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( T ę s i n y s ) 

Eina nuo 1972 metų, 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

ŠIANDIEN „DRAUGUI" 80 METŲ! 

Žinios iš vyskupijų / 
V i l n i u s . — (Tęsinys iš vakar laidos) 

Norime būti didesnė tauta — 
aukime. Jei norim būt gau
sesni, kodėl neaugame? Ne 
tik neaugam, bet žudom savo 
tautą, žudom pačiam nekalčiau
siam jos stovy, kai ji dar nieko 
blogo nėra padariusi, niekam 
blogo žodžio nepasakiusi, nieko 
neįžeidusi. Dar nekaltoji gyvybė 
tik savo prasidėjime, o mes jau 
pradedam ją žudyti, patys tam
pame savo tautos žudikais ir 
kraugeriais. Didinkime savo 
tautą , b r a n g i n d a m i dar į 
gyvenimą neatėjusią pradėtąją 
gyvybę. Kitaip nekalta širdis, 
vos pradėjusi plakti, nežinos, 
kas yra L ie tuva , ir liks 
neištartas lietuviškas žodis. 
Nėra kito būdo didėti, kaip 
augimo būdas. Buvo laikai, kai 
mėgino viską didinti ne augimo, 
bet rovimo būdu . Išrovė 
ąžiuoliuką, pakėlė aukštyn ir 
mano, kad jau jį dideliu padarė. 
Pakėlimo neužtenka. Reikia 
ąžiuoliuką, auginti, reikia, kad 
jo šaknys giliai į žemę įsmigtų ir 
iš jos gelmių maitintųsi, ir tik 
tada ąžouoliukas augs. 

Reikia, kad mūsų tautos 
šaknys giliai įsmigtų į die
viškąją ir žmogiškąją išmintį, 
giliai suprastų dieviškas ir 
pilietiškas dorybes. Tada mes ir 
augsime išmintimi, metais ir 
malone pas Dievą ir pas žmones. 
Tada mes tapsime didinga, 

gyva, savistovi ir nepriklauso
ma tauta, ko visi trokštame. 
Savo visokeriopu augimu 
išryškinkime šį mūsų tautos 
siekimą būti didingais, būti 
savarankiškais, būti nepriklau
somais. 

Šiandien taip gausiai susirin
kę pagarbinti Visatos Kūrėją, 
broliškoje meilėje jungtis vieni 
su kitais ir vieni kitus dvasiniai 
stiprinti,mes pareiškiame savo 
didį prisirišimą tėvų ir protėvių 
tikėjimui: išsakykime dėkin
gumą Dievui šiais himno žo
džiais: Tave, Dieve, garbinam, 
Tave šlovinam, Tave išpažįs-
tam. 

Baigsiu savo žodį didžio mūsų 
poeto Bernardo Brazdžionio pos
mais: 

„Iš Tavo rankos, Dieve, gaunu 
savo rytą, 

Iš Tavo rankos ir šviesi darbų 
diena, 

Iš Tavo rankos man ir laimė 
mano krito, 

Ir ateitis, ir dabartis, ir 
rytdiena. 

Ant Tavo delno mūsų tėviškės 
sodybos, 

Ir mūsų sodai, ir šilojai, ir 
laukai. 
Ir mūs maža širdis tik tol, tik tol 

rami bus, 
Kol savo rankoj kaip balandį ją 

laikai". 

Lenkijos konsulato klausimas 
Vilniuje 

Varšuva. — Lenkijos laikraš
čiai „Trybuna ludu", „Rzeczpos-
polita" ir „Zycie Warszawy" 
rašo apie neseniai įvykusį Algir
do Brazausko vadovaujamos 
Lietuvos delegacijos vizitą. 
Dedamos nuotraukos, kai Bra
zauskas ir Jaruzelskis pasirašo 
bendradarbiavimo paktą. 

Lenkų PAP žinių agentūra 
skelbia, jog Brazauskas jiems 
kalbėjo, kad valstybių lygiu nie
kada dar nebuvo istorijoje tokio 
susipratimo. Buvusios pasira
šytos sutartys su pasienyje esan
čiomis Bialystoko, Lomžos ir 
Suvalkų vaivadijomis. Bet 
dabar esą numatyta keistis 
žurnalistais, straipsniais, iš
plėsti bendradarbiavimą švie
timo srityje ir organizuoti lenkų 
kalbos mokytojų Lietuvoje 
buvimą ir l ie tuvių kalbos 
mokytojų buvimą Lenkijoje. 

Lenkų teisės 
J klausimą, kaip vykdomos 

lenkų mažumos teisės Lietuvo
je, Brazauskas maždaug taip 
atsakęs, jog neseniai Lietuvoje 
įvyko Lietuvos lenkų sąjungos 
steigiamasis suvažiavimas. 
Jame nebuvę daug dar klausi
mų išspręsta. Viena tokia sritis 
yra švietimas. Lenkai esą nepa
tenkinti, kad jų vaikai turi 
mokytis rusiškose mokyklose. 
Nesą ir gerų kvalifikuotų moky
tojų. 

Nemaža problema esanti len
kų spauda. Brazauskas pasakė 
manąs, jog laikraštis lenkų 
kalba Lietuvoje turįs daugiau 
kreipti dėmesio į lenkų mažu
mos reikalus. Esą Lietuvoje ren
giamas įstatymas, kuris suregu-
liuos tau tybių k laus imus 
Lietuvoje. 

Suverenumo klausimas 
Brazauskas buvo klausiamas, 

kokia yra galimybė atidaryti 
Lenkijos konsulatą Vilniuje. Į 
tai Brazauskas atsakęs, kad 
Lietuvos vyriausybė nėra prie
šinga konsulato atidarymui, bet 
nori, kad tokiomis pat sąlygo
mis būtų atidaryta Varšuvoje ar 
kitame Lenkijos mieste Lietu
vos įstaiga. 

PAP žinių agentūra praneša, 
jog Brazauskas pareiškęs, kad ir 
kiekviena Sovietų Sąjungos res
publika turėtų turėti užtikrintą 
suverenumą. Respublikoms 
tu rė tų būti pripažintos 
p la tesnės teisės, o ypač 
ūkiniame gyvenime. I suvere
numą turi įeiti krašto Kons
titucija, tautinis švietimas, 
kultūra ir ryšiai su užsienio 
valstybėmis. Brazauskas pasa
kęs, jog jei nėra stiprios 
ekonomijos, negali būti ir 
stiprios politikos. 

— Maskvoje įs tatymus 
leidžiančioji taryba nepatvirti
no Gorbačiovo pasiūlyto Vla
dimiro Kementsovo pirmininko 
pavaduotoju ir Užsienio ekono
minės komisijos pirmininku. 
Taryba nubalsavo, kad jis netu
ri „moralinės ir profesinės tei
sės būti tose aukštose parei
gose". 

— Washingtone Atstovų rū
mu demokratai baigė sudaryti 
naują vadovybę, kai trečiadienį 
išrinko kongresmeną Steny H. 
Hoyer iš Marylando valstijos*" 
savo kongresmenų konferenci
jos pirmininku. Hoyer anksčiau 
labai daug dirbo žmogaus teisių 
srityje, dalyvaudamas tarptau
tinėse konferencijose ir ginda
mas pavergtųjų teises. 

DRAUGAS 
KATALIKIŠKAS LAIKRAŠTIS 

PAŠVĘSTAS AMERIKOS LIETUVIU KATALIKU REIKALAMS 

METAI I WILKES-BARBE, PA LIEPOS 12. 1100 

PASVEIKINIMAS "DRAUGUI". 
Srtiuji įminu mutitielc, 
Ti»-k amžių vargus Lietuva. 
•'tu galva tš miegu pakete. 
Ir darbu knibžda joa dirva 

Vertei via. kurpiu* ir artojaa 
Stipnon vieoyben telkiau. 
Upradžiu nelabai jiems klo>u, 
Ivt ju kantrybe yr' skalsi. 

.JAU tiamla akaitym* atranda 
Ir ukioitikaa ir pirkly* 
Ir piemeniuką, ka gano baiut.i. 
Kc ntokjlo buti ni*gal»s 

Jaunimą.* meta girtuokliavę. 
Prie knygos raito griebiaai. 
Srtrejie nepaini* aavęs — 
T»ip tarnaus bodavę viai' 

T'-n viską* aua?a ir atgtja 
Jifgii iK-ilatančiu krūva 
! virių telkiau draugija 
t) j.»it>* vardas Ijiei'tv*' 

Gražu iiuret i mus' ta*yue 
i i tolo — mums. jos flwriam« 
Kurie svetimtaučius peline 
l*av?izd*o stato httoviums 

Bet broliai mus' SMCU 
Jau visame pranoksta i 
Mes jaučiamės esą ni danu 
Nors matome uvetimtauėiua-

Vic^ok troakimas mus įvyko, 
Troik:ma* metu kelcnu 
Ir širdis doro kataliko 
Jau xudrrbej' džiaugsmu tikru 

Jau leisti pradedame "Drauiira" 
Ta siiou aoan rūpesčiu. 
Tegul j a didi* mums užauga. 
Nors gimęs žemėje svečiu 

T'-gul kiekvieno gnčia lanko, 
Kamybe neidamas visiems 
•1« '1 ra<-tgaa didelio ir menko. 
Kiekvieną linksmins, stiprins, rems. 

Gyvuok tada *u kiioilgiausiai. 
Tu. drauge ir vadove mus" 
Ir platink is vm*Uiigiausiat, 
I .ai tavo vardą* uepraiim' 

a 

P a a i š k i n i m et s 
Mums ta|»> |tri(rišla v I**ŠMI. k 

I ' raugą*' Su«d\ i-nijutm I. II K 
•t- kunigai t**-r\arv p n y i t a s a e SIIM 
•i-fvikįa joki*« o r g a r o v i m i e m s »u*t4 
* i daiktu paaiškinti, jo*r "l*rauf> 
•i.'-ieail"« jokio n-i 
gamzAtijai nrgan 

nerime padarvi pirmo numerio išleidimą iki po semo. idant praialiata 
irpB'iu t Vito. gir- itcrti, kad naujas laikraštis esąs s'*tg;amas tam tfattev 
nijinKi M-ini>-. kad ka«* užkenktu kitiems laikraščiam* ' ?>rau.gaa" ntsri to-
l^ikome reikąJui ti .re kokios atskiros draufijoa, bet v:su Amthkoi ttate-

itt<-ig<-jai neturėjo ' viu kataliku organo. Atskira orsnaniaciju reikąJašs ai-
Knikti savo įsikrauti kokiai nors or *iin>io6i tiek tiktai, kiek jo« darbais mterenuoi 
"DraufcT direktoriai tyčia atide^j *•. 

Taip a t rodė „Draugo" pirmasis puslapis 1909 metais su šiais 
tekstais . Nuotraukoje puslapis sumažintas du kar tus . 

Prezidento pažadai Lenkijai 
Varšuva. — Pirmojoje Lenki

jos naujo parlamento jungtinėje 
sesijoje kalbėjo JAV prez. 
George Bushas. Jis pažadėjo 100 
mil. dol. paramą privačiai lenkų 
prekybai ir pasakė, kad ragin
siąs turtingiausias pasaulio 
valstybes suteikti penkių bili
jonų dolerių nuostolių paden
gimui pašalpos formoje. 

Prezidentą j Seimo salę atly
dėjo Lenkijos Komunistų parti
jos vadas gen. W. Jaruzelskis. 
Solidarumo nariai svečiui skan
davo „Sto lat, sto lat". Busho 
kalba buvo pertraukta keturiais 
plojimais, bet kai jis baigė kal
bėti, tai parlamento nariai sus
toję jam plojo. Prez. Bushas pa
skelbė šešių dalių programą, 
kuri galėtų būti pritaikyta 
Lenkijai. Ji sustiprintų Lenkiją 
ir padėtų jai greičiau pereiti į 
pilną demokratiją. 

Tai ne 10 bilijonų 
Jis sakė pasirūpinsiąs, kad 

Pasaulio bankas suteiktų naują 
325 mil. dol. paskolą, o 
Amerikos Kongresas tikrai 
pritarsiąs jo prašymui jau 
minėtai 100 mil. dol. sumai. 
Tačiau tai nėra dešimties 
bilijonų suma, kurios pageidavo 
Solidarumo vadai. 

Užsienio žurnalistai praneša, 
jog, kai Busho mašinų vilkstinė 
atvyko prie parlamento rūmų, 
tai prezidentas pamatė minią 
žmonių, kuri šaukė: „Salin su 
komunizmu!" ir „Jaruzelskis 
turi pasitraukti" ir „Tegyvuoja 
Bushas!". Jį taip pat pasitiko 
didelis plakatas su užrašu: 
„Lenkija, kaip ir Amerika, turi 
teisę į nepriklausomybę". 

Solidarumo vadai buvo paten
kinti Busho kalba, nors ir 
negavo norėtos 10 bil. dol. 
sumos, kuri išgelbėtų lenkų 
ekonomiją. Dabar Senate yra 98 
Solidarumo senatoriai, nes vie
nas jau mirė. Jie visi sutinka, kad 
žadėta parama, tai gera pradžia, 
ir patiems lenkams teks labiau 

„suveržti diržus". Kai kurie 
senatoriai mano, kad Busho 
vizitas padės ir Jaruzelskiui ir 
jis galįs pakeisti savo nuomonę 
ir sutikti vėl kandidatuoti į 
prezidento postą. Busho palan
kūs žodžiai apie gen. Jaruzelskį, 
kad jis susitarė su Solidarumu, 
ypač buvo išryškinti televizijos 
programose. 

Praeities pamoka 
Valstybės sekretorius James 

Baker III, kuris yra taip pat 
kartu su prezidentu, pasakė, 
kad Bushas vėliau šį savaitgalį 
Paryžiuje paprašys septynių 
valstybių ekonominėje viršūnių 
konferencijoje padovanoti po 
lygią sumą Lenkijos atstatymui. 
Bakeris pasirašė su Lenkijos vy
riausybe susitarimą, kad vieno 
bilijono dolerių suma, kurią 
Lenkija yra skolinga Amerikai, 
būtų mokama kada nors vėliau. 
Be to, Bakeris pasakė, kad 
Amerika daugiau nebepadarys 
tos klaidos, kuri buvo padaryta 
1970 m., kai Vakarų valstybės 
suteikė paramą Lenkijai bili
jonais, bet jie nebuvo komunis
tų valdžios panaudoti ekonomi
nėms reformoms pravesti. 

Atsarga gėdos n e d a r o 
Prez. Bushas savo kalboje ne

vengė kritikuoti komunizmo 
sistemos, tačiau jo kritika buvo 
švelni ir gerai išmąstyta. 
Mažiau diplomatiškas buvo 
Baltųjų rūmų štabo viršininkas 
John Sununu, kuris lenkų tele
vizijoje duodamas pasikalbė
jimą, pasakė, jog būtų klaida 
mesti didelę sumą pinigų Lenki
jai. „Tai būtų tokios sąlygos — 
lyg jauno vaiko problema, kai jis 
ateina į saldainių krautuvękur 
jų yra tiek daug ir jis nesusival
do ir nežino kiek ir kuriuos 
pasirinkti". 

— Prancūzija liepos 14 d. 
mini Bastilijos dieną, kai prieš 
200 metų buvo įvykdyta prancū
zų revoliucija. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— PLB pirmininkui prof. 
Vytautui Bieliauskui iš Lie
tuvos pranešta, kad šių metų 
liepos 4 d. buvo vyriausybės pri
imtas aktas, kuriuo atkuriamas 
Vytauto Didžiojo universitetas 
Kaune. Tai turėtų būti sava
rankiška aukštoji mokykla. 

— Gdanske prez. Bushas 
buvo daug entuziastingiau 
sutiktas, negu Varšuvoje. Po 
pietų Lech Waleso šeimoje, jis 
kartu su juo atvyko į Lenino 
laivų gaminimo vietą, netoli 
žuvusiems pastatyto paminklo, 
ir čia pasakė antrąją savo kalbą 
Lenkijoje. Iš čia išvyko į 
Vengriją. 

— Cnicago Sun-Times dien
raštis praėjusio sekmadienio 
laidoje apraše Vilnių. Tai šio 
laikraščio korespondento Jack 
Schnedler antroji reportažo seri
ja Pabaltijo valstybėse. Įsidėjo ir 
nuotrauką Gedimino aikštėje, 
parašydamas, kad tai medinis 
namelis, prie kurio renkasi 
žmonės pareikšti savo politinį 
nusistatymą. Mums žinoma, 
kad tame namelyje badavo A. 
Cidzikas, reikalaudamas paleis
ti politinius kalinius. Kitą 
sekmadienį bus reportažas apie 
Rygą, ir kaip jis visur rašo, apie 
Sovietų Latvijos sostinę. 

— VVashingtone pulk. Oliver 
North, kuriam teisėjas Gerhard 
Gesell paskyrė bausmę Ira-
no-Contras byloje, pranešė 
teisėjui, kad apeliacijoje jis ne
galės tinkamai save apginti, jei 
nebus pakviestas liudyti buvęs 
jo viršininkas prez. R. Reaga-
nas. Minėtas teisėjas, paskir
damas bausmę, jam pastebėjo, 
kad jis buvo tik žemesnio rango 
pareigūnas, kuris vykdė „ciniš
kų viršininkų norus". 

— Argentinos naujasis pre
zidentas Carlos Saul Menėm 
pasakė norįs užgydyti paskuti
nes žaizdas ir užmegzti diploma
tinius ryšius su Anglija, kurie 
buvo nutraukti 1982 m., kai 
įvyko karas dėl Falklando salų. 

— Prez. G. Bushas, prieš 
išvažiuodamas į Europą, papra
šė, kad Kongresas patvirtintų 
algų pakėlimą aukštiesiems fe
deralinės vyriausybės pareigū
nams. Atlyginimų pakėlimas 
prašomas nuo 8% ir iki 25% kai 
kuriems specialistams. 

— Kinijoje „VVashington 
Post" žinimis, esą suimta 
daugiau kaip 10,000 kinų, kurie 
dalyvavo aktyviai demonstraci
jose už demokratijos įvedimą. 

— Washingtone teisėjas 
Stanley Harris nuteisė Richard 
Miller, kuris padėjo rinkti 
pinigus Nikaragvos laisvės 
kovotojams, dviejų metų 
sąlygine bausme ir 120 valandų 
dirbti viešųjų darbų tarnyboje 
nemokamai. 

— Beijinge spauda kaltina 
užsienio kraštus, kad kinų 
studentai gauna įvažiavimo 
pasus, nes jie esą tik paprasti 
chuliganai, tėvynės išdavikai. 

— Paryžiu je spauda 
paskelbė. Kad Nicos mieste 
policija suėmė žinomą nacių ko
laborantą Paul Touvier. kuriam 
dabar 74 m. amžiaus. Jis karo 
metais dirbo kartu su gestapo 
viršininku Klaus Barbie, kuris 
nuteistas kalėjimo bausme 
visam amžiui. Paul Touvier visą 
laiką gavo prieglobsti prancūzų 
katalikų vienuolynuose. 

Ne lietuvių, bet Lietuvos 
Komunistų partija 

Daugpartinė sistema gali būti normalus reiškinys 
Vilnius. — Lietuvos Komu

nistų partijos Centro komitetas 
posėdžiavo Vilniuje ir ten reikš
mingai kalbėjo pirmasis sekre
torius Algirdas Brazauskas, 
uždarydamas sesiją. Ši sesija 
įdomi mums tuo, jog daugelis 
pasisakė, kad reikia kviesti par
tijos suvažiavimą, kuriame būtų 
priimti nutarimai, nusakantys 
Lietuvos komunistų partijos 
statusą, autonomiją ir visa tai, 
kas reikalinga politinei Lietu
vos Komunistų partijai. 

Priimtas pasiūlymas dar šiais 
metais sukviesti partijos 
suvažiavimą, o prieš ta i 
paruošti ir paskelbti reikalingus 
dokumentus. Brazauskas pasa
kė, jog tuo bus įteisinta ne 
lietuvių Komunistų partija, bet 
Lietuvos Komunistų partija, nes 
Lietuvoje gyvena ir kitų 
tautybių žmonių. Lietuvos 
Komunistų partija nebūsianti 
atskilusi nuo komunistinės ide
ologijos. Iki šiol nebuvo toks 
posūkis partijoje net svarsto
mas. Tai nauja kryptis. 

Ne kokia partijos ateitis 
Brazauskas ten sakė: „Mes 

rūpinamės ir ekonominiu, ir 
politiniu savarankiškumu, aiš
kiname, kaip tai pasiekti, kokie 
gali būti keliai ir metodai, kas 
turi dalyvauti šiame darbe". Jis 
sakė jog rinkiminėje platformoje 
tai buvo pabrėžta ir skelbta 
visai Lietuvai, tačiau, kai kurie 
žmonės to nesupratę. Jis sakė, 
kad tos diskusijos ne dabar 
pradedamos, jos tik tęsiamos, 
kurios jau anksčiau yra 
prasidėjusios. 

Pirmasis sekretorius paste
bėjo, jog reikia pakelti partijos 
autoritetą ir jis pakartojo, kad 
pusantro tūkstančio narių 
grąžino partinius bilietus. 
Reikia susirūpinti dėl partijos 
ateities. Jis mano, kad Lietuvos 
Komunistų partiją galima pada
ryti gerbiama ir populiaria. Tai 
esąs svarbiausias Centro komi
teto ir jo vadovybės rūpestis. 

Įdomus pareiškimas 
Iš jo kalbos sužinome Jog par

tijoje nėra vieningos nuomonės. 
Daugeliui esą nebesuprantama, 
kaip galima ne vienodai kalbėti 
partijos nariams. Bet Brazaus
kas pasakė, jog „daugiapartini 

Vilniuje, Kalnų parke, birželio 11d. 
jvyko Dainų diena, skirta prisiminti 
pirmajai Dainų šventei 1924 m Daly
vavo ne tik sostinės, bet ir kitų mies
tų chorai. Nuotraukoje pirmojoje Dai
nų šventėje dainavęs, dabar jau ma
estro Konradas Kaveckas su rėži 
sieriumi Viliumi Stakniu. 

— Kubos karo herojus ir kiti 
trys kariuomenės aukštieji kari
ninkai nuteisti mirties baus
mėmis už dalyvavimą narkoti
kų prekyboje. Kiti 10 nuteisti 
nuo 10 iki 30 metų kalėjimo 
bausmėmis. 

sistemai tai esąs normalus reiš
kinys, nes kiekvienas partija 
ieško sau geriausios vietos po 
politine saule, stengiasi poli
tikoje toliau nueiti, paimti 
valdžią arba tapti populiaria 
visuomenėje, gauti daugiau 
mandatų parlamente..." Tačiau, 
kai partija buvo dešimtmečiais 
vienintelė, tai niekados nebuvę 
reikalinga įsigyti autoritetą. O 
dabar jau reikią ir tai daryti. 

P rad inė stadija 
Brazauskas kalbėjo, kad 

nereikia užsidaryti tik Centro 
komiteto narių tarpe, bet reikia 
pasikviesti ir kitų intelek
tualinių pajėgų, o ypač ruošiant 
įs ta tus ir programą, kurie 
sup ran t a tuos re ika lus ir 
išnaudoti galimybes. Jis sakė, 
kad detaliai buvo išnagrinėti 
žemės ūkio klausimai su tokiais 
žmonėmis, kurie nusimano tuo
se reikaluose. Ekonominės 
reformos padėt is nesant i 
lengva. Pagrindiniai klausimai, 
nuo kurių priklauso ekonominis 
persitvarkymas, esąs dar tik 
pačioje pradinėje stadijoje, nes 
dar reikia tartis su sąjungine 
valdžia. Jis skundėsi, kad jau 
visas mėnuo, kai formaliai nėra 
vyriausybės Maskvoje ir kad 
Lietuvos ekonominės reformos 
n i ekam ten nerūpi . Nuo 
kažkokio Mąsli ukovo labai 
daug kas priklauso, nes jis esąs 
tiems reikalams. Kai būsią visi 
patvirtinti savo pozicijoms, tai 
tik tada prasidėsiąs darbas. 

Deja, niekas d a r 
nepakeis ta 

Jis sakėsi negalįs suprasti, 
kaip Valstybinio plano komitetas 
galėtų aprėpti visas problemas, 
nes ir jam pačiam yra tekę dirb
ti tame komitete ir jis gerai 
žinąs darbo krūvį. O tas darbas 
ir šiandien esąs toks pats. nepa
keistas. Reikia dar išsikovoti 
daug dalykų ekonominei padė
čiai Lietuvoje. Jis mano, kad 
reikėtų turėti Ministerių tary
bos pirmininko pavaduotoju 
aukštos kvalifikacijos ekono
mistą, kuris metodiškai spręstų 
respublikos ekonominius klau
simus. 

Brazauskas sako, kad kai bus 
biudžetiniai reikalai sutvarkyti, 
kainos sureguliuotos, kaino
daros koncepcija, darbo mokes
čių sistema sutvarkytą, ir kai 
viskas bus jų rankose, tada tik 
būsią galimą įstatymų keliu 
pasiekti visus ..laisvės laips
nius". Jis sakėsi gaunąs laiškų 
iš Maskvos, kuriuose rašoma, 
kad vyresnio amžiaus komunis
tai, rusų ir kitų tautybių, tenori 
būti tik TSKP sudėtyje. „Aš 
kreipiuosi į radiją ir televiziją ir 
spaudą — reikia aiškinti, ko 
mes norime, kad tai bus ne 
lietuvių Komunistų partija, o 
Lietuvos Komunistų partija". 

KALENDORIUS 
L i e p o s 12 d.: 1909 m. 

įsteigtas Draugas . 
Bonifacas, Izabelė, Marcijona, 

Margis. Irma. Skaidra. Sigisber-
tas. 

Liepos 13 d.: Henrikas, Mil-
drida, Austina, Vytenis, Ar-
vilas, Anakletas. 

ORAS CHICAGOJE 
Saule teka 5:26, leidžiasi 8:26. 
Temperatūra dieną 88 1., nak

tį 68 1. 
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1989 balandžio 30 d. 
Vilnius 

ASS Vadijos Pirmininkei 
v.s. fil. Danutei Eidukienei 

Nuoširdžiai dėkoju už sveikinimus ir linkėjimus Lietuvos 
Skautų Sąjungos atkuriamajam suvažiavimui. 

Šiuo metu Lietuvos Skautų Sąjungoje studentų skaičius yra 
nedidelis, tačiau tikimės, kad Lietuvos akademinis jaunimas susi
burs į Akademinį Skautų Sąjūdį, kuris taps aktyvia mūsų Sąjungos 
dalimi. 

Manau, kad greito i ..Ad Meliorem" skambės Lietuvoje taip pat 
ryžtingai ir garsiai kaip ir išeivijoje! 

Budėkime! 
v. s. Feliksas Šakalys 

Lietuvos Skautų Sąjungos 
Tarybos Pirmininkas 

ASS SUKAKTUVINĖ 
STOVYKLA - STUDIJŲ 

DIENOS 
Šūkis : Sese, Broli, ar t ik i . 
Šešiasdešimt ir penki! 

Gražioje Rako stovyklavietėje, 
Custer, Michigan, suskambo 
balsai ir sumirgėjo skautiškos 
darbo uniformos jau penkta-
dit nio (birželio 30 d.), popietėje 
— dieną prieš oficialų ASS 
studijų dienu atidarymą. Nuo 
ankstyvo pavasario čia kasmet 
s a v a i t g a l i a i s d a r b u o j a s i 
Chicagos skautiškųjų tuntų ūk
vedžiai tvarkydami pas ta tus ir 
aplinką ruošdami stovyklavietę 
stovyklautojams, tad atvykę sto
vyklavietę radome t inkamai 
paruoštą. 

Šeš tad ien i s , l iepos 1 d. at
vykimo ir įsikūrimo diena. At
vykusiems nurodomi rajonai — 
kyla margaspalvės palapinės. 
Šeimininkės jau pasiruošusios 
laukia su kava ir skanumynais. 
Įsirengimo diena greitai kryps
ta į vakarą ir a tvykusie j i 
renkasi vakaronei. Ilgai skam
ba dainos, pokalbiai... Žiūrime 
filmą iš Lord Robert Baden Po-
well apsilankymo Lietuvoje ir 
kitose Baltijos pakrančių vals
tybėse. 

S e k m a d i e n i s , l iepos 2 d. -
..Lietuva praeityje"'. Ankstyvą 
rytą paskaitų patalpos, palapi
nių ra jonas ir k i e k v i e n a s 
s t o v y k l a u t o j a s p a s i p u o š i a 
tautinėmis trispalvėmis. Vėlia
vų pakėlime kalbama apie šios 
dienos prasmę, Tautinės vėlia
vos p r ipaž in imą L i e t u v o s 
valstybine vėliava ir jos spalvų 
reikšmę. Po vėliavų pakėlimo 
p a s k a i t ų k l ausy t i r e n k a s i 
daugiau negu 40 asmenų. 

Dr. Algirdas S ta tkev ič ius 
kalba apie Sąjūdžio veiklos 
vystymąsi siekiant Lietuvos 
nepriklausomybės. Kalbėtojas 
iškelia Sąjūdžio agresyvumą, 

galimą susikirt imą su okupa
cine valdžia ir t au tų padėtį So-
vietijoje. Pastebi, kad reikia 
persitvarkymo ir išeivijoje. Čia 
reikalinga daug ar t imiau koor
dinuoti visų lietuviškų orga
nizacijų ve ik lą l a i sva jame 
pasaulyje. 

V.s. kun. Juozas Vaišnys, S.J., 
labai įdomiai papasakojo apie 
dr. Vinco Kudirkos gyvenimą, jo 
t ė v u s , g i m i n e s , mokymąs i 
Lenkijoje ir jo tau t in io susipra
timo persiorientavimą. Paskai
tą paįvairino humoro niuansais, 
ka lbėdamas ap ie Kudi rkos 
gyvenimą kun. seminarijoje, jo 
vėlesnį gyvenimą ir kūrybą. 
Sesės a k a d e m i k ė s s k a i t ė 
Kudirkos eilėraščius, o paskai
tininkas jo prozą, pabrėžiant jo 
kūrybos laikotarpius. 

Vakaronėje žiūrėjome skaid
res iš skautų organizacijos atkū
rimo Lietuvoje ir filmą iš Lie
tuvoje taut in io pasireiškimo 
masinių susirinkimų Vilniuje. 
Iki vėlyvo vakaro dainavome 
akademines, skaut iškas ir lie
tuvių liaudies dainas. 

P i r m a d i e n i s , l i epos 3 d. -
..Akademinis Skautų sąjūdis 
65 metų kelyje". Fil. Jonas 
Dainauskas skai tė paskai tą 
apie 1939 m. rusų-vokiečių 
su ta r t i s , pas ida l inan t Rytų 
Europą, ypač apie prekiavimą 
Lietuvos valstybės teritorija. 
Pa ska i t a labai domėjosi ir 
vyresnieji ir j a u n i m a s . Po 
paskaitos vyko gyvos diskusijos 
su įdomiais k l a u s i m a i s ir 
išsamiais atsakymais. 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
įkūrimą 1924 m. Kauno uni
versitete įdomiai pristatė fil. 
Jonas Dainauskas. ASS gyvai 
veikė Vytauto Didžiojo universi
tete Kaune.o taip pat Vilniaus 
universitete. 

'^^SiKUtm^m"". 
Lietuvos S k a u t ų sąjungos a t k ū r i m o s u v a ž i a v i m e Vilniuje. Iš k.: LSS Tarybos vicepirm. Ričardas 
Malkevičius. LSS Tarybos p i rm. Fel iksas Šaka lys ir LS Brolijos Vyriausias skautininkas Rimantas 
Ulevičius. 

VENKIME 
DISINFORMACIJOS 

Akademinio 5k lutų sąjūdžio stovykloje, ASS 65-tąjį g imtadienį švenčiant , 
' .vakutes a n t sukak tuv in io raguolio uždega filisterės Ha l i na Plauš ina i t ienė 

ir Alida Vita i te . Nuotr . V i d o s V i z g i r d a i t ė s 

Nuoširdžiai džiaugėmės, kai 
pernai rudenį ok. Lietuvoje 
pradėjo steigtis skautai ir skau
tės. Tačiau pirminį džiaugsmą 
prislopino, kai tiek anapus, tiek 
šiapus Atlanto atsirado abejo
nių tos atsikuriančios organiza
cijos skautybės suprat imu, jos 
idėjos sekimu ir įgyvendinimu. 
Buvo bijoma, kad skautybės 
idėja nebūtų profanuojama ir 
piktnaudojama. Šias abejones, 
visų džiaugsmui išsklaidė šių 
metų balandžio 29-30 dienomis 
Vilniuje įvykęs skautų vadovų 
suvažiavimas, kur iame buvo 
p r i i m t a s s t a t u t a s (vado
vaujantis Nepriklausomos Lie
tuvos Skautų organizacijos, o 
t a i p p a t L i e t u v i ų S k a u t ų 
sąjungos išeivijoje statutais), bu
vo i š r i n k t a vadovybė ir 
pasisakyta, kad Dievo nepri-
pažįstantieji ir religijos reikala
v imų n e p r a k t i k u o j a n t i e j i 
asmenys šiai organizacijai ne
gali priklausyti, kad griežtai 
laikomasi „Dievui, Tėvynei ir 
Ar t imui" šūkio dvasios. 

Šiame suvažiavime kviesti 
dalyvavo ir išeivijos LSS atsto
vai — LSS Tarybos vicepirm. vs 
Irena Kerelienė, LS Seserijos 
Vyriausia skaut in inke vs tn . 
Stefa Gedgaudienė ir „Skautų 
Aido" redaktorius vs kun. Anta
nas Saulaitis. Apie suvažiavimą 
ir jo nutar imus buvo rašoma ir 
tenykštėje ir išeivijos spaudoje, 
komentuota radijo programose. 
Rodos, lietuviškuoju gyvenimu 
besidominti visuomenė turėtų 
būti apie tai informuota. Deja. 
vis dar pasitaiko atvejų, kai ne 
vien asmeniškai, bet ir ko
munikac i jos p r i e m o n ė m i s 
Amerikoje y r a sk le idž iama 
disinformacija. Kai tai daro eili 
niai iš ok. Lietuvos atvykę turis
tai asmeniškai — negerai , bet 
kai disinformuojančiai komuni
kacijos priemonėmis prabyla 
visuomenės gerbiami asmenys 
— jau yra blogai. Prieš skleis
dami bet kokią informaciją 
viešai, turė tume pasi t ikr int i , 
kiek informaciją t e i k i a n t i s 
asmuo yra susijęs su organiza
cijomis apie kurias kalba, kokio 

Pokario Vokietijos universite
tuose veikė skautų akademikų 
skyr ia i . Ši ve ik la re i škės i 
dešimtyje Vokietijos miestų. Šią 
veiklą nušvietė filisteriai L. 
Maskaliūnas, A. Stepaitis ir A. 
Juodikis. 

Išeivijoje ASS ats ikūrė įvai
riuose Amerikos miestuose. 
Apie pradžią Chicagoje kalbėjo 
fil. Danutė Eidukienė, o apie 
veiklą Urbanoje papasakojo jau 
anksčiau minėti filisteriai. 

Filisteris ir ponia Stepaičiai 
neseniai grįžo iš kelionės Lietu
voje. Filisteris labai išsamiai ir 
įdomiai papasakojo apie Lie
tuvos šven toves , m i e s t u s , 
gyvenimo sąlygas, giminių ir 
jaunimo nuota ikas ir k i tus 
įspūdžius. 

Vakaronėje grožėjomės VII-
sios Tautinės stovyklos filmoje 
skautų,-čių gretomis, jų žai
dimais ir Lietuviška dvasia. 

S.M. 

senumo teikiamos žinios ir kt. 
Į v y k i a i L ie tuvo je k a s d i e n 
ke ič ias i — k a s buvo prieš 
pusmetį , nebegalioja šiandien. 

CHICAGOS TUNTAI 
STOVYKLAUJA 

Visų k e t u r i ų Chicagos 
skaučių i r s k a u t ų t u n t a i 
stovyklauja savo stovyklavie
tėse Rako stovykloje Custer, Mi-

Nors „Skautybės Kelyje" apie chigan. Stovykla prasidėjo šeš
tadienį, liepos 8 d. ir baigsis 
liepos 22 d. 

„Aušros Var tų" tun to „Biru
t ė s " stovykloje stovyklauja 19 
skaučių. Stovyklos viršininkė 
v.si. Nida Bichnevičiūtė. 

„Kernavės" tunto „Gerojo ait
varo" stovykloje stovyklauja 50 
skaučių ir paukštyčių. Stovyk
los viršininkė — s. Marytė Utz. 

„Lituanicos" tun to „Liūto" 
stovykloje stovyklauja arti 50 
skautų, vilkiukų, jūrų skautų, 
jūrų jaunių ir bebrų. Stovyklos 
viršininkas — j . budys v.v. 
Paulius Juozaitis. 

„Nerijos" tun to „Gintaro 

Lietuvos Skautų sąjungos atkū
rimo suvažiavimą jau buvo 
r a š y t a , s p a u s d i n a m e t a m e 
suvažiavime asmeniškai daly
vavusios LSS tarybos vicepirm. 
Ir. K e r e l i e n ė s tuo r e i k a l u 
in formaci ją , a t s p a u s d i n t ą 
„Pasaulio lietuvio" š.m. birželio 
- liepos mėn. laidoje. Rašoma: 

A T K U R T A L I E T U V O S 
S K A U T Ų S Ą J U N G A 

Vilniuje balandžio 29-30 įvyko 
Lietuvos skautų sąjungos atku
r i a m a s i s s u v a ž i a v i m a s . 
Suvažiavime dalyvavo apie 110 
delegatų iš Vilniaus. Klaipėdos, p a k r a n t ė " s tovykloje s to 
K a u n o , V a r ė n o s , A l y t a u s , v v k l a u j a 3 0 skauč ių , 
Šiaulių, Telšių, Skaudvilės ir 
apie 200 skautų svečių, įskai
čiuojant 2 skiltis iš Estijos, ir 1 
skiltį iš Latvijos su jų vėlia
vomis. Taip pa t organizacijų, 
radijo, televizijos atstovų ir 
žurnalistų. 

Į suvažiavimą buvo kviesti 
išeivijos Skautų sąjungos vado
vai. Išeivijos skautams atsto
vavo LSS Tarybos vicepirm. 
v.s. I r ena Kerelienė. Seserijos 
vyriausia skautininke v.s. Stefa 
Gedgaudienė ir „Skautų Aido" 
redaktor ius v.s. kun. An tanas 
Saulai t is , SJ. J i e visi sveikino 
suvažiavimo delegatus ir sve
čius. 

Suvažiavimą sveikino J. E. 
kardinolo V. Sladkevičiaus at
stovas kun. Donatas Valiukonis 
— Vilniaus kraš to skautų dva
sios vadovas, Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdžio pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, Seserijos 
dvasios vadovas kun. Sigitas 
Tamkevičius ir jaunimo or
ganizacijos. 

Lietuvos Skau tų Sąjungai 
a t k u r t i sukviestam suvažia
vimui vadovavo LSS atkūr imo 
vyriausiojo š tabo nar ia i v.s. 
Fel iksas Šakalys, ps. Ričardas 
Malkevičius ir ps. Rimantas 
Ulevičius. 

Buvo pri imtas ir patvir t intas 
LSS Statutas, išrinkta taryba ir 
p i r m i j a . G a r b ė s t e i s m a s , 
Kontrolės komisija ir Garbės 
gynėjas. 

Lie tuvos S k a u t ų sąjunga, 
priėmusi s ta tu tą ir išr inkusi 
tarybą bei pirmiją, prašys įsi
teisini mo kaip oficiali j aun imo 
organizacija, besivadovaujanti 
ištikimybe skautybės idėjai ir 
šūkiui Dievui-Tėvynei-Artiniui. 
Bus kre ipiamasi į Pasaul io 
skautų centrą ir prašoma pripa
žinimo. J tarybą buvo išr inkti : 
Feliksas Šakalys (Kaunas) — 
pirmininkas. Ričardas Malke
vičius (Kaunas) — vicepirmi
ninkas, Albinas Puidokas (Vil
n i a u s k r a š t a s ) , L u k r e c i j a 
Malkevičienė (Kauno kraštas) , 
Artūras Vyšnevskis (Žemaitija), 
P i jus Ambroza i t i s (Mažoji 
Lietuva), Sigi tas Arnauskas 
(Dzūkija-Suvalkija), Alvydas 
Ulys (Aukštai t i ja) , Brolijos 
vyriausiu skautininku išrinktas 
Rimantas Ulevičius (Klaipėda), 
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j u r ų 
jaunių ir ūdryčių. Stovyklos 
viršininkė gintare v.v.Taiyda 
Rudaitytė. 

Kiekviena šių stovyklų sava
rankiškai tvarkosi , turi savo 
atskiras vadovybes ir savo 
stovyklinę programą. Tarpsto-

vyr. skautininko pavaduotoju — 
Laimonas Daujotas (Vilnius). 
Seserijos vyr.. skautininke iš
r i n k t a Al iną Dvoreck ienė 
(Vilnius), vyr. skautininkės pa
vaduotoja — Monika Girčytė 
(Vilnius). 

Suvažiavimo m e t u buvo 
pranešta, kad įžodį jau yra davę 
48 Klaipėdos, 90 Kauno, 348 
Vilniaus, 18 Varėnos, 12 Aly
t a u s s k a u t ė s bei s k a u t a i . 
Skautų kand ida tų yra apie 
keturis ka r tus daugiau. 

Sekmadienio ryte Vilniaus 
katedroje, Šv. Kaz imie ro 
koplyčioje, šv. Mišias skautams 
atnašavo 3 kunigai, pamokslą 
pasakė kun . A. Saulaitis, SJ . 
Buvo pašventinta jūrų skautų 
vėliava. Koplyčia buvo pilna 
pilnutėlė sesių ir brolių. 

Suvažiavimui pas iba igus , 
buvo sušaukta spaudos konfe
rencija, kurioje dalyvavo Lie
tuvos ir išeivijos skautų va
dovai. 

Pirmadienį, gegužės 1, skau
tai su savo vėliavomis gausiai 
dalyvavo Klaipėdoje ,,Žygio per 
Atlantą" buriuotojų išleistu
vėse. Iš le is tuvėse taip pa t 
dalyvavo ir žygiavo la tvių 
skautų skiltis su savo vėliava. 

Suvažiavimas praėjo sklan
džiai, pakilia nuotaika. Kiek
vieno ir kiekvienos veidas švy
tėjo viltimi, kad po 49 metų ver
gijos vėl bunda ir keliasi t au ta 
šviesesniam rytojui. Vieno va
dovo tarti žodžiai liko atminty
je: „Išguikime iš savęs vergą, 
suvienykime j ėgas bendra i 
veiklai — Tėvynės lasivės atsta
tymui". 

* 

Lietuvos Skautų Sąjunga ne-
gai būti nei komunistinė, nei 
ateistinė, jeigu jos dvasinėje va
dovybėje yra tokie religiniai ir 
tautiniai stiprūs šulai kaip kun. 
Sigitas Tamkevičius ir kun. 
Donatas Valiukonis. 

IR 

vyklinis bendravimas nuošir
dus; turima bendri tarpstovyk-
liniai užsiėmimai, bendri laužai, 
vakaronės, pamaldos. 

Ateinantį savaitgalį, liepos 15 
ir 16 dienomis stovykloje kvie
čiami atsilankyti tėveliai ir sve
čiai. Savaitgali stovyklauti no
rintieji s k a u t a i ir skau t ė s 
atvykę tuoj pat registruojasi 
savo tunte ir dalyvauja visuose 
užsiėmimuose. Visi privalo atsi
vežti darbo ir išeiginę unifor
m a s , miegmaiš į , lovelę ir 
asmeniškos higienos reimenis. 
Atvykę tėvai ta ip pat prašomi 
tuoj pat pranešti savo vaikų 
t u n t o vadovybei i r pasi-
informuoti apie savaitgalio pro
gramą. Atvykstantieji lankyti 
stovyklautojų y ra prašomi ne-

vežti mais to bei saldumynų 
Stovyklautojų už stovyklos 

ribų negal ima išvežti. Taip pat 
s tovyklon nega l ima atvežt i 
šunelių a r kitų gyvulėlių. 

Oficialus Rako stovykla
vietės adresas : C a m p Rakąs , 
1918 Havvley Rd„ Custer, MI 
49405. 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Oft. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

" hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt., antr., ketv. ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago, IL 
Tel. 476-2112 

9525 S 79th Ave., Hickory HiMs. IL. 
Tel. 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

Tel . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč. Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ave . , Sulte 324 Ir 

5835 S. Pulaski R d „ Chicago. IL 
Tel. 565 2960 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel . RE 7-1168; 
Rexld. 385-4811 

Kab. te l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 2 5 5 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm. ir ketv 12-4 

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

Kab. tel. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Card iac Diagnosis , L td . 
Marque t te Medica l Bui ld ing 

6 1 3 2 S Kedz ie 
C h i c a g o , IL 60629 

T e l . 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S . Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgln, III. 60120 
Tel . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd . , Hickory Hills, IL 
1 -mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel . 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5148 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

D' 

Dr. TumasorHo kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Tel 

Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 
434-1818 — Rez. 852-0889 

Vai : pirm., antr ketv. ir penkt. 
3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir plaučių ligos 
2636 W 71 st. St., Chicago, III. 

Tel.: 436-0100 
11800 Souttmest Hlgtnvay 
Palos Helghts. IN. 80483 

(312)381-0220 (312)381-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto te l . 778-2880. rez. 448-5543] 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austi n) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 



Lietuva veržias 

Į LAISVĘ 
Lietuva ryžtingai ir tv i r t a i 

veržiasi į laisvę ir nepriklau
somybę. Sis veržimasis yra ne t 
stipresnis, negu tai buvo 1918 
metais, nes dar tebėra gyva t a 
karta, kuri patyrė ką t a u t a i 
r e i šk i a l a i svė . D a b a r y r a 
daugiau žmonių su didesniu 
išsilavinimu ir suve renumo 
supratimu, negu buvo 1918 m. 
Komunistinė d ik ta tūra su kru
vinu genocidu, su ūkininkų ir 
kitų apiplėšimu yra daug kru-
vinesnė ir žiauresnė, negu caro 
la ika i s . D a b a r la i svės be
siekiančios tautos gauna dau
giau paramos iš demokrat inių 
vakarų kraštų, kurių į t aka 
pasaulyje yra didelė ir kurios ra
dijo bangomis stengiasi perduo
ti pavergtai t au ta i savo susirū
pinimą ir pastangas laisvės 
kryptimi. Dabar pavergtoji Lie
tuva žino, kad demokratiniuose 
kraštuose yra daug iš tėvynės 
okupanto išblokštų patriotų su 
aukštu išsilavinimu, užimančių 
net ir labai a tsakingas vietas , 
kurie organizuotai kelia lietu
vių tautos teisę į laisvę, kreip
damiesi į parlamentus, valdžias, 
spaudą ir šiaip į takingus žmo
nes bei institucijas. Išeivijos lie
tuviai visiškai nut raukė savo 
grupių tarpusaves grumtynes ir 
stengiasi vieningai talkinti tau
tai, siekiančiai išsiveržti iš 
kolonialinės vergijos į nepri
klausomybę. 

Tą viską supranta ir j auč ia 
net ir okupantas ir jo priespau
da švelnėja. Okupantas jaučia , 
kad kolonijų laikymas yra labai 
nepopuliarus pasaulyje, ypač, 
kad Maskva pasilikusi daba r 
vienintelė kolonialinė valstybė 
pasaulyje , o pa t i su s a v o 
negyvenimiška komun i s t i ne 
sistema nuvairavusi į sunkią 
krizę, priversta ieškoti ki tokių 
tvarkymosi kelių. 

Lietuvos žmonių ryžtas galin
gas ir jų siekimų kryptis laba i 
aiški, drąsiai pareiškiama, ne t 
dabar atvir iau galinčioje pasi
sakyti jų spaudoje. „Gimtas is 
kraš tas" birželio 28 d. numer io 
straipsnyje: „Lietuvos nepri
klausomybės a tkūr imo ke l i a i " 
skelbia: „Esame didelių permai
nų ir istorinių įvykių liudi
ninkai. Po stalininio teroro bei 
brežnevinių stagnacijos me tų 
savarankiškam gyvenimui vėl 
kyla mūsų tau ta , visa Lie tuva. 
Didžioji mūsų šalies žmonių 
dauguma reikalauja, kad b ū t ų 
grąžinta jos didžiausia vertybė, 
netekta prieš 50 metų dėl stali
nizmo ir hitlerizmo suokalbio. 
Kol nebus išspręstas suvereni
teto klausimas, neįmanoma iš
spręsti ir ki tų opių problemų: 
ekonomikos, ekologijos, ta rpna
cionalinių santykių". 

Toliau tame straipsnyje pa
brėžtinai p r imenamas Molo-
tovo-Kibbentropo, k i t a i p — 
Stal ino ir Hi t le r io p a k t a s , 
pažymint , k a d maža b ū t ų 
pripažinti jo egzistavimą, be t 
„reikia pareikšti, kad tas sandė
ris buvo nusikal t imas , o jį 
įforminusieji paktai tur i bū t i 
pripažinti neteisėtais (taigi ir 
negaliojančiais) nuo pat jų pasi
rašymo momento. Pasmerk t i ir 
anul iuot i š iuos a k t u s t u r i 
p i r m i a u s i a tų v a l s t y b i ų 
vyriausybės, kurių vardu buvo 
sudaryti. Nekyla abejonių, k a d 
vyr iausybės , gėdingų a k t ų 
signatarų įpėdinės, žino šią sa

vo t e i s i nę bei m o r a l i n ę 
pareigą". 

Vokiečiai j au yra darę pareiš
kimus apie šių aktų nebėgai io-
jimą. Vokietija juos a tme tė ir 
nebesilaikė užpuldama Sovietų 
Sąjungą. Dabar lietuvių t au ta ir 
visas laisvasis pasaulis l auk ia , 
kad Kremlius paskelbtų, jog jų 
sandėris su Hitleriu nebegalioja 
ir atitaisytų tą skriaudą, k u r i 
Lietuvai buvo padaryta žiau-
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riųjų diktatorių — kruvinojo 
Stal ino ir tokio pat Hitlerio. 

„Komjaun imo t i e s a " savo 
balandžio 21 d. numeryje pir
muoju straipsniu įdėjo tvirti
n imą : „Slap t ie j i papi ldomi 
Molotovo-Ribbentropo protoko
lai bus pripažinti . Naujiena, 
kur ios laukė visa Lietuva". Čia 
s k e l b i a , kad Lie tuvoje ne
abe jo j ama dėl t ų s u t a r č i ų 
buvimo, kad ir Maskvos isto
rikai ima patvir t int i jų buvimą. 
T a m e s t r a i p s n y j e is tor i jos 
mokslų kandidatas , docentas, 
Lietuvos istorijos inst i tuto di
rek tor iaus pavaduotojas Alfon
sas Eidintas pabrėžia, kad ir G. 
Rudžio sutelkta archyvinė me
džiaga patvir t ino buvimą tų 
slaptųjų Stalino-Hitlerio susi
tar imų, kurie ir „lėmė Pabaltijo 
valstybių likimą ir jų įėjimą į 
TSRS" - Sovietų Sąjungą. Ir tie 
is torikai reiškia tv i r tas viltis, 
kad Maskva, paskelbusi to slap
t o s u s i t a r i m o a n u l i a v i m ą 
grąžins laisvę Lietuvai . 

To Lietuva labai laukia. Ir 
„Gimtasis k r a š t a s " birželio 21 
d., reikšdamas nepasitenkinimą 
dabar t ine komunist inio ūkio 
s is tema, spausdina straipsnį 
a n t r a š t e : „ K a i n o s , k u r i o s 
p r a r y s mūsų e n t u z i a z m ą " . 
T a m e straipsnyje be kitko pa
brėžia, kad l ikvidavus laisvą 
gamintojų konkurenciją „kainų 
poli t iką šalyje formuoja ne
kompetent ingi ekonomistai — 
kainot in inka i" . Atsidūstama, 
kad „Mūsų ūkininkavimo sis
t e m a svarbiausios ekonominio 
valdymo funkcijos priklauso 
Maskvai" , o tu r i ateit i eko
nominė nepriklausomybė. 

Apskritai dabartinėje okupuo
tos Lietuvos kolonialinėje sis
temoje ūkinė san tvarka darosi 
s legiant i mišrainė. Ir „Tiesa" 
kovo 3 d. rašė: „Akta i perdėm 
dažnai keičiami, nes išleidžiami 
s k u b o t a i i r n e a p g a l v o t a i , 
dažniausiai sukur iami centre, 
n e į s i g i l i n u s į k i e k v i e n o s 
respublikos ypa tumus , tradi
cijas". Tokie nuosta ta i žmones 
sukaus tė sužlugdė savarankiš
kumą, iniciatyvą, o dar tie ak
t a i nebuvo visiems privalomi. 
Taigi labai ilgimasi savarankiš
kos, suverenios, nepriklausomos 
te is inės santvarkos. Dėl to ir 
nutar imas, kad Lietuvoje galios 
t ik t ie sąjunginiai įstatymai, 
kur iuos priims ir Lietuvos įsta
tymų leidimo organai . 

Ypač j au t rus sąžinės laisvės 
k laus imas . Lietuvos parlamen
t inė komisija būsimosios Lietu
vos konstitucijos 52 straipsnį 
suformulavo „Visiems pilie
č i ams u ž t i k r i n a m a mint ies , 
sąžinės ir religijos ar netikėjimo 
laisvė ir lygi teisė pavieniui ir 
bendra i su ki ta is išpažinti ir 
re ikš t i įs i t ikinimus bei pažiū
ras . Niekas negali kito asmens 
priverst i nei pa ts būti ver
č iamas kalbėti , elgtis ar veikti 
prieš savo sąžinę ir įsitiki
n imus" . Čia cituojame iš „Kom
jaun imo tiesos" nr. 82. O Sovie
tų okupuotoje Lietuvoje buvo 
verčiami mokytojai ir daugelis 
k i tų kalbėti ir veikti prieš savo 
švenčiausius įsi t ikinimus reli
gijos ir patriotinių tiesų srityje. 
L a b a i a t ė j ę s l a i k a s sava
rankiškam gyvenimui. Netgi ir 
G o r b a č i o v a s s avo ka lboje , 
pasakytoje šauk ian t Aukščiau
sios Tarybos neeilinę dvyliktą 
sesiją pareiškė: „Reikia ne
gailėti pastangų, kad... visos na
cijos ir tautybės gerai jaustųsi , 
t u rė tų galimybę laisvai plėtoti 
savo tarybines nacionalines tra
dicijas, kalbą, kultūrą. . ." O tą 
galės tautos prakt ikuot i ne ko
lonialinėje socialistinėje-leninis-
tinėje sistemoje, kaip įtaigojo 
Gorbačiovas, o atgavusios t ikrą 
laisvę ir nepriklausomybę. 

Juoz. Pr. 

„ P e r e s t r o i k o s " išdavoje 
laisvajame pasaulyje vis daž
niau ir dažniau lankosi jau ne 
visiškai pagal okupanto kurpalį 
suformuoti Lietuvos pramogi
n ia i v ieneta i , išeivijos su
t inkami su dideliu džiaugsmu ir 
entuziazmu. Jei anksčiau pas 
mus lankydavosi komunistų 
pa r t i j o s „ p a l a i m i n t i " dvi
veidžiai, šiapus „iki ašarų" 
graudinę ar rusų klasikus lie
tuviškai suvaidinę, tai naujoji 
svečių banga mums atgabena 
ne vien trupinėlį Lietuvos, bet 
ir drąsų, atvirą ir neslepiamą 
laisvės Lietuvai šauksmą. 

Cleve lando LB apy l inkė , 
vadovaujama Vytauto Brizgio, 
su valdybos narių ir pavienių 
asmenų ta lka birželio 7-11 
dienomis vaišingai sutiko Tau
t inės muzikos ansamblį „Ar
moniką" (taip jį pavadino pro
gramos vedėjas aktorius Tomas 
Vaisieta, nors atspausdintoje 
programoje jis pažymėtas kaip 
„Lietuvos Televizijos ir radijo 
Ansamblis"), kurio koncertas 
įvyko parapijos salėje birželio 10 
dienos vakare. Uždangai paki
lus, septynių asmenų kapela 
programą pradėjo dviem jrei to 
tempo kadri l iais . Čia buvo 
smuika i , būgnai , varpel ia i , 
puč iamie j i i n s t r u m e n t a i . 
Netrukus įeina Tomas Vaisieta, 
įdomios menininko išvaizdos 
Vilniaus teatro aktorius per
duoda „linkėjimus iš atbun
dančios Lietuvos" ir nepap
ras ta i įspūdingai deklamuoja 
Donelaičio ištrauką „Lietuvą 
garbin". Jo puikus balso temb
ras, sceninė laikysena, vaidy
binė išraiška iš karto patraukė 
publikos dėmesį. Baigęs dek
lamuoti , jis su geru žiupsniu 
sąmojaus ir humoro pristato 
kiekvieną ansamblio narį. Jis 
nepagaili ir asmeniškos, humo-
ristiškos charakteristikos, kaip 
„ramus , tik reiškia pretenzijas 
Lenkijai dėl Suvalkų trikam
pio", arba „glostytas prieš plau
ką". Ansamblio narių tarpe yra 
dzūkai, žemaičiai, kauniečiai, jų 
tarpe net architektas iš Klaipė
dos, dabar smuikininkas. Kal
bėdamas apie neaukšto ūgio 
smuikininką, aktorius sako: 
„mažų smuikininkų nėra, tik 
maži smuikai"... 

Pagaliau į sceną įeina „Armo
n ikos" puošmena — solistė 
Nijolė Penikaitė-Jasiukėnienė. 
Pr ie jos prisiartina Ramutis 
Kaspariūnas ir jiedu su kapelos 
palyda sudainuoja sentimentalų 
duetą „Gražiai, gražiai mane 
augino". Po dueto sekė lietu
viškais motyvais valsas, žemai
t iškas klumpakojis ir žemaitiš
kas Kaspariūno ir Žemaičio 
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duetas „Trys užuola". Duetas 
buvo paįvairintas mimika ir ati
t i nkama i s judesia is . Po to 
keturiese sudainavo fokstroto 
tempo gyvą, moderniško sąs
kambio dainą „Ateik, mergužė
le". „Jaunimėlio vakaronė" su 
soliste ir dviem vyrais, Žemai
čiu ir Kaspariūnu, buvo tokia 
l inksma, kad visa publ ika 
pri tardama rankomis plojo į 
taktą. 

„Reikia duoti muzikantams 
pailsėti", prašneka vėl į sceną 
įžengęs Vaisieta. J i s dekla
muoja ilgą tekstą, pavadintą 
„Vytauto Didžiojo meditacija". 
Salėje galima būtų adatėlę krin
tan t girdėti... Savo tekstą ak
torius baigė žodžiais: „Erškė
čiais kelias klotas to, kuris nori 
laisvės. Aš nepaliausiu šaukti ir 
kartoti žodžio ,Laisvė' " . I r ne
buvo galima juo netikėti... 

Į sceną sugrįžęs solistų trio — 
Žemaitis, Lipkevičius ir Peni-
kaitė — sudainuoja „Gimtoji 
kalba". Nuostabiai gražiai sus
kambėjo marše tempu „Per 
amžius dainavo lietuviai, sus
toję ant Vilniaus kalvų". Toliau 
vėl buvo linksma dalis: du muzi
kiniai vaizdeliai . P i r m a m e 
vaizdelyje buvo suvaidinta, kaip 
l inksminas i iš Amerikos į 
namus sugrįžę .Armonikos" 
vyrai. Ant ras is „Mykoliuko 
smuikelis", šukele daug juoko, 
ka i „ M y k o l i u k a s " ar t a i 
„nemokėjo" smuiku groti ar tai 
buvo „bitės įgeltas"... Visi nuo 
jo pabėgo, kol vadovas jam sako 
žemaitiškai: „Užteks, veins pa-
lika". Publikai audringai plo
jant, nusileido uždanga. 

Po pertraukos antroji progra
mos dalis prasidėjo su graudžia 
tremtinių liaudies daina „Kur 
tas dulkėtas traukinys". Akto
rius Vaisieta jausmingai pareiš
kia, kad lietuviams trys bran
giausios pasaulyje vietos yra: 
Motinėlė Lietuva, Amerika ir 
Sibiras — amžino įšalo kraštas, 
kuriame tiek lietuvių kaulų 
išbarstyta. Turint mintyje ar
tė jant į baisiojo bi ržel io 
minėj imą, Sibire žuvus ių 
tremtinių garbei „Armonika" 
dainuoja „Tu tikėk ir lauk". Po 
to „močiutei sengalvėlei" skir
t a dainelė „Obelis" ir roman
tiška „Eisiu keleliu". Vaisieta, 
iš Stasio Liupkevičiaus rankų at
virkščiai paėmęs armoniką ją 
apverčia ir sako J u k dabar pe-
restroika". Visa publika nusi
juokia. Puiki ..Staselio polka", 
ypatingai gražiai skambant pu
čiamiesiems ins t rumentams. 
Aktorius prisiartina prie mikro

fono ir d e k l a m u o j a p r i e š 
maždaug 130 metų sukurtą 
Baranausko „Sueiga girtuok
lių", kuri iššaukė daug gardaus 
juoko. Po to buvo ilgoka ištrau
ka iš Vytauto Bubnio romano 
„Po vasaros dangumi" . Senoji 
Bartienė kolūkyje laukia iš 
miesto grįžtančio jaunimo. . . 
Veikėjai juokiasi iš „peres-
troikos", kad net „ir šūdvabaliai 
kazačkioką šoką". Visas orkest
ras sugroja audringą pasiutpol
kę, o žavų duetą, ,,Ko žvalgai
si, seserėle", sudainuoja Že
maitis ir Kaspariūnas . Puikiai 
derinasi jų balsai... Ir vėl buvo 
juokinga komiško dueto ..Kaip 
uliavojo mūs senoliai". Vienas 
aktorius nusilenkė į publiką, 
lyg baigęs dainuoti, bet vadovas 
sušuko „Ne, ne, ne".. . Aktorius 
atsitiesė, ir buvo dainuojama to
liau. Solistų trio sudainavo 
„Lėk, sakalėli", dainą, skirtą 
per Atlantą plaukiantiems ir 
prie Amerikos krantų artėjan
tiems Lietuvos buriuotojams. 
Linksma polkutė „Lipk ant 
sienos" išjudino visus. Vaisieta 
toliau pareiškė, kad sėslumas 
esąs charakter ingas lietuviško 
charakterio bruožas, todėl ir 
atsisveikinimas nusitęsia labai 
ilgai. Mūsų buriuotojai pavėla
vę išplaukti tik todėl, kad 
reikėję dešimties dienų atsis
veikinimui. Taigi ir dabar 
nesinori užtęsti atsisveikinimo, 
todėl dainuos „Sudie, mergužė
le". Paskutinioji daina, Vai
sietos pavadinta , j aunys t ė s 
svajonių daina", baigėsi žo
džiais". 

„Gediminmo pily trispalvę 
iškelsiu, 

ir prie Aušros Var tų karš ta i 
pasimelsiu". 

Publika atsistojimu sukėlė ova
cijas. „Armonika" užtraukė 
„Lietuva, Tėvyne mūsų"... Sus
tojome ir visi giedojome kar tu . 

Programai pasibaigus, LB 
apylinkės pi rmininkas Vytau
tas Brizgys padėkojo „Armoni
ka i" ir p ranešė , kad „Ar
monika" dalį savo honoraro 
aukojanti Lietuvos buriuotojų 
su t ik imui . Buvo p r i s t a t y t i 
publikoje esą svečiai Vaclovas 
Sakalauskas ir Slutienė iš Chi-
cagos, kelionių biuro atstovė. 
Nijolė Pen ika i t ė V. Brizgį 
apjuosė taut ine juosta ir buvusį 
pirmininką Vladą Čyvą ap
dovanojo knyga. Dvi mergaitės 
prie „Armonikos" kojų pasta tė 
milžinišką krepšį vasaros gėlių. 

Buvo ir linksma, ir graudu, 
stebint „Armoniką", kurios pro
gramoje kaip kaleidoskope, kei
tėsi ir nuotaikos ir atsispindėjo 
didžioji laisvės idėja. Abejonės 
nėra. kad į „Armonikos" eiles 

LIETUVIAMS ŽENGIANT 
Į EKONOMINĮ 

SAVARANKIŠKUMĄ 
Visų viltis — sava valiuta 

IG. M E D Ž I U K A S 

Bolševikai, sugriovę privatinį 
kapitalizmą, pasuko ekonomiją 
valstybinio kapitalizmo linkme. 
Bet matome, kad ir po 70 metų 
bandymų, penkmečių planų ir 
n e k l y s t a n č i ų vadų pažadų 
Sovietų Sąjungoje y ra didelis 
t rūkumas kasdieninio reikalin
gumo prekių. Jie sovietinėje 
sistemoje jokiu būdu nesugeba 
konkuruoti su laisvaisiais de
mokratiniais kraštais, kuriuose 
gerbiama pilietinė asmeninė 
laisvė ir iniciatyva. Revoliucinio 
m a r k s i z m o ir evo l iuc in io 
socializmo teorijos savyje tur i 
d a u g p r i e š t a rav imų , todėl 

praktiškai, esamoje sistemoje 
sunku įvykdyti tai, kas užsibre-
žiama ant popieriaus, o prisipa
žinti klydus neturi drąsos. Anot 
prof. dr. V. Juodeikos, kaip 
sunku sugriauti altorius senie
siems dievams, prieš kuriuos jie 
ta ip ilgai klūpojo, bet į kuriuos 
jie j au daugiau netiki. Tai 
matome iš Gorbačiovo pertvar
kos ir atvirumo bandymų, kurie 
vyksta vėžlio žingsniu. 

Iš laiškų, ateinančių iš ok. 
Lietuvos, matyti, kad ekono
minis gyvenimas tenai , nežiū
rint raminimų ir pažadų, nė 
kiek negerėja. Visur jaučiamas 
defici tas . Tiesa, pas idžiau
giama, kad išleidžiamas „Kata
likų pasaulis", kur is parda
vinėjamas prie bažnyčių, bet 
t i r a ž a i maž i , nes t r ū k s t a 
popieriaus, kaip ir visko. Net B. 
Brazdžionio neseniai išleista 
poezijos rinktinė tapo deficitine 
preke. Laiške rašoma: „Vakar 
stebėjau per televiziją Braz
džioniu sutikimą Vilniuje. Jį 
ten gerokai pakilnojo ant rankų, 
o jis perskaitė rimuotą pasveiki
nimą Lietuvai. Skubos keliu tik 
ką ilšeista stambi daugiau 700 
puslapių jo poezijos rinktinė. 
Triskart brangiau sumokėjęs 
gausiu ją ir aš. Šiaip didelis de
ficitas". 

y ra įsijungę patyrę profesiona
lai, o aktorius Tomas Vaisieta 
turė tų būti kviečiamas specia
liai programai Seniai jau teko 
girdėti tokį puikų aktorių... 
. .Armonika" iš Cleve lando 
išvyko į Baltimore, vėliau i 
Kanados lietuviškas kolonijas, 
į namus grįš birželio gale. 
Laimingos kelionės, brangūs 
t a u t i e č i a i . Ir j ū s ų la i svės 
š a u k s m a s teaidi per visą 
pasaulį! Clevelandiečiai dėkin
gi LB apylinkei už tokį puikų 
renginį. 

Visi tikisi, kad tik įvedus savo 
valiutą gyvenimas pagerėsiąs. 
Kitaip teks pasi tenkint i tik 
pažadais. Bet. kiek žinoma, 
Gorbačiovas nenori Pabaltijo 
respublikoms leisti ta ip toli 
žengti. Toliau rašoma: „pas mus 
gyvenimas po audringos žiemos 
nusistovėjo, žengiama tvir tu , 
rimtu žingsniu. J au tu r ime pa
grindinius konstitucijos straips
nius. Dabar einame į labai 
sudėtingą ekonominio savaran
kiškumo kelią. Perspektyvoje 
sava valiuta, nes popierinis 
rublis, apaugęs infliacijos ak
meninėmis samanomis , mus 
visai priplakė prie žemės ir su 
juo jokia ekonomika neįma
noma. D a b a r t i k v i e š u m o 
sąlygomis apsižiūrėjome, kad 
mūsų „rojuje"" pasaul iniame 
poligone pragyvenimo lygio 
aspektu esame 60-toje eilėje. 
Metų metais mums lyg ubagui 
tik terba pakeičiama — tur inys 
tas pats: pažadai ir partijos 
programa. Padavimai ir mitai , 
deja, ne senovės Graikijos. 

Kas savaitę televizija rodo 
vyriausybės ir visuomenininkų 
reportažines laidas. Ka lbama 
atvirai, be pagražinimų. Dabar 
Maskvoj mūsų deputatų laukia 
s u n k u s da rba s , bet r y ž t a s 
nepalaužiamas. Jeigu skaitote 
mūsų laikraščius ir klausote 
radijo, tai gali te sus idaryt i 
apytikrį vaizdą, kas pas mus 
darosi. Dabar jau be jokios 
baimės atvyksta į Lietuvą iš 
plataus pasaulio daug mūsų 
taut iečių: profesorių, meni
ninkų ir kt. Lengviau leidžia 
i švykt i į užs ienį ir mūsų 
žmones. Į Lenkiją per mūsų 
pasienį netgi vizos nere ikia , 
užtenka paso". 

990,000 DOL. UŽ 1 DOL. 

Regency Chicago viešbuty įvy
ko varžytinės, parduodant JAV 
vieno dolerio monetą, nukaltą iš 
sidabro 1804 m. Moneta yra re
tenybė ir už ją Wall Street in
ves t av imo f i rma L e o n u i 
H e n d r i c k s o n u i s u m o k ė j o 
990.000 dol. 

P A S T O G Ė B E N A M I A M S 

Chicagoje liepos 8 d. atidary
ta dar viena pastogė benamiams 
vyrams. 5700 S. Lafayette. Čia 
yra vietos 80-čiai vyrų, kurie čia 
gali prisiglausti nuo 8 v.v. iki 7 
v.r. 

ŽVILGSNIS Į 
SUGRĮŽIMŲ VASARĄ 

KONSTANCIJA VALIUŠKIENĖ-LELEŠIŪTĖ 

P r ū s ų i r p r o t ė v i ų žemėje 

23 
Siauras, kaip upės kaspinas ir t rumpas kaip 

lopinėlis Kirnelio ežeriukas. Tik jo krantai smarkiai 
iškarpyti . Reikia spartokai žingsniuoti, kad per 
valandą jį apeitum. Prie jo prisiglaudęs kalnas. Lei
džiamės statokais laiptais žemyn. Raudono saulėlydžio 
spindulių atspindžiai bėgioja tamsėjančiuose ežero 
raibuliuose. Tėvas su vaikais meškerioja. Pasisveikinę, 
pasikeitę šabloniškais sakiniais, mes grįžtame į kalną. 
J iems svarbi tyla, kad neišsigąstų žuvys mūsų žodžių. 
O mes, palypėję aukštyn, susėdame prie pušų ir 
grįžtame į praeitį, į prisiminimus. Jais bėgioja džiaugs
mas , viltys, laimė ir tragedija... 

Švelnių terasų lankelė paežerėje. Vakariene. Viena 
iš paskutinių prieš kelionių pabaigą. Kada vėl taip arti 
vienas kito susėsime? Nusileidžia laumės žirgelis į 
mūsų tarpą. Suglaudžia puošnius permatomus 
sparnelius ir tūno. Tūno, nebodamas nei mūsų kalbų, 
nei judesių. Maloni ir svarbi ir jam mūsų draugystė. 
J a u vakaras. Pasilik i r tu su mumis. Pabūkime mes 
visi kar tu su mano broliais! Pabūkime su prisimi
nimais, godomis. 

Vincai — Suvalkijos lygumų lyguma. Jų apylinkėse 
1941 m. sovietai buvo įsirengę karinį oro uostą. 
Prisimena grėsme kvepiančios jų ..kabinamos liktar-
nos" Lietuvos padangėje 1944 m. pavasarį. Prie Vir
balio sutikome sovietų kariuomenės vorą. Atsivėrė pra
eitis, kaip žaizda, chirurgo pjūviui n u t r a u k u s juodo 
šilko dygsnius. 

Anuomet, siaubo ir liūdesio genami, peržengę 
sienos užtvarą, stebte nustebome pamatę šio krašto tur
tingas, puošnias sodybas. J a s supo našų derlių 
išželdinusios dirvos, pievos. Kaip stalas tiesus kelias 
slėpėsi lapuočių vainikuose. Pajunti atjautą savo krašto 
artojui ir klausi, kodėl jo dirvose nebuvo toks našus 
derlius, kodėl jo arkliai nebuvo tokie ristūnai? Sugrįžus 
labar matai tame kadaise žavėjusiame krašte nualin

tus laukus, nuniokotas sodybas, duobių išraustus 
kelius. Dabar čia viskas jau rusiška. Ne tik aplinka. 
Ir vietovių, upių ir visi vardai duoti rusiški. 

Čystyji Prūdi — tai Tolminkiemis, kur darbavosi 
Kristijonas Donelaitis, gimęs Lazdynėliuose. Ar išliko 
paminklinis akmuo juose 1896 pastatytas? Sava
noriškos talkos iš Lietuvos atstatė Donelaičio bažnyčią. 
Iškiloji kaip panteonas graži, gyva. tu r t inan t i . įėjus 
pajunti Donelaičio dvsią. J a m e sukaupta istorinė 
informacija nušviečia anų laikų detales. Matai jį ne 
tik kunigą sekmadienio pamaldose, bet pilnai gyve
nantį savo parapiečių gyvenimu. Jiems buvo mylimas, 
gerbiamas tėvas. Jo darbštumas, ta lentai neriboti 
įvykdė daug statybos darbų, pa t s prižiūrėjo savo ūkį. 
gamino įvairius instrumentus: barometrus, termomet
rus, laikrodžius, fortepioną. Komponavo muzikos 

kūrinius. O jo rašytas žodis išliko per šimtmečius ir 
paplito po pasaulj. Juose ir dabart inis žmogus, kaip ir 
Šventajame Rašte, atras kelią į teisingą gyvenimą. Si 
šventovė yra paminklas ne tik Donelaičiui, bet ir 
visiems prisidėjusiems prie jos atkūrimo. 

Nors atvykome prieš at idarymo laiką, geraširdės 
prižiūrėtojos ruselės, mazgojusios grindis, pasakė: „O 
kur dabar eisite? Atėjote, ta i ir pasil ikite". Po kiek 
laiko pro duris pradėjo ristis 7-10 metukų vaikučiai . 
Dauguma jų rankelėse laikė gėlę. „Ar ir vėl j au čia. 
Ko čia landžiojate visą laiką?" — prašnekina prižiū
rėtoja. Vaikučiai stabteli ir klausiamai žiūri į ją. 
„Atėjote, tai jau eikite. Nestovėkite čia. Greičiau. 
Greičiau". Gražia vorele, ramiai be žodelio, be 
nusišaipymo. šonine nava mažieji nusileidžia laiptais , 
kiekvienas padeda ant Donelaičio antkapio savo gėlę 
ir vėl tokia pat dailia vorele išeina iš Kristijono 
šventovės. Kas mažiesiems, kurių veideliuose ryškiai 
pastebimai skirtingų rasių bruožai, parodė kelią pas 
mūsų Donelaiti? Nei klausi, nei kas nors paa išk ina , 
pati susipranti. kad visur yra šviesulių. 

Aplink bažnyčią tvarkomas didelis lauko plotas. Ar 
ne čia augo Donelaičio sodas? Šalia jo baigiamas statyti 
medinis pastatas, spėjam, kad panaudos ku l tū r in iams 
ir ūkiniams reikalams. 

Pavalgome pietus pakelės pievutėje, šalia pirmojo 
karo karių kapų. Buvusioje vokiečių žemėje suguldyti 
rusai šalia vokiečių. Abejiems tokie pat paminkla i , 
identifikacija Vienodai pagerbė mirusius t iek savuo
sius, tiek priešus. Lietuvoje neteko matyti antrojo karo 
vokiečiu kapų. Ar jų ten nežuvo? Ar niekas jų 
nelaidojo? 

tBus daugiau) 
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ŽINIOS 
IŠĖJO I PENSIJĄ 

Stasė Cibienė (Apanavičiūtė), 
iš Miltono, išėjo į pensiją. Apie 
25-rius metus ji vadovavo Har
vardo universiteto centrinėje 
bibliotekoje periodikos skyriui. 
Gimusi Lietuvoje, ji baigė Peda
goginį Institutą Vilniuje, kele
rius metus dirbo mokytoja Šiau
liuose. Po karo vienerius metus 
dėstė anglų kalbą Eichstaetto 
lietuvių gimnazijoje, vėliau 
studijavo istoriją ir anglų lite
ratūrą Erlangeno universitete. 
Atvykusi į JAV-bes, 1949 m. 
gavo stipendiją studijuoti 
Mount Holyoke College (Massa-
chusetts), kurį baigė 1951 m. 

Ištekėjusi už inž. Edmundo Ci
bo, išaugino sūnų ir dukrą. Nuo 
1961 m. dirbo bibliotekoje. Jos 
rūpesčiu biblioteka padidino lie
tuviškų knygų ir periodikos ko
lekciją. Šalia to ji talkino 
ruošiant bibliotekoje baltiečių 
parodą, daug padėjo savo tau
tiečiams pasinaudoti bibliotekos 
knygomis moksliniams dar
bams. 

Išėjusi į užtarnautą poilsį, 
Stasė Cibienė tikriausiai savo 
laiko dalį toliau skirs lietu
viškam darbui, kuris reikalin
gas visų mūsų talkos, neišski
riant pensininkų. 

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS 
Birželio 30 d. sugrįžo pas savo 

tėvus Brocktone sol. Marytė 
Bizinkauskaitė, pastoviai su 
vyru ir dukra gyvenanti Toron
te, Kanadoje. „Tėviškės" draugi
jos kvietimu ji nuo gegužės 11 
d. viešėjo Lietuvoje, dainuoda
ma operose ir koncertuose. Tai 
buvo pirmas jos apsilankymas 
Lietuvoje, iš kurios yra kilę jos 
seneliai pagal tėvą ir motiną. 
Dideliu pasisekimu jai teko 
atlikti Lietuvos operos pasta 
tymuose Vilniuje ir Kaune 
soprano partijas Puccini operose 
Madame Butterfly ir Bohema, o 
taip pat koncertuoti Kauno fil
harmonijos salėje, Vilniaus 
operos rūmuose, Palangoje ir 
Druskininkuose. Sol. Marytė 
Bizinkauskaitė yra labai paten
kinta savo viešnage Lietuvoje, 
kur užmezgė ryšius su muzikos 
meno kūrėjais ir atlikėjais. 

AUTOBUSAS Į PIKNIKĄ 

I metinį Lietuvių Pranciško
nų pikniką Kennebunkport, 
Maine, liepos 2 d. iš Brocktono 
buvo suorganizuotas specialus 
autobusas, kuriuo ten nuvyko 
49 asmenys, jų tarpe Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos choro 
nariai. Kasmet tas choras gieda 
pikniko proga atnašaujamose 
šv. Mišiose. Dabar chorui vado
vauja Jūratė Lalienė. 

„LAISVĖS VARPO" 
RUDENS KONCERTAS 

Tradicinis ..Laisves Varpo" 
rudens koncertas rengiamas 
spalio 1 d. 3 vai. po pietų So 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje. Tai bus jau 
61-mas ..Laisvės Varpo' 
kultūrinis renginys. Kaip vi 
suomet. koncerto programai at
likti k%-ieciami iškilūs mūsų me 
nininkai 

KANDIDATAS J MIESTO 
TARYBĄ 

Laidotuvių direktorius Juozas 
Casperas i.š So Bostono jau pa
siskelbė kandidatu ) Bostono 
miesto tarybos narius. Drauge 
jis išdėstė pagrindinius savo 
programos punktus j kūnuos 
atkreipė demesj dienraštis ..The 
Boston Globė". Tai jau antras 
kartas, kai Juozas Casper yra 
kandidatas j Bostono miesto 
tarybos narius. 1987 m. jam 
nepavyko surinkti reikalingo 
skaičiaus balsų, kad galėtų būti 
išnntas. Šį kartą jis tikisi 

laimėti. Anksčiau ilgus metus 
Juozas Casperas buvo Bostono 
mokyklų komiteto renkamas 
narys, pasižymėjęs savo nau
jomis, originaliomis idėjomis, 
dėl kurių jis dažnai buvo 
minimas vietos spaudoje ir tele
vizijoje. Lietuviai visuomet 
rėmė ir teberemia Juozo Cas-
pero kandidatūrą. 

ŠAULIU S-GOS SUKAKTIS 

Lietuvos Šaulių s-gos veiklos 
70-ties metų sukakties minė
jimą rengia Naujosios Anglijos 
šaulių Trakų rinktinė, kurios 
pirmininku yra Algirdas Zen-
kus iš Webster. Minėjimas vyks 
spalio 28 d. Maironio parke 
Shrewsburyje, prie Worcesterio. 
Minėjime meninę programą 
atliks Bostono lietuvių vyrų 
sekstetas, vadovaujamas Daivos 
Matulionytės — De Sa Pereira. 
Trakų rinktinei priklauso Jono 
Vanagaičio šaulių kuopa iš 
Bostono, Martyno Jankaus 
šaulių kuopa iš Brocktono ir Dr. 
Vinco Kudirkos šaulių kuopa iš 
Worcesterio. 

RENGINIAI 

Spalio 1 d. 3 vai. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje „Laisvės Varpo" rudens 
koncertas. 

Spalio 28 d. 7 vai. vakaro 
Maironio parke Shrewsburyje 
(prie VVorcesterio) minėjimas 
Lietuvos Šaulių s-gos 70-ties 
metų sukakties. Minėjimą 
rengia Naujosios Anglijos 
šaulių Trakų rinktinė. 

1990 m. balandžio 22 d. Lan
taną restorane Randolphe 
metinis Šv. Petro lietuvių 
parapijos So. Bostone banketas. 

„LAISVĖS VARPAS" 
Vienintelė lietuvių greito 

viešo susižinojimo priemonė 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
yra „Laisvės Varpo" lietuvių 
radijo programa. Ji perduodama 
lietuvių ir anglų kalba kiek
vieną sekmadienį 9:00-10:00 
vai. ryto iš radijo stoties WCAV-
FM 98. Vedėjas Petras Viščinis. 
173 Arthur St., Brockton, MA 
02402, telefonas: 508 -
586-7209. Programos metu 
skubiais reikalais skambinti į 
radijc stotį telefonu: 508 — 
587-9898. 

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJOS FINANSINIO 

SKYRIAUS VEIKLA 
CLASSIFIED GUIDE 

Lietuvių Katalikų Mokslo 
akademijos narių išrinktoji cen
tro valdyba yra Romoje, jos 
pirm. yra prof. kun. A. Liuima. 
Akademijos tikslas yra skleisti 
krikščionišką kul tūrą ir 
mokslą. Tam reikalui naudo
jamos įvairios priemonės, bet 
ypač spauda. Akademijos dar
bus remia jos nariai nario 
mokesčiais ir aukomis, remia 
vienkartiniai ir daugkartiniai 
mecenatai, atsiranda rėmėjų ir 
iš visuomenės, ypač vyresnio
sios kartos žmonių. 

Akademija turi apie 250 
narių, gyvenančių daugelyje 
pasaulio valstybių, tačiau 
didžiausias skaičius jų yra JAV. 
Akademijos darbams parama 
ateina daugiausiai iš Šiaurės 
Amerikos kontinente gyve
nančių lietuvių, ypač 
gyvenančių JAV-bėse. 

įgalinti JAV gyvenančius 
akademijos ir jos padalinių 
rėmėjus išvengti taksų 
mokesčių nuo aukotų sumų 
ir pačiai LKM akademijai iš
vengti taksų mokesčių, 1^72 m. 
akademija inkorporuota Con-
neetieut valstijoje ir iš Internal 
Revenue Service išgauta taksų 
atleidimo teisė. Inkorporuotoji 
akademija, tiksliau jos finansais 
besirūpinanti dalis, yra Put-
name. Ši dalis nesikiša į aka
demijos darbus ir tvarkymą, ji 
rūpinasi tik akademijos finansi
niais reikalais. 

Tiesa, nuo 1972 m. akademi
ja įsigijo dar du padalinius: 
Amerikos Lietuvių Kultūros 
archyvą — Alką ir Krikščionis 
Gyvenime. Pirmasis yra prel. 
Pranciškaus Juro pradėta ir 
išugdyta institucija rinkti, sau
goti lietuviškos kultūros pasi
reiškimų daiktus ir rinkinius ir 
leisti jais pasinaudoti, kai to 
reikia. Antrasis yra leisti reli
ginio turinio literatūrą. Abu tie 
padaliniai yra autonominiai ir 
tvarkomi, nors ir yra po 
akademijos stogu. Tų dalinių 
galutinė apyskaita yra patei
kiama akademijai. Abu šie dali
niai yra Putname. 

Gegužės 28 d. Alkos patalpose 
įvyko akademijos finansinio 
skyriaus valdybos posėdis ir tuoj 
po jo akademijos narių, gyve
nančių JAV, susirinkimas. 

Posėdyje ir susirinkime buvo 
kelti ir svarstyti tie patys 
reikalai, ta i jie pateikiami 
vienkartiniai. Abiems vadovavo 
valdybos pirm. dr. V. Vygantas, 
atvykęs iš Texas, ir sekretoria
vo prel. V. Balčiūnas. 

Susirinkimas pradėtas prel. 
V. Balčiūno sukalbėta malda, 
kurioje prašyta Aukščiausiojo 
palaimos susirinkusiems, jų 
svarstymams ir sprendimams. 
Tuoj po šios maldos, susikau
pimu ir sukalbėjimu „Amžiną 
atilsį", vadovaujan t pre l . 
Balčiūnui, pagerbti pastarai
siais metais mirę akademijos 
nariai, jie ir išvardyti: kun. B. 
Liubinas, prof. dr. A. Kučas, 
kun. A. Grauslys, dr. J. Šemo-
gas, prof. dr. B. Vitkus, inž. V. 
Izbickas, kun. J. Krivickas ir 
dar vienas kitas. 

Praėjusio metinio susirinkimo 
išsamų protokolą perskaitė 
sekr. kun. Balčiūnas. Protokole 
minėti nutarimai įvykdyti ar 
vykdomi ir protokolas priimtas. 

Vald. pirm. dr. Vyganto ir 
iždininko kun. R. Krasausko 
pranešimuose pateikta, kad 
akademija sunkokai verčiasi, 
nes trūksta žmonių leidinius pa
ruošti spaudai, spauda brangs
ta, tiek dėl darbo pabrangimo, 
tiek dėl mažėjančio tiražo, nes 
atsilyginančių už leidinius skai
čius mažėja, išmirštant vyres
niajai kartai. Taip pat sunkiau 
surasti mecenatų. Tačiau vis tik 
įstengiama išleisti vertingų 
veikalų. Akademijos iždas nėra 
tuščias, bet didesnioji kapitalo 
dalis turi jame likti, kol kapi
talą įnešę reikalingi globos. 
Žinoma, Nebraskos valstijoje 
yra prof. K. Almino akademijai 
padovanotas ūkis, bet dabar jis 
duoda labai mažą pelną, o 
parduoti ūkio taip pat neap
simoka, nes ten žemė atpigusi. 
Nedidelis sklypas Floridoje, 
dovanotas akar* tnijai dr. J. 
Balio, dabar parduodamas, bet 
jo pajamos bus sk i r iamos 
knygos išleidimui. 

Apie Alkos veiklą ir finansus 
pranešė dr. J . Kriaučiūnas. Al
ka dabar verčiasi neblogai, nors 
išlaikymas, pataisymai ir vis 
ateinančiom kultūrinėms verty
bėms talpinti priemonių įsi
gijimas pareikalauja išlaidų. 
Didžiausioji išlaidų dalis tenka 
atlyginimui knygų kataloguo
tojai, nes ji turi iš to pragyventi. 
Tvarkantieji Alką atlyginimo 
negauna. Tačiau vyresniajai 
kartai iškeliaujant j amžinybę, 
Alkos rėmėjų skaičius mažėja.ir 
jau antri metai, kai išlaidos 
viršija pajamas. Vienas pavyz
dys* į 1800 šventinių sveiki
nimų ir Alkai paramos prašymo 
laiškus atsakė tik 120 asmenų. 
Alkoje telpančia spauda naudo
jasi už Lietuvos ribų ir Lietuvoje 
gyveną mokslo žmonės, taip pat 

ir mokslo Įstaigose. Alkoje su
rinktos ir saugomos kultūrinės 
vertybės yra vis plačiau ži
nomos. Spaudos perteklius (kai 
turima spausdinio daug eg
zempliorių) ka r t a i s perlei
džiama asmenims ar įstaigoms, 
ypač į Lietuvą. Į Lietuvą siun
čiamos ir siuntos, bet Alka lig 
šiol neturi galimybės padengti 
persiuntimo išlaidų, nors to bū
tinai reikia. 

Prieš pusantrų metų yra 
įsteigtas Alkos išlaikymo fon
das, savistovus, nepriklausantis 
akademijai. Fondas inkorporuo
tas Connecticut valstijoje ir iš
gauta taksų atleidimo teisė iš 
Internal Revenue Service. Fon
do kapitalas nejudomas, tik jo 
pe lnas a t iduodamas Alkai 
išlaikyti. Gaila, kad fondo kapi
talas dar labai mažas, tik apie 
šeši tūkstančiai dolerių. Rengia
masi verbuoti narius ir įnašus 
į šį fondą, kad būtų galima bent 
padėti Alką išlaikyti. 

Apie „Krikščionis gyvenime" 
trumpą pranešimą padarė prel. 
V. Balčiūnas. Išleista nauja 
knyga ir ruošiamos kitos dvi. 
F inans inės a tsargos labai 
nedidelės, bet jų pakako ligi 
šiol. Krikščionis gyvenime savo 
spausdinių atsargoms naudoja 
Alkos duotas patalpas. 
Tariamasi, kaip tų atsargų 
didelę dalį pasiųsti į Lietuvą, 
tariamasi ir dėl persiuntimo 
išlaidų padengimo. 

Susir inkusie j i perrinko 
akademijos finansinės dalies 
valdybą. Visų susirinkusiųjų su
tikimu buvusioji valdyba palik
ta ta pati dar vieniems metams. 
Ją sudaro dr. V. Vygantas — 
pirm., dr. Č. Masaitis — vice-
pirm., prel. V. Balčiūnas — 
sekret., kun. R. Krasauskas-—. 
iždin. ir kun. V. Cukuras, dr. J. 
Kriaučiūnas, dr. A. Stankaitis 
bei Regina Taunienė — nariai. 
Revizijos komisija palikta taip 
pat ta pati: A. Girnius, ses. 
Augusta S. ir dr. A. Valiuškis. 
Išrinktiesiems palinkėta našaus 
darbo. 

Einamuose reikaluose nu
tar ta paruošti ir išsiuntinėti 
akademijos nariams anketą, 
prašant jų pasisakyti apie 
akademijos ir jos padalinių 
darbų pagyvinimą, jų finan
savimui būdų radimą ir nuomo
nės pareiškimą apie vyriausios 
valdybos buveinę. 

Pabaigoje perskaityti naujai į 
akademiją įstoję nariai (pagal 
centro valdybos pranešimą). Jų 
kelių čia pateikiamos pavardės: 
Bronius Slovikauskas (Lenkija), 
dr. Thomas Michalski (JAV), dr. 
Robertas Vitas (JAV). Jie visi 
priimti plojimu. 

Sus i r inkimas buvo labai 
negausus nariais, jis užbaigtas 
padėkos malda, sukalbėta kun. 
V. Cukuro. 

Juozas Kriaučiūnas 

RE/MAX 
REALTORS 

GRBIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 6 3 6 - 6 1 • • 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba,nonte būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

REAL ESTATE 

r - ' 

H *r i į KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

77«-2233 

Š I M A I T I S REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzl* Av*. 
Chlcago, IL 60529 

faV 435-7878 

M.L.S. — BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 
Su eile metų patyrimu greit ir sąži
ningai patarnausiu pirkime bei par
davime. Kreiptis tel. 767-0600 ar
ba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
Ona stop Raal Estate 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

T # l . — GA 4-8654 

Du vyrai, jauni lietuviai ieško 
d a r b o . Dirba visokį darbą. 
Skambinti po 6 v.v. 

Tel. 312-448-6580 

AR NUSIBODO MAROUETTE 
PARKE gyvsnti? Tad pasek šimtus 
kitų žvalių tautiečių: apsigyvenk 
gražiame Michigane netoli ežero 
pakrantės, kur oras ir vanduo švarus 
kaip kadaise Lietuvoje. Prie Sauga-
tuck vasarvietės tarp Union Pier ir 
Grand Rapids našlė parduoda 5 akrų 
vaismedyną. Vieta tinkama statybai, 
daržininkystei, bitininkui ir ne tik pen
sininkams. Arti krautuvių, mokyklų, 
bažnyčių, ligoninių ir paplūdymio. Tik 
$12,500. Tel. 1-616-561-2022. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 1 modemus butas 
Marąuette Parko apylinkėje; I a., 4V2 
kamb. (2 mieg.). Su šiluma ir oro 
vėsinimu. 

Skambinti 598-6193 

4231 S. Washtenaw Ava. — 2 
mieg., salonas ir virtuvė, 1 prausykla; 
suaugusiems be gyvuliukų — 1 vaikas 
ok. Skambinkite Lupę 

733-7847 arba 829-0874 

HELP WANTED 

MACHINIST 
For job shop. 1st shift, will con-
sider trainee. Full time position. 
Benefits + overtime. 

Mušt speak fluent English. 
7784)230 

H 
į L Ė K T ROS 

ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidirt.ą. Dirbu ir 

jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į: Hermis Deckys 

Tai. 555-6624 
Nuo 8 v. ryto Iki 5 v. vakaro 

Kalbėti lietuviškai 
dW-

0 , NERINGA'1 

Šv. Antano bažnyčioje Kaune pašventintas tremtiniams atminti kryžius 
birželio 14 d. 

Jaunuoliams 
Studentams 
Dirbantlsms 

ATSIPŪSTI! 

Rugpj. 13-20, 1989 
NERINGOJ 
Vermont'e 

Vaikystę išaugusius jaunuolius kviečiame sugrįžti NERIN-
GON atsinaujinti krikščioniškai ir tautiškai! Atėjo laikas, ypač 
dabar TAUTOS ATGIMIMO metu, iš naujo pažvelgti savo 
gelmėn nebe vaiko žvilgsniu! 

Stovyklos savaitė jaunuoliams 17-25 metų. 
Kreiptis: NERINGA, Box 134C, RFD 4, 
W. Bratt laboro, VT 0 5 3 0 1 . 1.802-254.0810. 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LIETUVA IR KRIKŠČIONYBĖ. 108 psl $6.00 
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEI

VIJOJE. Dan. Brazytė Bindokienė. 362 psl. $12.00 
AŠ ESU, knygelė vaikams lavintis lietuvių-anglų 

kalboje. N. Mackevičienė. 48 psl $3.00 
LIETUVA XIX AMŽIUJE, istorinių straipsnių rin

kinys. V. Trumpa. 279 psl $12.00 
AŠ KVIEČIU JUS. Marija kalba Medjugorje. Red. 

Kęstutis Trimakas. 207 psl $8.00 
PO AUKŠTAISIAIS SKLIAUTAIS, poezija. Ber

nardas Brazdžionis. 191 psl m.v. $12.00 
k.v. $20.00 

DIDYSIS KOVOTOJAS KUNIGAS KAROLIS GA-
RUCKAS, S.J. Redagavo kun. J. Kidykas, 
S.J. 386 psl $10.00 

PROF. JONAS ŠIMOLIŪNAS, monografija. Reda
gavo Jurgis Gimbutas. 229 psl $12.00 

LENKŲ OKUPACUOJE IR JŲ KALĖJIMUOSE, 
atsiminimai. Povilas Petkevičius. 187 psl. $8.00 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS. Genr. 
Songinas. 182 psl $8.00 

ŽODŽIAI NUO NEMUNO, eilėraščiai iš Lietuvos. 
Jonas Gintaris. 190 psl $5.00 

MORAL ULTIMATUM TO THE GOVERNMENT 
OF THE USSR, from The Lithuanian 
Freedom League 48 psl $2.50 

SERVING UTHUANIA. J. V. Valiūnas. 288 psl. $10.00 
THE CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH 

IN LITHUANIA. 6 tomas. 678 psl $10.00 
PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE. Kęst. K. Gir

nius. 422 psl $10.00 
DRAMBLIO KOJOS, eilėraščiai. P. Babickas. 118 

psl $3. IA, 
IŠEIVĖS MEMUARAI. Marija Aukštaitė. 175 psl. $12.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 



DEMOKRATIJAI 
PAKAITALO 

NEGALI BŪTI 
Steven Shabad, vienas „World 

Press Review" redaktorių, 
žinomas kolumnistas sovietolo-
gas, savo laiku daug dėmesio 
paskyręs ir Simo Kudirkos is
torijai, minėtame žurnale įdėjo 
savo pasikalbėjimą su įtakingu 
sovietų žurnalo „Ogoniok" 
(pažodžiui išvertus būtų 
„Liepsnelė") redaktorium 
Vitalijum Korotičium. Tas 
„Ogoniok" laikomas pačiu drą
siausiu žurnalu, kuris , 
paskelbus „glasnost", ėmė 
reikalauti didelių reformų ir 
tikros nemeluotos demokratijos. 
Žurnalas iškart pasidarė skriau
džiamųjų gynėju, keliąs nesąži
ningumą, valdančiųjų korup
ciją. Skaitytojai tai greit paste
bėjo ir tiesiog šaukėsi pagalbos 
prieš sustabarėjusių partinių 
biurokratų elgesį. Ankstesniais 
laikais „Ogoniok" kasdien 
susilaukdavo apie 20 laiškų, o 
šiuo metu jų ateina per 800. 
Pasitaiko dažnai ir grasinančių 
sunaikinti žurnalą ar jo redak
torių. Sausio 9 d. Korotičių gat
vėje sulaikė grupė fanatiškų 
antisemitų ir norėjo jį primušti, 
nežiūrint, kad Korotičius nėra 
žydas, šaukė, kad „tu esi Tel 
Avivo agentas". Jį išgelbėjo pro 
šalį einantieji, nepažįstamieji ir 
vėliau pasisiūlė saugoti pačią 
redakciją, prie jos budėti. 

Kai „Ogoniok" pradėjo savo 
akciją, t iražas nepaprastai 
pakilo. Anksčiau buvo spaus
dinama 230,000 egzempliorių, 
šiandien jau neužtenka ir 
3,086,000 egz. Tokiu būdu pasi
darė didžiausiu ir įtakingiausiu 
leidiniu Sovietų Sąjungoje. 
„Ogoniok" buvo bene pirmas, 
kuris ėmė skelbti aukštųjų 
sluoksnių organizuotus nusi
kaltimus. Buvo paskelbęs Niki
tos Chruščiovo sūnaus atsimi
nimus; aprašė bylą Nikalojaus 
Bucharino, kurį Stalinas liepė 
sušaudyti, o dabar jis rehabili-
tuotas; paskelbė ir „Dr. Živago" 
romano ištraukas, ir daug kitų, 
iki to laiko draudžiamų autorių 
kūrinių. Iškėlė ir tokį faktą, kad 
biurokratams nepatinka ir 
neleidžia Maskvoj statyt i 
žinomos Čaikovsko „Pikų 
damos" operos. 

Kokia „perestroikos" prog
nozė? Korotič žodžiais, jei ji 
nepasiseks, bus katastrofa. Tik 
jis mano, kad aukštos sferos ir 
išmintingi žmonės neleis, kad 
įvyktų dar blogiau negu dabar 
yra, ir persitvarkymas neturėtų 
žlugti. Ar Gorbačiovo likimas ir 
priklauso tik nuo persitvarky
mo? Jis tuo neabejoja. Svarbiau
sias, degantis reikalas yra eko
nomija. Jeigu ir atsitiktų, kad 
reformos nepasisektų, Gorbačio
vas kristų, tai nėra abejonės, 
kad tai būtų ne ilgam. Demok
ratinis procesas anksčiau ar 
vėliau ims viršų, jo nebus 

galima sustabdyti. Juk tuo 
keliu eina visi kiti kraštai, 
kodėl to neturėtų būti Sovietų 
Sąjungoj? Jeigu ir „Ogoniok" 
būtų sustabdytas, bet ta i 
neilgam. Atsiras tada ir kitas ar 
kiti Korotičiai. 

Senieji aparačikai, konserva
tyvieji partiniai, aišku, pyksta 
už viską, ką „Ogoniok" skelbia. 
Kiekvienoj Aukščiausios 
tarybos sesijoj būna net labai 
piktų žodžių žurnalo adresu. 
„Aš to nebijau", sako Korotič, 
„svarbiausia yra atvira tiesa ir 
drąsa tą tiesą pareikšti". 

Kuo skiriasi sovietų žurnaliz-
mas nuo Vakarų žurnalizmo? 
Čia Korotič sako, kad Vaka
ruose paprastai spauda mini 
faktus, politikų pasakytus žo
džius, o interpretacija 
paliekama kitiems daryt i . 
Sovietų Sąjungoje iki šiol 
neteko skaityti pvz. Ronald 
Reagano kalbos tekstų, skaitėm 
tik interpretacijas, komentarus, 
taip, kaip tam laikraščiui patiko 
ar nepatiko. „Ogoniok" dabar 
ima sekti Vakarų pavyzdžiu. Po 
perestroikos sovietų laikraščiai 
šiek tiek pasikeitė, bet visvien 
daugiau dedama komentarų 
negu faktų. Blogiausia, kad 
nėra aiškaus spaudos įstatymo. 
Ką ir kaip spausdinti didele 
dalimi priklauso ir nuo redak
torių, ir nuo cenzorių. Bendros 
linijos nėra. Labai daug priklau
so nuo asmenų, o tai neturėtų 
būti. 

Sovietų karinis biudžetas 
visad buvo ir yra valstybinė pa
slaptis. „Ogoniok" advokatauja, 
kad sovietų armija būtų 
sudaryta profesiniais pa
grindais. „Mes turime nuspręs
ti, kas mums labiau reikalinga 
— povandeninis laivas, ar vietoj 
jo pastatyti dešimt mokyklų ir 
dvi ligonines". 

Jam patinka, kad Amerikoj 
keičiasi valdžia, nors valdžios 
gal nenorėtų atsisakyti nei pre
zidentai, nei tam tikra dalis gy
ventojų. Bet tas labai gerai. Jei
gu taip padaryti būtų buvęs pri
verstas Stalinas 1932 m., jis ne
būtų padaręs, ką padarė po tų 
metų, arba Brežnevas būtų val
džioje tik iki 1972. Sov. Sąjungoj 
visi valdovai buvo iki mirties, 

DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. liepos mėn. 12 d. 

Daug kas gali mums nepa
tikti, tačiau tai nėra pagrindas 
būti neteisiems Dievui. 

V. Hugo 

Nieko nėra Dievui malones
nio, kaip žmogaus atvira ranka 
ir uždara burna. 

F. Quarles 

Atlantą nugalėję burlaiviai Lietuva, Audra ii Dailė praplaukia pro Laisvės statulą Xew Yorke 
birželio 24 d. 

N'uotr. Vyt. Maželio 

i šskyrus Chruščiovą, kur į 
pašalino. 

Žmonės norėjo Korotičių iš
rinkti į Aukščiausią tarybą, jį 
nominavo bene penkiose apy
gardose, įskaitant ir Maskvą, 
bet jis nesutiko būti renkamas. 
Jis žinojo, kad daugiau gero gali 
padaryti būdamas populiariau
sio žurnalo redaktorium negu 
deputatu. Ateity jis tik tada su
tiktų kandidatuoti, jei būtų 
tiesioginiai rinkimai: ką patys 
rinkėjai pasiūlo ir paskui 
balsuoja. Dabar gi žmonių 
pasiūlytus kandidatus biurokra
tai patikrina, atsijoja ir išstato 
tik tuos, kurie jiem patinka. 
Tokia kontrolė yra priešingybė 
tikrai demokratijai. 

Kokie tolimesni planai, ko 
kius uždavinius sau stato „Ogo 
niok"? Planuojama artimiau 
b e n d r a d a r b i a u t i su bri tų 
leidėjais ir ką nors bendrai 
spausdinti. Tokiu būdu „Ogo
niok" būtų vertas pasaulinio 
dėmesio. Svarbiausia, žurnalas, 
kaip ir perestroika, pradėjo 
siekti, kad būtų sugriauta stali
nistinė geležinė uždanga ir kad 
„mes įsijungtumėm į pasaulinę 
bendruomenę, išeitumėm iš ne
sveiko užsidarymo". Tokias 
mintis užrašė Steven Shabad. 

Č.G. 

Šiomis neramumų dienomis 
kokią gyvenimo taisyklę reikia 
priimti? Tik tą vieną: būti geru 
visiems žmonėms. 

Suliard 

Jautr iai pergyvename veiklios mūsų seniūnės 

A.tA. 
JUZĖS PRANCKIENĖS 

mirtį, guodžiame liūdintį sūnų, marčias, vaikaičio 
šeimą ir visus velionės liūdinčius. 

Lietuvos Dukterų draugija 

fsš\ micllcincl Federcil 
• • • • r Savinas and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

925-7400 254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S. HARLEM AVE. 
598-9400 

« » : 
(DUKNOM 
LENDER 

A.tA. 
MARY ZALGA 

GINTAUTAITĖ 

Gyveno (hicagoje, Berverly apylinkėje. 
Mirė 19SH m. liepos 9 d., sulaukusi 79 m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys Lilian Mallstrom, 

žentas Roe, Diana Whelan, žentas Fred; sūnūs: John, marti 
Marsha, Kenr.eth, marti Carol. Šeši anūkai: Maureen ir Glen 
Whelan; Stac-y ir Betsy Zalga. Michelle ir Kevin Zalga; brolis 
Feter Gintaut. seserys Stella Mazilauskas ir Bernice Gintaut 
:•• i kiti giminės. 

Velionė buvo našlė a.a. John Zalgos. 
Priklausė Lietuvių Prekybos Rūmams. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, liepos 13 d. nuo 3 iki 9 

v. v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 14 d. Iš koplyčios 11 

vai. ryto bus nulydėta į Tautines lietuviu kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukterys, sūnūs, brolis, seserys, anūkai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
LINUI DAUGĖLAI 

mirus, jo tėvams, mūsų jaunų dienų draugams, STA
SEI ir KAZIMIERUI DAUGĖLAMS, jo žmonai ir 
seseriai reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

n 

Marija ir Leonas Bajorūnai 

Pompano Beach, FL. 

A.tA. 
LEONARDUI STRIKAUSKUI 

mirus, j > našle BRONE ir visus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Arizonos Lietuvių Bendruomenė 

A.tA. 
SESUO MARY LOUISE 

CONDRATE, SSC 
Mūsų mylima Seselė mirė Šv. Kryžiaus ligoninėje, 1989 

m. liepos 11 d. 
I vienuolyną įstojo iš Šv. Kazimiero parapijos, Worcester, 

MA. Vienuolyne įžaduose išgyveno 60 metų. 
Paliko nuliūdime šv. Kazimiero Seseris ir artimuosius 

gimines: sesutę vienuolę M. Prudentia Condrate, SSC, sesu
tes: Helen Baliutis, vyras Joseph, Rita King, vyras Alan, 
Stephanie Jordan, vyras Charles, Veronica Coccio ir brolį 
Adomą bei jų šeimas, daug dukterėčių ir sūnėnų, taip pat ki
tus gimines ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Sv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Rd., Chicago, trečiadienį, liepos 12 d. 10 v. ryto. 
Laidotuvių šv. Mišios trečiadienį, liepos 12 d. 7 v.v. Šv. Kazi
miero Seserų vienuolyno koplyčioje. 

Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse ketvirtadienį, 
liepos 13 d. 10 v. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero seserys ir Kondrotų (Condrate) šeima. 

Laidotuvių dir. D A. Petkus ir Sūnus, Marąuette Park 
Funeral Home. 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s — 927-1741-1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St . . C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . 5 0 t h A v., C i ce ro 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

A.tA. 
ADELEI SAUKAITIENEI 

meldžiame Amžinosios Šviesos. Guodžiame liūdinčią 
velionės dukterį, mūsų draugijos narę, ALBINĄ 
GAIŽUTIENE, jos vyrą VYTAUTĄ, anūką su šeima 
ir visus artimuosius. 

Lietuvos Dukterų draugija 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 69 th S t r e e t - Tel . R E 7-1213 
11028 Southvves t H w y . — Tel . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Tel . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 50 th A v e n u e 
C i c e r o , I l l ino is 

T e l e f o n a s - 652-1003 

Sally Donald M.. J r . 

A.tA. 
MARIJAI HERTAI VYGANTIENEI 

mirus, jo? sūnus dr. MINDAUGĄ ir dr. VYTAUTĄ 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame. 

Faustina ir Mečys Mockevičiai 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

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

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Te l . 652-5245 



DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. liepos mėn. 12 d. 

x Pasikalbėjimas su prof. 
Vytautu Landsbergiu liepos 
10 d. buvo „Chicago Tribūne" 
redakcijoje, kur dalyvavo keturi 
redaktoriai ir vertėjai dr. Petras 
V. Kisielius ir Mykolas Drunga. 
Persitvarkymo sąjūdžio pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
papasakojo, ko Sąjūdis nori Lie
tuvoje, ką jis veikia Sovietų 
Sąjungoje ir kaip santykiauja su 
valdžios žmonėmis. Sąjūdžio 
tikslas — pirmiausia išsikovoti 
ekonominį nepriklausomumą, 
kuris garantuotų Lietuvai ir vi
sam Pabaltijui savo gamybą 
panaudoti saviems žmonėms. 

x A. a. ses. Mary Louis 
Condrat, 79 metų amžiaus, 
mirė liepos 11 d., antradienį, Šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Ji buvo 
kilusi iš Šv. Kazimiero par. 
Worcester, Mass. Nuliūdime 
paliko Šv. Kazimiero seseris, 
savo penkias seseris, tarp jų Šv. 
Kazimiero vienuolijos narę ses. 
M. Prudenciją, vieną brolį. Apie 
50 metų išbuvo ligoninės 
slaugė. Pašarvota liepos 12 d. 10 
vai. vienuolyne, 7 vai. vak. bus 
pernešta į koplyčią, kur bus šv. 
Mišios. Laidojama ketvirta
dienį, liepos 13 d., po 10 vai. 
pamaldų Šv. Kazimiero 
kapinėse. 

x VH-tasis Brighton Parko 
lietuvių festivalis įvyks liepos 
14, 15 ir 16 d., t.y. penkt., šešt. 
ir sekm. Brighton Parke tarp 43 
ir 47 gatvės. S. Western bulva
re. Jame bus gražios muzikos, 
įvairių valgių, visokių meno iš
dirbinių, įvairiausių žaidimų ir 
karuselės vaikams. Sekm. prie 
43-čios ir Western, 10 vai. ryto 
Jėzuitų kunigas atnašaus šv. 
Mišias. Kviečiame visus festi
valyje gausiai dalyvauti Inf. 
skambinti 436-6340, 847-0664 
arba 778-5237. 

(sk) 

x Dėmesio v iengungia i ! 
Kas turi mašiną ir mėgsta šva
riame ore žuvauti, grybauti, me
džioti, tas gali visą laiką gy
venti pas mane veltui, tik dėl 
pasilpusių akių padėti žolę 
nupjauti, į krautuvę nuvažiuoti, 
paskaityti. Smulkiau skambinti 
1-608-296-2077 arba rašyti 
Stanlev Abromavičius, Route 
1, Westfield, WI 53964. 

(sk) 
x 15 dienų Lietuvoje! Š.m. 

rugsėjo 12 d. išskrenda ekskur
sija, kuri galės praleisti 15 die
nų Lietuvoje. Turėsite galimy
bes ilgiau paviešėti pas gimines, 
pakeliauti po Lietuvą, aplanky
ti įvairius miestus. Skubėkite 
registruotis! Vietų skaičius 
ribotas! Kreiptis: American 
Travel Service Bureau, 9727 
S. Western A ve., Chicago, IL 
60643. Tel. 312-238-9787. 

(sk.) 
x Greit parduodu vienus ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX FIRST, R i m a s 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Jūsų pinigai į Lietuvą 
siunčiami per banką į „dole
rines" parduotuves: tinka jūsų 
giminių apsipirkimui, automo
biliams ir palikimams tvarkyti. 
Muito nėra. Romas Pūkštys , 
Transpak, tel. 312-436-7772, 
namų tel. 312-430-4145. 

(sk) 

x Padedu jūsų giminėms 
Lietuvoje gauti piniginę 
paramą. Pinigus į Lietuvą pri
statau greitai, duodu aukštą 
keitimo santykį. Tel . 
312-434-2655. Skambint po 6 
v.v. 

(sk) 

x Pigiai parduodu tinka
mus Lietuvoje naudoti kom
piuterius. Tarpininkauju juos 
persiunčiant ir surandu pirkėją. 
Tel. 312-579-3243. 

(sk) 

x „Draugo" renginių komi
sijos posėdis bus liepos 18 d., 
antradienį , 7 vai. vakaro 
Marijonų svetainėje. Visi 
kviečiami dalyvauti ir atsineš
ti savo ar gautas iš kitų dovanas 
laimėjimų traukimui „Draugo" 
gegužinėje liepos 30 d., sek
madienį, gražiame Marijonų 
sode prie „Draugo". 

x Balys Gajauskas, Sibiro 
koncentracijos lageriuose iš
buvęs 38 metus, lankęsis pas 
savo gimines ir lietuvių 
gyvenvietėse, dabar su žmona 
Irena ir dukterimi grįžta į 
Lietuvą. Su juo atsisveikinimą 
rengia Balfas šį sekmadienį, 
liepos 16 d., 2 vai. p.p. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. 

x A. a. Rapolas Serapinas, 
84 m., mirė liepos 8 d. Hava
juose Honolulu ligoninėje. Buvo 
kilęs iš Gilaičių km., Platelių 
valsč., Kretingos apskr. 
Vilniaus universitete baigęs 
humanitarinius mokslus, buvo 
mokytoju Merkinės ir Salantų 
gimnazijoje, Vokietijoje Wuerz-
burgo ir Rotenburgo lietuviiĮ 
gimnazijose. Havajuose gyvena 
j<> duktė, o Marąuette Parke jo 
brolis Ignas Serapinas. 

x Albinas ir Vanda Mickai 
išsikelia nuolatiniam gyve
nimui į St. Petersburg. Florida. 
Vanda sako sudie Dainavos an
sambliui, kuriame dainavo 10 
metų. 

x Moteriškų rūbų krau
tuvė Evergreen Park Plazoje 
ieško pardavėjos nepilnam 
laikui (part time). Anglų kalbo? 
mokėjimas būtinas, nusima
nymas madose pageidautinas. 
Savininkai lietuviai. Skambin
ti dienos metu Robertui arba 
Vidai Kosmonams, tel . 
423-9200. 

(sk) 

x Darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western Ave.. 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namus parduoda greit. Jkaino-
jimas — veltui. Skambinti 
Bell-Bace RE, tel. 778-2233. 

fsk> 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 6. 5t., Chicago, IL 60629 

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

Tel . 460-4866 
Valandos pa&al susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 

T e l . —776-8700 
Darbo v.il nuo 9 ik i 7 \<U v,:!-

šeštad. 9 v. r. N 1 vai . d 

ADVOKATAS 
V y t e n i s L ie tuvn inkas 

2501 W. 69th Street 
Chi«-aRo, IL 60629 

Tel . 778-0*00 
Kasdien 9-6 vai vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą-

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 K. Ogd. n Ave., Ste. IK-2 
l l i n -da le , I I . 60'.21 

TH. 325•:ll.->7 
Valandos pa^tl susitarimą 

x Chicagos skautai ir skau
tės , stovyklaujantieji Rako sto
vykloje, Custer, MI, sveikina 
„Draugą" ir visus skaitytojus. 
Kviečia šį savaitgalį, liepos 
15-16 dienomis, stovykloje at
silankyti tėvus, skautininkus,-
es ir nestovyklaujančius brolius 
ir seses. Svečiai kviečiami apsi
lankyti visų keturių tuntų rajo
nuose, dalyvauti atskirų tuntų 
iškilmėse, o taip pat šeštadienį 
stebėti stovyklautojų paradą, 
dalyvauti iškilmingame vėliavų 
nuleidime, kartu su skautais 
padainuoti susispietus aplink 
didįjį laužą. Sekmadienį visi 
kviečiami dalyvauti šv. Mišiose, 
Jūros dienoje prie ežero, pasi
svečiuoti ir pabendrauti su 
skautiškuoju jaunimu. 

x Nijolė Užubalienė, rašy
toja, „Draugo' administracijos 
skelbimų skyriaus tarnautoja, 
su vyru • buvo išvykusi 
atostogų į savo nuosavą 
vasarnamį Michigane, pailsė
jusi vėl grįžo į darbą. Atostogų 
metu ją pavadavo Albina Mar-
tinkienė, buvusi „Draugo" tar
nautoja. 

x Galiu padėti gauti Vilniu
je vieno ar daugiau kambarių 
kondomininį butą. Skambinti 
vakarais 219-872-3129. 

(sk) 

x Vaizdajuostės iš 1988 m. 
Tautinių šokių šventės įvyku
sios Hamiltone, Kanadoje bus 
rodomos Vyr. Lietuvių centre, 
2715 W. 71 St., liepos 12 d., 
trečiadienį, 2 v. p.p. 

(sk) 
x Lietuvoje pageidaujama 

kosmetika labai žemomis kai
nomis! Pvz. 12 spalvų mažiau 
negu 2 dol. Įvairus pasirin
kimas. Transpak, 2655 W. 69 
St., tel. 312-436-7772. 

(sk) 
x Pasaulio Lietuvių centro 

išlaikymui antrą tūkstantinę 
paaukojo Romas ir Mėta Bur
bai . Už paramą dėkojame. 

(sk) 

x Dr. Kastytis J u č a s , der
matologas (tel. 925-2670) veda 
radijo programas 1490 AM ban
gomis kiekvieną šeštadieni 7 
vai. ryto. Ši šeštadienį, liepos 
15 d. prof. dr. Vidas Nemickas, 
iš Šv. Kryžiaus ligoninės bei 
Loyola Medicinos mokyklos, 
kalbės tema: „Kardiologo 
žvilgsnis į sveikatą". 

(sk) 

x Embargo! PATRIA, 2638 
W. 71 St., Chicago, IL, tel. 
312-778-2100 dovaninių prekių 
ir elektronikos parduotuvė, 
praneša, kad Maskvos kargo 
sandėliuose esant prekių per
tekliui, Maskva skelbia laikiną 
embargo. Iki embargo panaiki
nimo PATRIA į Vilnių dovanų 
nesiųs. Tačiau važiuojantiems į 
Lietuvą turime didelį elektroni
kos bei kitų. ten pageidaujamų 
prekių pasirinkimą. 

(sk) 

x Padedu jūsų giminėms 
Lie tuvo je g a u t i p in ig inę 
paramą. Pinigus į Lietuvą pri
statau greitai, duodu aukštą 
keitimo santykį. Tvirta garan
tija. Užsakymai priimami iš 
kitų miestų. Tel.: 312-448-6580, 
Irena Jutzi . 

(sk) 

x „Lietuva Parcel Service 
praneša, kad nuo birželio 1 d. la
bai sumažėjo muitas siunti
niams apmokant muitą vietoje. 
Visi vaikiški dalykai — be mui
to. Maisto produktai, vaistai — 
be muito. Siuntiniuose, kuriems 
apmokate muitą vietoje, galima 
siųsti mėsos ir žuvies konser
vus. Siunčiame kargo, parūpi
name įvairią aparatūrą, pri
imame ir neapmokėtų muitų 
siuntinius. Sąžiningas patarna
vimas. Darbo laikas pagal susi
tarimą. Kreiptis pas Janiną 
J u o d v a l k i e n ę , 4457 S. 
Talman Ave., Chicago, IL 
60632, tel.: 312-847-2614. 

(sk) 

I fgk . ŽVAIGŽDUTE 
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Mano margutis bus gražiausias. 

VINGIUOJA UPELIS 

Vingiuoja upelis, 
Į tolumas kviečia. 
Skaistus mėnesėlis 
Jame atsišviečia. 

Spindėk, mėnesėli, 
Giliai Nemunėly, 
Prižadink žuvelę, 
Prikelk akmenėlį. 

Prakalbink lakštutę, 
Kur gieda krūmely, 
Pažvelk, mėnesėli, 
Į gimtą namelį. 

Ten krykštėm, ten žaidėm, 
Ten pasakas pynėm. 
Vingiuoja upeliai 
Ten pievom šilkinėm. 

Leonardas Žitkevičius 

DOVANŲ NELAIMĖ 

Rimas sėdėjo namuose vienas 
ir žiūrėjo televiziją. 

— Tik trys dienos iki Kalėdų, 
— sakė pranešėjas televizijoje. 

— Kalėdos! — pagalvojo Ri
mas, — įdomu,ką mama ir tėtė 
man nupirko dovanų? 

Tada jis atsiminė kad vienas 
namuose,ir nutarė paieškoti. Jis 
greitai perėjo visas spintas, 
paloves ir už kelių minučių 
surado. Buvo didelė dėžė, 
maždaug aukštumo iki kelių, o 
ant jos užrašyta „Rimui nuo 
visų". Rimas pakėlė dėžę ir pa
purtė, bet nieko negirdėjo. Tada 
jis atsargiai atklijavo popierių, 
į kurį buvo įpakuota dėžė tam, 
kad pasižiūrėjus, kas joje yra, 
galėtų vėl užklijuoti be jokio 
ženklo, kad buvo atidaryta. 
Pagaliau atidarė dėžę, bet vidu
je nebuvo jokios dovanos. Matėsi 
tiktai laiptai, kurie ėjo žemyn į 
didelį kambarį. 

Rimas nutarė pažiūrėti, kas 
tame kambaryje. Kai jis nulipo, 
nieko nerado, tiktai tuščią 
kambarį. Jam čia greitai nusi
bodo. Jis nutarė lipti vėl į viršų, 
bet nebebuvo laiptų! Matėsi 
tiktai keturios pilkos sienos be 
langų ir be plyšių. Rimą suėmė 
tikra baimė ir jis pradėjo dau
žyti sienas, bet nebuvo jokio gar
so. Sienos buvo kaip akmeninės. 
Tada Rimas tikrai išsigando. Jis 
visa jėga daužė sienas. Staiga 
vienoje pusėje pasigirdo garsas. 
Atrodė lyg būtų tuštuma. Rimas 
čia smarkiau mušė ir pramušė 
skylę. Rimas pažiūrėjo ir matė 
kambarį, kurio kampe sėdėjo 
vaikas maždaug Rimo amžiaus. 

— Labas! — pasakė Rimas. 
Berniukas tik sėdėjo nejudė 
damas. 

— Heilo9 Gutten Tag? Bonjur? 

Buenos Dias? Ei, žmogau!!! — 
Rimas sveikino įvairiomis kal
bomis. 

— Huh? — pasakė berniukas. 
— Kas tu esi ir kaip tą sieną 

išlaužei? — paklausė berniukas. 
— Mano vardas Rimas. Aš iš 

Čia noriu išeiti, — pasakė Rimas. 
— O, tas lengva, — pasakė ber

niukas. 
— Tik pasakyk tris kartus 

a ts iprašau , ir laiptai vėl 
pasirodys. 

— Tai kodėl tu iš čia niekur 
neini? — paklausė Rimas. 

— Matai, mano tėvai grįžo ir 
aš bijau. Aš jau tris dienas 
laukiu, kad jie vėl išeitų, — 
atsakė berniukas. 

— Linkiu sėkmės, — atsisvei
kino Rimas. Jis nuėjo atgal į 
savo kambarį. Pasakė „atsipra
šau" tris kartus ir laiptai pa
sirodė. 

— Sudiev! — pasakė Rimas, 
dėkodamas berniukui už 
patarimą. Jis užlipo atgal į 
viršų ir suvyniojo dėžę. 

— Rimai, aš namuose, — pasi
girdo Rasos balsas. 

— Phew! Aš tik spėjau suvy
nioti dėžę. Jeigu ji būtų mane 
pagavusi , t ik ra i būtų pa-
skundusi tėvams. Kažin kodėl 
jai šitokie dalykai neatsitinka, 
— svarstė Rimas. 

Tada Rimas pastebėjo, kad 
buvo kita dėžė ir ant jos 
ušrašyta „Rasai nuo visų". 

Hey, Rasa, čia tavo dovana. 
Nori pažiūrėti kas viduje? 

Rimas Putr ius , 5 kl., 
Kr. Donelaičio lit. m-la. 

LINO NESĖKMĖ 

Linas , parėjęs iš mokyklos 
buvo labai nusiminęs. Vakar 
visą dieną statė užtvanką upely
je ir pamiršo paruošti pamokas. 
Truputį pralinksmėjo prisimi
nęs, kad dar turi užtvanką. 

Po vakarienės Linas ėjo upelio 
link pažiūrėti savo užtvankos. 
Eidamas džiaugėsi ir buvo išdi
dus, kad jis pats savo jėgomis 
pirmą užtvanką pastatė. Kai 
atėjo prie upelio, pamatė tik 
medžio likučius, vandens srovė 
jo užtvanką sugriovė. Grįžo 
namo liūdnas po dviejų didelių 
nesėkmių. 

Karina Pauliutė, 
Dariaus Girėno lit. 
m-los 7 sk. mokinė. 

Arklas su akėčia — neturtin
gas, bet visą pasaulį peni. 

Kai arklį pavagia, uždėk ir 
balną. 

Varyk arklį avižoms, o ne 
botagu. 

Ant arklio joja ir arkliuko 
ieško. 

LIETUVA ŠIANDIEN 

Tau į kalnus aukščiausius 
įkopti, 

Tau iš vargo, iš marių išbristi; 
Mes supinsim gražiausią 

vainiką 
Tau iš vėtrų ir vėjų, jaunyste! 

B. Brazdžionis 

Šiandien Lietuvoje žmonės 
gyvena dar nepilnoje laisvėje, 
bet daug geriau negu praeityje, 
kada Lietuvą valdė Stalino, 
Brežnevo Rusija. Tai buvo 
baisus laikotarpis: tūkstančiai 
išvežimų, daug tauriausių 
lietuvių sunaikinta. 

Tikime, kad ateina geresni 
laikai. Lietuva dar okupuota, 
bet Rusijos valdžios ranka dabar 
švelnesnė. Pernai pirmą kartą 
pajutome, kad Lietuvoje yra 
laisviau. Šiandien lietuviams 
Lietuvoje yra leidžiama skristi 
į k i tus k raš tus aplankyti 
gimines, ar draugus. Tautinė ir 
religinė literatūra yra leidžiama 
skaityti, kuri prieš tai buvo 
griežtai draudžiama. Dabar 
Lietuvoje vyksta persitvarkymo 
sąjūdis, kuris nori atgaivinti ir 
Lietuvos ekonominę padėtį, kad 
žmonėms būtų geriau gyventi. 
Nors Lietuvos nepriklausomybė 
dar neįgyvendinta, bet dabar po 
daugelio metų priespaudos lie
tuviai gali nekliudomai lanky
ti savo bažnyčias, skaityti Lietu
vos istoriją. Visur plevėsuoja 
lietuviška trispalvė ir giedamas 
Lietuvos himnas. 

Andrius Paškus, 
Toronto Maironio aukštesnieji 
lituanistiniai kursai. Kanada. 

(Jubiliejinis metraštis) 

GALVOSŪKIŲ 
SPRENDIMO LAIMĖTOJAI 

1988-89 metų galvosūkių 
sprendimo dalyviai, jų gauti 
taškai ir premijos. 

1. Laura Lapšytė 800 taškų — 
100 dol. 

2. Gaja Bublytė 765 taškai -
90 dol. 
3. Janina Braunytė 745 taškai 
- 80 dol. 

4. Baltija Udrytė 600 taškų -
70 dol. 

5. Audra Riškutė 560 taškų — 
60 dol. 

6. Almis Udrys 370 taškų -
40 dol. 
7. Vytis Udrys 330 taškų - 35 
dol. 

8. Aidas Kuolas 285 taškai — 
25 dol. 

— Premijų pnigai dar negauti, 
kai gausiu, tuoj visiems 
pasiųsiu. 

Redaktorius 

NAUJAS KONKURSAS 

Per kelis vasaros mėnesius 
„Tėvynės žvaigždutėje" rasite 
išspausdintą lietuvišką pasaką. 
Reikės ją atidžiai perskaityti ir 
atsakyti į klausimus. Priedo: pa
aiškinti 10 žodžių ir atlikti 
lengvą gramatinį uždavinį. Tą 
darbą atlikę, pasiųsite „T.Ž." 
redaktoriui. Galite siųsti kiek
vieną savaitę, kas mėnesi arba 
visus darbus iš karto iki 1989 m. 
spalio mėn. 1 d. Jums bus leng
viau siųsti kiekvieną savaitę, 
negu visą medžiagą iš karto. 
Kai visi darbai bus įvertinti, 
bus paskelbti „T. Žvaigždutėje". 
Už šį darbą gausite pinigines 
premijas. Konkurse gali daly
vauti visi iki 17 metų amžiaus. 
Panaudokite savo laisvalaikius 
kultūringam užsiėmimui. Jei 
bus kas nors neaišku, rašykite 
redaktoriui, išsiaiškinsime. Re
daktoriaus adresą rasite kiek
viename „T.Žv." skyriuje. 

Redaktorius 

ČIGONAS IR KUNIGAS 

(Konkursui) 

Kartą čigonas atėjo į kleboniją,, 
kada kunigo nebuvo namuose. 
Pamatęs ant sienos kabantį 
kišeninį laikrodėlį, pasiėmė. 
Jau tė neramią sąžinę ir 
padarytą nuodėmę, nuėjo į 
bažnyčią pas tą patį kunigą 
išpažinties. 

Kunigui prisipažino, kad 
pavogė laikrodėlį. Kunigas sako 
čigonui: 

— Atiduok laikrodėlį tam, iš 
kurio pavogei. 

Tada čigonas duoda kunigui 
pro klausyklos langelį 
laikrodėlį. 

— Tu ne man duok, bet tam,iš 
kurio paėmei — paaiškino kuni
gas. 

— Jei aš duodu laikrodėlį, iš 
kurio aš paėmiau, bet jis neima, 
ką aš turiu daryti? — klausia 
čigonas. 

— Jeigu jis nenori atgal pavog
to daikto priimti, tai sau pasilai
kyk, — paaiškino jam kunigas. 

Kunigas grįžęs iš bažnyčios į 
kleboniją pastebėjo,kad jo 
laikrodėlio ant sienos nebėra. 
Tada prisiminė savo klaidą, kad 
nepaėmė iš čigono savo laikro
dėlio. 

Klausimai: 1. Kas yra 
čigonas? 2. Koks čigonų užsi
ėmimas ir pragyvenimo 
šaltinis? 3. Aš čigonų yra Lietu
voje? 4. Ar jų yra JAV? 5. Ką 
daugiau gali pasakyti apie 
čigonus? 

Gramatikos uždavinys. Pa
rašykite tokį daiktavardžio ar 
daiktavardžių linksnį, kurio 
galūnėje niekada nerašoma 
nosinės raidės, nors daikta
vardžio forma atsako į klausimą 
ką? 

Paaiškinkite šiuos žodžius 
trumpais sakiniais: 1. agentas, 
2. agitacija, 3. agrastas, 4. 
agresija, 5. aimana, 6, aiškia
regis, 7. aitrus, 8. aižyti, 9. 
akėčios, 10 akylas. 

Šių visų uždavinių atsakymai 
ar paaiškinimai nebus spaus
dinami „Tėvynės žvaigždutėje". 

Kodėl nėjai imifias? 

ŽMŽfe.nab«lik>y 
PieSė Lina Grigaityt* 




