prieš gerą pusmetį 
pranešė Maskvai, kad yra pasi
rengusi deryboms ir laukia iš 
Maskvos atsako. 

Deja, Maskva tas derybas 
vilkina ir nėra duomenų, kada 
jos prasidės. Paskutinę prez. 
Busho kelionės dieną, jam 
lankantis Ukrainos sostinėje 
Kieve, tūkstančiai ukrainiečių 
demonstravo už pilną Ukrainos 
nepriklausomybę ir nenorą 
pasirašyti Unijos sutart ies. 
Prez. Bushas gyrė tą Gorbačiovo 
Unijos sutartį, norint neišardyti 
Sovietų Sąjungos vienybės. 

Prez. Busho lankymosi Mask
voje metu Lietuvoje buvo 
žiauriai nužudyti 7 pasienio 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

muitinės sargybiniai Spaudos 
konferencijos Maskvoje metu 
prez. Bushas atsisakė komen
tuoti šį įvykį. Amerikos kon
sulas Leningrade atvyko į 
Vilnių dalyvauti nužudytųjų 
laidotuvėse ir išreikšti 
Amerikos vyriausybės užuo
jautą. Ar šis konsulo Jack 
Gosnell atvykimas turės ryšio 
su prez. Busho noru surasti 
kelią į Lietuvos gyventojų 
laisvę, parodys netolima ateitis. 

Po pergalingo, bet neužbaigto 
Amerikos karo Irake ir išsilais
vinusioje Rytų Europoje Ameri
kos vadovybė ir toliau laikosi 
neaiškioje defenzyvoje. Tęsiami 
ir toliau šilti santykiai su komu
nis t inės Kinijos vadovais. 
Nesutinkama padėti kurdams 
bent politiškai ju kovoje už 
nepriklausomybe nuo Irako. Tą 
Iraką, kurį Amerika nugalėjo, 
bet nepribaigė karo lauke, 
dabar vėl remia norint išlaiky
ti vienalytę valstybę. Nepajė
giama pašalinti Saddam Hus-
seino, kuris ir toliau grasina su 
savo paslėptais atominiais gink
lais. 

Grįžtant į praeitį, reikėtų 
pabrėžti prez. Woodrow Wilson 
pasakytus žodžius po pirmojo 
pasaul inio karo. Tada j i s 
paskelbė istorišką tautų apsis
prendimo teisę kaip „šventą 
teisybę" Europoje Šių laikų 
Amerika daugiau nekalba apie 
vykdymą tų demokratiškų idea
lų. Realybėje ji toleruoja ir bend
rauja su nedemokratiškais ir 
diktatoriškais režimais. Pagrin
dinė problema yra, kad nėra 
tvi r tos užsienio politikos. 
Administracija neturi nuosek
laus, patikimo, pastovaus nuo
sprendžio, kada ir kur padėti 
tautoms, kurios nori pačios 
apsispręsti dėl nepriklauso
mybės. 

Prez. Bushas su valstybės 
Saugumo tarybos patarėjais 
ne remia naujų valstybių 
kūrimo ar atsiskyrimo idėjos. 
Labai įtakingas Baltųjų rūmų 
Saugumo tarybos patarėjas 
Brent Scowcroft yra pasakęs, 
kad mes remiame vientisą 
Jugoslaviją. Mes palaikome 
vientisą Iraką išlaikyti politinį 
jėgų balansą. Jeigu tas balansas 
nebus išlaikytas, tai gali 
privesti prie nepastovumo. 
Toliau Brent Scowcroft sako. 

kad administracija remia et
nines grupes didžiųjų valstybių 
ribose. J o m s g a l ė t ų būt i 
suteiktos tam tikros autonomi
jos. Tačiau dar nereiškia, kad 
jos turi gauti nepriklausomybes. 

Dabartinės Amerikos admi
nistracijos po l i t ika iššaukė 
kritiką iš įvairių sluoksnių. Tuo 
yra nepatenkint i daugelis de
mokratų ir respublikonų. Res
publikonai kal t ina prez. Bushą. 
kad j i s a t s i s a k ė i s to r in io 
Amerikos tikslo aktyviai plėsti 
demokratišką šūkį i r leisti 
visoms tautoms pačioms apsis
pręsti dėl savo nepriklausomy
bių. Į šiuos pasisakymus įsi
jungia ir daugiau nepatenkintų 
senatorių ir kongresmanų. 

Demokratų senatorius Clai-
borne Pell re ikalauja prez. 
Busho administraciją padėti 
kurdų ir jugoslavų etninėms 
grupėms. J i s p rašo remt i 
Slovėnijos ir Kroa t i jos 
pasirinktą kelią į nepriklauso
mybę. Kalifornijos kongresma-
nas Dana Rohrabacher, didelis 
l ietuvių d r a u g a s , įnešė į 
Kongresą nau ją į s t a tymo 
projektą, kad visą ekonominę 
pagalbą reikia teikti atskirom 
Sovietų Sąjungos respublikoms 
ir neduoti kontrolės centrinei 
Gorbačiovo valdžiai. Jo žodžiais, 
jau atėjo laikas mūsų vadovams 
dar kartą gerai pasiskaityti ir 
pradėti vykdyti Amerikos nepri
klausomybės deklaraciją. Jeigu 
naujo pasaulio tvarka reiškia, 
kad mes e iname kar tu su tiro
nais, tai aš nenoriu su jais turėti 
nieko bendro. 

P a s k u t i n i u l a i k u res 
publikonų ir demokratgų par
tijos atmetė 1976 metų Vals
tybės sekretoriaus Henry Kis-
singerio sukurtą užsienio realiz
mo politiką. Naujoji užsienio po
litika turėtų koncentruotis su 
siekimu A m e r i k o s idealų 
įgyvendinimui. Prez. Jimmy 
Carter l a i k a i s p a g r i n d i n i s 
tikslas buvo pasaulinės žmonių 
teisės. Prez. Ronald Reagan 
aktyviai rėmė demokratines jė
gas prieš komunistinį režimą 
visame pasaulyje. Dabar prez. 
Bushas šalinasi nuo Reagano 
idealizmo ir pradėjo šlietis prie 
H. Kissingerio realizmo poli
tikos. 

Įdomu, kad H. Kissingerio nu
statytos pol i t ikos į sakymų 
gairių vykdytojai buvo tuolai
kinis Amerikos pasiunt inys 

Archeologai šiaurės vakarų 
Lietuvoje, Gintališkės pilia
kalnyje, aptiko XXI amžiaus 
v ie t inės gamybos ietigalių, 
kalavijo liekanų, nukaltų iš 
Damasko plieno juostelių. Taigi 
žemaičiai dar anuomet pasirodė 
esą ne prastesni meistrai už 
Damaske ir Persijoje gar
sėjusius kalavijus. Gaila, bet 
istorija neužfiksavo, kas tais 
laikais puoselėjo Damasko plie
no meistrus. Tačiau šių dienų 
kalvio pavardę žino ne tik 
žemaičių kraštas, bet ir nuo
vokusis pasaulis. Tai Algirdas 
Stankus nuo Viekšnių, gimęs ir 
augęs prie kalvės žaizdro. 
Sunkiai nusakomas potraukis 
šaltam ir atrodytų nepaklus
niam metalui paveldėtas iš tėvo 
— garsaus Žemaitijoje kalvio. 
Na, o Algirdas šiandien yra 
Vokietijos ir Suomijos, Estijos ir 
Didžiosios Britanijos kalvių 
sąjungos garbės narys. Yra ne 
todėl, kad žemaitis, bet kad na
gingas , kad pats atskleidė 
Damasko plieno gamybos pa
slaptį, atskleidė jau būdamas 
subrendęs vyras. 

Kadangi tokių kalvių pasau
lyje vos keli, Algirdas Stankus 
nuolatos kviečiamas į kalvių 
kongresus k i tose šalyse. 
Kviečiamas su savo darbais ir 
savo patirtimi. Bet ne visur 
Algirdas suspėja. Ir ne dėl savo 
nerangumo — vis dar esame 
priklausomi nuo Kremliaus 
nuotaikų, todėl ir pasitaiko, kad 

Kinijai George Bush ir Brent 
Scowcroft Saugumo tarybos 
ats tovas. Taigi dabar t in ia i 
Washingtono vadovai nesukūrė 
naujos demokratinės laisvo 
tautų apsisprendimo teisės ir 
idealizmo. J i e neatnaujina ir 
nesiremia tikrais Amerikos ide
alais, kad visos tautos turi teisę 
pas i r ink t i la isvę ir nepri
k lausomybę . Pa l i ekama ir 
toliau po antrojo pasaulinio 
karo sukurta tezė, kad tik di
džiosios valstybės gali dalintis 
įtakų sferomis, jėgų balansais ir 
stabilumu. Mažoms tautoms 
siūloma pasitenkinti autono
mija a r savivalda didžiųjų 
prieglobstyje. 

Trečiojo pasaulio ir nepriklau
somų mažųjų Afrikos valstybių 
politinė padėtis yra žymiai 
ge re snė , negu ku l t ū r i ngų 
Pabaltijo kraštų, kurie kenčia 
dėl Sovietų Sąjungos imperia
listinės politikos ir Amerikos 
neryžtingumo joms padėti įsi
jungti į nepriklausomų Europos 
valstybių tarpą. 

kvietimas, sakysim atvykti į 
Pasaulio kalvių kongresą Ache-
ne, Vokietijoje, ateina tada, 
kaip buvo šį pavasarį, kai 
kongreso dalyviai jau važiuoja 
namo. Tačiau Algirdas nebūtų 
žemaitis, kad nusimintų. 

Kiekvienai išvykai, kiekvie
nam susitikimui su savo polin
kių žmonėmis jis kruopščiai 
rengiasi, nukala įdomių dir
binių. Štai ir į Acheną manė 
nuvešiąs metrinę stelą, kurioje 
Damasko plieno rastais aki 
traukia senovės karių figūros, 
ietys. Kaip gyvos ant sienos 
šviečia nukal tos sau lu tė s , 
metalinės gėlių vazos, tarsi 
permatomi gėlių lapai ir žiedai, 
stilizuoti ornamentai, — net 
atsižiūrėti sunku. 

Algirdas Stankus yra baigęs 
Telšių meno mokyklą, tačiau ir 
ten jis negirdėjo, kad iš Damas
ko plieno būtų galima gaminti 
papuošalus. O juk kadaise 
rytiečiai Damasko plieno šarvus 
puošdavo Damasko raštais . 
Kodėl gi nepamėginti mums, 
lietuviams? 

Tačiau ne tik taikomoji dailė 
žavi Algirdą Stankų. Jam įdo
mus pats plieno gavybos pro
cesas. Jis mano, kad tinkamiau
sia tam yra balų rūda. Neat
sisako jis ir vieną kitą lyg ir 
neromantišką darbą atlikti. 
Štai Artilerijos muziejuje y ra 
Algirdo Stankaus nukalta seno
vės kalavijo kopija. Įsiklausy
kite, kaip skamba, — kalto? vi
jos! Kaip tiksliai mūsų protė
viai pavadino. Kaip gerai, kad 
kietas žemaitis prisiminė, ką 
mūsų protėviai mokėjo ir kuo 
garsėjo. 

Salomėja Čičiškina 

MIESTO PARKAI 

Chicagos Parkų distriktas 
planuoja pradėti ir užbaigti 80 
milijonų vertės įvairių mažų 
projektų, kurie iš esmės pa
gerintų daugelio miesto parkų 
blogą stovį. Projektuose numa
toma pataisyti sulaužytus ir ne
veikiančius vandens gėrimo 
fontanėlius, pasodinti naujų me
džių bei medelių, o didesniuose 
projektuose numatoma bend
ruomenės centrų statyba ir 
atnaujinimas kitų, jau esančių 
parkuose lauko pastatų, sako 
Chicagos Parkų distrikto virši
ninkas Robert C. Penn. West 
Lawn parkų grupei, kuriai pri
klauso ir Marųuette Parkas yra 
numatyta paskirti 2,293,025 
dol. 

Mes nieko negalime padaryti 
prieš likimo tironiją, bet mes 
galime visiškai sukontroliuoti 
jautulingumo sirenas. 

Engei 

Mes jaučiamės nelaimingi ne 
tiek dėl to. ka kenčiame, kiek 
del to, kad mūsų vaizduotė padi 
dina tų kentėjimų blogumus. 

Fenelonas 

MALDININKŲ KELIONĖ 
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Geras plentas, žalios pievos, nuolat keitėsi peizažai, 
nesiekdami Širvintų nei Ukmergės, saulute: pasiro
džius, pasiekėm Anykščius. Sekanti sustojimo vieta — 
Anykščių R. Katalikų Šv. Mato Apaštalo bažnyčia. Prie 
bažnyčios mūs jau laukė vietos klebonas kun Alber
tas Talačka. Klebonas — meno gerbėjas ir globėjas. 
Labai įdomiai atpasakojo Anykščių bažnyčios istoriją 
ir parodė surinktus meno kūrinius. Jis tikisi -:- laiku 
įkurti Kaune religinio meno muziejų. Jo malonus 
būdas ir ypatinga dvasia patraukė visus mūsų keliau
tojus. Prašėm jo palaiminimo tolimesnei mūsų kelionei. 
Prieš išlydint, nuoširdus klebonas visus ne tik apdo
vanojo savo dvasia ir turimom dovanėlėm, be! pavai
šino šviežiais agurkais su medum. Pats Anykšči'4 mies
telis pokario metais išaugęs, o iš istoriniu radinių 
sprendžiama, kad čia buvo gyventa jau ser 
laikais. 

Apie pietus oras pasitaisė. Žavėjomės gra 
ta ir miškeliais. Pakelės pasidabinusios 
lubinais. Privažiuojame pamiškėje Punt 
aprašymų geografijos vadovėliuose buvau su; 
įspūdį apie didžiulį akmenį, kaip kalną. Tačiau jis man 
pasirodė daug mažesnis, nes keliaujant pn ;i kraštą, 
sumažėja Lietuvos nuotoliai, o taip pat ir ..mažinai". 

Apie Puntuko akmenį yra išlikęs padavimas: 
velnias nešęs tą didelį akmenį oru, kad sunaikinti 
Anykščių bažnyčią. Nešant jį virš girios 12 00 vai. 
nakties gaidys pragydo ir velnias išmetė ta ikmenį 
pamiškėj nepasiekęs Anykščių. Prie Puntuko ilgiau 

tusiais 

a gam-
• driais 
ką. Iš 
lariusi 

nestovinėjome, sėdom į autobusą ir mūsų vairuotojas 
Bronius išvingiavo į gerą plentą. 

Skiemonys - Mar i jos aps i r e i šk imo vieta 

Pakeliui į Uteną, visų maldininkų noras buvo 
aplankyti Skiemonių vietovę, kur 1962 metais apsireiš
kė Švč. Marija. Pasiekus miestelį matyti vos kelios 
senos trobelės. Pats miestelis okupantų išdraskytas, 
gyventojai sukelti į kolchozo gyvenvietę. Vaizdas 
nykus. Miestelio pakraštyje nedidelė bažnytėlė. Prie 
šventoriaus, autobusui artėjant, pamatėm, kad kažkas 
mūsų jau laukia Iš tiesų mus pasitiko Skiemonių pa
rapijos klebonas, Jūžintų klebonas, klierikas ir masinos 
vairuotojas. Skiemonių parapijoj nėra pastovaus kuni
go. Kunigas atvyksta iš gretimos parapijos tik sekma
dieniais ir šventadieniais. Su dideliu r ak tu atrakino 
medinę bažnyčią. Vidus gražiai atnaujintas, o grindys 
— švarios: atrodo, jog jų niekas čia nemindžioja. 
Pasimeldėm. Skiemonių apylinkė garsėja Dievo 
Motinos Marijos pasirodymu 1962 meteis. Pirmą sykį 
Marija pasirodė 18 metų mergaitei Ramutei Maksvy-
tei laukuose. Tai buvo sunkūs okupacijos metai. Ateis
tinė valdžia regėtoją bei maldininkus visaip terorizavo, 
tačiau maldininkų nesulaikė ir vien 1963 meteis 
vietovę aplankė apie 10.000. Marija pasirodė ir di
džiajame altoriuje šviesos pavidale. Tačiau esant 
priespaudos ir žiauriais ateizmo meteis, bažnyčia ne
galėjo ištirti tų antgamtinių įvykių, o Ramutė mirė 
1977 metais. 

Mūsų noras aplankyti apsireiškimo vietą laukuo
se neišsipildė. Reikėjo mažu duobėtu keleliu pavažiuo
ti dar porą kilometrų, bet mūsų dideliam autobusui 
buvo pavojus įklimpti. Reikėjo atsisveikinti su kuni
gais ir nuoširdžia kolchozo šeima, kuri bandė mums 
padėti. Nuoširdus Jūžintų klebonas, poetes kun. Ed 
mundas Rinkevičius visus apdovanojo savo poezijos 

knygute „Vilties sparnai". 
Traukėm tiesiai į Uteną, kur mūsų grupės laukė 

paruostas ilgas ir gražiai papuoštas, kaip iškilmingam 
banketui, stalas. Mūsų vadovai — Darius ir Kęstutis 
pasirūpino iš anksto, kad mes būtume sotūs ir infor
muoti apie pravažiuojančias vietoves. 

Utenos vardas minimas kryžiuočių raštuose. Čia 
buvo pilis apsigynimui ir kunigaikščio Utenio buveinė. 
Miesto centras - katalikų bažnyčia. Pirmąją bažnyčią 
pastatęs D.L.K. Vytautas. Dabartinė - ketvirtoji. Dėl 
laiko stokos, negalėjom tos šventovės aplankyti. 

Panevėžys ir k u n . A. Lipniūno kapas 

Artėjo vakaras, ir autobuso šoferis skubėjo pasiekti 
Panevėžį, nesustodamas pakeliui miesteliuose, kaip 
Troškūnai, Miežiškiai, Velžys. Visi ekskursantai buvo 
apnakvydinti viešbutyje, miesto centre. Panevėžys yra 
penktas savo didumu miestas Lietuvoje. Iš 9-to aukš
to matėsi didelė miesto dalis. Po vakarienės drąsesnie
ji išėjo pasivaikščioti šakoto Nevėžio pakrantėm. 

Ryte, birželio 13 d., po gerų pusryčių vykom lanky
t i Kristaus Karaliaus katedrą, ku r klebonu yra prela
tas Juozas Antanavičius, neseniai viešėjęs Kanadoje. 
Jo dėka sužinojom* apie katedros istoriją, kurios staty
ba su pertraukomis ilgai užsitęsė. Čia daug pasidar
bavo vysk. K. Paltarokas, kuris ir palaidotas katedros 
požeminėj koplyčioj. Šioje požemio koplyčioje vyko atei
t ininkų susirinkimai Nepriklausomybės laikais ir 
lubose išrašytas šūkis: „Visa atnaujinti Kristuje". Pati 
katedra barokinio stiliaus, yra 8 dideli paveikslai Šv. 
Rašto temomis. Katedros šventoriuje atvežti nacių 
kalinio kun. Alfonso Lipniūno kaulai iš Lenkijos ir čia 
palaidoti. Kun. A. Lipniūnas mirė būdamas vos 40 
metų amžiaus. Kilnios asmenybės, žinomas ateitininkų 
vadovas. 

(Bus daugiau) 
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Vlado Putvio. Saulių kūrėjo, paminkąs Lietuvoje. 

SENASIS ĄŽUOLAS 
IŠKEROJO 

ALDONA GRICIENĖ 

V. Pūtvio-Putvinskio seniai 
nebėra šioje ašarų pakalnėje 'jis 
mirė 1929 m., palaidotas Kel
mės kapinėse*. Tai didis lietuvių 
tautos sūnus. Šaulių organizaci
jos įkūrėjas. Jis skatino tautą 
gyventi savo šeimai, darbui ir 
Tėvynei. 

Prieš 700 metų yra minima 
Pūtės pilis. Dabar pilies vietoje 
yra ušsilikęs tik piliakalnis ir 
netoliese — Pūtvės sodyba. Čia 
nuo amžių gyveno Pūtvių gimi
nė. Prieš 200 metų jo protėvis 
Petras persikėlė gyventi j Šilo-
Pavėžupio dvarą. Tai ir yra 
Vlado Pūtvio tėviškė. 

Šaulių organizacijos įkūrėjo 
tėvas Rapolas Putvinskis buvo 
1863 m. sukilėlis. Jis mokė var
toti ginklą toje pačioje Kelmės 
aikštėje, kur vėliau jo sūnus-
žygiavo šaulių priešakyje. R. 
Putvinksio žmona — grafaitė 
Idalija Pliateraitė. 1873 metais 
j iems gimė sūnus Vladas. 
Gyvenimo drauge Vladas 
Pūtvis-Putvinskis pasirinko 
Emiliją Gruzdytę. kurios mo
t ina buvo Beresnevič iūtė , 
didžiojo vyskupo M. Valančiaus 
sesers duktė. Emilijos saulėtas 
taurumas ir šiandien žinomas. 

Nuo 1899 metų Pūtvių namai 
tapo lietuviškumo židiniu ir 
sūkuriu. Šiame dvare viešėjo 
A. Smetona, G. Petkevičiū-
tė-Bitė, Žemaitė, J. Jablonskis. 
Pūtvių dvare J. Jablonskis 
parašė lietuvių kalbos grama
tiką. Per Pūtvių rankas iš 
Prūsijos ėjo lietuviški laik
raščiai. 

Nuo tų laikų praėjo šimtas 
metų. Ko t ik neiškentėio 
Lietuva per tą laikotarpį! Bet 
juk nebūna padangė amžinai 
apsiniaukusi — prieš kelerius 
metus pasirodė pirmieji aušros 
spindulėliai ir mūsų Tėvynėje. 
I Karo muziejaus sodelį sugrįžo 
tautos didvyriai — V. Kudirka, 
J. Basanavičius. Maironis, S. 
Daukantas. Po kurio laiko buvo 
atstatyti dar =eši paminklai: V. 
Pu tv insk io . P. Lukšio, A. 
Juozapavičiaus, S. Žukausko, 
M Jankaus, P. Vileišio. Vėl visi 
senieji Lietuvos karžygiai at
sistojo į savo vietas priminti da
bartinei Lietuvai, jog laimingi 
būsime tik tada, kai „paimsim 
arklą, knygą, lyrą..." 'Maironis). 

Garsiojo lietuvio proanūkis 
Sauliukas, važiuodamas į Karo 
muziejų nusilenkti savo didžiojo 

prosenelio paminklui, pasakė: 
— Aš taip pat būsiu vadas, ir 

po mirties mano paminklą pa
statys greta senelio. 

V. Putvinskis savo dvaruose 
organizavo saviveiklos būrelius, 
jo darbininkai grojo dūdų 
orkestre. Jis valgė su sam
diniais prie bendro stalo. O taip 
pat žmogus turi puikiai mokėti 
savo darbą. Prosenelis buvo 
nepaprastai gabus ir sumanus 
ūkininkas. Jis pirmasis Lietuvo
je įsteigė žuvininkystės ūkį. 
Buvo geras vyras ir tėvas, 
negėrė, nebijojo juodo darbo. 
Rudenį kiekvieną savai te 
ruošdavo obuolių dalinimo 
šventę apylinkės vaikams. 

V. Putvinskis laimingas —jo 
kaulai ramiai ilsisi Tėvynės 
žemėje. Tačiau to negalima pa
sakyti apie jo šeimą. 

Paskut in ių laisvės metų 
vasarą Putvinskių kieme pra
žydo puošni, didinga agava. 
Sako. kad ji žydi kartą per šimtą 
metų, o paskui nuvysta. Kartu 
su ja turi mirti ir tie, kurie ją 
mylėjo. 1941 m. buvo ištremta 
V. Putvinskio našlė Emilija 
Putvinskienė ir abu sūnūs — 
S tasys ir Vy tau ta s — su 
žmonomis ir vaikais. Ypač 
skaudus likimas Emilijos Put-
vinskienės, kuri 1914 m. lydėjo 
į tremtį savo vyrą. Šios moters 
drąsa, nepalaužiamumas an
trosios tremties metu aprašytas 
M. Garbačiauskienės knygoje 
„Jei laimė nebūtų lydėjusi": 

„Mama ir sesuo iš susirin
kimo grįžo labai susijaudi
nusios. Jos papasakojo, kad ... 
viršininkas Lobanovas papra
šęs, — o toks prašymas buvo 
tolygus įsakymui, — kad atvež
tieji aukotų karo reikalams. 
Visi tylėję. Tik Emilija Putvienė 
atsistojusi ir pasakiusi, jog 
tremtiniai per daug neturtingi, 
kad galėtų dar kam nors 
aukoti". Už tuos žodžius ji turėjo 
atiduoti gyvybę, 

Baisūs Sibiro speigai sušaldė 
pusę šios šeimos atstovų. Bet ne 
visus. Daug jų gyvena JAV. 

Atgimstančioje Lietuvoje 
gyvena garbinga senutė D. 
Putvienė — V. Putvinskio mar
ti, anūkai, proanūkai. Apie 
kiekvieną jų, ypač apie tuos, 
kuriems tolimojoje Šiaurėje teko 
valgyti medžių žievę, galima 
parašyti atskirą romaną. 

DALYVAUJAME 
AFL—CIO 

KONFERENCIJOJE 

Šeštadieni, rugpjūčio 31 d., į 
Washingtoną suvažiuos tūks
tanč ia i žmonių da lyvau t i 
Amerikos Darbo Federacijos ir 
I n d u s t r i j a organizacijų 
kongreso - AFL-CIO soli
darumo dienoje '91. 

Tien-an men aikštės „Laisvės 
Dievaites" statulos replika bus 
iškelta pabrėžti parama tau
toms ir žmonėms, kariaujan
tiems už laisve ir demokratiją. 

Aldona Balsienė, Lietuvos 
Darbininku sąjungos pirmi
ninkė, yra pakviesta atstovauti 
Lietuvai šioje dienoje, šalia 
Lenkijos. Vengrijos, Čekoslo
vakijos, Sov. Sąjungos lygia 
nare pasaulio autų šeimoje. 
Lietuvos vėlia v? plevėsuoja Wa 

ŽUDYNĖS 
MEDININKUOSE IR 

POLITINĖ KLAMPYNĖ 
Atgarsiai Amerikos spaudoje 

j . v. SŪDUVAS 

CLASSIFIED GUIDE 

Medininkai — istorinė vie
tovė. Senovėje čia stovėjo di
džiausia Lietuvos pilis, priklau
santi Vilniaus gynybos pilių sis
t e m a i , su la ikant i s lavų 
puolimus iš pietų ir kryžiuočių 
iš vakarų. Pilies griuvėsiai ir 
šiandien stebina istorikus savo 
statybos monumentalumu, liu
dija čia vykusias šankias apsi
gynimo kovas. Liepos 31 dieną 
iš pasalų bolševikinių teroristų 
nužudyti septyni l ie tuviai , 
pasienio muitinės tarnautojai, 
pasauliui dar kartą priminė, 
kokių žvėriškų veiksmų griebia
si Maskvos komunistai, kad t ik 
iš laikytų užgrobtas žemes. 
Šiandien beginkliai ir nekalti 
muitinės tarnautojai savo krau
jo auka įsijungė į eiles tūks
tančių Medininkų kovų karžy
gių, šimtmečių bėgyje žuvusių 
kovose už Lietuvos žemę ir lais
vę. 

Medininkų žudynių apgailė
tinas įvykis su gilios užuojautos 
atgarsiu aprašytas Amerikos, ir 
kitoje laisvojo pasaulio spau
doje. Abudu didieji Bostono 
dienraščiai plačiai komentavo 
Medininkų įvykį, parodydami 
daug simpatijos Lietuvai, nepa
gailėdami kritikos žodžių ir pre
zidentui Bushui, kuris tuo metu 
dalyvavo Maskvoje derybose su 
Gorbačiovu. „Boston Herald" 
rugpjūčio dienos savo veda
majame puslapy plačiai nagri
nėja šiuometinę Lietuvos padė
tį: „Pabaltijo žudikai ir diploma
tijos klampynė" — straipsnio au
torius pabaigoje sako: „...Prezi
dentas turėjo stipriau spausti 
Kremlių baigti derybų delsimą 
ir pradėti konkrečius pasi
tarimus dėl Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybių at
statymo, tačiau jis, vengdamas 
pasirodyti neprotingas ir neno
rėdamas užgauti Gorbačiovo, 
tylėjo, kada reikėjo šaukti" . 

To paties „Boston Herald" 

rugpjūčio 2 d. laidoje žymūs lais
vojo žodžio žurnalistai: Rowland 
Evans and Rober t Novak 
straipsnyje „Viršūnių pamoka 
ir Gorbačiovo valdžios silp
nėjimas", pabrėžia Boriso Jelci
no įtakos ir valdžios stiprėjimą 
ir Gorbačiovo nepajėgumą su
valdyti vidaus reikalų ministerį 
B. Pugo ryšium su Medininkų 
žudynėmis ir juodųjų berečių 
siautėjimu Pabaltijo valsty
bėse. Prezidento Busho di
džiausias rūpestis buvo ne 
START konferencija ar Vidu
riniai Rytai, bet paremti savo 
draugą Gorbačiovą ir išgelbėti 
Sovietų Sąjungą nuo sugriu
vimo — tai buvo neteisinga, 
pažymi reporteriai . Sovietų 
Sąjungos žymūs politikai bei 
komunistų partijos liberalinio 
sparno nariai eina kartu su 
Jelcinu siekdami demokratinių 
reformų ir laisvės nerusiškoms 
respublikoms. 

„Nesvarbu, ar KGB ar vidaus 
re ika lų min i s t e r io Pugo 
į sakymu žudomi l i e tuv ia i 
pasienio sargybų postuose, ne
svarbu ar Gorbačiovas tai žino, 
ar nenori žinoti apie šiuos kru
vinus įvykius, faktas yra, kad 
Medininkų žudynės buvo įvyk
dytos tada , kai Maskvoje 
lankėsi Amerikos prezidentas, 
ir tai buvo didžiausias Gorbačio
vo pažeminimas, rodantis jo val
džios bejėgiškumą ir silpnėjimą 
tuo momentu, kada jis siekia 
Amerikos piniginės paramos", 
baigia savo ilgą straipsnį Evans 
ir Novak kolumnistai. 

„The Boston Globė" šešta
dienio, rugpjūčio 3 d. laidos 
straipsnyje „Lietuviai gedi 7 
nužudytųjų muitinės užpuo
l i m e " , a p r a š y d a m a s Me
dininkuose nužudytų laidotuves 
Vilniuje, išspausdino ir jų nuo
trauką, kurioje Vytautas Lands
bergis prie karsto ramina žuvu
siųjų našlaičius. 

shingtone iškelta virš AFL-CIO 
pastato. Šiu metu AFL-CIO 
Žmogaus teisių žymenį gauna 
Kazimieras Uoka, o prieš jį 
pagerbtųjų eilėse yra Sacharo
vas ir VValensa. 

Lie tuvai esan t sunkiose 
valandose, mums yra svarbu 
st ipr iai pr imint i pasauliui 
Lietuvos teise būti laisva. AFL-
CIO remia nepriklausomybe 
Lietuvai, yra pasiruošė padėti. 
Mums yra svarbu palaikyti šią 
svarbią ir draugišką organiza
cija ir kartu su ja dirbti. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos visuomeninių 
reikalų taryba remia AFL-CIO 
Tarptautinio solidarumo dieną 
91 ir ragina lietuvius, ypač 
gyvenančius ryt inėse JAV 
dalyse, dalyvauti rugpjūčio 31 d. 
VVashingtone. įvertinti ir rem
ti AFL-CIO ir žygiuoti už 
Lietuvos laisvę 

Tomas Remeikis 

ŠIŲ DIENŲ PAVOJUOSE 

STIPRĖJANTI PASIUNTINYBĖ 
VAŠINGTONE YRA SVARUS 

LIETUVOS GINKLAS! 
Virš 200 Amerikos lietuvių jau parėmė Lietuvos 

Pasiuntinybės išlaikymą ir darbus. Aukos gautos iki rugsėjo 7 
d. bus įtrauktos i pirmąjį aukotojų sąrašą. 

SIUNČIU SAVO AUKĄ LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
IŠLAIKYMU! IR DARBAMS: 

( A U K O S NĖRA "TAX DEDUCTIBLE") 

D ASMENIŠKU ČEKIU - SUMOJE $ 

(Čekiai i i r a i om i - ' L I T H U A N I A N LECATION*) 

D KREDITO KORTELĖS A T S K A I Č I A V I M U PER (12) M Ė N E S I U : 
(Crcdit card deduct ion for (12) tvvelve months as checked) 

D VISA D M A S T E R C A R D 

KORTELĖS NUMERIS: 
(Crcdit card number) 

B A I G I A M O J I D A T A : 
(Expiration date) 

O $ 1 0 / M O N T H D $ 2 5 / M O N T H Q $ 5 0 / M O N T H D $ 1 0 0 / M O N T H 

D OTHEK $ 

V A R D A S , P A V A R D Ė : 
(First name. Lašt name) 

ADRESAS: ; 
(Address) 

PARAŠAS: 
(Signature) 

S I U N T I M O ADRESAS: 
(Mail to) 

D A T A : 
(Date) 

| 

L I T H U A N I A N L E G A T I O N I 
2 6 2 2 1 6 T H ST. NW# V V A S H I N G T O N , D C 2 0 0 0 9 • 

( D R 3 ) | 

R E A L ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

( 3 1 2 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagava 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensin inkams Nuolaida. 

Qntui)£ 
REALMART, INC. 

r#y. 6602 S. Pulaski. 
2 | Chkago, I I 60629 

312-767-0600 

m MIS 

„BUD" BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosa
vybių pirkime bei pardavime, mies
te ir priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite BUDRAIČIUI 

Bus 3 1 2 - 5 8 5 - 6 1 0 0 

res 312-778-3971 

Gntuifc 21 
KMIEC1K REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4363 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer. |i 
p ro fes iona l i a i , sąžin ingai . ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui . 

P A Š A U K Ė M A N E . . . 

š i knyga — tai dabar t in io 
Popiež iaus Jono Povi lo II bio
graf i ja , kurią parašė Jo artimas 
jaunystės draugas, su kuriuo j is 
bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metų. Knyga yra išversta į anglų, 
prancūzų, vokiečių, italų, japonų ir 
k i tas kalbas. Iš lenkų kalbos \. 
lietuvių kalbą išvertė, kun. Ričardas 
Jakutis. Knyga turi daug iliustracijų. 
352 psl. Spaudė „V i l t i es " spaus
tuvė 1990 m. Vilniuje. Kaina 1 0 
do l . Su pers iun t imu — 12 dol. I l l i 
no is gyvento ja i dar pr ideda 80 et. 
valst i jos mokesčio. 

Užsakymus siųst i : 
DRAUGAS 

4 2 4 5 W. 6 3 r d St. 
Chlcago. IL 6 0 6 2 9 

REAL ESTATE 

cr» 
BELL-BACE REALTORS 

J . B A C E V I Č I U S 
6 5 2 9 8 . Kedz le A v a . , 

Chlcago, I L 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 
Namų pirkimas ir pardavimas 

• MLS Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Vtai agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

~QT ffLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras ŠtmaMe, Reattor 
Irena BNnatrubienė, 

Realtor Assoc. 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kadzte Ava. 
Tai. 436-7878 

PARDUODAMAS NAMAS 
9328 S. Major (2 bl. [ v«k«n» nuo Centrai) 
Galima apžiūrėti sekmadieniais 12-4 v. p j j . 
|mokė)imas $4.000. mėnesinis mokestis 
$1.300 Pilnai atremontuotas. 3 mteg. kamb., 
centu, šaldymas Vert* $131.000. Skam
binkite: 312-247-2791. Kalbėkite angliškai, 
palikite ..message". 

HELP W A N T E D 

Reikalinga kompanl jon* vyresnio 
amžiaus moteriai 7 dienas savaitėje, 1 d. 
laisva. Reikia gyventi kartu, mokėti štek tiek 
angliškai, vairuoti automobilį, turėti 
rekomendacijas. 

Tai. 708-356-6141 

MISCELLANEOUS 

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

Tol.376-1882 ar 376-5996 
10°/o—20°/o—30°/o pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V 2 W e « t 9 5 t h S t r e t 
T a i . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

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

Tunu Chicngos miesto leidimą Dirou ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Jei norite gauti paskolą, 
kreipkitės į: Charles, tel. 
312-776-5720 arba Ireną, tel . 
312-436-7115 

PAMINKLAI! 
Panevėžyje paruošiami ir pastatomi 
granito paminklai su puikiais (raižais. 
Kreiptis: Utnuania, Panevėžys, Metų 
20, Eugenijus ŠMIauskas. Pavyzdžiai 
gaunami skambinant: 708-433-5608. 

Speedy and most ef fect lve imigra-
tion procedures for nevvcomers. Call 
for appointment: 545 -0210 . Law Of-
flces of Stern & Larsen. Ask for 
Anthony. 

DALEY COLLEGE 
Miesto kolegija pietvakarinėje Chicagos dalyje 

7500 S. PULASKI, CHICAGO 
REGISTRACIJA RUDENS SEMESTRUI 

PRASIDEDA 
š.m. rugpjūčio 22 d. 

10 v r—12 v. ir 5 v. p.p.—7 v.v. 
• Humanitariniai mokslai • Technologija 
• Biznis * Sociologija 
• Inžinerija • Menas 
• Data processing • Anglų k 

INFORMACIJAI SKAMBINKITE 
838-4863 



Vasarai baigiantis. Iš „Lietuvos miškuose". Vilnius 1988. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Putnam, CT 

PAVYKUSI IŠKYLA 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno seselių metinė 
iškyla, vadinama ir lietuvių 
susiartinmo švente, liepos 28 d. 
vienuolyno sodyboje Putname 
gerai pavyko. Diena buvo tikrai 
šventiška: giedri, bet nekaršta. 
Dalyvavo bent pora tūkstančių 
žmonių, šiek tiek mažiau, negu 
kitais metais dalyvaudavo. Dau
gelis vyresnio amžiaus lietuvių, 
dalyvaudavusių iškyloje, jau 
amžinybėje, kiti tapo nepajė
giais, tai jų vieton atvykstą jų 
palikuoniai neužpildo buvusių 
skaičiaus, nes jų atvyksta 
mažiau, daug mažiau jų domisi 
tokiais susibūrimais. 

Iškyla pradėta šv. Mišiomis 11 
vai. ry to . Altorius buvo 
paruoštas po įruošta pastoge 
prie įėjimo į vienuolyną. Dalis 
Mišių dalyvių tilpo po palapinės 
stogu prieš altorių. Sv. Mišias 
koncelebravo lietuvių išeįvių 
vyskupas Paulius Baltakis, 
koncelebruojant kun. V. Cuku 
rui ir pre l . V. Balčiūnui, 
dalyvaujant dar kitiems šešiems 
kunigams. Pamoksle vyskupas 
Baltakis tikino, kad Dievas 
išklauso žmonių maldų ir auko
jimosi, bet išklausymas gali būti 
ne tuoj pat, o po ilgesnio ar 
trumpesnio laiko. įvyko, kad 
maldos, kančios ir aukojimasis 
atnešė Lietuvai laisvėjimo die 
nas. kitaip — būtų žuvusi tauta. 
!r toliau reikia maldų, kančių ir 
aukojimosi, kad visa tauta 
pakiltų dvasiniai, kad žmogus 
pamiltų žmogų, neštų vieni 
ki t iems pagalbą, tik tada 
Lietuvos laisvė ir nepriklau 
somybė turės prasmę. 

Tuo pačiu pamokslininkas 
kvietė l ietuvius gausiai ir 
nuoširdžiai dalyvauti Šiluvos 
Marijos koplyčios 25 metų 
įrengimo Washingtono bažny 
čioje minėjime šį rudenį, nes ir 
šv. Marijos užtarimu vėl keliasi 
Lietuva. Tas minėjimas bus 
vykdomas ir Lietuvoje, kas 
st iprins žmonėse tikėjimą, 
moralę ir viltį. 

P ie tūs ir užkandis buvo 
gaunami vienuolyno virtuvėje 
paruošti: viščiuko patiekalas ar 
kugelis su raugintu pienu, taip 
pat vienuolyno rėmėjų būrelių 
būdelėse, įruoštose erdviame 
vienuolyno garaže. 

Iškylos kultūrinė ir menine 
programa pasireiškė paveikslų 
ir tautr>dailės dirbinių paro 
domis Raudondvario salėje bu 

vo išstatyti paveikslai sukurti 
aštuonių dailininkų Lietuvoje: 
M.Vilučio, R. Repečinsko, D. 
Ivanauskaitės, R. Bartkaus, D. 
Jonka i ty t ė s , J. Daukša i -
tės-Gabienės. K. Kalinauskaitės 
ir A. Pupos. Paveikiai įvairių 
temų ir įvairios technikos, bet 
Daukšaitės Gabienės paveikslų 
vaizdai kėlė ir šiurpą. Sodelio 
palapinėje tilpo dailininko A. 
Galdiko paveikslai, pradedan
čios tapytojos Rimos Bružienės, 
kuri padariusi pažangą, pač 
peisažų kūryboje, ir Dalios R. 
Ramanauskienės paveikslai. J i 
pasireiškia ir tautodailės dirbi
niais. Paveikslų ir tautodailės 
dirbinių buvo galima įsigyti. 

3 vai. p.p. vienuolyno vaisių 
sodo aikštelėje vyko Neringos 
stovyklos vasarotojų pasirody
mas , trukęs apie valandą laiko. 
Pasirodyme gausiame dalyviais, 
ypač jaunamečiais, buvo gana 
judru. Buvo pašokta tautinių 
šokių ir pavaizduotas žygis j 
Lietuvą su iškeltomis vėliavo
mis. 

Iškylon atvežti mažieji buvo 
užsiėmę laimėjimais įruoštais 
salėje po koplyčia. Nerimo eilėje 
prie „laimės šulinio, kur kiek
vienas traukimas kokią nors do
vanėlę atnešė. Vertingos dova
nos sudomino suaugusius. Stasys 
Eringis, Timonium, MD, laimė
jo grafiko V. Igno paveikslą, 
Petras Mikalauskas, Omaha, 
NE — dail. J. Paukštienės pa 
veikslą . Stasys Rudys, 
Worcester, MA, — lietuvišką 
lėlę, Ona Kearn, Arlington, MA 
— megztą antklodę. Jonas 
Šatas, Waterbury, CT, — radiją 
-magnetofoną. -loseph Bekauski, 
Hudson, MA. — dviratį. S. Ša-

kalienė, E. Greenwich, RI, — 
tautinę juostą ir Ann LaButti, 
N. Providence, RI, — mikrovvave 
orkaitę. 

Popiečio metu norintieji galėjo 
nuvykti autobusu į Matulaičio 
namus ir ten aplankyti globoja
mus l ie tuvius , savo ar
t imuosius , pažįs tamus a r 
nepažįstamus, ir jiems suteikti 
džiaugsmo, išblaškyti jų 
vienumą. Matulaičio namai 
globoja apie šimtinę lietuvių. 

4 vai. p.p. vienuolyno koply
čioje melstasi už Lietuvą. 
Maldoms vadovavo vysk. P. 
Baltakis. Giedotos suplikacijos, 
pagarbintas Š"vč. Sakramentas. 
Koplyčia buvo pilna iškylos 
dalyvių. 

Dalis iškylos dalyvių aplankė 
Mindaugo pilį. Gaila, neturėta 
asmens, kuris teiktų paaiškini
mus apie pilies paskirtį ir joje 
esančių meno darbų reikšmę, 
parodančių Lietuvos istorinių 
įvykių dalelę. Tačiau 50 raštu 
paaiškinimų pasiėmė lankyto
jai. Daugelis aplankė ir Alkos 
archyvą-muziejų, net įsigydami 
knygų, kai kurie gaudami nori
mų knygose ir periodikoje pasi 
rodžiusių straipsnių kopijų. 

Dalyviai tikrai buvo paten
kinti (bent taip sakė) iškylos 
tvarka ir rūpinimusi iškylau
tojų patogumu. Daugel is 
susirado savo pažįstamus ar 
gimines ir su jais pabendravo. 
Vienuolyno seselės dėkoja 
visiems atvykusiems ir parėmu 
šiems jų lietuvių vienijimo 
pastangas. Ypač dėkoja dirbu 
šiems ir prie iškylos paruošimo 
prisidėjusiems. 

ALKOS ŽINIOS 

Alka, Amerikos Lietuvių 
Kultūros Archyvas, esantis 
šalia Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seselių vienuolyno Put
name, tęsia sukauptos lietu
viškos kultūros daiktų ir me
džiagos tvarkymą, toliau kaupia 
kultūrinę ir archyvinę medžią 
gą, tęsia knygų katalogavimą. 
Maži ar didesni spaudos kiekiai 
dažnai perduodami Alkai, kar
tais ir visos asmeninės biblio
tekos ir archyvai. Neseniai 
gauta J. Karazijos , gyv. 
Worcesteryje. MA, apie 2 
tūkstančiai knygų, daugelio 
laikraščių ir žurnalų kelių ar 
keliolikos metų metiniai rin
kiniai ir daug kitokių spausdi-
nių, raštų, taip pat suvenyrų. 
Alka ir tol iau s iunčia 
spausdintų perteklių į Lietuvos 
mokslo ir kultūros institucijas. 
Viena tokia didesnė siunta 
išsiųsta šį pavasarį, pridėta prie 
skulptoriaus V. Kašiubos darbų, 
siunčiamų konteinerių (persiun
timą į Lietuvą organizavo 
Beatričė Kleizaitė-Vasaris, 
Alkos bibliotekos kataloguo
toja). Alka pasiuntė kelias dėžes 
spaudos. 

Alką tvarko pora savanorių: 
kun. R. Krasauskas ir dr. J. 
Kriaučiūnas, kartais padedami 
A. ir L. Simonaičių (iš Hartfor
do) ir J. Rygelio (iš Thompsono). 
visi jie dirba be atlyginimo. 
Paspar t in t i tvarkymą ir 
katalogavimą nėra galimybės, 
neturima lėšų. Daug vyresnio 
amžiaus Alkos rėmėjų j au 

amžinybėje, dalis tapo nepa
jėgiais, o dabar dar reikalas 
padėti finansiškai Lietuvai ir 
lietuviams mažina galimybę 
padėti Alkai. 

Tačiau kalėdinis — nau
jametinis vajus Alkai remti 
a tnešė apie 4 tūkstančius 
dolerių. Dažnas Alkos lanky
tojas,, pamatęs Alkoje sukrau
tus kultūrinius turtus, palieka 
kelis ar keliolika dolerių Alkai 
išlaikyti, ta i per metus sudaro 
keletą šimtų dol. Vienuolyno 
seselių metinės iškylos metu į 
Alką atsilankę suaukojo apie 
200 dol. Ačiū visiems rėmėjams. 
Nors tos sumos :r nepakanka
mos padengti metines Alkos 

išlaikymo išlaidas, bet tai 
padeda. 

Alka, priklauso Lietuvių Ka 
talikų Mokslo Akademijai. Aka 
demijos vadovybe pageida
vimu (akademijos narių suva
žiavimas vyko šią vasarą Vil
niuje), Alkoje sukauptos 
kultūrinės vertybės paliekamos 
Putname, kol jų dalis galės būti 
perkelta j pilnai nepriklausomą 
Lietuvą. 

Alkos vadovybė prašo visų 
lietuvių prisidėti lietuviškos 
kultūros medžiagos kaupimu ir 
jos apsauga Alkoje ir prisidėti 
finansiškai Alką išlaikyti. 

J u ozas Kr iauč iūnas 
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A.tA. 
MARY GENIS 

Gyvenc A"-'.:ngton Heights, IL, anksčiau — daug metų 
Cicero, IL. 

Mirė 1991 m. rugpjūčio 20 d 11:55 vai. ryto, sulaukusi 
87 m. amžiaus. 

Gimė Ernest, PA. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Richard, marti Ber

nardine, duktė Helen Dawley, žentas Garwin, devyni anūkai, 
trys proanūkai. 

Velionė buvo žmona a.a. Charles. 
Priklausė Liet. Moterų R. Katalikių sąjungai, Cicero 

moterų klubui. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, rugpjūčio 22 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Petkus-Butkus koplyčioje, 1446 S. 50 Ave., Cicero. 
Laidotuves įvyks penktadienį, rugpjūčio 23 d. Iš koplyčios 

10 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuliūdę sūnus, duktė, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotir.ių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 708-652 1003 

Dėdei, šviesiam Lietuvos ūkininkui 

A.tA. 
IZIDORIUI STRAUKUI 

mirus, jo dukroms BIRUTEI. ZITAI, MODESTAI, 
ALDONAI ir sūnui KĘSTUČIUI su šeimomis ir 
art imiesiems Lietuvoje giminišką užuojautą reiškia 
mirusiojo sesers Marcijonos Kojelienės vaikai 

Vanda, Juozas, Tadas ir jų šeimos 
ir Elzytė iš Lietuvos. 

Lithuanian 
"HŪTLINE" 
5 1 1 E. 127tt-« S t r e e t . L e m o n t . IL 6 0 4 3 9 
( 7 0 8 ) 2 5 7 - 6 7 7 7 • Fox ( 7 Q 8 ) 2 5 7 - 6 B G 7 

PADĖKIME LIETUVAI! 

Uthuanian Hotline praneša, kad Maldos Vigilija už Lietuvą 
prasidės ketvirtadienį, rugpjūčio 22 d. 6 v.v. Daley Plaza. 
Chicagos ~>iesto 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 naktį iki rugpjūčio 23 
d. 2 v. p p demonstracijų. 

Lietuvai! Jauskite pareigą gausiai dalyvauti šiuose 
renginiuose ir paraginti savo draugus bei kaimynus prisidėti. 

VISI UŽ LIETUVĄ JOS SUNKIOSE DIENOSE! 

Šimtamečiui žemaičiui, ku l tū r in inku i , t au r i am 
patriotui 

A.tA. 
IZIDORIUI STRAUKUI 

mirus, jo sūnui KĘSTUČIUI, dukter ims BĖRUTEI 
N A V I C K I E N E I , MODESTAI U M B R A S I E N E I , 
ZITAI DAPKIENEI, ALDONAI KASPERIENEI, 
IRENAI SAKALAUSKIENEI ir jų šeimoms bei ki
t iems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kar tu liūdime, netekę mielo Lietuvos laikų kaimyno. 

Laukuviškiai : 

Alfonsas ir Jadvyga Eitučiai 
Petras ir Elena Jokubkai 
Ona Jurskienė ir šeima 
Rimtis ir Marija Tallat Kelpšai 
Kazys ir Danutė Tallat Kelpšai 
Algis ir Milda Tallat Kelpšai 
Onutė Liškūnienė 
Vytautas Mušinskis-Musonis 
Petras Rimkus 
Genė (Rimkutė) ir Rimvydas Rimkai 
Stasė Simokaitienė 
Jurgis ir Marija Sugintai 
Algis ir Dalia (Tallat Kelpšaitėj Urbučiai 
Regina (Rimkutė) ir Marius Viržintai 
Elena Zelbienė 
Jūratė Zelba ir šeima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. K E D Z I E 
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 

Theright 
flight 
to 

r\ 
COPEN 
HAGEN 
AIRKPRT 

Vilnius 

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

Atvykstama popiet, ir 
transportaciją Į Vilnių ga-

. . - įima lengvai gauti Kai 
0e, būsite Kopenhagos ae

rodrome, aplankykite di-
djj| apsipirkimo centrą — sutaupysite 
pirkdami puikias dovanas be mokesčių 
..Mileage Plūs" ir ..OnePass nariai 
gauna kreditą, kurj galima panaudoti 
vėliau, skrendant SAS. kaip keliones 
veltui premiją Platesnei Informacijai 
skambinkite savo kelionių agentui ar
ba SAS, tel. 1-800-221 2350 

4*» 

S4S 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\larquette Funeral Home 
2533 West 71st Street 
Chicago. Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
I0201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 6046? 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South SHh Avenue 

Cicero, Illinois h06SO 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s gal i te pas iekt i 
s k a m b i n d a m i 1-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PFTKL'S 
PONAI D A. PFTKL'S 

DONALD M. PETKUS 

file:///larquette
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x Dr. Konstancija Paproc-
kaitė-Šimaitienė, New Yorko 
lietuvių gydytojų draugijos pir 
mininkė, ir tos draugijos aktyvi 
narė dr. Melanija Kazlas-Kaz 
laite atvyksta į Pasaulio lietu 
vių gydytojų suvažiavimą, kuris 
įvyks 1991 metais Darbo dienos 
savaitgaly Lemonte, IL. 

x Dainavos ansamblis , pa 
skutinį kartą Washingtone 
pasirodęs prieš 25 metus, šį 
rudenį čia atl iks programa 
dviem atvejais: šeštadienį, 
spalio 12 d. vakare, dainuos 
lietuvių kompozitorių dainas 
koncerte, kuris įvyks arkiv. 
Carroll vardo aukšt. mokyklos 
auditorijoje, programos dalį 
atliekant ir Lietuvos pianistui 
P. Stravinskui. Kitą dieną 2 vai. 
p.p. Dainava giedos Mišias toje 
pačioje Amerikos katalikų tau 
tinėje Nekalto Prasidėjimo 
šventovėje, minint čia lietuvių 
įrengtas Šiluvos koplyčios 25 
metų jubiliejų, kur ji su kitais 
Chicagos chorais giedojo 1966 
m. pašventinant Šiluvos koply 
čią. Mišias koncelebruos Lietu 
vos kardinolas V. Sladkevičius. 

x JAV LB kraš to valdyba 
posėdžiavo savo būstinėje 
rugpjūčio 19 20 d. šalia 
einamųjų reikalų, reikėjo aptar
ti veiklą ir reagavimo metodus. 
liečiant įvykius Lietuvoje. Šios 
valdybos kadencija eina prie 
galo, ir šiuo kritišku laikotarpiu 
bus ieškoma veiklos tęstinumo 
ir gairių iš naujosios valdybos. 
Krašto valdybos nariai vyks į 
tarybos sesiją Philadelphijoje 
spalio mėn. ir pateiks savo 
pasku t in iuos ius veiklos 
pranešimus. 

x Visi bes idomintys da
b a r t i n e p a d ė t i m i Lietu
voje yra kviečiami apsilankyti 
Vilniaus universiteto Istorijos 
fakulteto dekano prof. Alfredo 
Bumblausko paskaitoje — „Lie
tuva ir perversmas Kremliuje: 
istoriko žvilgsnis", kuri įvyks šį 
penktadienį, rugpjūčio 23 d.. 
J a u n i m o cen t ro kavinėje, 
7:30 v.v. Paskaitą rengia ir 
visuomenę kviečia Lituanis
tikos seminaras. 

(sk) 

x Liet. Montessori Kriauče-
liūnų Vardo Vaikų Namelių 
1991-92 mokslo metai prasi
dės rugsėjo 5 d. Vaiku Na
meliai priima auklėtinius nuo 2 
metų 9 mėn. amžiaus. Kviečia
me tėvelius užregistruoti savo 
mažuosius vaiku nameliuose, 
2743 W. 69 St., Chicago, IL 
60629 trečiadienį, rugsėjo 4 d. 
7 v.v. ir po registracijos pasilikti 
trumpam, bet labai svarbiam 
susirinkimui. 

(sk) 

x Pasaul io Lietuvių Gydy
tojų sąjungos suvažiavimo 
metu įvyks iškilmingas pokylis 
šeštadienį, rugpjūčio 31 d..7 v.v. 
Pasaulio Lietuviu centre, Le
monte. Auka asmeniui $25. Sta
lu rezervacijas priima: J . 
Valait ienė, tel . 708-246-2775. 

(sk.) 

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

'sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydai Ktola 

D«ngl»f"« Ir t i l iom* 
vt»u -uiiu ttogu« 

T«i. 312-434-MM arba 
312-737-1717 

x JAV Lietuvių B e n d r u o 
menės krašto valdybos pirmi
ninkas pasirašė t e legramas 
prez. Bush, kongresmanams ir 
sekr. James Baker. Telegra-
muose aprašyta JAV Lietuvių 
Bendruomenės oficialioji pozici 
ja. liečiant vėlyviausius įvykius 
Sovietų Sąjungoje. JAV LB ra
gina prez identą t ę s t i 
nepripažinimo politiką, neprs 
pažinti dabar t inės Sovietų 
Sąjungos valdžios ir atsisakyti 
techninės ir ekonominės pa 
galbos. JAV LB apyl inkių 
valdybos gavo greitai išsiųstu-
aplinkraščius ir prašomos prisi
dėti prie informacijų r inkimų 
dabar, kai telefoniniai ryšiai 
nutrūkę. JAV LB Washingtono 
ir Chicagos būstinėje nuolat 
budi valdybos nariai, tarmių-
tojai ir savanoriai. 

x Amerikos Lietuvių Ta ry 
ba pasiuntė telegramą prezi
dentui G. Bush, prašydama jį 
stipriai remti Lietuvos demok
ratiškai išrinktą valdžią. Taip 
pat ragina visus lietuvius daly
vauti rengiamose demonstra
cijose šį penktadienį, rugpjūčio 
23 d., Daley Plazoje 2 vai. p.p. 
ir šv. Mišiose Brighton Parko 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje tą patį vakarą 7 vai. 

x Balfo gegužinėje, kuri bus 
rupgjūčio 25 d., sekmadienį. 
Jaunimo centre, veiks kavinė 
nuo 10 vai. ryto Gr. Meilu-
vienės. Brighton Parko pirmi 
ninkės. tvarkoma. Gros K. Ra
manausko orkestras. Daly
vaukite ir paremkite reikalingą 
šalpos darbą. 

x Chicagoje lietuviai, e s t a i 
ir latviai b e n d r a d a r b i a u j a , 
ypač rengiant įvai r ias de
monstracijas ar kalbant su vals
tybės ir miesto pareigūnais. 
Tarpusavio informaci ja i 
pasidalinti Chicagoje šių trijų 
valstybių atstovai įkūrė or
ganizaciją „Baltic Information 
Exchange". kurios prezidente 
išrinko Alę Kėželienę. Alė 
Kėželienė yra viena iš Lietuvių 
Bendruomenės atstovių toje or
ganizacijoje. 

x Pamaldos už Lie tuvą šį 
šeštadieni , rugpjūčio 24 d-
Tėvų Jėzuitų koplyčioje; 6 v.v. 
Kryžiaus keliai, 6:30 v.v. šv. Mi
šios. Židinys maloniai kviečia 
visus dalyvauti. 

(sk) 
x KARGO l LIETUVĄ: dra 

bužiai, maistas, vaistai. MUITO 
NĖRA, KIEKIS NERIBOTAS. 
Pristatome į namus pigiau
siomis kainomis. Siunt inius 
mums siuskite paštu arba UPS. 
RŪKYTOS MĖSOS GAMINIAI 
su pristatymu į namus — 22 sv. 
tik $80. Pervežame dolerius j 
Lietuvą. At lanta Impor t -Ex-
port, 2719 W. 71 St„ C h i c a g o , 
IL 60629. tel. 312-434-2121. 

<sk) 

x 55 SVARUS M A I S T O 
PRODUKTŲ p r i s t a t o m e i 
namus LIETUVOJE: mėsa. 
olandiškas sūris, šprotai, alie 
jus , kondensuo tas p i e n a s , 
cukrus, miltai, ryžiai, kruopos, 
kava, arbata, prieskoniai — $95 
MĖSOS GAMINIAI aukščiau 
šios kokybės: Panevėžio file, 
žemaičiu dešra, sprandinė. me
džioklinės dešrelės, servilatas, 
22 s v $95. Mažesnis siun 
tinys $65. T R A N S P A K , 
2638 W. 69 St., Chicago , I L 
60629, tel. 312^136-7772. 

(sk) 

x O p e r o s c h o r a s , kuris an
tradienio vakare nutarė susilai
kyti nuo kelionės į Lietuvą, 
pasikeitus politinei situacijai, 
vėl skrenda į Vilnių, kur kar tu 
su Lietuvos Operos dainininkais 
at l iks Ponchielio operą „Lietu
viai". 

• -i: . ' 

x Lietuvių O p e r o s dirigen
t a s Alvydas Vasaitis su žmona 
šiandien išskrenda į Lietuvą, 
kur jis diriguos operos spektak
lius kitą savaitgalį. Taip pat 
išskrenda šiandie ki ta lėktuvų 
linija ir sol. Jonas Vaznelis, 
kur is Vilniaus operoje atliks 
. .Lietuvių" operoje Viltenio 
partiją. 

x L e m o n t o apy l inkės vai 
d y b a i yra siūloma surengti 
a t e i n a n č i a i s m e t a i s įvyks 
tančios šokių šventės susipa 
žinimo vakarą, kuriame gali 
susirinkti daugiau kaip 200C 
svečių Daugumas narių mano, 
kad centre tai bus neįmanoma 
įvykdyti dėl vietos stokos ir 
priežiūros sunkumų. Galutinis 
sprendimas dar nenutar tas . 

x Ba l fo g e g u ž i n ė bus 
rugpjūčio 25 d., sekmadienį. 
Jaunimo centre. Laimės šulinį 
tvarkys Birutė Jasaitienė su pa
tyrusiomis padėjėjomis. Bus ir 
d idys i s v e r t i n g ų d a i k t ų 
laimėjimas. Savo atsilankymu 
ne t ik paremsite šalpos darbą, 
bet galėsite laimėti vertingų do
vanų. Visi kviečiami gegužinėje 
dalvvauti. 

- Kr. Do- laičk) aukšt ^nsosios ]-t. mokyklos 25-sios laidos abiturientų e. gūžės 18 d. mokslo 
metų užbaigime. Naujųjų mokslo metų pradžia rugsėjo 7 d. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KRISTIJONO IK) \ ' IA ICIO 

LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS PRADEDA 

1991-1992 MOKSLO METUS 

Kristijono Donelaičio pradinė 
ir aukštesnioji l i tuanistines 
mokyklos 1991-92 mokslo 
metus pradeda :uįisėjo 7 d. 
Francis M. McKay valstybinės 
mokyklos patalpose. 6901 S. 
Fairfield Ave., Chicago, Illinois, 
9 vai. rvto mokinių registracija. 
Tuo pačiu laiku bus registruo
jami ir nauji mokiniai Regulia
rios pamokos abiejose mo
kyklose prasidės 10 * ai. ryto iki 
1 vai. po pietų. 

x V. K r a s a u s k a s iš Hickory 
Hill, 111., lankėsi ,,Draugo" ad
ministracijoje ir t a proga įteikė 
30 dol. dienraščio stiprinimui. 
Labai dėkojame už savos spau
dos palaikymą. 

x Liuci ja Puskepa la i t i enė , 
Dearborn, Mich., „Draugo" gar
bės prenumeratorė ir nuoširdi 
rėmėja, pratęsė prenumeratą x { j e tuvių Bend • <>menės 
vieneriems metams, pridėjo 50 Lemonto apylinkė- komitetas 
dol. dienraščio stiprinimui ir 20 susirinko po vasaro togų ir 
dol. už laimėjimų šakneles, pradėjo ruoštis artėjančiai 
kurias grąžino administracijai, gegužinei, kuri bos Lietuvių 

centre rugsėjo 8 d. Po to bus LB 
Lemonto apylinkės rudens 
balius šeštadiėr:. spalio 19 
dieną. 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 10! 
10 kg. f22 sv.)skaniausių mėsos 
produktų: 3 kg. kapotas kumpis 
konservuose (6 dėž. >, 1 kg. liežu
vis drebučiuose (9 dėž.), 1 kg. 
vištiena savo sultyse (3 dėž.), 2 
kg. file natūralioje plėvėje, 1 kg. 
lietuviškas skilandis. 1 kg 
kiaulienos šoninė šalto rūkymo. 
1 kg „Lietuviška" dešra. Kreip 
tis: „ŽAIBAS" 9525 S o . 79th 
Ave., Hickory Hills, IL 60457. 
Tel. 708-430-8090. 

(sk) 

Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Lietuvių golfo diena. Tra 
dicinė, kasmet Lietuvių Preky
bos R ū m ų o rgan izuo jama . 
Lietuvių Golfo diena įvyks 
trečiadienį, rugp jūč io 28 d„ 
Si lver L a k e C o u n t r y Club, 
147 St. i r 82nd Avenue , Or-
l a n d P a r k , IL. Visiems vaka
ro dalyviams bus dalinamos 
dovanos; prie 9-tos duobės Stan
dard Federal Bank nemokamai 
vaišins alum ir užkandžiais. 
Stanley Balzekas paskyrė 1991 
m. Chrysler automobilį laimin
gam žaidėjui. Bus loterija ir pri
zų į te ik imas Golfo Dienos 
nugalėtojams. Koktei l ia i 5:30 
v. p.p., v a k a r i e n ė — 7:30 v.v. 
Bilietus galima užsakyti pas 
Robert Zapol is , te l . (708) 
361^200. 

(sk) 

x Amer ikos lietuvių k lubui 
St. Petersburg, Floridoje yra 
reikalingas choro vadovas. Dėi 
informacijų prašau skambinti 
po 6 vai. p.p. A. G u d o n i s , telef 
1-813-360-4388. 

(sk) 

x ROMAS P Ū K Š T Y S vėl 
v y k s t a i L IETUVA rugsėjo 
mėn. Pervedami DOLERIAI, 
palikimai. Pri ima užsakymus 
automobiliams. Atsiskaityti iki 
rugsėjo 10 d. T r a n s p a k , 2638 
W. 69 St., Ch icago , IL 60629, 
tel . 312-436-7772. 

(sk) 

x P a s k u b ė k i t e ! jeigu norite 
atgauti savo tur tą Lietuvoje, 
kreipkitės į East-West Trading 
Partners Corporation artimiau
siu metu. Mes padėsime taip pat 
nusipirkti žemes, namus, įmo 
nes, butus, persikelti gyventi į 
Lietuva. Pervesti bei gauti pali
kimus, investuoti santaupas į 
biznį Lietuvoje, surasti preky 
bos partnerių ir kitais klausi 
mais. S k a m b i n t i 407-392-7916 
P e t r u i P a k e n u i . 

(sk) 

x J a d v y g a D; m u š i e n ė . 
Lockport, UI . iš judriųjų 
l i e t u i ; orgai .ju darbuo 
toja. kuri data ra prisidėjusi 
prie „Dainavo- >vyklos įkū
rimo, dabarti--- „Dainavos" 
stovyklos j tarybos na
rė, ateitininkų vardu paėmė 
visu stalą i „Draugo" banketą, 
kuris bus rugsėjo 22 d.. Marti 
nique pokv 

Pradinėje mokykloje veiks 
vaikų darželis, parengiamasis 
skyrius, Imas , Il-tras, IH-čias, 
IV tas, V-tas ir V i t a s skyrius. 

Į darželį priimami vaikai 
ketverių metų. \ parengiamą 
skyrių priimami vaikai penke
rių metų. 

Šiais mokslo metais mokyk
loje veiks specialus skyrius silp
nai arbr. visai lietuviškai nekal
bantiems vaikams. 

Aukštesniojoje mokykloje 
veiks \-ji . VI ji. VH-ji irVlII-ji 
klasės. I V-tą kiasę priimami 
mokiniai išėję LB švietimo tary
bos nustatytą mokyklos pro
gramą ir pr is ta tė baigimo 
pažymėjimą arba išlaikė įsto
jamuosius egzaminus. Egza
minai bus rugsėjo 7 d. Francis 
M. McKay mokykloje 10 vai. 
ryto. 

Registracijos metu bus regist
ruojami vaikai pirmajai ko
munijai paruošti. Visi mokiniai. 
gavusieji pataisas, po regist
racijos rūgėjo 7 d. 10 vai. ryto 
turės laikyti pataisų egzaminus. 
Vasaros darbai bus tikrinami tą 
pičią dieną pamoku metu. 

Registracijos metu bus galima 
įsigyti reikiamus vadovėlius. 
Tėvų komiteto nutarimu visi tė
vai prašomi registracijos dieną 
įmokėti bent puse mokslapini-
gių už kiekvieną vaiką. 

Dėl informacijų mokyklų 
reikalais skambinti šiems mo
kytojams: R Kučienei 

Kr (Jonelaičio m< 
I. Krapau*'* 
gegužė 19 d i : 

ag TėfH komiteto pirm -I Augius dėkoja seimininkams 
R, Valkiūnamsu/ suruoštas aštuntokams išleistuves 
1 ..k*-. I'-

Nuotr J. Tamulaičio 

312-778-0358, A. Brazaitienei 
708-598-8331, J . Š i rka i 
708-974-3589. 

Direktorius Ju l iu s Ši rka 

SOCIALINĖS TARYBOS 
VEIKLA 

Lietuvių Bendruomenės so
cialinės tarybos veikla yra pla
ti ir šakota. Nors gal ir ne visi 
ją temato, kadangi jos veikla ne
vyksta scenoje ir jos darbuotojai 
plojimų nesus i laukia . Jos 
veiklos apimtyje yra daugiau
sia tie, kurie seni, silpni, 
nepajėgūs ir apleist i . Tad 
daugeliui jie yra nebeįdomūs. 
Bet turėtumėme atsiminti, kad 
saulėlydžio k a r t a y ra t ie 
žmonės, kurie sukūrė tai, kuo 
mes šiandieną naudojamės ir di
džiuojamės. Tai yra tie pokario 
imigracijos žmonės, kurie atvy
ko dar pilni energijos. Kai kurie 
iš jų gal dainavo Dainų šventėse 
ar šoko tautinių šokių būre
liuose, o dabar jų kultūrinė 
veikla gal tesir iboja t ik 
Seklyčios patalpomis. 

Kadangi paminėjome Sekly
čia, tad reikėtų plačiau apie ją 
pakalbėti. Seklyčia nėra vien 
tik populiarus restoranas, bet ir 
socialinių suėjimų vieta. Joje 
vyksta įvairios paskaitos, užsi
ėmimai, susibūrimai ir vaka
ronės. Daugeliui vyresniųjų, 
kurie automobilių nevairuoja, 
tai yra vienintelė vieta, kurio
je jie gali su žmonėmis susitikti 
ir pabendrauti. Tarybos va
dovybė- daro pertvarkymus ir 
deda pastangas, kad ši instituci
ja savo veiklą ir patarnavimus 
plėstų, o ne priešingai. Jeigu 
dėl to įvyksta keleto asmenų 
pasikeitimas, ta i nereiškia 
nuosmukio, bet tik ieškojimo ge
resnių veiklos kelių. Niekas vie
toje nestovi! 

Tačiau yra blogos valios 
/.ruonių, kurie leidžia paskalas, 
kad Seklyčia likviduojama. 
Tokie gandai neturi jokio pa
grindo. Rašantysis priklauso 
Socialinei tarybai, tad gandais 
nesivadovauja. Visai priešingai, 
veikla ir patarnavimai yra 
plečiami Bet yra žmonių, kurie, 
anot vieno žinomo daktaro, 
..nieko naudingo neveikia, 
plepalais užsiima ir tuo savo šir 
džiai žalą daro". O protingi pen-
sininkai Seklyčioje daktarų 
pranešimų klausosi ir savo gy
venimą tvarko. Ypač pensinin
kui, kuris kasdien į darbą nebe
važinėja, yra labai svarbu su 
žmonėmis sueiti, bendrauti, o ne 
tik paskalas skleisti ar prie tele
vizijos sėdėti. 

Jau buvo minėta, kad Sociali
nės tarybos veikla yra plečiama. 
Šių metų pradžioje prie tarybos 
buvo sudarytas „Lietuvos vaikų 
vilties'' komitetas. Kadangi 
šiam tikslui įgyvendinti reikia 
pastovaus darbo ir kontaktų, 
t;»d buvo pasamdyta tarnautoja. 
Anksčiau jau buvo spaudoje 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— I Washingtone Amerikos 
katal ikų tautinėje Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje esančios 
Šiluvos Dievo Motinos koplyčios 
25 m. sukakties iškilmes spalio 
12 ir 13 d. rengiasi atvykti 
nemaža i JAV ir Kanados 
lietuvių. Žinant, kad sostinėje 
kainos už kambarius vieš
bučiuose yra gana aukštokos — 
iki 100 dol. ar daugiau už parą, 
rengėjams pavyko susitarti su 
Sheraton Motei viešbučiu, kur 
kambarį su dviem lovom galima 
gauti tik už 49 dol. parai. Su
interesuotieji greit tesikreipia 
telefonu 301-459-6700 ir prašo 
Ms. Helms, kuri priima lietuvių 
užsakymus. Motelis yra ne per 
toliausiai nuo bažnyčios. 

— Zita Petkienė, „Lietučio" 
ansamblio vadovė, dalyvauja 
tautinių šokių mokytojų kur
suose Dainavoje rugpjūčio 18-25 
dienomis. Su ja vyko taip pa t 
Loreta Werner ir Gintas Nalis. 
Visi iš Seattle miesto ir lietuvių 
kolonijos. 

— Seat t le apylinkėje gyve
na apie 21 lietuvių šeima su 
mažais vaikais. Dalis tėvelių 
nori vaikų veiklos ir jiems pa
deda Jūra tė Mažeikaitė-Harri-
son. Susirinkimą pravedė buvu
si Švietimo tarybos narė Valeri
ja Sparkytė. Po diskusijų pasi
rodė, kad tėveliai nori skau-
tavimo programos. Tai j au 
duodama ir pradedama pro
grama. 

— Los Angeles l ie tuviai 
kviečia Seattle lietuvius atvykti 
į Lietuvių dienas, kurios bus 
spalio 5 ir 6 dienomis Šv. 
Kazimiero parapijos patalpose. 

— Lietuvos atstovas Stasys 
Lozorai t is atvyks į Seattle, 
Wash., kalbėti World Affairs 
Council spalio 29 d. Priėmimas 
bus Seattle Sheraton viešbučio 
Metropolitan salėje antradienį 
6-8:30 vai. vak. 

rašyta, kad yra galimybė atvežti 
iš Lietuvos vaikus nemokamam 
gydymui Shriners ligoninėse. 
Nors gydymas yra nemokamas, 
tačiau vis tiek yra surištas su 
didelėmis išlaidomis. Tai y ra 
tokių vaikų ir jų palydovų kelio
nės, palydovo pragyvenimo ir 
organizacinės išlaidos. Tuo 
reikalu komitetas išsiuntinėjo 
visuomenei laiškus, į kuriuos 
sulaukė jautraus reagavimo. 
Komi te t a s visiems pr is i 
dėjusiems yra nuoširdžia i 
dėkingas. 

Turint ekonominį pagrindą 
buvo galima pradėti darbą. Bu
vo susisiekta su Lietuva, iš ku r 
gauta parinktų vaikų pavardės, 
amžius ir ligos aprašymas. Ši 
medžiaga buvo pristatyta Shri-
nerių komisijai, kuri jau pa
rinko ir priėmė tris Lietuvos 
vaikus. Būtent vieną 13 m. mer
ga i tę , kur i turi ketvirtojo 
laipsnio Scoliosis (stuburo 
iškrypimą). Reikalinga opera
cija ir įdėti metalinius sutvir
tinimus. Dar du vaikai, berniu
ką ir mergaitę, abu 13 m. am
žiaus yra priimti. Abu turi rim
tas ortopedines (t.y. stuburo ir 
kitų kaulų) problemas. Taigi 
pradžia jau padaryta. 

Ta pačia proga noriu visuo
menei priminti, kad Socialinė 
taryba spalio 20 d. Jaunimo cen
tre rengia „Uostamiesčio muzi
kantų" koncertą. Iš Lietuvos 
ateinančiomis žiniomis ta i 
vienas iš geresnių kolektyvų. Be 
to, gruodžio 7 d. rengia vaka
rienę Seklyčioje. Socialinė tary
ba prašo į šiuos renginius 
atkreipti dėmesį ir i juos at
silankyti. Savo dalyvavimu pa
remsite socialinę veikla. 

J. Žygas 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo va) nuc> 9 jki 7 vai. vak. 
$e$tad 9 v r. iki 1 vai d 




