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„LKB Kronika'' Nr. 69 Eina nuo 1972 metų. 
P e r s \ litęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Lietuva meldžiasi 
(Tęsinys) 

5. įgaliotinis . ėl kaltina mus: 
„Pareiškimas buvo adresuo
tas... užsienio antitarybiniams 
propagandos centrams". 

Atsakymas: Tai išlaužta iš 
piršto, negarbinga ir nelogiška. 
Jei būtų toks tikslas, užtektų 
vieno pareiškimo, o mes dėl 
kryžių kapinėse jau penkis me
tus vargstame ir negirdėjome 
jokio pranešimo iš užsienio, 
nors įgaliotinis ir girdėjo: ,,Šis 
pareiškimas netrukus buvo per
skaitytas per ,Vatikano radiją' 
su riebiais komentarais". Dėl 
Gargždų bažnyčios — barako 
paaukštinimo tikintieji jau gal 
per 8 m^tus rašė pareiškimus, 
Maskva vis juos persiuntė 
įgaliotiniui, o jis Klaipėdos raj. 
vykdomajam komitetui vis su 
ta pačia pastaba: „Pagal pri
klausomybę", lyg įgaliotinio 
įstaiga būtų tušč ia v ie ta 
pareiškimams persiuntinėti . 
Tai rodo, kad įgal iot inis 
nelinkęs padėti tikintiesiem, 
nors jie ir vargsta barake. Tai 
patvirtino paskutiniu skirtingu 

atsakymu: „Nėra reikalo", nors 
tūks tanč ia i prašo paaukš
tinimo, o jis, P. Anilionis, skir
tas liaudžiai padėti: „TSKP 
egzistuoja liaudžiai ir tarnauja 
liaudžiai" (Konstitucija 6 str.). 
Nors taip nehumaniškai elgiasi, 
vis dėl to gargždiečiai iš 
Vatikano apie tai nieko ne
girdėjo. Todėl visi įgaliotinio 
kaltinimai viešai atskleidžia jo 
moralę, kuri nesiskaito su 
LTSR konstitucijos 55 str., o tuo 
pačiu pažeidžia ir 52 str., sukel
damas nesantaiką tarp valsty
bės ir Bažnyčios, pakenkia sau 
ir Valstybei. Inteligentai ir 
diplomatai taip nesielgia. Įga
liotinis dvasininkus vadina 
bažnytininkais, o tas pravar
džiavimas reiškia jų paniekini
mą ir parodo autoriaus kultūros 
lygį. Kaip gali jaustis vyskupas 
ar kunigas, kreipdamasis į tokį 
Valstybės ir Bažnyčios tarpinin
ką? Ekstremistais pravar
džiuoja tuos kunigus, kurie mė
gina bent kiek ginti Bažnyčios 
reikalus, kad juos suniekintų ir 
nutildytų. (Bus daugiau) 

Sovietai ruošia savo 
„žvaigždžių karo" programą 
Washingtonas. — Ameri

kos žvalgybos agentūros nuola
tos seka sovietų statybą ant 
kalno, netoli Afganis tano 
sienos, kuri, kaip atrodo, gali 
būti didelė laserio vieta įvai
riems įrengimams. Klausimas 
yra, ar sovietai stato moderniš
ką priešsatelitinę ginklų tvir
tovę, ar ką nors mažesnio, kaip 
pavyzdžiui laserio laboratoriją 
arba astronominę laboratoriją. 

Amerikiečių žvalgyba žinias 
apie slaptą sovietų pastatytą 
vietą 30 mylių nuo Tadžikistano 
sostinės Dushanbe laiko labai 
slaptai. Apie t a i vyriausybė 
visai nekalba, nors Amerikos 
satelitai renka žinias jau per 
kelis paskutinius metus. So
vietų statybos progresas vyks
ta sparčiai ir amerikiečių eks
pertai ginčijasi, kas t en galėtų 
būti. Prileidžiama, kad gal būt 
yra rengiama pirmoji antisa-
telitinė žemės sistema. Eksper
tai sako, kad neturi įrodymų, 
kas bus tose milžiniškose pa
talpose, kai jos bus baigtos 
statyti. 

Ar sovietai p ra lenks 
apsiginklavime 

Tarp Pentagono ir CTA vyksta 
debatai, kas iš tikrųjų yra daro
ma. Tačiau daugelio oficialių 
pareigūnų manymu, tai yra 
įrodymas, kad Amerika turi 
paspartinti savo Strateginio ap
sigynimo iniciatyvos programa, 
kol dar ne vėlu. Čia tuoj ir 
iškyla klausimas, kaip įtikinti 
Kongresą, kad ši programa 
Amerikai yra gyvybinės 
reikšmės, sako Baltųjų rūmų 
vienas vyriausiųjų pareigūnų, 
kalbėjęs šia tema tik su sąlyga, 
kad jo pavardė nebus skelbiama 
spaudoje. Sovietai, beveik tikra, 
kad jau yra gerokai pažengę 
šioje srityje, nes jiems nereikia 
atsiklausti panašių instancijų, 
kaip Amerikos kongresas. 

,.Žvalgybos p raneš ima i 
nurodo, kad Sovietų Sąjunga 
pradėjo išdėstyti ant žemės 
pirmąja pasaulio laserio būdu 
operuojama priešsatelitinę sis

temą, kurią taip pat bus galima 
naudoti prieš branduolines ra
ketas" , sako Kim Holmes, 
karinių reikalų specialistas 
Heritage fondacijoje, dirbančioje 
Pentagono tyrimuose. 

Kongresmenų naivumas 

Šie Įrengimai, jei turės prieš-
raketinius instrumentus, pažeis 
Amerikos — Sovietų ABM 
(Anti—Ballistic Missile) sutartį 
kuri buvo sudaryta 1972 m. 
Tyrinėjimų reikalams naudoja
mas laseris tokiai sutarčiai nesi
priešina. Įdomu, kad jau ir 
vienas kongresinių tyrimų 
pareigūnas priėjo išvadą, kad 
„sovietai koncentruojasi ant 
savo strateginės programos ir 
ruošiasi sulaužyti ABM 
sutartį". Tačiau kiti tuo nenori 
t ikėti . Kai kurie Kongreso 
nariai mano, kad sovietai ruošia 
laserį, bet su juo nenorėtų 
sunaikinti mūsų satelitus. 
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Sovietų Sąjungos delegacijos vadovas Yuli M. Vorontsov, antras iš dešinės, kalbasi su JAV 
senatoriais, prieš pradedant pasitarimus nusiginklavimo reikalais Genevoje. Kairėje Amerikos 
delegacijos vadas Max Kampelman, šalia jo sen. J. Bennett Johnston. o pačioje dešinėje sen. Clair-
borne Pell, kuris yra Užsienio reikalų komiteto pirmininkas. 

Senatoriai įspėjo sovietus 

Pentagano praneš imas 
Pentagonas išleido praneši

mą, kuriame rašo, kad sovietai 
jau turi du laserius, kurie gali 
sunaikinti satelitus orbitoje. 
Tačiau Pentagono pranešime 
neįskaitoma naujoji statyba prie 
Afganistano. Ši statyba yra 
kiekvienu atveju didesnė už bet 
kokią Amerikos dar tik planuo
jamą laserio sistemą. Ten jau 
pastebėti ir laseriui reikalingi 
veidrodžiai. Viso šio projekto 
apimtis rodo, kad sovietai ten 

Geneva. — Amerikos sena
torių grupė atvyko į Šveicariją 
ir čia domėjosi vedamomis nusi
ginklavimo derybomis su Sovie
tų Sąjunga. J ie tuoj pat pareiš
kė savo nuomonę, kad, jei sovie
tai norės palikti dalį savo vidu
tinio nuotolio raketų Europoje 
ar Azijoje, gali susilaukti, kad 
Amerikos Senatas visai nepri
tars tokiai sutarčiai. 

Ši senatorių grupė, vadovau
jama Clairborne Pell, demokra
to iš Rhode Island, pasakė, kad 
jie buvo susitikę su Sovietų vy
riausiuoju delegacijos vadu Yuli 
M. Vorontsovu ir kitais jo padė
jėjais ir jiems pareiškė savo nuo
monę apie nusiginklavimo rei
kalus. Kiti senatoriai buvo Da-
niel P. Moynihan, demokratas 
iš New Yorko, J . Bennett 
Johnston, demokratas iš Loui-
sianos ir Arlen Specter, res
publikonas iš Pennsylvanijos. 

Senatorių pasisakymai 

Spaudos konferencijoje sen. 
Specter pasakė, kad „mes jiems 
pasakėme aiškiai, kaip diena", 
kad daugelis senatorių balsuos 
prieš sutarties ratifikavimą, jei 
100 atominių užtaisų bus leista 
palikti kiekvienoje pusėje ir jei 
tai nebus pašalinta. Jis manąs, 
kad sutartis būtų priimta, bet 
jei 100 branduolinių užtaisų bus 
nesunaikinta, tai bus nepapras
tai sunku pasiekti Senato pa
tvirtinimo. Jis atsisakė pasa
kyti, kokia į tai buvo sovietų 
reakcija. 

Pagal pasiektą susipratimą 
Islandijoje spalio mėnesį, 316 
amerikiečių ir 382 sovietu 
vidutinio nuotolio raketų turėtų 
būti išvežta iš Europos. Abi 
šalys tada turėtų tik po 100 
užtaisų Amerikoje ir sovietu 
Azijoje. 

Dar be formalaus 
pasiūlymo 

Pasiūlydami globaliniu mas
tu panaikinti trumpesniųjų dis
tancijų raketas ir vidutinio nuo
tolio branduolines raketas pra
ėjusią savaitę. Amerika pasiūlė 
taip pat sovietams pritarti ir 
visiškam vidutinio nuotolio ra
ketų panaikinimui. Bet Wa-
shingtonas susilaikė įteikti 
formalų pasiūlymą. 

Senatoriai susirūpinę, kaip 
būtų įmanoma patikrinti, ar 

tokia su ta r t i s nelaužoma. 
..Patikrinti 100 užtaisų yra taip 
pat sunku, kaip inspektuoti 
100.000 tokių pat atominių 
užtaisų", pasakė sen. Moyni
han. 

Vienoje pranešta, kad sovietai 
pasiūlė planą pradėti tartis ir 
konvencionalinių jėgų pašali
nimu iš Europos, praneša Sovie
tų Sąjungos diplomatai. Šiame 
pasiūlyme įeina trumpųjų 
distancijų r ak to s , bet prieš jų 
pašalinimą priešinasi NATO 
valstybės, kurios pasisako tik už 
konvencionalinių pajėgų apri
bojimą. 

turės didelę ginklų vietovę, 
pasakė John Pike, federalinis 
mokslo direktorius karo reikalų 
tyrimui. 

„Labai sunku 
pradėti" 

Maskva. — Sovietų komu
nistų partijos generalinis sekre
torius sekmadienį pasakė, kad 
kai kurios Sovietų Sąjungos 
ekonominės ir socialinės pro
blemos gali ušsitęsti 10 ar 15 
metų, bet negalima gaišti laiko 
nepradedant jų spręsti dabar. 

Kremliaus vadovas savo pa
reiškimus padarė sovietų ir už
sienio žurnalistams po to. kai jis 
su savo žmona Raiša balsavo 
Maskvos centrinėje rinkimų 
būstinėje. Praėjusį sekmadieni 
Sovietų Sąjungoje įvyko balsa
vimai — į vietines pozicijas. 
Gyventojai galėjo iš partijos 
dviejų ar trijų kandidatų pasi
rinkti sau patinkamą ir už jį 
balsuoti. 

Plenumo posėdžiai 

Gorbačiovas sakė , kad 
Komunistų partijos centrinis 
komitetas turės plenumo posė 
džius už keliu dienu ir juose bus 
diskutuojamos ekonominės 
kraš to problemos. ..Daug 
problemų yra", sakė jis bal
suotojams, ..yra labai sunku 
pradėti, kad ratas suktųsi, bet 
kada jis pradės, tada jo niekas 
nebesustabdys". Jis kalbėjo apie 
sovietų butų trūkumą ir pa
žadėjo, kad kiekviena šeima 
turės savo butus apie 2000 
metus. Tai esąs jo toli siekiąs 
planas . ,,Gera tvarka , 
organizuotumas ir disciplina 
reikalinga persiorganizuojant, 
kad galėtume pasiekti konkre
čių rezultatų greičiau kiek
vienoje srityje". „Mes gerai 
žinome savo trūkumus, bet 
neturime išleisti iš akių, ką 
socializmas davė kiekvienam — 
teisę \ darbą, mokslą, nemo
kamą gydymą, butą. Tos tai yra 
mūsų bendruomenės vertybės*". 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Miami mieste pradėjo savo 
veiklą žuvusio B. Linder, žydų 
tautybės, tėvai ir kiti šeimos 
nariai prieš Nikaragvos Cont-
ras, kaltindami Amerikos poli
tiką, kuri nepadeda prokomu
nistinei sandinistų vyriausybės 
veiklai. 

— Balstogėje įvyko pirmoji 
pasienio prekybos mugė. kurioje 
su savo prekėmis dalyvavo 
Lenkijos, Baltarusijos. Ukrai
nos, Lietuvos. Latvijos. Estijos 
ir Kaliningrado srities gyven
tojai 

— Genevoje Amerikos nusi
ginklavimo derybų delegacija 
įteikė savo naują pasiūlymą, 
kad globaliniu mastu būtų eli
minuotos trumpesniųjų distan
cijų raketos ir taip pat ragino 
Sovietų Sąjungą sunaikinti 
vidutinio nuotolio visas raketas. 

— Jeruzalėje pirmą kartą Iz
raelis savo istorijoje rengiasi 
teisti 4 savo tautiečius, kurie 
buvo susitikę su Palestiniečių 
Išlaisvinimno organizacijos ats
tovais ir kalbėjosi taikos klausi
mais. Teismas turi prasidėti tre
čiadienį Ramle mieste, netoli 
nuo Tel Avivo. 

— Sidnėjaus mieste Vals
tybės sekretorius G. Shultzas 
labai griežtai kritikavo NATO 
pajėgų viršininką gen. Bernard 
Rogers, kuris pasakė, kad Rea-
gano administracija spaudė Eu
ropos kraštus, jog jie pasisakytų 
ųž palankią sutartį su rusais. 
Pagal Shultzą, generolo pareiš
k imas visai neat i t inka 
tikrenybei. 

— Bonoje Vak. Vokietijos vy
riausybė nusprendė neišduoti 
Amerikos prašomo teroristo 
Mohammed Hamadei už pagro
bimą TWA lėktuvo ir nužudy
mą amerikiečio naro. Jis bus 
teisiamas Vokietijoje už dviejų 
žmonių pagrobimą. 

Žodis užsieniui 
Kalbėdamas užsienio 

žurnal i s tams, Gorbačiovas 
pasakė, kad Sovietų Sąjunga 
yra pasiruošusi susi t ikt i 
Vakarus pusiaukelyje. kad 
išrištu esančius nesutarimus. 
..Pagrindinis dalykas yra pa
siekti nusiginklavimo". kalbėjo 
jis. Gorbačiovas sakė. kad dau
gelio kapitalistiniu kraštų vadai 
daugiau dėmesio kreipia į savo 
viešąją opiniją, negu, kad j ap
siginklavimo lenktynių sustab
dymą. „Mes manome, kad 
Vakarams trūksta realios 
politikos šiandien'*, pasakojo 
(torbačiovas. 

Prezidentas priėmė 
Krikščionybės Jubiliejaus 

delegaciją 
Įteiktos lietuvių sąžinės kalinių pavardės 
Washingtonas. Birželio 19 d. 

popietę prezidentas Reaganas 
savo būstinėje („Ovai ofTice") 
Baltuosiuose rūmuose susitiko 
su aštuoniais Lietuvos krikš
čionybės jubiliejaus komiteto 
atstovais, kurių tarpe buvo ne
priklausomos Lietuvos diploma
tinės tarnybos vadas dr. Stasys 
Bačkis. Prezidentas pasveikino 
visus lietuvius delegacijos na
rius, pastebėdamas, kad jis ge
rai pažįsta Lietuvos tikinčiųjų 
būklę ir užjaučia tuos žmones 
Lietuvoje, kurie gina žmogaus 
teises. 

Delegacijai vadovavęs vysk. 
Paulius Baltakis padėkojo pre
zidentui Reaganui už jo teikia
mą dėmesį Lietuvos krikščio
nybės jubiliejui ir už jo pakar
totinus pareiškimus lietuviu ad
resu, kurie lietuvių tautai su
teikia vilties įkvepia jos 
narius toliau ginti savo religinį 
tikėjimą bei tautinį identitetą. 
Vysk. Baltakis pateikė prezi
dentui laišką, pasirašytą visų 
delegacijos narių ir žadėjo jam 
įteikti sąrašą lietuvių sąžinės 
kalinių. 

Žydai nebenori 
matyti popiežiaus 

MV'ashingtonas. — Amerikos 
Žydu Kongresas atšaukė savo 
suplanuotą susitikimą Miami 
mieste su popiežiumi, kai jis šį 
rudenį lankysis Amerikoje dėl 
to, kad Vatikanas pakvietė at
vykti Austrijos prezidentą Kurt 
Waldheimą. Tai yra Holokausto 
aukų nužeminimas, sako minė
ta žydų organizacija. Paskuti
niais metais buvo padarytas žy
mus progresas katalikų ir žydų 
santykių pagerinimui, bet šis 
įvykis vėl pablogins tuo ryšius, 
sako tos žydų organizacijos ats
tovas Henry Siegman. 

Tuoj buvo suorganizuotos pro
testo demonstracijos Jeruzalėje, 
kur žydai nešė ir tokį plakatą, 
kuriame buvo išpaišytas naciu 
ženklas hakenkroicas ir ant jo 
kryžius. Kurt Waldheim žydų 
kaltinamas už bendradarbiavi
mą su naciais karo metu. Čia 
kyla klausimas, kaip žydai 
elgiasi su tais žydais, kurie ben
dradarbiavo irgi su naciais ir su 
komunistais. 

Iš Vatikano kalbėtojas pasa
kė, kad „popiežius iaikosi atvirų 
durų politikos. Jis gali priimti 
kiekviena valstybės vadą". 
Washingtone popiežius legato 
arkivysk. Pio Laghi atstovas 
pasakė, kad neatrodo, jog Wald-
heimo vizitas būtų atšauktas. 

— Nashvi l le mieste 
įvykusioje Amerikos miestų me
rų suvažiavime kalbėjo Namų 
ir Miestų departamento sekre
torius Samuel Pierce. Chicagos 
meras \Vashingtonas norėjo su 
juo turėti privatų pasitarimą, 
bet jis atsisakė. Chicaga su savo 
pigiųjų butų pinigų išeikvoji
mais turi daug nesibaigiančių 
problemų. 

— Leningrade gastroliavo 
Valstybinis muzikinis teatras iš 
Kauno. Ypač. kaip dirigentas 
Stasys Domarkas sako, buvo pa
lankiai sutikta reta mūsų šalies 
teatrų scenose Amadejaus 
Mozarto opera Don -luanas ir 
Sebalino komiška opera „Užsis
pyrėlės sutramdymas" 

Loreta Stukienė lietuvių 
vardu prezidentui į.teikė Lietu
vos krikščionybės jubiliejaus 
medalį, kurį jis žadėjo išstatyti 
savo busimoj prezidento biblio
tekoj. 

Seselė Igne Marijošiūtė pre
zidentui Reaganui įteikė įrė
mintą pogrindžio grupės kopiją-
Lietuvos Jaunimo Sąjungos 
sveikinimą prezidentui jo per
r ink imo proga, k a r t u su 
sveikinimo anglišku vertimu. 
Tas sveikinimas, kuris pasiekė 
Vakarus 1985 m. rugpjūčio mė
nesį ir buvo atspausdintas po
grindžio spaudos leidiny Juven-
tus Academia, prezidentui pa
darė didelį įspūdį. 

Jteikė sąžinės 
kalinių sąrašą 

Pasimatymui einant prie pa
baigos, prezidentas Reaganas 
priminė vysk. Baltakiui, kad 
pasimatymo pradžioj vyskupas 
žadėjęs jam pateikti lietuvių 
sąžinės kalinių sąrašą. Vysk. 
Bal takiu i perdavus sąrašą 
prezidentas užtikrino, kad jis jį 
įteiks Sovietų Sąjungos vadui 
Gorbačiovui ar paves Valstybės 
departamento sekretorių Shul
tzą ii oristat\Tti Sovietų Sąjun
gos Užsienio reikalų ministrui 
Shevardnadzei. 

Kojelis p a r ū p i n o 
pas imatymą 

Be anksčiau minėtų lietuvių, 
delegacijoj taip pat dalyvavo 
Jonas Kavaliūnas iš Chicagos, 
Angelė Nelsienė iš Los Angeles, 
kun. Kazimieras Pugevičius iš 
New Yorko ir Jonas Vaitkus iš 
Washingtono. Pasimatyme su 
prezidentu taipogi buvo pre
zidento asistentas Linas Kojelis, 
kuris šį pasimatymą lietuvių de
legacijai išrūpino. 

Prieš pasimatymą su prezi
dentu, delegacijos nariai pietavo 
Baltuosiuose rūmuose su val
džios atstovais, būtent Fritz Er-
marth. Tautinio Saugumo tary
bos sovietų skyriaus viršininku, 
ir Paulą Dobriansky. Valstybės 
departamento žmogaus teisių 
skyriaus pareigūne. Pietuose 
taip pat dalyvavo Amerikos Bal
so lietuvių skyriaus vedėjas Ro
mas Sakadolskis, Linas Kojelis 
ir jo asistentė Rita Bureikaitė. 

S p a u d o s konferencija 

Po pasimatymo su prezidentu. 
Lietuviu informacijos centro 
naujoje būstinėje VVashingtone 
įvyko spaudos konferencija, ku
rioje dalyvavo korespondentai iš 
National Catholic News Ser
vice, National Catolic Reporter 
ir Cleveland Plain Dealer. Ame
rikos Balsas ir Lasivės radijas 
taip pat atskirai pravedė pasi 
kalbėjimus su delegacijos na
riais. 

LIC 

KALENDORIUS 
Birželio 24 d.: šv. Jonas Krik*-

tytojas, Simplicija, Algiman 
tas. Budytė. 

Birželio 25 d.: Vilhelmas. Pro 
speras, Baniutė. Febronija. 

ORAS 

Saule teka 5:16, leidžiasi 8:29 
Temperatūra dieną 93 1.. 

nakti 71 1. 
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MALDA UŽBAIGTI VEIKLOS METAI 

Baigėsi mokslo metai, o su jais 
iškilmingomis vienetu suei
gomis baigiamas ir skaut iškų 
sueigų patalpose sezonas. Pra
sideda gražioji vasara su atosto
gomis, iškylomis gamtoje ir 
veiklos metai apvainikuojami 
metine stovykla, kurios laukta , 
apie kurią svajota per ištisus 
metus, lūkestį gaivinant pra 
ė jus ių s t o v y k l ų m a l o n i a i s 
prisiminimais. 

Vasaros veiklos sezono pra
džios pasiilgusios „Aušros Var
tų" tun to sesės iškilmingai tun
to sueigai Jaun imo cent ran 
susirinko birželio 7 d. Smagia i 
da inuodamos savo pamėg tą 
dainą ,.Mano žeme", įžygiavo 
jos mažojon salėn, ku r buvo 
pasit iktos džiaugsmingu plo
jimu šešių buvusių tuntininkių, 
tėvelių ir svečių. Su įžygiuo
jančiais vienetais ir jų draugi-
n inkėmis supažindino tunti-
n inke ps fil. Svajonė Kerelyte. 
Jaunosios vadovės ir buvusios 
t u n t i n i n k ė s apdovanojamos 
g ė l ė m i s , j o m s r e i š k i a m a 
padėka. Džiaugsmu švyti buv. 
tunt in inkių vs Alės Namikie-
n e s , vs Alb inos R a m a 
nauskienės , s. Adelės Izokai-
t ienės. s. Dalės Gotceitienės, vs 
fil. Danutės Eidukienes ir vs fil. 
Ilonos Laučienės veidai — JOS 
džiaugiasi, kad ju nuo paukš
tyčių augintos mergaitės, dabar 
jau mėlynais vyr. skaučių ar ža-
l i a i s s k a u t i n i n k i ų kak l a 
raiščiais pasipuošusios, tęsia jų 
pradėtą darbą. Šypsosi ir vieš
n ia ..Nerijos" tun t in inkė jvs 
I r ena Regienė, pati kažkada 
..Aušros Var tų" tun to gretose 
ž y g i a v u s i , d ž i a u g i a s i ma
tydama, kad yra t ę s t inumas , 
kad vadovių nestigs, kol bus 
lietuviškai jaučiančio jaunimo. 

Pr is ta toma šios vasaros sto
vyklos ..Girių paslapt is" virši
n inkė ps fil. Giedrė Penčyliene. 
J a i į teikiama gėlių puokšte ir 
viršininkės ženklas — Lazda. 
Perska i toma s. fil. Jolandos 
K e r e l i e n ė s s u k u r t a g r až i 
stovykline daina. Visos sueigos 
dalyves r a tu apsupusios virši
n inkę sesę Giedrę sudainuoja 
..Lauželis ", išklauso jos kvie
t imo stovyklon, paploja jos pa
skelbtam stovykliniam štabui. 

Pasidžiaugus būsima stovykla 
— laikas ir iškilmingajai daliai. 
Seses išsirikiuoja vienetais Ko
mandos, raportai ir skambusis 
tun to šūkis. Įnešus vėliavą, 
sugiedamas Lietuvos h imnas , 
p e r s k a i t o m a s LS Seser i jos 
Vyriausios skaut ininkes įsaky
mas, kur iuo } vyresniškumo 
laipsnius keliamos — į paskau 
tininkes laipsni —jauna ir vek'i 
tunto vadovė vyr. si. Renata Ra 
manauskai tė , o į skau t in inkes 

la ipsnį — ilgametė darbšt i 
Kaziuko mugių darb in inke , 
tun to stovyklos dainų ir pasi
rodymų kūrėja, tunto „Barbė — 
š imtadarbe ps. Rita Fabijo-
nienė. 

Sueigoje dalyvavusios skauti
ninkes ir skaut ininkai ratu ap
supa vėliavą. Įžodį pravedančiai 
vs fil D. Eidukienei pakvietus, 
į skaut in inkų ratą mamytės vs 
Alb inos R a m a n a u s k i e n ė s 
lydima. įžengia susijaudinusi 
Renata. Tvirtai skamba jau
nosios sesės pasižadėj imas. 
Žaliąjį kaklaraištį jai užriša 
mamytė, vs A. Ramanauskienė, 
o s k a u t i n i n k ų , - k i ų r a t e , 
džiaugsmo neslėpdami, šypsosi 
brolis s. Donatas Ramanauskas 
ir tėvelis vs fil Liudas Rama
nauskas . Renata nuoširdžiai 
sveikinama buvusiu vadovių ir 
ra te stovinčių sesių. Daina 
„Kur gintarais nusėtas jūrų 
k r a n t a s " ir vėliavos išnešimu 
baigiama iškilmingoji sueigos 
dalis, kurią sklandžiai pravedė 
vyr. si. Gailė Eidukaite. 

Paskut ine sueigos dalis — šv. 
Mišios, vs fil kun . Antano 
Saulaičio aukojamos už Lie
tuvos jaunimą, pr is imenant 
prieš 15-ka metų Kaune lieps
nose žuvusį jaunuolį Romą 
Kalantą. Ant staliuko jaunojo 
pasiryžėlio portretas ir šūkis 
..Laisvės Lietuvai!" vyr. si. 
Gailei Eidukaitei ir ps. Renatai 
Ramanauska i t e i perskaičius 
apie Romo Kalantos auką, 
giesme ..Sutelk mus, Vieš
patie", pradedamos šv. Mišios. 
S k a i t i n i u s ska i to p r i t y rus i 
skautė Asta Kazlauskai tė ir 
vyr. si. Ramunė Gaižutytė. Pa
mokslo metu kun. A. Saulai t is 
supažindina su Lietuvos krikš
to jubiliejumi ir jo ženklo sim 
bohka. Ženklas gražiai atvaiz
duotas sesių Parakininkai tes ir 
Slivmskaites laikomoje šio jubi
liejaus gairėje. 

Gražiai šiandien skamba visu 
sesių giedamos giesmės. 

Mišioms pasibaigus, dar kartą 
susitelkiama į ratą, giesme ir 
rankų paspaudimu baigiama 
sueiga — baigiami dar vieni 
sėkmingos skautiškos veiklos 
metai. 

IR 

„ Š i u o keliu e ik ! " — s k a u t i š k ų Sus i t i k tuv ių dalyviai . 

SKAUTIŠKOS SUSITIKTUVĖS 
Šių metų gegužės 23-25 die

nomis Beaumont stovyklavie
tėje, Rock Creek, Ohio, įvyko 
p r i ty rus ių skauč ių , - tų Susi-
tiktuvės, pavadintos „Šiuo keliu 
eik!". Dalyvavo g a u s u s būrys 
skautų, vadovų ir Seserijos bei 
Brolijos v y r i a u s i e j i s k a u t i 
n inka i : vs. t n . Stefa Ged
gaudienė ir vs fil Kazys Mato
nis . Kar tu s tovyklavo ir Vidu
r io rajono vadas vs A n t a n a s 
Paužuolis. 

Susitiktuvių pagrindinė tema: 
Š ių d i e n ų j a u n i m a s , jo 
galvosena, siekiai, moralė... Šios 
temos nagr inė jamos buvo labai 
pr i imtinos j a u n i m u i ir visą 
suvaž i av imo l a i k ą da lyv i a i 
mielai k lausės i pašnekes ių , 
noriai dalyvavo užsiėmimuose 
ir a k t y v i a i r e i š k ė s i visose 
diskusijose. 

I š k i l m i n g a s s u v a ž i a v i m o 
a t ida rymas įvyko šeštadienio 
ryte . Jo metu šešios skau tes 
davė pr i tyrusių skaučių įžodį. 
Po oficialaus Sus i t ik tuv ių ati
darymo vyko sus ipaž in imas su 
rašytojos vs Nijolės J a n k u -
tės-Užubalienės knyga „Nuo 
devynių iki p i rmos" . Po to buvo 
pašnekesys ir gyvos diskusijos. 
Pašnekesys buvo paįvai r in tas 
paruoštomis „savęs pažinimo" 
anketomis ir Clevelando vyres
nių skaučių suvaidintais kasdie
ninio gyvenimo vaizdeliais . 

Po pietų įvyko Skau to rama 

„21-jo amžiaus stovyklavimas'". 
S e p t y n i o s e s t o t y s e buvo 
mokoma, kaip stovyklauti kuo 
mažiau žalojant gamtą, kaip 
i šg ryn in t i užterš tą vandenį 
gėrimui ir visa eilė ki tų dalykų, 
k u r i e b ū t i n i ž inot i 
stovyklaujant. 

Vėliau, dienos me tu , vyko 
užsiėmimas „Kelio gairės". Šio 
u ž s i ė m i m o m e t u s k a u t a i 
g r u p ė m i s t u r ė j o a t l i k t i 
uždavinį: surašyti ką jiems sako 
tėva i , d rauga i , t ikėj imas ir 
ap l inka pagal įvair ius skau
t i škus kelionės ženklus, kaip 
„šiuo keliu eik", „sustok", ir t.t. 
Čia išryškėjo įvairūs jaunimą 
liečiantieji dalykai, kaip sveika
t a , savęs žalojimas — narko
t ikai , savigarba, pasit ikėjimas 
savimi ir kiti. Po to turėjo 
išr inkti , kurie da lykai jų nuo
mone svarbiausi ir nupiešti pla
katą, juos išryškinant . 

Po užs iėmimo vyko pasi
ruošimas šv. Mišioms. Apmąs
čius įvairius k laus imus ir susi
kaupus , dalyvauta šv. Mišiose, 
kurias atnašavo kunigas Juozas 
Bacevičius. 

Vaka re įvyko pasil inksmi
nimas — šokiai. 

Sekmadienio ry tą pravestas 
pašnekesys ir. užsiėmimas apie 
600 metų krikščionybės Lie
tuvoje jub i l ie jų . Ke tu r io se 
stotyse skauta i įgijo žinių apie 
žymius Marijos paveiks lus , 

krikščionybės įtaką lietuviš
kame mene, žymius žmones 
šaiia šv. Kazimiero ir apie 
arkivyskupą Jurgį Matulaitį. 

Po užs iėmimo vyko pasi
ruošimas „video" rekordavimui. 
Aptarti įvairūs komunikacijos 
būdai. Pagal vieną komunika
cijos būdą, būtent televiziją, 
suvažiavime sudarytos skau 
čių.-tų skiltys turėjo sukurt i ir 
surepetuoti trumpus vaizdelius 
(panašiai kaip, kad matomus 
televizijoje: kasdieninė mankš
ta, reklama, žinios ir t.t.). kurie 
vėliau buvo užrekorduoti ir 
v a k a r e v i s i ems da lyv i ams 
parodyti. Po pietų stočių sis
tema buvo išryškinta visa eilė 
komunikacijos būdų, kaip mimi
ka, kūno kalba, lietuvių spauda 
išeivijoje ir Lietuvoje ir kit i . 

P a v a k a r y j e skautai buvo 
s u p a ž i n d i n t i su ps. Algio 
Rukšėno knyga „Is That You 
Laughing Comrade?" Knygą 
pris tatė pats autorius. 

Sekmadienio vakaras baigtas 
nuotaikingu laužu, kur iame 
lietuviškai buvo suvaidinti įvai
rūs anekdotai . 

Abi dienas tarp programos 
dalių skautams buvo suteikta 
proga ir pajudėti. Pravesti įdo
mūs vadovų sugalvoti ir paruoš
ti žaidimai. 

Pi rmadienio rytą, po susi
tvarkymo ir Susitiktuvių uždą 
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rymo, graži Beaumont stovykla
vietė ištuštėjo. Tebeskambėjo 
atsisveikinimo žodžiai „Iki ki tų 
Susitiktuvių!". 

Prityrusių skaučių,-tų skyrių 
vadovai ir šio suvažiavimo ren
gėjai: ps fil Laimutė Svarcai-
tė-Kormos ir s. Donatas Rama
nauskas. Gražus būrys, puikiai 
pasiruošusių ir pra vedusių įvai
rias programos dalis, vadovų 
nulėmė S u s i t i k t u v i ų 
pasisekimą. L.K. 

OR. JAMES V. HUDSON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 st St. 

434-0201 
Valandos pagai susitarimą 

Pensininkams nuoia>da 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IS CMRUFiGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LiGCS 
IR ODOS CHiRURGl-A 

(Augliai nuimami ofse) 
2434 W. 71 SVe«t Chicago 
Tai. 434-5*49 (vei«ia 24 vai) 

°irm artr . ketv . £»nKt nuo 12 iki 6 v v 

Dr. Romualdas Povilaitis 
D A N T Ų GYDYT }JAS 

Tel , 767-7573 
5780 Archer Ave. 

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

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkam* nuolaida 

2436 VV. LithuanUn Plaza Court 
Chicago, I l l inois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagai susitarime 

Ofs. "35-4477; 
Re/. 24e>-0ūe>7; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPFCIAi YBF. - NERVŲ IR 

EMOCMES LIGOS 
CRAVMORl) MEDICAl BLILDINC, 

t>449 So. Pulaski Road 

Ofs . tel. LL 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
C Y D Y T O I A S !R CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 
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MANO KELIONĖ Į 
BURIAVIMO 
STOVYKLĄ 

Kelionę pradėjome šeštadieni, 
ketvirtą valandą ryto. Stovykla 
turėjo prasidėti tą pačią dieną 
po pietų. Kelionė nuo Toronto 
iki Muskegon, Michigan, nėra 
lengva, nes reikia išsėdėti ma
šinoje arti 10 valandų. 

„Aušros Vartų" tuntininkė ps fil Svajonė Kerelyte ir jos pavaduotoja v. 
si. t.n. Ramunė Gaižutytė. 

rvtvvirta skautininke seimojo. Iškilmingoje „Aušros Variu"" tunto sueigoje 
szodi davusią paskauumnke Renata'su ge'.emis sveikina broli.-, s Dona 
tas Ramanauskas, mamytė vs Albina ir tėvelis vs fil Liudas Ramanauskai. 

Kiti iš Toronto buvo toje 
stovykloje j au praėjusią vasarą, 
o aš vykau pirmą karta , i r 
pažinojau t ik keletą skautų iš 
Chicagos. Nežinojau ko t ikėt is . 
Kelionė per Michigan valstiją 
plentu yra nuobodi, nors mies
tai gražus. 

Stovyklą pas iekėme maždaug 
3 vai. po pietų ir mano rūpesčiai 
baigėsi, nes ten buvo tik keli 
skautai , o dauguma da r nebuvo 
atvykę. Po kelių valandų visi 
suvažiavo. Nors jų anksčiau 
nepažinojau, visi buvo malonūs 
ir draugiški . Atėjus vakarui , 
turėjau t r is pa lap inės drauges . 
Kadangi buvo labai vėlu, nu ta r 
ta. kad sesės pirmą nakt į nak
vos vietos .šeimininkų name. 

K ita rytą prasidėjo stovykla — 
buriavimo moks las . Aš buvau 
labai sus i rūp inus i , nes labai 
mažai žinojau apie bur iav imą 

Pasijutau geriau, kai pamačiau, 
kad ir kiti tiek pa t težinojo. Visi 
penkiasdešimt j ū r ų skautų ir 
skaučių buvom suskirstyti į 
grupes po ke tu r i s ir kiekviena 
grupė turėjo savo instruktorių. 
Kiekvieną dieną praleisdavom 
ant skirtingo laivo — nuo 8 vai. 
ryto iki pietų, ir po pietų — iki 
šeštos valandos vakaro. 

Laikas prabėgo taip greitai, 
jog nepastebėjome, kad savaitė 
jau baigiasi ir laikas mums 
visiems išsiskirstyti. Atsisveiki
n imas buvo labai liūdnas, nes 
reikės laukti iš t isus metus, kol 
vėl susi t iksime. . . 

Ką aš i šmokau per vieną 
sava i t ę p ra le idus i laive, to 
niekad nebūčiau išmokusi iš 
knygų. Aš bū t ina i stengsiuosi 
dalyvauti toje stovykloje ir šią 
vasarą! 

g. Krist ina Janavičiūtė 

PASKUBĖKITE ATLIKTI 
REGISTRACIJĄ 

Chicagos skautų ir skaučių 
t u n t ų vadovybės ragina visus 
d a r n e u ž s i r e g i s t r a v u s i u s 
s tovyklaut i brolius ir seses 
registraciją nedelsiant atlikti — 
delsimas labai apsunkinta vado
v a m s ir k i t am pe r sona lu i 
t inkamai pasiruošti stovykla
vimui. Pr ieš išsiunčiant paštu, 
prašoma patikrinti, kad viskas 
būtų t inkamai užpildyta ir pasi
rašyta t a m tikslui nurodytose 
vietose, o taip pat nepamiršti 
įrašyti skautų tėvų tur imų jų 
šeimoms draudimo bendrovių 
pavadinimai,poliso Nr., tai ypač 
svarbu susižeidimo ar sunkes
nio susirgimo atveju. 

J Ū R Ų SKAUTAI RUOŠIASI 
ILGAM STOVYKLAVIMUI 

Chicagos jūrų skautai ir skau
t ė s š i e m e t ruošias i i lgam 
stovyklavimui JAV-ėse ir Kana
doje. Nuo liepos 11 d. iki liepos 
25 d. bus stovyklaujama Rako 
stovyklavietėje. Custer, Michi
g a n , s avo met inėse t u n t ų 
stovyklose. Nuo liepos 25 d. iki 
rugpjūčio 1 d. jūrų skautai ir 
skautės, gintares ir budžiai (jau
nesnieji) turės vienos savaitės 
LS Brolijos ir LS Seserijos jūrų 
skautų,-čių skyrių ruošiamą 
buriavimo stovyklą, kuri vyks 
netoli Muskogen, Mich. Si bus 
jau trečia tokia stovykla ir šiais 
metais laukiama atvykstant ir 
gražaus kanadiečiu būrio. Po 
buriavimo stovyklos bus vyks
t ama vienai savaitei į Kanadą 
— į „Romuvos" stovyklą. Beje. 
keletas brolių ir sesių dalyvaus 
ir Rako stovyklavietėje liepos 
4-11 dienomis vyksiančioje 
„Ąžuolo" ir „Gintaro" vadovų.-
vių mokykloje. Visiems linkime 
gero vėjo ir daug naudingo 
patyrimo! 

DR. A. B. GLEVECKAS 
G Y D \ rOfAS IR CHIRIRC.AS 

Tel. - 233-8553 
SPFCTAl YBF AKU' LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
\ alan<lt>s panai Mi-.it,ir'm.i 

Ofiso tel. — 582-0221 
OR. JANINA JAKSEVlClUS 

lOKŠA 
YAIK'V' LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 

Ofs . te l . 471-3300; r ez . 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS — SlRD'ES LIGOS 

7722 S. Kedzie A v e . , 
Chicago, III. 60652 

Pirm , antr., ketv. ir penkt 
pagal susitarimą 

Valandos pagal susitarimą 

o l32 S. Ked/ie Ave. ChifaRO 
VVA 5-2670 arba 48<>-444 i 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS UGOS 

KOSMFTINr CHIRURGU A 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagai susitarimą 

OR. A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybe vidaus ir krau;o ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusiu venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 '< 

Valandos pagal susitarimą: 
Penkt antr ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

Namu 584-5527 

OR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS 1 IGOS 

C H I R L R C I I A 
f 132 S. Ked/ic, Crrkago. I I I . 

Te l . 025-2*70 
1185 Pundee Ave., f lR i n , I I I . KH20 

1 c l . 742-0255 
\ .ibni.li>> pagal MiMt.inm.i 
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Atėjo išeivijai 

AKCIJOS VALANDA 
Sovietų Sąjunga gerai supran

ta, kad jos grobuoniškiems 
siekimams didžiausia kliūtis 
yra laisvę ginanti Amerika. 
Žinodama, kaip čia politika 
labai priklauso nuo balsuotojų, 
nuo piliečių, dabar užsimojo iš
plauti JAV gyventojų smegenis 
ir laimėti juos savo siekimams. 
Viena iš Maskvos pasirinktų pa
stangų šioje srityje yra perdėtas 
JAV ir Sovietų sąjungos mies
tų „seseriškas, broliškas" supo-
ravimas. Įtraukiant į tas pas
tangas amerikiečius, net gau
nama iš jų lėšų tuos projektus 
vykdyti — žmonių skiriamomis 
aukomis , pajamomis už 
parengimus. 

Šitą Maskvos propagandinį 
užmojį gerai gali sukliudyti lie
tuviai išeiviai, ypač jungdamiesi 
su kitais iš savo krašto išblokš
tais žmonėmis, kurių tėvynė yra 
okupuota Sovietų Sąjungos. 
Kad mūsų išeivija žinotų, kurie 
miestai pirmiausia norima „se
seriškai" suporuoti, čia pa
duodama jų sąrašą, kad 
atitinkamo miesto išeivija sektų 
įvykius, būtų budri ir imtųsi 
reikiamų pastangų. Su įvairiais 
okupuotų kraštų ir pačių So
vietų miestais pasiryžta pirmo
je eilėje suporuoti šie Amerikos 
miestai Aberdeen, SD, Amit-
ville, NY, Anchorage, AK, At
lanta , GA, Auburn, NY, 
Claksville, MD, Baltimore, MD, 
Bellingham, MA, Birmingham, 
WA, Binghamton, NY, Black 
Mountain, NC, Normai, IL, 
Boulder, CO, Putney. VT, Top-
sham, ME, Buffalo, NY, Ellen, 
MA,. Cambridge. MA, Boston, 
MA, Carlisle, PA, Chapel Hill, 
NC. Charlotte, NC, Charlottes-
ville, VA, Chicago, IL, Cincin-
nati, OH, Cleveland Hts, OH, 
Shaker Heights, OH, Corning, 
NY, Cornwall-Hudson, N.Y., 
Cottage Grove, OR, Dalias TX, 
Davis CA, Delaware, OH, 
Detroit, MI, Duluth, MN, Eau 
Claire, W, Erie, PA, Eugene, 
OR, Eureka, MT, Fargo, ND, 
Wayne, OH, Fredericksburg, 
VA, Fremont, CA, Ft. Collins, 
CO, Gainesville, FL, Galesville, 
WI, Garret Park, MD, Houston, 
TX, Hudson, OH, Ithaca, NY, 
Atlantic Beach, FL, Jack-
sonville, FL, Jefferson City, 
MD, Kansas City, KS, Kansas 
City, MO, Ketchum, ID, Kiel, 
WI, Lawrence KS, Lincoln, NE, 
Long Beach, CA, Los Alamos. 
NM, Madison, WI, Medford, OR, 
Mobile, AL, Modesto, C A, E 
Montpelier, VT, Nevvburyport, 
MA, Northampton, MA, Oak-
land, CA, Kensington, CA, 
Ocala, FL, Olympia, MA, S. 
Orange, NJ, Palo Alto, CA, 
Philadelphia, PA, Portland, OR, 
Releigh, NC, Rapid City, SD 
Richmond, IN, Rochelle, IL, 
Pittsford, NY, Sacramento, CA, 
Bryte, CA, Salem, OR, S. 
Hamilton, MA, Salina, KS, Salt 
Lake City, UT, La Jolla, CA, 
San Diego, CA, San Francisco, 
CA, San Pedro, CA, Santa Bar
bara, CA, Santa Cruz, CA, San
ta Fe, NM, Washington, DC, 
Seattle, WA, Seąuim, WA, 
Sheboygan, WI, Sheridan, NY, 
Sonoma, CA, Lemont, PA, 
Custer, MI, Stevens Point, WI, 
Tallahasse, FL, Trenton, NJ, 
Tucson, AZ, Winslow, ME, 
Wiliamstown, MA, Worcester, 
MA, Nytheville, VA. 

Matome, kaip platūs yra 
Maskvos propagandiniai 
užmojai. Kiekviename mieste 
parinktas amerikietis, kuris tą 
miesto ryšį su Sovietų miestu 
organizuotų, telktų lėšas, kad 
visa propaganda vyktų pačių 
amerikiečių pinigais. Didesni 
miestai dar yra išdalinti rajo
nais. Kiekvienam jų parinktas 
amerikietis organizuotojas. Tie 
vadovaujantieji asmenys dar su
telkia talkininkus. Tų miestų 

KURIA LINKME 
SUKTI LAISVĖS KOVĄ 

lietuviai tur i sukrusti. Sueiti į 
ryšį su kitų pavergtų tautų 
atstovais ir dėti visas pastangas 
soviet inei p ropaganda i 
pasipriešinti. 

Visų pirma reikia kontaktuoti 
miesto merą ir jam priminti, 
kad toks seserijos susxw. rimas 
negali bū t i oficialiai pasi
rašytas. Reikalauti, kad pirma 
šie projektai būtų aptarti su 
gyventojų atstovais ir šiuose 
pasitarimuose iškelti Maskvos 
užmačias ir pabrėžti, kad tik 
tada gali būti miestų brolia
vimasis puoselėjamas, kai tie 
miestai bus laisvi, kaip yra A-
merikos miestai, o ypač sovieti
niais miestais negali būti vadi
nami okupuotos Lietuvos, Es
tijos, Latvijos Ukrainos ar kitų 
pagrobtų šalių miestai. Kai tie 
kraštai bus laisvi, tada vyks 
broliavimasis. 

Jau su kai kuriais miestais 
tokio broliavimosi sutartys ap
tartos, pavyzdžiui, tarp Madi-

sono ir Voronežo, bet pasirašyti 
broliavimosi sutartis tarp Ma-
disono ir ,,sovietinio" Vilniaus 
lietuviai, energingai veikdami, 
sukliudė, reikiamai perspėjo. 

Tokio broliavimosi sutartys 
pagrinde apima šiuos punk
tus . Gyventoja i Amerikos 
miesto oficialiai jungias i 
su sovietiniu miestu, pasi
ryžę pala ikyt i ryšius. Mes 
siekiame ugdyti draugystę ir 
susipratimą tarp tų gyventojų 
šių dviejų miestų ir puoselėti pa
saulio taikos dvasią. Šiuo pro
jektu mes skatiname dalintis ir 
keistis pasiekimais kultūros, is
torijos, religijos, meno, rankdar
bių, pramonės ir prekybos 
srityse. Mes skatiname asme
nišką keitimąsi švietimo srity
je, susirašinėjime, skaityme, 
mene, keliavime, o taip pat 
keitimąsi institucijų lygyje, nuo 
pradžios mokyklų iki universi
te tų . Mūsų cent r inė or
ganizacija — Sister Cities Inter
national — reikalauja, kad 
broliškų miestų bendravimas 
būtų bešališkas. Taigi mes pa-

. brėžiame reikalą dialogo ir 
žmonių bendrav imo. Mes 
pripažįstame, kad yra politinių 
ir ekonominių skirtumų tarp 
žmonių, miestų ir tautų. Šio pro
jekto patariamosios komisijos 
nariai ir taip pat vadovaujantis 
komitetas nebus surištas kokiu 
nors politiniu įsitikinimu kas 
liečia vieną ar kitą broliavimosi 
miestą. Mes skatiname daly
vauti toje miestų jungtyje tuos, 
kurie yra susiinteresavę pa
gerinti tautinius santykius ir 
darbuotis siekiant taikos. 

Reikia ieškoti naujų būdų 
Kas įvyko Lietuvoje lygiai 

prieš 47-rius metus, visi, bent 
čia susirinkę, gerai žinome. Bir
želio 15 dieną prieš 47-rius 
metus Lietuvą okupavo rusų 
raudonoji armija ir lietuvių 
t a u t a i uždėjo komunist inį 
jungą. 

O po vienerių metų 

DAINA KOJELYTĖ 

Tas propagandinis bendra-
vimosi masalas suformuluotas 
gana nekaltai, tačiau gyvenimo 
praktika rodo ką kitą. Kai tais 
broliavimosi tikslais į Madisoną 
atvyko Vilniaus burmistras 
Algirdas Vileikis su jį lydėjusiu 
politruku, Madisono lietuviai 
bendrame pasitarime su savo 
miesto burmistru paklausė, ar, 
pasirašius brolybės sutartį, 
kurioje numatomas ir bendra
vimas religinėj srity, bus galima 
s iųs t i į Lie tuvą re l igines 
knygas. Vilniaus burmistras ne
galėjo pažadėti nei laisvės siųsti 
religines knygas, nei apskritai 
kitas knygas. 

Kai Madisono l ie tuvia i 
pak lausė , a r pas ike ič iant 
ke l iau to ja i s , men in inka i s , 
p a s k a i t i n i n k a i s Madisono 
l ie tuvia i galės pas i r ink t i 
asmenis, kuriuos nori iškviesti, 
tai atvykęs iš už geležinės 
uždangos burmistras to negaėljo 
pažadėti. Taigi galės vykti tik 
okupanto parinkti propagandis
tai. 

Tai vis gudriai suformuluoti, 
rūpestingai užmaskuoti Sovietų 
propagandiniai siekimai, ku
riems pavergtų tautų atstovams 
reikia ryžtingai pasipriešinti. 

Juoz . P r . 

skaičius vien lietuvių komu
nistų žuvo nuo Stalino rankos, 
pagal naudojamą formulę „žuvo 
neteisėtai represuotas asmeny
bės kulto sąlygomis". Nei anks-

• čiau, nei šiandieną reklamuo-
1941 jamo „glasnost" metu jokiame 

metų birželio 14 dieną, prasidėjo sovietų laikraštyje, žurnale ar 
didieji lietuvių tautos vežimai į valdžios aprobuotose knygose 
Sibirą. Per tris dienas barba- nerasime nė švelnaus priekaišto 
r iškose sąlygose rusai iš komunistų partijai ar vyriausy-
Lietuvos išvešė daugiau kaip bei už komunistinio režimo 
34,000 žmonių. Pridėjus visų padarytus nusikaltimus prieš 
metų nuostolius nužudytais, nerusiškas tautas. 
anksčiau išvežtais ir į kalėjimus 
sukimštais lietuviais, Lietuva 
per pirmąjį bolševikmetį neteko 

Ar galima laukti komunisti
nio režimo Sovietų Sąjungoje su-
iiberalėjimo? Jei neužsimerk-

apie 50.000 žmonių. Už savai- sime i istorinę patirtį, turime 
tės nuo vežimų pradžios, birže- duoti neigiamą atsakimą. Lie-
lio 22 dieną, įvyko lietuvių tuvos ir Rusijos santykių istori-
tautos sukilimas, pareikalavęs joje nėra buvę atsitikimo, kad 
iš lietuvių tautos dar 2000 caristinė ar komunistinė Rusi-
gyvybių. ja bei kada būtų gera valia pa-

Paskui, kaip žinome, vyko dėjusi Lietuvai. Kai kas gali pa-
antinacinė rezistencija, rusams sakyti, ypač apsilankę Lietuvo-
grįžtant masiškas pasitrauki- je, kad nuo Stalino laikų daug 
mas į Vakarus, o po to dešimt- kas yra pasikeitę į gerą pusę, 
mėtį trukusios partizanų kovos. 

Dr. Adolfo Damušio apskaičia
vimu dėl rusų komunistų ir na
cių teroro Lietuva patyrė 
1,116,700 gyventojų nuostolį. 

kad liberalizacijos procesas 
vyksta. Bet taip galvodami ir 
sakydami, mes pražiūrime 
vieną esminį dalyką: visi pa
gerėjimai ir palengvinimai žmo-

Tai vienas trečdalis mūsų tau- nėms ateina kaip komunistų 
tos. („Į Laisvę" 1986 m. gruo- partijos ir aplamai sovietinio 
džio mėn.). režimo malonė, o ne kaip įsta-

Aišku, kad vėliau ėjusius tyminė žmogaus teisė. Tai yra 
įvykius iššaukė ankstyvesnieji, visų despotinių režimų pasau-
Deportacijos vyko, nes Lietuva lyje naudojama taktika. Tokia 
buvo svetimos ir baisiai barba- buvo praeityje, tokia liks ir 
riškos jėgos pavergta. 1941 ateityje. 
metų birželio 22 dieną Lietuva Paimkime patį paskutinį 
sukilo prieš okupantą, kuris pagerėjimą. Maskva paskelbė 
vykdė smurtą, kokio civilizuo- sustabdanti Amerikos Balso 
tas pasaulis nepažįsta. Vėliau radijo transliacijų trukdymus, 
antinacinė rezistencija ir parti- Bet Laisvosios Europos ir 
zaninis karas prieš bolševikus Laisvės radijų programoms 
buvo pasekmės pirminio blogio trukdymai tęsiami. Kai prieš 
— okupapijos. porą savaičių NBC televizijos 

Čia reiktų Č tkreipti dėmesį į korespondentė paklausė sovietų 
vieną faktą, kuris per mažai ak- vyriausybės kalbėtojo Gerasi-
centuojamas, ypač informuojant movo, kodėl po 70 metų sovie-
pasaulį Lietuvos klausimu. Sta- tinė valdžia neleidžia žmonėms 
linas mirė 1953 metais, o 1956 laisvai klausytis įvairių nuo
metais Chruščiovas jį pasmerkė rrionių, Gerasimovas atsakė: 
kaip niekšą, despotą, žmogžudį. „Jei yra du krepšiai vaisių, 
Bet Stalinas nebuvo pasmerk- vienas sukirmijusių, o kitas 
tas už tai, kad jis išžudė mili- sveikų, tai mes pasirenkame 
jonus ukrainiečių, trečdalį sveikuosius". Ko jis nepasakė, 
lietuvių tautos, tokią pat pro- yra tai, kad parinkimą žmo-
porciją kitų pabaltiečių, kad nėms padaro valdžia, o nelei-
pavergė nepriklausomus kraš- džiama patiems žmonėms pasi-
tus, kad visus rusiškos imperijos rinkti. Ta valdžios vadinama 
žmones padarė vergais. Pagrin- „malonė" kiekvieną dieną gali 
dinai Stalinas buvo nuvainikuo
tas už tai kad išžudė didelį 
skaičių komunistų. Pavar
tykime tik „Mažąją lietuviškąją 

būti atimta ir šiuo atveju 
Amerikos Balso transliacijos vėl 
pradedamos trukdyti. 

Sovietinė konstitucija sovietų 
tarybinę enciklopediją" ir piliečiams garantuoja visas 
pamatysime, koks didelis teises, kaip ir demokratinių 

kraštų konstitucijos. Bet tos 
vadinamos „garantijos" yra 
apribojamos kitais valdžios 
įstatymais ir potvarkiais, kad 
jos tampa bereikšmės. Todėl 
pvz. konstitucinė teisė sovie
tinėms respublikoms išstoti iš 
Sov. Sąjungos lieka tik propa
gandinis burbulas, nes konkre
tūs bandymai dėl išstojimo pra
vesti respublikose plebiscitą yra 
kvalifikuojami kaip valstybinis 
nusikaltimas, susilaukiąs sun
kiausių bausmių. Tą patį 
galima pasakyti apie sovietų 
konstitucijos garan tuo tas 
spaudos, religijos, susirinkimų 
ir kitas laisves. 

Sovietų konstitucines apgau
les pailiustruoti galima ir kitu 
pavyzdžiu. Konstitucija sako. 
kad Sovietų Sąjungoje religija 
a tskir ta nuo Valstybės. 
Vakaruose tą dalyką taip ir 
supranta. Tikrovėje gi religija 
ne atskirta nuo valstybės, bet 
perduota visiškon ateistinės val
džios kontrolėn. Ir kai valdžia 
ten leidžia išleisti maldyną, ri
botą Šv. Rašto kiekį ar katalikų 
kalendorių, kai kas šioje pusėje 
priima tai. kaip režimo libera-
lėjimą. Bet tai yra, lyg vaikams 
saldainiukų, „malonių" daliji
mas propagandiniu tikslu. 

Dar kitas pavyzdys. Paleidžia
mi tam tikras skaičius kalinių, 
kurie net sovietiniams įstatams 
nebuvo nusikaltę. Tačiau val
džia reikalauja, kad paleistieji 
pasirašytų tam tikrus pasiža
dėjimus, liečiančius jų toli
mesnę elgseną. Tai ne liberalė-
jimas. Liberalėjimas būtų, jei 
nekaltai įkalintus paleisdama 
valdžia paskelbtų, jog jie ne
teisingai buvo nubausti ir už 
skriaudas jiems būtų atsilygi
nama. 

Taigi Sovietų Sąjungoje paste
bimo liberalėjimo iš tiesų nėra, 
o tik yra prisitaikymas prie 
naujų sąlygų. Pagaliau, jei ir 
būtų liberalėjimas, tai mums to 
negana. Mūsų tikslas — laisva 
ir nepriklausoma Lietuva. 

Šiandiena minime Birželio 
įvykius, kurie kartais vadinami 
„baisiojo birželio įvykiais" arba 
„išvežimų minėjimais". Tie 
minėjimai prasidėjo seniai, 
kada aš dar nebuvau gimusi. 
Pripratome prie minėjimų 
stiliaus: pagrindinis kalbėtojas, 
rezoliucijos priėmimas, meninė 
dalis, Tautos himnas, kartais 
dar kavutė. 

Laisvajame pasaulyje, atrodo, 
nebejaučiama, kad „baisusis 
birželis" lietuvių tautoje nėra 
užsibaigęs, ir mes minime jį 

kaip užbaigtą praeities įvykį, 
kaip minėtume Mindaugo karū
naciją. Žalgirio mūšį, Liublino 
uniją ar kitą praeities įvykį, 
neturintį tiesioginio poveikio i 
dabartį. Mes sustingome minė
jimo formose. O kaip lietuvių 
tauta anoje pusėje? 

Tauta „baisiojo b i r že l io" 
skausmą — patirtą okupacijose, 
trėmimuose, terore — gyvai 
tebejaučia ir yra nuolatiniame 
pasipriešinime okupantui. To 
pasipriešinimo formos nuolat 
keitėsi: 1941-jų metų sukilimas, 
antinacinė rezistencija, pokario 
partizanų kovos, pogrindžio 
spauda. Kalantos žygis, de
monstracijos, peticijos, Lietuvos 
Helsinkio grupės ir Tikinčiųjų 
teisėms ginti komiteto veikla ir 
kiti būdai. 

Visa ta 47 metų laikotarpio 
rezistencija pareikalavo didelių 
lietuvių tautos aukų. Mūsų 
likimo broliai ir seserys latviai 
ir estai buvo ramesni, bet jie ir
gi patyrė didelius nuostolius 
Gal kraujo aukos mažesėns, bet 
Estijoje likę tik puse gyventojų 
estų, o Latvijoje 63 nuošimčiai. 
Lietuvoje dar vis laikosi apie 
80% 

Šiuo metu sujudo ir latviai . 
Praėjusiais metais susiorga
nizavo Latvijos Helsinkio ko
mitetas, pasivadinęs „Helsinki 
86", ir pradėjo viešą veiklą. Čia 
turiu svarbų to komiteto doku
mentą, iš latvių kalbos išverstą 
į anglų, kuriame apie 1941 
metų trėmimus tarp kito sako
ma: „Tą genocidinę akciją di
rigavo komunistų partija. Iki 
šios dienos partija nerado rei
kalo atsiprašyti, nekalbant j au 
apie moralinių ir medžiaginių 
skriaudų atlyginimą. Ką girdi
me — tai tik migloti išsireiški
mai apie kažkokį kultą. Mes, 
„Helsinki 86" grupė, apsispren
dėme pagerbti Latvijos genoci
dines sovietizacijos aukas bir
želio 14 dieną 3 vai. po pietų 
prie Laisvės paminklo Rygoje 
padėdami gėlių". 

Pranešime kviečiami latviai iš 
visur atvykti dalyvauti gėlių 
padėjime ir vienos minutės susi
kaupime. Kajp pranešama, pa
kviesti ir lietuviai iš Lietuvos. 
Toksai Rygoje turėjo įvykti 
„Birželio įvykių" arba trėmimų 
minėjimas. Trumpas, tik vienos 
minutės tyliu susikaupimu ir 
gėlių vainiko padėjimu prie 
Laisvės paminklo. Bet galima 
įsivaizduoti, su kokiu dvasiniu 
pakilimu prie Rygos laisvės pa
minklo rinkosi to minėjimo da
lyviai. Aišku, su didele į tampa 
„minėjimo" prie Laisvės pa
minklo laukė ir visa latvių tau
ta. Jiems, kaip ir m u m s . 
neaišku, ar r ež imas gėl ių 
padėjimą tremtinių prisimini
mui toleruos ar policija besi
renkančius vaikys, fotografuos, 

organizatuorius areštuos? Juk 
ta i turbūt pirmas kartas latvių 
rezistencijoje, kad toks praneši
mas viešai paskelbtas iš anks
to. Ne tik savo priemonėmis 
„Helsinki 86" nariai apie tai 
skelbė Latvijoje, bet apie tai 
latvių, lietuvių ir estų kalbomis 
pranešė Amerikos Balsui ir 
Laisvosios Europos radijui. 

Mes galime įsivaizduoti, kaip 
tas poros minučių minėjimas su
jungia tautinei rezistencijai visą 
l a tv ių tautą. Jau tai nėra 
praeities įvykio minėjimas, o pa
sipriešinimas dabartiniam lat
vių mažinimo ir rusų didinimo 
Latvijoje procesui. Bus padėję 
latviai vainiką prie Laisvės 
paminklo. Nors režimas fizi
ne jėga jiems sutrukdyti, t a s 
įvykis reiškia latvių rezisten
cijos renesansą. Mano suprati
mu, tas renesansas prasidėjo 
praėjusiais metais su Jūrmalos 
(prie Rygos) konferencija, kurią 
ne t kai kurie mūsų lietuvių 
veiksniai norėjo suardyti. 

Kiek ilgiau sustojau prie trė
mimų minėjimo šiandieną Ry
goje todėl, kad ir mes laisvajame 
pasaulyje pagalvotume, ar ne
re ikia mūsų minėjimams duoti 
naujos linkmes. Jei į 1941 metų 
t rėmimus žiūrėsime ne kaip į 
istorinį įvykį, o kaip ir į dabar 
besitęsiantį, kad ir kitomis for
momis, procesą, tai tais minėji
mais turėtume siekti bent dvie
jų tikslų: laisvojo pasaulio tal
kos tą procesą sustabdyti ir an
t r a — stiprinti tautos rezisten
cinę dvasią. 

Yra tikras faktas, kad visa 
t au ta džiaugiasi nuo 1982 metų 
JAV-ių Kongrese pravedamo
mis Baltų laisvės dienos rezo
liucijomis ir prezidento pro
klamacijomis. Tauta žino. kad 
išeivija dirba jos labui. Tai 
st iprina tautos rezistenciją. 
Šia is metais Baltų laisvės 
dienos rezoliucija jau priimta. 
Bet labai svarbu pravesti ir 
Jungtinių Tautų rezoliuciją, 
kuri mūsų laisvės reikalu siekia 
visą pasaulį. Siūlau du dalykus. 
Pirmiausia siūlau, kad minėji
mo dalyviai pritartų ir įpa
reigotų visų čia esančių vardu 
išsiųsti tris laiškus — Illinois 
senatoriams ir šios apylinkės 
Atstovų rūmų nariui, prašant, 
kad jie Senate ir Atstovų rū
muose „kosponsoriuotų" pa
teiktas Jungtinių Tautų reikalu 
rezoliucijas. Tų laiškų tekstai 
atspindėtų čia iškeltas mintis. 
Antra, įsipareigokime kiekvie
nas asmeniškai parašyti laiškus 
senatoriams ir savo apylinkės 
Atstovų rūmų nariams šiuo 
reikalu ir kiekvienas suraskime 
dar po vieną žmogų.Yra paruoš
ti pavyzdžiai, kuriais galima 
pasinaudoti. Tarp kitko nebi
jokite paprastai perrašyti savo 

(Nukelta į 5 psl.) 

POP. JONO 
PAULIAUS II 

LAIŠKAS 
LIETUVOS 

VYSKUPAMS 
Švenčiant lietuvių tautos „krikšto" 

600 metų jubiliejų 

Jo Ekscelencijai Arkivyskupui Liudui Povilomui, 
Kauno ir Vilkaviškio Apaštaliniam Administra
toriui, Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmi
ninkui, ir visiems Lietuvos Vyskupams 

Mylimieji Broliai, 
1. Jūsų tautos „Krikšto" šeši šimtosios metinės, 

kurias iškilmingai minite šiais Dievo malonės metais, 
tiek jums, tiek jūsų tikintiesiems sudaro gražią progą 
sustiprinti tikėjimą, pagilinti maldingumą, atnaujinti 
dvasinį gyvenimą. Šia proga iš visos širdies gyvai ir 
broliškai su jumis vienijasi visa Bažnyčia. 

Kaip įvairiomis progomis esu priminęs — pavyz
džiui, savo žodyje šv. Mišių metu šių metų sausio 1 d. 
— visa Bažnyčia mini drauge su jumis ąią taip reikš
mingą sukaktį ir drauge su jumis ..dėkoja Dievui už 

šią neapsakomą dovaną"J2 Kor 9,15). Romos Bažnyčia 
ir visos broliškos Bažnyčios pasaulyje jungiasi į jūsų 
karštą padėkos maldą, kuria dėkojate Dievui už neįkai
nojamą „Krikšto" malonę, už gyvą jūsų tautos atsi
vėrimą šios malonės veikimui ir už tuos laimėjimus, 
kuriuos ji pasiekė, šios malonės veikiama, už tą 
dvasinę jėgą ir uolumą, su kuriuo jūsų tėvai saugojo 
Krikšto malonę ir ją ugdė šešių šimtų metų istorijos 
sūkuriuose. 

Visuotinė Bažnyčia gerai pažįsta tą didįjį dvasinį 
turtą, kurį Lietuvos katalikų bendruomenė yra pasklei
dusi ir toliau tebeskleidžia Dievo tautoje (plg. LG, 13). 
Visuotinė Bažnyčia už tai dėkoja ir pripažįsta, kad 
tame per šimtmečius besitęsiančiame Kristaus liu
dijime veikia Šv. Dvasia, kuri „Evangelijos galia 
Bažnyčią išlaiko jauną, nuolatos ją atnaujina ir veda 
į tobulą vienybę su Sužadėtiniu-Kristumi".1 

Kaip žinote, norėdamas išreikšti šią visuotinės 
Bažnyčios vienybę su jumis, šio birželio 28 dieną, tą 
pačią valandą, kurią jūsų tauta Vilniuje iškilmingai 
minės krikščionybės jubiliejų, čia ant apaštalo šv. Petro 
kapo aš pats vadovausiu iškilmingam minėjimui, kurio 
metu man bus didelis džiaugsmas paskelbti pa
laimintuoju didįjį jūsų tautos sūnų ir ganytoją: arki
vyskupą Jurgį Matulaitį. Prie altoriaus Šv. Petro 
bazilikoje šalia manęs bus Europos žemyno Episkopa
tų atstovai: jų buvimas ir regimu būdu išreikš mūsų 
dvasinę vienybę, mūsų artumą su Lietuvos Bažnyčia. 

2. Lietuvių atsivertimas į krikščionybę įvyko 
keletą amžių vėliau negu kaimyninių senosios Europos 
tautų. Patekę tarytum tarp dviejų varžtų tarp Rytų. 

iš kur spaudė slaviškos tautos, ir tarp Vakarų, iš kur 
veržėsi bauginantis Kryžiuočių Ordinas, jūsų protėviai 
jau XIII amžiaus pradžioje sukūrė nepriklausomą vals
tybę, kuri ryžtingai gynė savo nepriklausomybę ir savo 
laisvę. Šios ypa t ingos politinės ir geografinės 
aplinkybės leidžia suprasti, kodėl lietuviai ilgą laiką 
priešinosi priimti Kryžių iš tų. kurie prieš juos ėjo su 
iškeltu kardu ir grasino juos pavergti. 

Kaip tik siekdamas išvengti to išviršinio spaudimo, 
didysis kunigaikštis Mindaugas 1251 metais nusprendė 
priimti ka ta l ikų tikėjimą ir pasivedė ypatingai šio 
Apaštalų Sosto globai, gaudamas iš popiežiaus Inocento 
IV karal iaus vainiką. Tuo pat metu popiežius įsteigė 
pirmąją lietuvišką vyskupija ir patvarkė, kad ji būtų 
priklausoma t ikta i nuo Šventojo Sosto. Bet Mindaugo 
atsivertimas nebuvo atitinkamai parengtas. Dėl to jis 
sutiko pasipriešinimą tautoje, kuri nepasekė didžiojo 
kunigaikščio pavyzdžio. Jau prieš 1260 metus vyskupas 
turėjo pas i t raukt i , ir 1263 metais tragiška Mindaugo 
mirtis užbaigė tą trumpai švystelėjusį pavasarį. 

3. Reikėjo vėl daugiau kaip šimtmetį laukti, kol 
nušvito spinduliuojanti ..Krikšto" diena. Tai buvo 
užmojis ir nuopelnas žymiojo Lietu- >s sūnaus didžiojo 
kunigaikščio Jogailos, kuris 1386 metais sutiko priimti 
katalikų tikėjimą ir būti pakrikštytas drauge su savo 
valdiniais. Už tai j is gavo Lenkijos karaliaus vainiką 
ir karalienes Jadvygos ranką, tos kilnios krikščionės 
moters, kuri ir šiandien Krokuvoje yra gerbiama kaip 
palaimintoji. Ketur ių vėlesniu amžių Lietuvos istori
ja yra paženkl inta ypatinga bendra politine bei reli
gine lemtimi su Lenkija. 

(Bus daugiau) 
1. Lumen Ontium. 4. 

* 
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BOSTONO ŽINIOS 
LITUANISTINE MOKYKLA 

Birželio 6 d. mokslo metus bai
gė Bostono aukštesnioji li
tuanistine mokykla, išleisdama 
ke tu r i a s ab i tu r i en tes : Lisą 
Bacevičiūtę. Mają Goštautai tę . 
Rūtą Kalvaityte ir Gidą Zikaitę. 
Mokyklos baigimo pažymėjimai 
įteikti po pamaldų Šv. Petro 
lietuvių parapijos salėje po 
bažnyčia, ku r kalbėjo mokyklos 
vedėja. Daiva Matulionytė-de 
Sa Pereira. o programėlę at l iko 
mokiniai. 

Nuo naujų mokslo metų mo
kyklai a tsakyta Gavin mokyk
los patalpos, kuriose ji lig šiol 
veikė. Naujos patalpos mokyk
lai gautos Blue Hill Technical 
School Cantone. Bet už t as pa
talpas t eks gana brangokai 
mokėti. Tai naujas apsunki
nimas mokvklai. 

AUKOS V I E T O J E G Ė L I V 

Mirusio Aleksandro Zagurs-
kio šermenyse Caspero lai
dotuvių namuose lankytojai 
vietoje gėlių jo a t m i n i m u i 
paaukojo 65 dol. Lietuvių fon
dui. Taip mirusieji pa l i eka 
gyvais lietuviškoje veikloje, 
kur ią t a i p g a u s i a i r e m i a 
Lietuvių Fondas savo gauna
mais nuošimčiais už pagrindinį 
kapitalą, laikomą Lietuvai, kai 
ji atgaus laisvę. 

UŽKANDINĖ VEIKIA 

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos vedama užkandine vasaros 
metu veikia normaliai šešta
dieniais ir sekmadieniais, kaip 
visuomet. Joje Jonas Stankus su 
savo ta lkininkais gamina įvai
rius lietuviškus valgius. Toji 
užkandinė dabar liko vienintelė 
vieša lietuviška vieta, kurioje 
gali susitikti lietuviai iš a r t i ir 
toli. 

PATIKSLINIMAS 

Birželio 10 d. laidoje Bostono 
skyriuje a t spausdin to je ko
respondencijoje apie Bostone 
įvykusį Motinos dienos mi
nėjimą pasitaikė netikslumas, 
kalbant apie muzikinės progra
mos dalį. Turėjo būti: „Kame
r inės muzikos koncertą atliko 
muz. Jeronimas Kačinskas — 
fortepijonas, Linda Veleckytė — 
smuikas ir L. Svilokas — violon
čelė". 

MOTINOS D I E N O S 
M I N Ė J I M A S B O S T O N E 

Gegužės 16 dieną Bostono 
„Žalgirio"' ir „Baltijos" tuntai 
suruošė Motinos dienos minė
jimą. I jį buvo pakviesti visi 
skauta i su savo mamytėmis. 
Programą paruošė ir ją pravedė 
„Baltijos" tunto tuntininkė sesė 
Laima Kiliulienė. Buvo pa
dainuota dainų, padeklamuota 
eilėraščių, paskaityta ištraukų 
iš laikraščių ir žurnalų. Motinos 
apdovanotos gėlėmis. 

Skau t a i nepa t ingė jo sko
ningai papuošti salę, paruošti 
va i š e s . Vis i da lyvavus i e j i 
išsiskirstė pakilia nuotaika ir su 
dėkingumo jausmu. 

ZK 

R E N G I N I A I 

Rugsėjo 12 d. Tautos šventės 
minėjimas Bostono Lietuvių 
sa lė je . 

Rugsėjo 20 d. 3 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Piliečiu d-
jos salėje Laisvės Varpo rudens 
koncertas, kuriame programą 
a t l i k s Los A n g e l e s vyrų 
kvartetas. 

Rugsėjo 27 d. 3 vai. popiet 
sol. Lilijos Šukytės koncertas, 
rengiamas Lietuvos krikšto 
sukakties minėjimo komiteto 
Bostone. 

Spalio 4 d. 2 vai. popiet Šv. 
Krvžiaus katedroje Mišios, 

CLASSIFIED GUIDE 

Liet. Kat. Religinės šalpos suorganizuotą Lietuvos kenčiančios Bažnyčios paroda apžiūri dail. 
Rasa Matulaitytė, su ja kalba Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis. 

JAV KONGRESE ĮVESTOS REZOLIUCIJOS DĖL 
RELIGINĖS LAISVĖS LIETUVOJ 

Ketvirtadienį, birželio 11 d., 
JAV Atstovų rūmuose bei 
Senate buvo įvestos rezoliucijos, 
užvardintos ,,Dėl religinės lais
vės bei kitų žmogaus teisių pa
neigimo sovietų okupuotoj Lie 
tuvoj". Nors rezoliucijos, kaip 
įprasta. įvestos a t sk i ra i , jų 
tekstai beveik tie patys. 

Atstovų rūmų rezoliuciją HR 
192 pasiūlė Atstovų rūmuose or
ganizuojamos Lietuvos Katali
kų religinės laisvės grupės ko-
pirmininkai John Miller (res
publ ikonas iš VVashingtono 
valstybes) ir Edvvard Feighan 
(demokratas iš Ohio). Senato 
rezoliuciją S. Res. 232 pasiūlė 
senatoriai Donald Riegle (de
m o k r a t a s iš Michigano) ir 
Alfonse D'Amato (respubliko
nas iš New Yorko). 

Siūlomos rezoliucijos pažymi, 
kad šiais metais švenčiama 
krikščionybės įvedimo Lietuvon 
šešių šimtų metų sukakt is . To
l iau rezol iuci jos a t k r e i p i a 
dėmesį į t a i , kad Sovietų 
Sąjunga, paneigdama religinę 
laisvę bei kitas žmogaus teises 
Lietuvoje, pažeidžia įvairias 

aukojamos kardinolo Berr.ard tarptaut ines sutart is . Rezoliu 
G E D R A I C I V D A I L Ė S 

P A R O D A 

Bridge\vater viešosios biblio
tekos patalpose. 15 South St.. 
Bridgevvater. MA. a t ida ry ta 
Alberto Gedraičio. jo dukros 
Elenos ir sūnaus Jono Gedraičio 
dailės darbu paroda, kuri veiks 
ligi liepos 16 d. Ją gal ima 
aplankyti kiekvieną dieną dar
bo valandomis. Parodoje išsta
ty t i 47 įva i r ios t e c h n i k o s 
paveikslai. 

Visi t rys Gedraičių šeimos 
d a i l i n i n k a i y r a b a i g ę 
at i t inkamas meno mokyklas. 
Jonas Gedraitis dirba viešojoje 
mokykloje, kaip meno mokyto
jas. Tai jau trečiosios kar tos 
Amer ikos l i e t u v i s , k u r i s 
reiškiasi l ietuviškame gyve
nime. Tarp kitko jis uoliai talki
na „Laisvės Varpo" radijo pro
gramos angliškoje dalyje. 

ŠAULIU IŠKYLA 

Naujosios Anglijos T rakų 
rinktinės šaulių suorganizuota 
birželio 7 d. Romuvos parke 
Brocktone iškyla praėjo gana 
gražiai. Joje dalyvavo Martyno 
Jankaus šaulių kuopos nariai iš 
Brocktono. Jono Vanagaičio 
šauliu kuopos nariai iš Bostono 
ir Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopos nariai iš Worcesterio. 
Š a u d y m o v a r ž y b a s vedė 
rinktinės pirmininkas Algirdas 
Zenkus iš Worcesterio. Geriau
siu šaudytoju pasirr>dė Stasys 
Urbonas iš Bostono šaul ių 
kuopos. M a r t y n o J a n k a u s 
šaulių kuopos pirmininkei Sta
sei Gofensienei vadovaujant, 
visi gražiai pavaišinti. Iškyloje 
dalyvavo ir svečiai. 

P.V. 

Law, minint Lietuvos krikšto 
sukakti . 4 vai. popiet banketas 
Lantaną restorane Randolphe. 

Spalio 11 d. 3 vai. popiet 
First & Second Church auditori-

cijose išvardinami religinių tei
sių suvaržymo aspektai: val
džios pastangos sutrukdyti vai
kų religinį auklėjimą, diskri
minacija prieš tikinčiuosius bei 

joje Vytenio Vasyliūno vargonų j u varginimas kratomis, tardy-
koncertas. rengiamas Lietuvos m a i s b e i a r e š t a i s . vienuolijų 
krikšto minėjimo komiteto. uždraudimas ir valdžios kišima-

Lapkr ič io 7 d. 6:30 vai. va- s i s į kunigų seminarijos rei-
karo (Sandaros salėje. 30 Inter- k a l u s persekiojimas kunigų. 

sąžiningai a t l ieka savo pasto
racines pare igas , ir ka l in imas 
tokių, kur ie gina tikinčiųjų 
teises, bažnyčių atėminias-iš ti
kinčiųjų, religinės l i t e ra tūros 
gaminimo bei importavimo su
varžymas ir „Lietuvos Katal ikų 
Bažnyčios Kron ikos" leidėjų 
ka l in imas . 

Rezoliucijos taip pa t a iškina, 
kad sovietai neduoda leidimo 
popiežiui Jonui Pauliui II aplan
kyti Lietuvos tikinčiuosius ir ki
tais būdais stengiasi sumažint i 
Lietuvos krikščionybės jubilie
j aus re ikšmę. 

Rezoliucijose tvir t inama, k a d 
Senatas ir Atstovų rūmai krikš
čionybės jubiliejaus proga svei
k ina l ietuvių tautą, pare iškia 
paramą t iems lietuviams, kur ie 
persekiojami uš jų pas t angas 
naudotis religinės laisvės te ise , 
skat ina J A V prezidentą Valsty
bės departamento sekretorių bei 
JAV delegaciją Helsinkio a k t o 
peržiūros konferencijai Vienoj 
toliau pasisakyti prieš religinės 
laisvės engimą visur, ypač Lie
tuvoj šiais jubil iej iniais meta is 
ir prašyt i J A V sąjungininkų 
paramos šiam žygiui ir prašo So
vietų Sąjungą, kad j i laikytųsi 
t a rp tau t in ių sutarčių, įskai tant 
pas t ra ipas l iečiančias religinę 
laisvę. 

Senato rezoliucija S Res. 232 
n u k r e i p t a S e n a t o užs i en io 
re ikalų komitetui , (Senate Fo-
re ign Rela t ions Committee) . o 
Atstovų r ū m ų rezoliucija HR 
192 — į Atstovų r ū m ų užsienio 

valei Brocktone metinis Balfo p v z k u n A i fo n s o Svarinsko ir r e i k a l ų k o m i t e t ą (House 
72 skvnaus banketas . kun. Sigito Tamkevičiaus. kurie 

VATIKANAS LIETUVOS 600 M. 
JUBILIEJAUS PROGA IŠLEIDO 

PAŠTO ŽENKLUS 

Foreign Affairs Commit tee) . 
Senato rezoliucijai ieškoma ko-
sponsorių. Atstovų rūmų rezo
liucija, be kongresmenų Miller 
ir Fe ighan . tu r i dar 42 kospon-
s o r i u s ( s ą r a š a s p a t e i k t a s 
žemiau). 

Ii vienai ir kitai rezoliucijai 
re ik ia daugiau kosponsorių, 
kad jos nedelsiant būtų praves
tos. Todėl lietuviai raginami 
skambinti savo senatoriams (iš
skyrus Riegle ir D'Amato) bei 
kongresmenams 'jei kongresme-
no pavardė nėra pažymėta že
miau), juos prašyti, kad se
natoriai sutiktu t ap t i kospon-
soriais Senate Resolution 232. o 
atstovus.-es kongrese, kad ko-
sponsoruotų House Resolution 
192. 

Galima skambinti kongres
menų bei senatorių vietinėm 
įstaigom arba kreiptis tiesiog į 
jų Washingtono būstines (telef.: 
202-224-3121 ' . Norintys dau
giau informacijų apie rezoliu
cijas gali skambinti Lietuvių in
formacijos centro būst inei Wa-
shingtone (telef.: 202—347-
3177). 

Minėtos rezoliucijos dėl reli
g inės laisvės Lietuvoj buvo 
įvestos naujai įsteigto Lietuvių 
Katalikų religinės šalpos — 
Lietuviu informacijos centro 
skyriaus Washingtone inicia 
tyva . kurios vedėjas yra Vik
toras Nakas. 

Štai sąrašas kongresmenų. 
kur ie iki šiol yra sutikę ko-
sponsoiuoti HR 192: Miller<Wa-
shingtonas), Feighan, Annun-
zio. Applegate. Bentley. Biaggi 
(NY), Cardin. Courter. Daub. 
DeVVine. Durbin, Dvvyer. Fish. 
Frank . Frenzel. Gilman. Green. 
Hoyer. Hughes. Hyde, Inhofe, 
Kaptur . Lagomarsino, Levine. 
Lip inski . Lukens . Man ton . 
McGrath, Morehead. Murphy. 
Neal . Owens, Porter. Ritter, 
Russo, Scheuer. Smith (Florida). 
Solomon. Stratton. Torricelli. 
Walgren. Wortley, Yatron. ir 
Y<Mmg 'Florida). 

— LIC 

Lietuvos krikščionybės komi
te tui prašant, Vat ikano pašto 
administracija birželio 2 d. 
išleido 3 pašto ženklus: 200 ly
rų vaizduoja Jėzaus Kristaus 
statulėlę, kuri yra Vatikano 
Lietuvių koplyčios kriptoje. 700 
lyrų — Švč. Marijos statulą su 
kūd ik iu J ė z u m ir dviem 
angelais iš šalies ir 3000 lyrų 
pašto ženklas vaizduoja tipišką 
lietuviu koplytėlę. Ženklu seri
jos išleista 550,000 egz. Vienos 
serijos nominalinė kaina pagal 
dabartini valiutos kursą, yra 
apie 3.25 dol. Pašto ženklų 
iliustracijos padarytos dail . 
Maria Maddalena Tuccelli. Dėl 

kitų informacijų rašyti: Ufficio 
Fiiatelico. Governatorato, Vati-
can City. 

Latvijos krikščionybės 800 m. 
sukakties paminėjimui tą pačią 
dieną buvo išleisti 2 pašto 
ženklai. 

Filatelistų dr-ja „Lie tuva" 
Chicagoje šiai sukakčiai pa
minėti taip pat yra išleidusi pir
mos dienos voką. kuris bus 
antspauduotas Vatikano ir JAV7 

Chicagos pašto įstaigose ir po 
liepos 1 d. antspauduoti ir ne
antspauduoti vokai bus galima 
įsigyti: J. Adomėnas. 3329 W. 
66 St.. Chicago. IL 60629. tel. 
312-737-3539. 

P A D Ė K A 
Nuoširdžiai dėkoju visiems mane lankiusiems ligo

ninėje 'St Petersburge Paims of Pasadena Hospital). 
Dėkoju už atsiųstas gėles, dovanas ir korteles. Už maldas 
greitam pasveikimui mane staiga ištiktoje ligoje. Labai 
ačiū, tegul Dievas J u m s atlygina. 

Dre . B i ru t ė L. P u m p u t i s , M.I) . 

~--**m 

PIRMĄ KARTĄ — PENKIOLIKA 
DIENŲ LIETUVOJE!! 

Pirmą ka tą mūsų keliautojai galės lankytis Lietuvoje 15 dienų. Tokią 
kelionę šiemet organizuoja AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU. 

Rengiame šią kelionę rudenį, spalio 1 diena, kada pigesnės bilietg 
kainos, nekarštas, patogus oras. veikia visi Lietuvos teatrai, aktyvus 
Lietuviškas kultūrinis gyvenimas. 

Nuo šių metų. Amerikos Lietuviai gal' lankytis Vilniuje. Kaune. 
Klaipėdoje. Palangoje. Panevėžyje Keliaujantiems su šia grupe, 
taip pat bus galimybe aplankyti gimtas vietas. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU veža tautiečių grupes 
Į Lietuvą jau daugiau kaip 25 metus, ir mus keliautojai gerai pažĮSta 
kaip rimtus ir patikimus kelionių organizatorius. Tokią įdomią kelionę 
Į Lietuvą jums siūlome ir ŠĮ kartą. 

15 DIENŲ GRUPĖ Į LIETUVĄ IŠVYKSTA — SPALIO 1 iki 19 
MARŠRUTAS: Maskva 1 - - Lietuva 15 - Maskva 1 
Kama bus vėliau pranešta. Vietos kelionei ribotos1 

Del daugiau Informacijos prašom kreiptis j 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAO 
9727 S. W>stern Av*». 

Chicago. IL 60643 
Tel. (312) 239 9787 

FOR «ENT MISCELLANEOUS 

Marquett« Parke arti bažnyčios 
1-mam aukšte išnuom. 4V2 kamb. 
apšildomas, su kilimais, šaldytuvu ir 
pečium butas — S375 mėn. 

927-5745 arba 247-3777 

HELP VVANTED 

Putnarr i seselėms reikalinga virtuvėj 
padejej- Dirželio, liepos, rugpjūčio mėnesi 
Daroo valandos: 9-1 ryte. 4-7 po pietų Būtų 
parūp in tas kambarys. Susi tar t i del 
atiygimmo Prašome kreiptis: Ses. Paule 
1-203-928-5828 arba laišku; ICC-Rt 2 1 , 
Putnam, CT 06260. 

BYOB 
Be your ov»n ooss Chnstmas Arouna The World 
nov» hi rng area supervisors Set yoor own hours 
Wcrn from home July till December Hire & train 
demons ators for m-home sales of Chnstmas 
gitts & oeccH Free training & supplies NO IN-
VES^MENT MUŠT SPEAK ENGLISH 

Caii Becki 424-9393 

REAL ESTATE 

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

Tel. 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

10% — 2 0 % — 30% pigiau mokėsit uz 
apdraudą nuo ugnies i r automobilio pas 
mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W e s t 9Sth S t ree t 

T e l . — G A 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 
S E R A P I N A S — T e l . 6 3 6 - 2 9 6 0 

03 M& KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose 
Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BACE R E A L T O R S 
6529 S. KEDZIE 

7 7 8 - 2 2 3 3 

V . T . E L E C T R I C C O . 
L icensed . Insured — Bonded 

436-6937 
Elek t ros ir namų apš i ldymo 

s is temų pataisymai . 
V y t a u t a s Taras 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

T A I S O M E 
S K A L B I M O IR DŽIOVINIMO 
M A Š I N A S IR Š A L D Y T U V U S 

Kre ip t is į: Herm is Deckys 
Te l . 5 8 5 - 6 6 2 4 p o 5 vai . v a k a r o 

KalDėti l ietuviškai 

PRIME REAL ESTATE 
460-0880 

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ir 
visuose pietvakariniuose priemiesčiuo
se Ypač Lemonte ir Homer Township 

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygas!1 

Linas Gylys 
Algis Lieponis 

G. Petrą., Lieponis 
Bronius Nainys 

Rūta Sušinskienė 
Neapmokamai jkainuojam namus 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

460-0880 

Alb ino B a r a n a u s k o 

R U D E N Y S IR PAVASARIA I 
a r b a 

U Ž P L Y N I Ų P U L T I N E V I Č I U S 
N A M I E IR SVETUR 

yra gera proga įsigyti visus tris 
storus tomus už 20 dol. su per
siuntimu. (Illinois gyventojai moka 
21.60 dol.) 

Tai garsūs Užplynių Pulti-
nevičiaus nuotykiai bei atsiminimai. 
Kiekvienas tomas juokingesnis už 
kitą. skaitomas kramtant chalvą, ra-
zinkas. saldymedį, riešutus, fygas. 
šv. Jono duoną, džiovintas slyvas, 
lietuvišką kietąjj sūrj. turkišką 
medų. žagarėlius. bulvių skiedreles 
arba namų darbo irisus. Todėl 
kviečiame visus, skaičiusius ir ne-
skaičiusius. Įsigyti, pasiskaityti, 
pasismaginti bei pasilepinti. 

Iš le ido Lietuviškos Knygos 
klubas. 

Užsakymus siųsti; 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS 
STASYS YLA 
I l iustravo da i l i n inkės-
ZITA SODEIKIENĖ ir 
I R E V \ MITKUTĖ 

182 psl.. d i d e l i o to rmato .k ie ta i sv i r še -
liais su ap lanku . Liuksusinis leidinvs. 
K lon io A m . L i r ' uv ių Bib l io tekos Lei- ~ 
dvkla f l i t huan ian L ibrary PressK Spau- _ 
d ė .Morkūno spaustuvėje. H 

IKTUVIŲ <*9MX> T*A»CJpS 

Z3BEEL 
$is leidinys skirtas šeimų t radic i joms, kur ios yra turt ingiausios 

ir reikšmingiausios visose visų tautų ku l tū rose . Čia apsir ibojama 
šeimos k ū r i m o vyksmais, pradedant n u o pažint ies, einant prie 
sutarties ir santuokos, baigiant san tuok in iu vais iumi — k ū d i k i u 
bei jo ugdvmu. 

Kaina su persiuntimu 22 dol . Užsakvmus siųsti: 
DRAUGAS. 4545 W. 63rd St.. Chicago. H 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 8".. vaKf. mokesSo. 

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA. II dalis 

Šioje V-to t. Il-je dalyje aprašyta 
Vilniaus arkivyskupijos istorinė ir 
jos dabartinė padėtis: sprendžiama 
Bažnytinės provincijos priklausomy
bė kitoms valstybėms, santykiai su 
lenkais. Cia aprašomos ne tik dabar
tinės Lietuvos, bet ir sovietinėje 
Gudijoje administruojamos bažny
čios, paminklai, vyskupai, valdyto-
jai. kunigai... 

Architektūriniu ypatybių aprašy
mai yra dr. inž. Jurgio Gimbuto. 

592 psl. 763 iliustr.. kieti vir
šeliai, gerai paruoštas leidinys. 

Išleido Am. Lietuviu Bibliotekos 
leidykla (Lithuanian Library Press). 

Tekstą rinko Oraugo spaustuvėje. 
Atspausdino Morkūno spau-tuvė. 
Kaina su persiuntimu $22.50. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS. 4545 W 63rd St. 
Chicago. IL 60629 USA 

Illinois gyventojai moka $2<i 00 

BRONIUS KVIKLYS 

IICTUVOS 

CHURCHES OF UTHUANIA 

Vi ln iaus arkivyskupija I I 

I 



Hartfordo šokėjos per iškilmingą Lietuvos krikščionybės sukakties minėjimą Nuotr. A. 

PHILADELPrilA IR APYLINKĖS 
PADĖKOS VAISĘS 

GERADARIAMS 

Lietuvių namų vadovybė, 
norėdama atsitlėkoti visiems, 
kurie bet kuo prisidėjo prie 
anksčiau vadinamo pašalpinio 
klubo (oficialiai Lithuanian 
Musik Hali Association) patalpų 
išgelbėjimo nuo pardavimo, 
gegužės 6 d. suruošė gražias pa
dėkos vaišes. Tai buvo savotiš
kas džiaugsmo pokylis, nes 
kiekvienas atsilankęs juto ir 
savo didesnę ar mažesnę sava
noriško darbo dalį, dvasinį pasi
tenkinimą. Laiko bangavime 
šie namai, kurie ateinančiais 
metais švęs 80 m. sukaktį, 
Philadelphijos lietuvių istorijoj 
suvaidino gana svarbų 
vaidmenį. 

Devyniolikto amžiaus gale ir 
dvidešimtojo pradžioje šiaurės 
rytų Philadelphijoj jau buvo su-
sispietęs gana didelis lietuvių 
būrys, siekiantis kelis tūks
tančius žmonių. Pradėtos steigi 
pusiau karinės organizacijos, 
klubai, chorai, dramos, kanklių 
būreliai. Kultūrinei, visuome
ninei veiklai besišakojant, labai 
pasigesta dviejų dalykų: savos 
bažnyčios ir erdvių patalpų. Pir
miausia buvo pas ta ty ta 
bažnyčia ir įkurta Sv. Jurgio pa
rapija. O 1908 m. pabaigoje pa
baigtuvių vainikas buvo iš
keltas ant erdvių, turinčių dvi 
sales ir rūsį, Lietuvių namų sto
go. Jų iškilmingas atidarymas 
įvyko Naujų metų išvakarėse. 
Pasimeldus savoj bažnyčioj, pra
sidėjo iškilminga eisena į nau
juosius namus. Priešakyje gro
jo du orkestrai, o už jų ėjo uni
formuoti Sv. Jurgio ir Lietuvos 
gvardijos Amerikoj nariai su 
blizgančiais kalavijais. Juos 
sekė didžiulė, šventiškai pasi
puošusi žmonių minia. Buvo 
nepaprastas džiaugsmas, 
įžengus į savus, gražiai išpuoš
tus, namus. Pagal seną lietuviš
ką paprotį puotauta, šokta, dai
nuota tris dienas. Pasakytose 
kalbose akcentuota, kad Phila
delphijos lietuviai, draugėn 
susibėgdami, galės pasidalinti 
savo džiaugsmais bei rūpesčiais 
ir dar ryžtingiau dirbti lietuvy
bės labui. Ne t rukus šis 
pašalpinis klubas tapo kultūros 

KURIA LINKME SUKTI 

'Atkelta iš 3 psl.) 

ranka ir išsiųsti. Yra gerai 
žinoma, kad ranka parašytas 
laiškas atkreipia daug didesnį 
dėmesį, negu peticijos ar masi
niai atspausdinti laiškai. 

Nepašykštėkime kelių minu
čių darbo bei trijų pašto ženklų. 
Persiorientuokime nuo pamink
liniu minėjimų į aktyvų bendra
darbiavimą laisvės kovos dar
buose. Prisidėkime kiekvienas 
ir kiekviena šiuo mažu. bet kon
krečiu įnašu prie lietuvių tau
tos laisves kovos. 

centru. Jame buvo minimos tau
tinės šventės, organizuojami 
koncertai, statomi dramos kūri
niai, daromi svarbūs nutarimai, 
iškilmingai sutinkami iš Lie
tuvos atvykę žymūs asmenys. 

1911 m. juose lankėsi ir malo
n i a i buvo pr i imt i Tumas-
Vaižgantas bei kun. K. Olšaus
kas , iš Lietuvos atvykę aukų 
r inkti „Saulės" namams, esan
tiems Kaune. 1913 m. į Phila-
delphiją atvykus aukų rinkti 
Tautos namams Vilniuje dr. Jo
nui Basanavičiui ir Martinui 
Yčui, jie iškilmingai 100 auto
mobilių vilkstinės buvo atlydėti 
į Lietuvių namus. Čia su deg
la i s j u o c su t iko j a u n i m a s . 
Garbės s'-' gyboje nuo durų iki 
scenos st. ėjo Lietuvos gvar
dijos Amerikoj kariai. 1914 m. 
dvylikos lietuvių draugijų atsto
vų buvo suruoštas spaudos atga
vimo minėjimas. Jame priimtoje 
rezoliucijoje reikalauta rusifika
cijos sustabdymo. Lietuvai, pri
j ungus Suvalkus ir Prūsų 
žemes, autonomijos suteikimo. 
Tų pačių metų vasaros gale įvy
kusiame masiniame lietuvių ir 
ukrainiečių mitinge po ugningų 
kalbų priimta rezoliucija skelbė: 
,,Išvyti maskolius Azijon ir Lie
tuvą palikti lietuviams, o Ukra
iną — ukrainams". 

Laiko sūku r iuose , besi
keičiant vadovybėms ir gy
venimo sąlygoms, ilgą laiką ant 
stiprių ekonominių pagrindų 
stovėję namai pradėjo svyruoti: 
sukauptas kapi ta las smuko, 
nariai mažėjo, remontai didėjo. 
Baimintasi, kad juos gali ištikti 
tas pats likimas, kaip ir kitus 
penkis, kad ir mažesnius. Phil
adelphijos lietuvių pašalpinius 
klubus, t.y. likvidacija. 

Girdėjosi vis daugiau balsų, 
kad šį istorinį pastatą bet kokia 
kaina reikia išlaikyti. Po gana 
stiprių ginčų su jau nusenusiais 
kai kuriais klubo nariais buvo 
pakeista vadovybė, paruošti 
nauji įstatai , spaudoje, per 
radiją buvo apeliuojama į žmo
nes, kad jie pinigais ir darbu 
prisidėtų prie Lietuvių namų 
restauravimo bei pritaikymo 
šiems laikams. Pirmo piniginio 
vajaus metu buvo išplatinta 
akcijų už 17,500 dol., o antrojo 
kiek mažiau. Savanoriai su 
plaktukais, pjūklais, šepečiais 
po darbo rinkdavos į Lietuviu 
namus ir nuoširdžiai darbuo
davosi. Tokiu būdu buvo padi
dinta scena, apatinėje salėje 
įvestas centrinis vėsinimas, 
modern izuotas p r i eang i s , 
virtuvė, įruoštas baras, antrame 
a u k š t e s u t v a r k y t i langai , 
restauruotas rūsys. Jame įruoš
tas kul tūr in is centras , po
sėdžiams kambariai ir didoka 
salė. Su kontraktoriaus pagalba 
uždėtas naujas stogas. 

Kaip ir anais laikais, apie 
Lietuvių namus pradėjo suktis 
šakota kultūrinė ir visuomeni
nė veikla. Malonu pastebėti, 
kad prie namų išlaikymo daug 
prisidėjo ir dabar prisideda 
mūsų kolonijos jaunimas, ruoš-

MŪS1J KOLONIJOS 
Worcester, Ma. 

ĮSTEIGTAS SKYRIUS 
KREDITO UNIJOS 

„TAUPA" 

Gegužės 16 d. Maironio parko 
patalpose įvyko lietuvių kredito 
unijos „Taupa" Worcesterio 
skyriaus susirinkimas. Vado-

damas gegužines, Naujų metų 
sutikimus, muges. Sumanios 
vadovybės dėka salės vis 
dažniau išnuomuojamos sve
t imtauč i ams . Iš gaunamų 
pajamų namai pradėjo ne tik 
patys išsilaikyti, bet pajėgė ir 
gerokai susitaupyti. Didelę 
išlaidų dalį sudaro draudimo 
mokesčiai. Netolimoje ateityje 
nemažai pinigų teks išleisti 
stogo remontui. Nežiūrint visko, 
dabartinė namų vadovybė į atei
tį žvelgia optimistiškai. 

Virgus Volertas, Lietuvių 
namų tarybos pirmininkas, 
dėkodamas už talką praeityje, 
tikėjosi, kad. reikalui esant, jos 
susilauks ir ateityje. Dabartinę 
tarybą sudaro Virgus Volertas, 
Juozas Drumstas, Diana Krivic-
kaitė, Gema Kreivėnaitė. Auš
ra Taatkienė, Irena Matonienė, 
Antanas Peštenis, Juozas Kali
nauskas. Į valdybą įeina Vytau
tas Matonis — pirm. (jau šešti 
metai), Vladas Bagdonavičius — 
vicepirm., Juozas Mikolaitis — 
ižd., Diana Drumstas — sekr., 
Kaz imie ras Kau l in i s — 
kasinink., Bronius Krokys, Val
demaras Banevičius, Mykolas 
Paulauskas — valdybos nariai. 
Trečdalis iš suminėtų asmenų 
yra jauni žmonės. Lietuvių 
namų darbuose aktyviai reiš
kiasi ir Lietuvos vyčiai. Yra 
gražių vilčių, kad, visiems re
miant, o entuziastams idealis
tams vadovaujant, mūsų isto
r i n i a i s įvykiais pasipuošę 
Lietuvių namai dar ilgai gyvuos 
ir skleis lietuvišką kultūra. 

Bronius Vaškai t is 

vavęs P. Molis, t rumpai 
paaiškino apie įsteigtą skyrių ir 
pakvietė apie tai pranešti 
„Taupos" pirm. R. Veitą. 

R. Veitas paaiškino apie 
lietuvių kredito unijas Kanado
je ir JAV-bėse. Lietuvių kredito 
unija „Kasa" JAV-ese yra gana 
stipri, turi savo skyrius keliuose 
miestuose. Kredito unijos 
atlieka savo paskirtį ir dėl to 
auga. „Taupa" yra vedama 
labai sąžiningai ir ekonomiškai. 
Į ją įdėti pinigai yra apdrausti 
iki 100,000 dol. tautinėje kredi
to unijos administracijoje ir 
veikia pagal jos nuostatus. R. 
Veitas prašė remti „Taupą", ne 
tik investuojant, bet ir naudotis 
paskolomis. „Taupa" jau turi 
arti 4 milijonus dol. indėlių 
„Taupos" skyriai yra Wor-
cesteryje ir Brocktone. Pagei
davo, kad skvrius, nors vieną 
dieną savanoje teiktų patar
navimus savo nariams. Pa
minėjo, kad kredito unijų nariai 
balsuojant turi tik vieną balsą, 
nežiūrint indėlio didumo ir tik 
nariai sprendžia jos reikalus, 
todėl nėra pavojaus, kad kas 
nors „Taupą" užvaldytų. Baig
damas supažindino su kartu 
atvykusiais „Taupos" darbuo
tojais: Izbickiene, Karosiene ir 
kontrolės komisijos nariu A. 
Januška. 

P. Molis padėkojo R. Veitui už 
išsamų pranešimą ir pakvietė 
Worcesterio skyriaus vedėją R. 
Jakubauską pranešti apie šio 
skyriaus veiklą. R. Jakubaus
kas pranešė, kad skyrius 
turi 20 narių. Kvietė ir kitus 
jungtis. Atidaryti sąskaitą 
reikia įmokėti tik 20 dol. Padėti 

pinigai yra saugūs, nes „Taupa" 
vedama labai kruopščiai ir sąži
ningai. Susirinkimo metu įstojo 
6 nauji nariai. Suinteresuotieji 
„Taupos" reikalais kviečiami 

kreiptis į Romą Jakubauską 14 
Nancy Dr. Auburn, Ma. Tele 
fonas: 832-6682. P. Molis pa
dėkojo visiems ir pakvietė pasi
vaišinti paruoštais užkandžiais. 

MOTERŲ SĄJUNGA 
KVIEČIA 

ALRK Moterų sąjungos 5-tos 
kuopos narės siekia giliau 
įprasminti Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktį, arkivyskupo J. 
Matulaičio paskelbimą Pa
laimintuoju, Šventojo Tėvo 
paskelbtus Marijos metus, 
kiekvieną sekmadienį (nuo 
birželio 14 d. iki 1988 metų 
rugpjūčio 15 d.) Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje 9:35 vai. 
ryto kalbamu rožiniu. 
Kviečiami visi jungtis į bendrą 
maldą. Prisiminkime mūsų se
sių brolių kančias ir priespaudą 
pavergtoje tėvynėje, ištrem
tuosius Sibire, žiauriausiai 
persekiojamą Bažnyčią 
Lietuvoje. 

KONCERTAS IR PIETŪS 

Pirmas renginys po vasaros 
atostogų įvyks rugsėjo 13 d., 
sekmadienį, 1 vai. p.p. Maironio 
Parko patalpose. Tai bus 
koncertas ir pietūs. Ruošia Nek. 
Marijos Prasidėjimo vienuolijos 
seselių rėmėjai. Koncertą atliks 
jaunų lietuvaičių kvartetas 
„Sutartinė" iš Toronto. Pasi
žymėkime datą. 
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A.tA. 
ALEKSANDRUI DIRKIUI 

netikėtai amžinybėn iškeliavusio tėvelius ANGELĘ 
ir VYTENĮ, sesutes AUDRONE ir DANUTĘ bei 
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir ka r tu liūdime. 

Stefa ir Motiejus Krušniai ir sūnūs 

A.tA. 
Anūkui ALEKSANDRUI DIRKIUI 

mirus, jo močiutei BRONEI RUSTEIKIENEI ir 
VYTAUTUI RUSTEIKIUI, tėvams ir visiems gimi
nėms nuoširdžią užuojautą reiškia 

LB Brighton Parko apylinkės valdyba 

A.tA. 
JUOZAPINAI BRAZDŽIONIENEI 

mirus, velionės vyrą BALI.dukrą KAZYTE, „Vaidilu
tės" teatro aktorę ir valdybos narę, nuoširdžiai 
užjaučia 

„Vaidilutės" teatras 

midlcincl Feclcr cil 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2657 VVEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BR1DGEVIEV7 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

1=1 
UENOER 

PADOVANOJO VĖLIAVĄ 

ALRK Moterų sąjungos 5-ta 
kuopa nupirko ir padovanojo Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčiai 

Lietuvos 600 metų krikščio
nybės Jubiliejui prisiminti spe
cialią vėliavą, kuri jau paka
binta bažnyčioje. 

J . M. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ELENA LIŠKEVIČIENĖ 
Mano mylima motina ir brangi sesuo mirė 1987 m. 

gegužės 10 d. ir buvo palaidota gegužės 13 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias 
užjos sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei 
gėlių, pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, 
kuriems atskirai neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui 
D. Petkui už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 

D uk t ė J a n i n a Liškevičiūtė ir sesuo Valerija 
Točilauskienė. 

A.tA. 
JUOZUI SALADŽIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame seseriai ONAI 
ČERŠKIENEI, jos vyrui dr. ANTANUI ČERŠKUI, 
jų dukteriai VITAI MEMĖNIENEI ir sūnui dr. 
RAIMUNDUI ČERŠKUI su jų šeimomis, taip pat 
visiems kitiems giminaičiams, artimiesiems bei 
bičiuliams Tėvynėje, Amerikoje ir kituose kraštuose. 

Marija ir Andrius Vaitkai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CH1CAGOS PRIEIUIESCIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
.4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

1410 So. 50th A v.. Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 Wes t 6 9 t h S t r e e t - Te l . R E 7-1213 
11028 Sou thvves t H w y . — Tel . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Te l . 430-5700 

V A S A I T I S 
IAIDOTUVIl/ 
144« South 

Cicero. 
Telefonas 

- B U T K U S 
DIREKTORIAI 

50th Avenue 
Illinois 

- 6~>2-1003 

\ 
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x Vysk. Vincentas Brizgys 
birželio 23 d. išskrido j Romą, 
kur dalyvaus Lietuvos krikščio
nybės 600 metų sukakties ir 
arkiv. Jurgio Matulaičio paskel
bimo palaimintuoju iškilmėse. 
Taip pat koncelebruos su 
Šventuoju Tėvu Jonu Paulium 
II ir daugeliu kitų vyskupų 
iškilmingas šv. Mišias. 

x Kun. Antanas Miciūnas, 
Worcesteno Šv. Kazimiero par. 
klebonas ir Marijonų Šv. Kazi
miero provincijos viceprovinci-
jolas išvyko i Romą dalyvauti 
arkiv. Jurgio Matulaičio pa
skelbimo palaimintuoju ir 
Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties iškilmėse. Taip pat iš 
Marianapolio. Thompson. 
Conn., išvyko kunigai Jonas 
Petrauskas. Albinas Šeputa, 
Eduardas Vitcbkoski ir kt. Ma
rijonams labai svarbu dalyvau
ti, nes jų atnaujintojo arkiv. Jur
gio Matulaičio palaimintuoju 
paskelbimas. 

x Nekal to P r a s i d ė j i m o 
Marijos seserys iš Putnamo 
net 25 išvyko į Romą dalyvauti 
savo vienuolijos įkūrėjo arkiv. 
Jurgio Matulaičio paskelbime 
palaimintuoju ir pasimelsti prie 
io iški lmėse, kuriose bus 
švenčiama ir Lietuvos krikšto 
600 metų sukaktis. 

x Adv. Povilas Žumbakis 
buvo nuvykęs i St. Petersburg, 
Florida, kur kalbėjo lietuvių 
visuomenei apie OSI bylų stovi 
ir Kazimiero Palčiausko padėtį. 
Adv. Žumbakis pabrėžė K. 
Palčiausko bylos svarbumą 
mūsų išeivijos istorijai ir kad 
yra reikalinga tinkamai rea
guoti. Šį pristatymą globojo 
vietos Lietuvių klubas, kuriam 
vadovauja Albinas Karnius, ir 
vietinis Lietuvių Teisėms ginti 
komitetas, kuris po pristatymo 
rinko aukas K. Palčiausko 
bylai padėti. Šis vietinis komi
tetas yra pasiryžęs pakinkyti 
vietines jėgas ir daryti kas 
galima K. Palčiauskui. 
x Kun. J. Plankis, Cicero. 111., 

Jock Bružas iš Los Angeles, 
Cal., Birutė Lintakas, Oak 
Lawn, 111.. K. Kučėnas iš Chica-
gos. ..Drauge" įsigijo naujausių 
leidinių. 

x Br. Krištopaitis, Chicago, 
111., Lietuvos jūrų laivyno 
kapitonas, autorius, knygos 
..Jūrų keliais", jūrų kapitono 
atsiminimai, kuri buvo išleista 
1979 metais Chicagoje. lankėsi 
. .Draugo" redakcijoje ir 
administracijoje ir paaukojo 20 
dol. dienraščio palaikymui. 
Labai dėkojame. Br. Krišto-
paičio atsiminimai turėjo didelį 
pasisekimą skaitytojų tarpe ir 
knyga greit buvo išparduota. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2*49 VV 63 St, Chicago, IL 60629 

Tel. —776-5162 
14300 S Bell Rd , Lockport. 11 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pae.a\ susitarimą 

ADVOKATAS 
Vy^nis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 K. Ogden Ave., St«>. 18-2 
Hinsdale, II. 60521 
Tel . Ofs. 325-3157 
Tel . Rez. 32.5-6582 

Valandos pagal susitarimą 

x „Draugo" atkarpoje šian
dien spausdiname, užuot vakar 
paskelb to J. Rudzevičiaus 
„Laisvės metams, artėjant", 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
laišką Lietuvos vyskupams 
krikšto sukakties proga. 

x Pavergtų tautų komiteto 
posėdis bus birželio 24 d. Latvių 
centre, 4246 N. Elston Ave. Bus 
tariamasi apie liepos 19 d. Mar
ąuet te Parke įvykstančias 
pamaldas ir demonstracijų pa
radą. Pamaldos prasidės 10:3? 
vai. Po pamaltų mitingas ir 
muzikine programa prie Mari
jos aukšt. mokyklos. Po jų pietūs 
Liet. Tautiniuose namuose. 

x Marijonų bendrada rb ia i 
liepos 18 d., šeštadienį, 2 vai. 
p.p. Marijonų vienuolyno kop
lyčioje turės šv. Mišias už 
ligonius. Kviečiami visi nariai, 
svečiai ir ligoniai dalyvauti šv. 
Mišiose, o po to Marijonų 
vienuolyno svetainėje kavutėje. 

x Teresė ir Vladas Kybar
tai, gyveną VVestern Springs, 
111.. atšventė savo vedybinio 
gyvenimo 35-rių metų sukaktį 
savo draugų ir pažįstamų tarpe. 

x A u d r o n ė Simonaity-
tė-Gaiž iūnienė , Chicagos 
Operos solistė ir chorvedė, liepos 
2 d. dainuos Rockforde su 
Rockfordo Pop orkestru porą 
Verdi ir Puccini arijų, o liepos 
3 d. su Rockfordo Operos Co. 
pasirodys i š t raukomis iš 
amerikiečių kompozitorių 
operų. Vasaros sezono gale dai
nuos su Rockfordo simfonija. 
Audronės draugai linki jai pasi
sekimo ir malonumo, dai 
nuojant su geru Illinois valstijos 
Rockfordo muzikiniu vienetu. 

x Švento Kazimiero sese
rys kviečia jus dalyvauti šven
tose Mišiose, prašant Dievo, kad 
jų įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta palai
minta. Šios Mišios bus lai
komos, antradienį, liepos 14 d. 
7 vai. vakare motiniško namo 
koplyčioje. 2601 W. Marąuette 
Road. Mišias celebruos kunigas 
Viktoras Rimšelis, MIC, Ma
rijonų provinciolas. Mišios bus 
lietuvių kalba. 

x Vytautas Juodiš ius iš 
Chicagos dažnai aplanko 
„Draugo'* knygų skyrių ir pasi
r e n k a naujausių leidinių. 
Malonu paminėti, kad Juodišius 
vėl aplankė ..Draugą" ir pasi
rinko įvairių leidinių už 80 dol. 

x T. Rudaitis, Oak Lawn. 
111., Alfonsas Petraitis. Chicago, 
I1L, atvyko į „Draugą" ir įsigijo 
Lietuvos krikščionybės 600 
metų jubiliejaus medalius. 

x Venecue los Lietuvių 
draugija rengia gegužinę 
liepos 5 dieną, sekmadienį, 12 
vai. dieną. Šaulių namuose, 
2417 West 43 Street. Bus gero 
lietuviško maisto, orkestras šo
kiams ir loterija. Kviečiame 
visus. 

(pr.) 

x Ieškoma moteris prižiū 
rėti ir pagaminti maistą vyres
nio amžiaus moteriai, kurios ko
ja yra gipse. Brighton Parko 
apylinkėje. Skambint i 
927-9107. 

(sk.) 
x Midland Federal Sa-

vings, Marąuette Parko sky
riui, reikalingi tarnautojai. Tei
rautis tel. 927-7400. 

(sk.) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apvhnkėse. Skambinkite 
RE MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 
x Gifts International, Inc., 

— N. ir J. Vaznelių prekyba. 
2501 W. Tlst St.. Chicago. IL, 
60629. tel.: 471-1424, vasaros 
metu trečiadieniais uždaryta. 

(sk.) 

x A. a. Irena Šankus (San-
kutė), Lietuvos Vyčių veikėja ir 
centro valdybos narė, „Draugo" 
bendradarbe, mirė birželio 23 d. 
Smulkesnių žinių tuo tarpu 
neturime, bet žinome, kad ji bus 
pašarvota Lack-Lakavičiaus lai
dojimo įstaigoje Marąuette Par
ke. Laidojama penktadienį, 
birželio 26 d. 

x Poetė Liūne Sutema skai
tys savo kūrybą šį sekmadienį, 
birželio 28 d., Sophie Barčus šei
mos lietuviškoje radijo pro
gramoje (banga 1450 AM). Su ja 
kalbėsis Algirdas Titus Anta
naitis. Programos pradžia 7:30 
vai. ryto. 

x Prezidentas Reaganas, 
paskatintas Atstovų rūmų ir se 
nato bendros rezoliucijos, 
birželio 14 d. paskelbė kaip Pa
baltijo laisvės diena. Bet lie
tuviai apgailestauja, kad šios 
rezoliucijos atstovų rūmuose 
šiemet nerėmė kongresmenas 
Dan Rostenkovvski. 

x „The Merrillvile He
rald" birželio 10 d. išspaus-
din-> V. J. Gumuliausko laišką, 
kuriame pabrėžė, kad nereikia 
pamiršti komunistų vykdyto 
holocausto. kurį komunistai 
pradėjo dar pirma nacių. Negali 
būt i taikos pasaulyje, kol 
Maskva laikys pavergusi apie 
40 tautų. 

x Linda Bendoraitis iš 
Holyvvood, Fla., buvo atvykusi 
į Chicagą, lankė savo draugus 
ir pažįstamus, ta pačia proga 
aplankė „Draugą", įsigijo lei
dinių ir paaukojo 10 dol. 
dienraščiui. Labai dėkojame. 

x J . Bacevičius, Toronto, 
Kanada. Mečys Ragauskas, Ha-
milton, Ont.. Kanada, Juozas 
Tamošiūnas. Toronto, Ont., 
Kanada, kiekvienas pratęs
damas „Draugo" prenumeratą 
atsiuntė po 15 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Juozas Ankus, Chicago. 
111., mūsų nuoširdus rėmėjas, 
garbės prenumeratorius, su 
prenumeratos pratęsimo mokes
čiu ats iuntė visą šimtinę 
lietuviško žodžio palaikymui. 
Nuoširdus ačiū už nuolatine 
paramą. 

x P. Pe t rėnas , Sudbury, 
Ont.. Kanada, atsiuntė 10 dol. 
už kalėdines korteles ir 
kalendorių, 25 dol. auką dien
raščio stiprinimui. P. Petrėną 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už mielą parmą labai 
dėkojame. 

x Charles R. Burneika, Sr„ 
Dayton, Obio. vertindamas Lie 
tuvos krikščionybės 600 metų 
sukaktį, užsisakė 8 krikščio
nybės jubiliejinius medalius. 

x Izabelė Stončienė iš Chi
cagos, prieš išvykdama į Roma 
dalyvauti savo giminaičio arkiv. 
Jurgio Matulaičio palaimintuo-
ju paskelbimo iškilmėse, 
aplankė „Draugą", pratęsė 
prenumeratą su 25 dol. auka. 
Izb. Stončienę skelbiame garbės 
prenumeratore, o už auką labai 
dėkojame. 

x Jonas Vilkas iš Chicagos, 
dosnus „Draugo" dienraščio 
rėmėjas daugelį metų, garbės 
prenumeratorius , lankėsi 
dienraščio administracijoje, pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams su visa šimtine. Nuošir
dus ir didelis ačiū mūsų mielam 
rėmėjui. 

x Antanė Kliorienė iš St. 
Petersburg Beach. Fla.. Petras 
Vyšniauskas, Cleveland, Ohio, 
pratęsdami ..Draugo" prenu
meratą, kiekvienas pridėjo po 
15 dol. aukų. Labai dėkojame. 

x Vytautas A. Račkauskas, 
Cicero, 111., mums rašo; „Liepos 
5 d. 1986 m. miręs neolituanų 
filisteris teisininkas Petras 
Stoncelis testamentu paskyrė 
„Draugui" 25 dol.. kuriuos 
dabar, kaip testamento 
vykdytojas. Jums siunčiu" La
bai dėkojame. 
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Jona Minelga 

LAKŠTUTEI 

Nežavi, lakštute, 
Mus drąsa nei grožiu. 
Nieks tavęs nematė 
Vasarą tarp rožių. 

O giesmeu tavo! 
Nuostab' j i trialiai! 
Žavis jais artojai, 
Elgetos, karaliai. 

Kai užmiega saulė — 
Paupy sutemę... 
Atskrendi pasveikint 
Motinėlę žemę. 

Klausom sunerimę: 
Dar nebaik... ne galas! 
Rods ne paukštę girdim, 
O... Mariją Callas. 

LIETUVOS KRIKŠTAS 

Šiais metais lietuviai švenčia 
600 m. Lie tuvos k r ikš to 
sukaktį. Šią vasarą birželio 28 
dieną į Romą suvažiuos daug 
lietuvių iš visų pasaulio kraštų 
tą sukaktį švęsti. 

Nors istorikai sako, kad Lie
tuva buvo apkrikštyta 1387 m„ 
bet aš manau, kad Lietuvoje jau 
buvo krikščionių prieš tai, nes 
Lietuvos karalius Mindaugas, jo 
šeima, ir daug dvaro žmonių pri
ėmė krikštą 1251 m. 

Kai Mindaugas žuvo, krikščio
nybė Lietuvoje neišnyko, tik ji 
labai pamažu augo. Nors kiti 
Lietuvos kunigaikščiai po Min
daugo ir buvo pagonys, bet 
krikščionių nepersekiojo, net 
kvietėsi vienuolius iš ki tų 
kraštų steigti mokyklas. 

Lietuvos krikšto metu Vilniu
je buvo šešios k a t a l i k ų 
bažnyčios ir dvylika ortodoksų 
bažnyčių. Taigi , mano 
nuomone, pi rmas Lietuvos 
Krikštas įvyko 1251 m., o antras 
Lietuvos krikštas įvyko 1387 m. 
Jogaila ir Vytautas visoje Lie
tuvoje krikštijo lietuvius (ži
noma, kad ne jie, bet vyskupai 
ir kunigai). Žmonės buvo krikš
tijami būriais. Visam būriui 
buvo duodamas vienas krikščio
niškas vardas . Kiekvienas 
pakrikštytas žmogus gavo lini
nius marškinius. 

Vytautas Didysis labai daug 
pasitarnavo krikščionybės plė
timui Lietuvoje. J is pastatė 
daug bažnyčių ir kv ie tė 
vienuolius iš kitų kraštų mokyti 
lietuvius krikščionybės tikėjimo 
tiesų. 

Tomas Vasiliauskas, V kl. 
K. Donelaičio lit. m-la. 

„SVAJONĖ" - H. NAGYS 

Henrikas Nagys daug rašo 
simboliais. Žinome, kad jo 
„Sakalas" yra jo svajonės sim
bolis. H. Nagio svajonė nepa
siekiama. Jam nesvarbu kas 
bu? po to. kai jis turės sakalą — 
svajonę nors vienai minutėlei. 

Mes esame jauni, gyvename 
kitame laikotarpyje, turime 
kitas idėjas. Mano svajonės yra 
truputį kitokios. Seniau būdavo 
sunku „prisijaukinti sakalą", 
bet man šiais laikais nėra 
sunku. Aš galiu studijuoti kur 
noriu, galiu dirbti kur noriu, 
galiu gyventi kur tik noriu. Čia 
mano laisvė! Laisvė man yra 
labai svarbu, nes aš pažįstu 
žmones, kurie jos neturi. Visi 
kalba apie laisvę, kur ji yra? Ne 
Lietuvoje! 

Mes turėtumėm vertinti savo 
artima daug daugiau. Visi 

Piešė Aidė Užgirytė, 
Dariaus Girėno lit. m-los 8 sk. mokinė 

žmonės yra mūsų artimi. Šiuo 
laiku visuomenė galvoja apie 
patį save. 

Mano akys mato materialis
tinį pasaulį. Pinigai viskas! Čia 
tikrai neteisybė. Kai mirštame. 
nieko nepasiimame į amžinybę, 
tik sielą. Mūsų svarstymas 
turėtų daugiau kreipti dėmesį į 
dangišką gyvenimą, nes po mir
ties gyvename amžinai danguje. 

Andrius Gražulis, 
Detroito „Žiburio" aukšt. 

lit m-los mokinys. 
(„Žiburio spinduliai") 

PAVASARIS 

Aš esu labai linksma, kai 
a t e ina pavasa r i s . Mums 
nereikia daugiau dėvėti ilgų 
paltų, šalikų, sunkių drabužių 
ir t.t. Galime važinėtis dvi
račiais, žaisti lauke ir visokių 
kitokių pramogų turime. Tiktai 
labai sunku sėdėti klasėje, kada 
lauke saulė šviečia ir oras šiltas. 
Didžiausia pavasario šventė yra 
Velykos. Mes dažome ir margi
name kiaušinius ir su visa 
šeima švenčiame šventas Vely
kas. Mes taip pat turime pa
vasario atostogas. Pavasarį pra
deda žydėti visos gėlės. Mūsų 
darželyje yra tulpių ir kitokių 
gėlių. Man pavasaris labai 
patinka. 

Ingrida Martinkutė. 
Dariaus Girėno lit. 
ra-los 8 sk. mokinė. 

Man patinka pavasaris todėl, 
kad sužydi gėlės ir sužaliuoja 
medžiai. 

Pavasarį man labai patinka 
žaisti lauke su draugais. Mes 
žaidžiame šiuos žaidimus: fut
bolą, tenisą. Einame pasi
vaikščioti po mišką. Prie savo 
namų auginame didelį medį. 
Mums labai patinka laipioti šia
me medyje. Pavasarį aš žaidžiu 
futbolo komandoje. 

Darius Mikrut, 
Dariaus Girėno lit. 

m-los 7 sk. mokinys. 

ŠAUDYKLOJE 

Kareivių apmokymo sto
vykloje buvo šaudymo pamokos. 
Pasibaigus pratyboms, virši
ninkas pasiuntė du kareivius 
paimti ir atnešti taikinius. Tarp 
tų dviejų kareivių buvo vienas 
škotas. Jis pradėjo apžiūrinėti 
taikinius. 

— Ko tu žiūri? — paklausė 
antrasis kareivis. 

— Žiūriu, kuris taikinys la
biau sušaudytas — lengviau 
nešti. 

UŽ 20 METU 

Už dvidešimties metų 
norėčiau gyventi dviejose vie
tose: Palangoj arba Šveicarijoj. 
Palangoj norėčiau gy- ČC Į prie 
pat Baltijos jūros, k*- mano 
vaikai galėtų plaukti 1-... kvieną 
dieną. Taip pat norėčiau gyventi 
Šveicarijos Alpėse. Ten mes 
žiemą galėtume slidinėti. O va
sarą būtų labai gražu, nes ten 
daug gėlių auga. 

Norėčiau turėti tokios pačios 
statybos namus abiejose vietose. 
Namas turėtų žemą stogą ir bal
koną ir būtų labai didelis. Vidus 
būtų išmuštas aksominiais kili
mais, ir turėčiau šilkines, atla
sines ir krazines užuolaidas. 
Būtų stiklinių stalų ir kristali
nių lempų. Būtų dar daug kitų 
gražių baldų. 

Norėčiau turėti šešis arklius, 
dvi kates, vieną zuikį ir šu
niuką. Taip pat norėčiau turėti 
dvi mergaites ir vieną berniuką. 

Nesu tikra, kokį darbą norė
čiau dirbti. Gal tapsiu meni
ninke, smuikininke, mokytoja, 
advokate, vaidintoja, našlaityno 
prižiūrėtoja arba statistikos dar
bini nke. Kaip begyvenčiau, 
norėsiu gyventi linksmai. 

Baltija Udrytė, 
..Židinio" neakivaizdinės 

lit. mokyklos 7 sk. mokinė 

SANTAUPOS 

Vienas škotas atvyko į mies
tą aplankyti savo sūnaus, kuris 
mokėsi gimnazijoje ir gyveno 
pasamdytame privačiame bute. 
Kai susitiko su sūnumi buvo 
toks pasikalbėjimas: 

— Tėveli, aš šiandien sutau
piau vieną dolerį! 

— Labai gerai, sūneli! Kaip 
tu sugalvojai? 

— Rytą aš nelipau į autobusą, 
o kad nepavėluočiau į pamokas, 
bėgau paskui autobusą iki pat 
mokyklos. 

— Gudriai sugalvojai. Reikėjo 
bėgti paskui taxi. būtumei su
taupęs dar daugiau, — atsakė 
tėvas. 

LIETUVIU TAUTOSAKA 

Yra ko klausyti, nėra ko 
kitam pasakyti. 

Loja kai šuo mėnesienoje. 
(Kelmė). 

Dviejų per daug, o vieno per 
mažai 'Dūkštas). 

J i s iš pupų nevaromas, 
i Apsileidęs). 

Ne tokia bailė (bailumas), 
kokia smnrv'' 'Ramygala). 

VAIKAI PAVYDI MUMS 

Aš labai ilgai laukiau, kad 
galėčiau patekti į aštuntą 
skyrių. Aš maniau, kad bus 
labai lengva ir mažai reikės 
mokytis. Patekus, sužinojau, 
kad yra labai sunku. Aš manau, 
kad mes gauname per daug 
namų darbų. Aš kai kada pyks
tu beruošdama pamokas, bet 
žinau, kad reikalinga. 

Šiais m^ais mūsų mokytoja 
yra ponia Jautokienė. Ji yra 
gera mokytoja, tik duoda per 
daug pamokų. Mes skaitome 
knygą „Nuo devynių iki pir
mos". Iš tos knygos gauname 
egzaminus. Įdomi knyga. Jau 
daug naujų žodžių išmokome 
šiais metais. Žinau, kad dar 
daugiau žodžių išmoksime, kai 
visą knygą perskaitysime. 

Mes jaučiame daugiau atsako
mybės aštuntame skyriuje. Mes 
galime daryti daugiau dalykų, 
kurių negalėjome daryti praėju
siais metais. Visi vaikai pavydi 
mums, nes jie irgi norėtų būti 
aštuntame skyriuje. Aš labai 
džiaugiuos, kad šiais metais 
baigsiu mokyklą ir k i ta is 
metais lankysiu gimnaziją. 

Vilija Meilytė, 
Marąuette Parko lit. m-los 

8 sk. mokinė 

KONKURSINĖ LIETUVIŲ 
LIAUDIES PASAKA 

Bąlamas ir trys jo sūnūs 
(tęsinys) 

Abu broliai atsigulė poilsiui, 
jauniausiajam liepė budėti, kad 
žvėrys neužpultų ir lau
žas neužgestų. Prigrasino, 
jei laužas užgestų, jam būtų 
labai blogai. 

Vidurnakti pas jį atbėgo kiš
kis. Paleido į jį strėlę ir numušė 
kiškiui koją. Tą koją įsidėjo į 
savo maišą, o pats pradėjo 
snausti ir pagaliau užmigo. Po 
valandos laiko pakėlė galvą ir 
pamatė, kad ugnis užgeso. Čia 
jau didelė bėda. Kai broliai 
atsikėlę neras ugnies, nežinia, 
ką jam gali padaryti. Palikęs 
miegančius brolius, pasileido 
bėgti per mišką. Bėgo nosies 
tiesumu ir perbėgo kiaurai 
visą girią. Pamatė didelius 
laukus. Gale lauko buvo trobelė 
ir šviesa veržėsi pro langus. 
Įėjęs į trobą, pamatė dvylika 
žmogžudžių. Tie apstojo ateivį 
ir norėjo užmušti. Išsigandęs 
brolis jiems sakė: 

— Nedarykite man nieko! Aš 
būsiu jūsų draugas. Turiu gerą 
ginklą. Jūs su manimi būdami 
nepražūsite! 

— Gerai, — tarė jam plėšikai. 
— Jei tu toks esi gudrus, eisime 
į kunigaikščio dvarą pinigų 
vogti. Jau šešis kartus ten 
buvome nuėję ir vis negalėjome 
įeiti į dvarą. Ten yra toks 
paukštis pelikanas. Kai tik 
arčiau prieiname, jis piktu 
balsu rėkia, kad visas dvaras 
dreba. Tada visi tarnai pa
bunda. Galėtume visą dvarą 
išvogti, kad kas tą pelikaną 
užmuštų. 

(Bus daugiau) 

Kitokiu šriftu parašytus žo
džius paaiškinkite ir po vieną 
sakinį parašykite su tais 
žodžiais. 

Paaiškinkite šią patarlę: 
„Kaip senieji švilpė, taip jaunie
ji šoko". 

Parašykite keturis vien
skiemenius žodžius (pvz. Bėk, 
šok ir t.t.), kuriuose būtų po 
vieną vis kitokį trumpąjį balsį. 
Pvz. a, e, i, u. 
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