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(Tęsinys) 

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

Žinios iš vyskupijų 
Laugaliai (Klaipėdos raj.). 

Laugalių laidojimo biuro patal
pose, kurios skirtos patarnauti 
daugiabučiuose gyvenantiems 
gargždiečiams, iki šiol nelei
džiama šarvoti mirusius, pagal 
jų ir jų artimųjų įsitikinimus bei 
papročius. Laidojimo biuro di
rektorius kategoriškai draudžia 
prie mirusiojo viešai melstis ar 
giedoti religines šermenines 
giesmes. Pasipiktinę tokiu elge
siu, Gargždų parapijos bažny
tinis komitetas ir tikintieji rei
kalauja sudrausminti savava-
liaujančius Laugalių valdinin
kus. 

Mielagėnai (Ignalinos raj.). 
1988 m. rugpjūčio 26 d. naktį 
nežinomi piktadariai nupjovė ir 
skersai kelio numetė Mielagėnų 
kaimo kryžkelėje stovėjusį 
kryžių. Minėtas kryžius 
tikinčiųjų buvo itin gerbiamas, 
jis pastatytas 1914 m. balandžio 
4 d., net stalinizmo laikais 
kryžius nebuvo išniekintas. 
Taip pat nurovė priešais 
bažnyčią ir autobusų stotelę 
augusias gėles, kuriomis pa
juokai nuklojo taką į bažnyčią. 

Mielagėnų parapijos tikintie
ji dar skaudžiai prisimena, kai 
1984 m. gegužės 20 d. naktį 

buvo išniekinti kapinių rūsyje 
esantys karstai su mirusiųjų 
palaikais, o tų pačių metų rug
sėjo 16 d. naktį apiplėšta parapi
jos bažnyčia. Ignalinos rajono 
milicija į panašius įvykius žiūri 
abejingai: nusikaltėliai iki šiol 
nesurasti, jų net nebuvo rimtai 
ieškota. 

1988 m. rugsėjo 19 d. 106 Mie
lagėnų parapijos t ikint iej i 
parašė pareiškimą Lietuvos 
TSR Prokuratūrai, prašydami 
paveikti Ignalinos VRS dar
buotojus ir surasti nusikal
tėlius. 

Kapsukas. 1987 m. lapkričio 
10 d. kapsukiečiai Stanislovas 
Kadusauskas ir Stanislovas 
Miškinis Lūginės kaime, palai
mintojo arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio gimtosios sodybos 
vietoje, pastatė gražų Ąžuolinį 
kryžių. Po mėnesio, gruodžio 
pabaigoje, bedieviškos valdžios 
pareigūnai kryžių nuvertė. 

Po 1988 m. liepos 13 d. Sąjū
džio mitinge iškelto klausimo 
apie palaimintojo arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio gimtinės 
įamžinimą rajono valdžia leido 
parapijos klebonui Lūginės 
kaime pastatyti koplytstulpį. 

Molotovo-Ribbentropo 
pakto panaikinimo akcija 
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Gorbačiovas nori koptuoti 
streikuojančius kasyklininkus 

Patys prabilo savo vardu 
Vilnius. — SLA pranešimu, 

įsteigta Lietuvos Darbininkų 
3ąjunga. Steigiamajame suva
žiavime dalyvavo 440 delegatų 
iš 19 Lietuvos miestų ir rajonų, 
364 svečiai iš įvairių respubli
kos, šalies oficialių ir neforma
lių organizacijų. 

LDS — visuomeninė politinė 
organizacija, vienijanti Lietuvos 
miestų ir rajonų Darbininkų 
sąjungas. LDS veikia prieš 
monopolizmą politikoje, ekono
mikoje, kultūroje ir socialinėje 
sferoje, siekia turėt i savo 
atstovus visų lygių valstybinės 
valdžios ir valdymo organuose. 
Pagrindinis LDS politinis tiks
las — Lietuvos nepriklauso
mybė. 

Suvažiavimas priėmė kelioli
ka rezoliucijų. Pareikalavo 
garantuoti Lietuvos profesi

nėms sąjungoms nepriklauso
mumą ir nepartiškumą; TSRS ir 
Vokietijos sutarčių kontekste 
įvertinti 1940 metų liepos 14 d. 
TSRS ultimatumą Lietuvai ir 
tolimesnę įvykių raidą; pa
rengti ir priimti įstatymą dėl 
okupacinės TSRS kariuomenės 
laikino buvimo Lietuvos teri
torijoje ir jos išvedimo iki 1992 
metų. Pareikšta, jog būtina 
konstitutiškai įteisinti vasario 
16 d., Šv. Velykas, Motinos 
dieną, Tautos Gedulo birželio 14 
d., Visų Šventųjų dieną, Šv. 
Kalėdas, paskelbiant jas nedar
bo dienomis, atsisakant kovo 8 
d., gegužės 2 d., spalio 7 d. ir 
lapkričio 8 d. 

Suvažiavimas Darbininkų są
jungos pirmininku išrinko Kazi
mierą Uoką. 

Vienoje Ukrainos Donecko srities kasykloje streikuotųjų vadas stato kasyklininkų reikalavimus. 
Gorbačiovas ragina vietines unijas, Komunistų paiiijos komitetus ir savivaldybes reaguoti j 
reikalavimus, o streikuotojus, jei reikia, pašalinti r i jautrius valdininkus. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone apkaltintas 
šnipinėjimu buvęs JAV ambasa
doriaus Vienoje pavaduotojas 
Felix S. Bloch. Manoma, jog iš 
šios pozicijos jis perdavinėjęs 
sovietams itin jautrias infor
macijas gal net 15 metų. 

— Tokijo mieste atsistatydino 
tik prieš du mėnesius paskirtas 
Ministeris pirmininkas Sousuke 
Uno, kadangi oekmadienį pra
laimėjo rinkimus jo Liberaliųjų 
Demokratų partija. 

— Kambodijoje, artinantis 
laikui Š. Vietnamo daliniams 

Maskva. Atsiliepdamas į 
didėjančius kasyklininkų strei
kus įvairiose Sovietų Sąjungos 
respublikose, M. Gorbačiovas 
kvietė darbininkus kelti savo 
reikalavimus savų respublikų ir 
lokalinėms vyriausybėms bei 
unijų vadovybėms. Šių nera
mumų spaudžiamas, jis pirma
dienį atsiėmė anksčiau pada
rytą sprendimą atidėti lokali
nius rinkimus iki 1990 m. Vie
toj to dabar jau siūlo, kad 
kiekviena respublika pati nu
spręstų, kada turėti rinkimus. 

Nors vakarinio Sibiro Kuz-
necko kasyklininkai ir cent
rinėje Azijoje esančios Kara
gandos kasykl ininkai jau 
sugrįžo į darbą, dar pusė Ukrai
nos Donecko srities 125 kasyklų 
tebestreikuoja. Šalia maisto ir 
buitinių reikalavimų, greiti 
rinkimai buvo visų respublikų 
streikuotojų pagrindinių reika
lavimų tarpe, nes darbininkai 
sakosi nepasitiki miesto bei 
sričių valdytojais, kurie buvo 
paskirti prieš konkurentinių 
balsavimų įvedimą. 

Ragina išklausyti 
streikuotojus 

M. Gorbačiovas taip pat ra
gino vietinius komunistų parti

jos komitetus, valdines tarybas 
ir unijistų organizacijas iš
klausyti ir apsvarstyti darbi
ninkų reikalavimus, imtinai ir 
pašalinimą žmonių norų nepai
sančių valdininkų. 

Nors Gorbačiovas neperdau-
giausiai džiaugiasi darbininkų 
unijų keliamais neramumais, jis 
į juos žiūri kaip į priemonę 
pagreitinti jo norimų reformų 
pravedimą, nes jos padės 
pašalinti persitvarkymą truk
dančiuosius valdininkus. 

Pereitą savaitę, susitikęs su 
partijos vadais, Gorbačiovas rei
kalavo ir visuotinio partijos 
vadovų atnaujinimo, nuo paties 
žemiausio rango, iki aukščiau
sio, kad partija atgautų kaip 
galint daugiau savo smunkan
čio autoriteto. Kalbėdamas So
vietų Sąjungos Aukščiausios 
Tarybos sesijoje, j i s šiuos 
streikus pavadino nacionali
niais desperacijos šauksmais ir 
pranašavo, kad panašių būsią 
daugiau ir kitose pramonėse. 

Kai kurie deputatai Aukš
čiausios Tarybos sesijoje pirma
dienį iškėlė ir labiau stebi
nančius kasyklininkų reikala
vimus, būtent: laisvų darbi
ninkų unijų, ir konstitucinių 
Komunistų part os galios apri
bojimų. 

Peticijos Jungtinėms Tau
toms, Lietuvoje vadinamoms 
Suvienytų Nacijų Organizacija 
(SNO), kad būtų panaikintas 
Molotovo-Ribbentropo paktas ir 
jo pasekmės, buvo sudarytos 
Lietuvoje ir paskelbtos liepos 18 
d. „Drauge" JAV Lietuvių 
Bendruomenės rūpesčiu. Ši 
peticija, kuriai parašus rinkti iš 
savo kaimynų ir bendradarbių 
yra skatinamas kiekvienas 
lietuvis, tiek užsienyje, tiek ir 
Lietuvoje, buvo sudaryta Lie
tuvoje per, liepos 12 d. įvykusį 
Lietuvos politinių partijų ir or
ganizacijų konsultacinį susi
rinkimą, kurį suorganizavo Lie
tuvos Persitvarkymo Sąjūdis 
(LPS). 

Dalyvavo atstovai LPS Seimo 
tarybos, Kauno bei Vilniaus 
tarybų, Seimo atstovai, Lie
tuvos Laisvės Lygos, Lietuvos 
Krikščionių Demokratų partijos 
bei sąjungos, Lietuvos Demo
kratų Partijos, Lietuvos Social
demokratų partijos, Lietuvos 
Helsinkio grupės, Tarptautinių 
Žmogaus Teisių Gynimo Asocia
cijos Lietuvos skyriaus, Lietu
vos Žaliųjų partijos, Politinių 
kalinių gelbėjimo komiteto, 
LTJS „Jaunoji Lietuva". Lietu
vos Tautininkų partijos, Lietuvos 
Darbininkų Sąjungos atstovai. 

Ši parašų rinkimo akcija 
vyksta ne tik čia, bet ir Lietu
voje, kur ji susilaukė įvairios 
reakcijos. Čia skelbiame Sąjū
džio Informacijos Agentūros 
(SIA) paskelbtą LPS Seimo 
Tarybos pranešimą, kurį per 
televiziją skaitė R. Ozolas liepos 
17 ir 18 dienomis, nors komu-

Parasų rinkimas 
Lietuvoje 

Vilnius. — Lietuvos Ko
munistų vadovybė, kaip rašo 
„Tiesa" savo liepos 15 d. 
numeryje, pareiškė savo nuo
monę dėl Lietuvoje vykstančios 
parašų rinkimo akcijos. 
„Suprasdama ir remdama tau
tos suverenumo siekius, 
vedančius į politinę ir 
ekonominę nepriklausomybę, 
Lietuvos vadovybė tvir tai 
pasisako už šio tikslo 
įgyvendinimą konstituciniu 
parlamentiniu keliu". Pasi
sakyme pareiškiama, jog 
„ultimatyvūs reikalavimai iš
vesti iš Pabaltijo respublikų 
kariuomenę" yra nepriimtini ir 
labai pavojingi, bet pabrėžia: 
„Tai nereiškia, kad Lietuvos va
dovybė nemato problemų dėl 
kariuomenės dislokavimo Lie
tuvoje". Ji siekianti derybų 
keliu sumažinti kariuomenę. Be 
to, vadovybė rašo, kad negalima 
remtis vien t ik Lietuvoje 
vykstančiu politiniu procesu, 
„įsiklausykime į įvairių Vaka-

Komunlstai tebenori švęsti 
melagingas šventes 

Nežiūrint to, kad 10,000 
minia Kalnų parke Vilniuje per 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Sąjungos organizuotą mitingą 
pareiškė prašymą, kad liepos 
21 d. nebūtų švenčiama, Lie
tuvos Komunistų partijos centro 
komitetas visvien ruošėsi tą 
dieną švęsti. Ryšium su tuo, 
kaip praneša SIA, Vilniaus 
pramonės įmonių Sąjūdžio dar
bo bendrijos „Labora" taryba ir 
Vilniaus darbininkų Sąjungos 
taryba parašė sekantį krei
pimąsi į LKP CK bei Sąjūdžio 
Seimo Tarybą. 

„1940 m. liepos 21 d. Liaudies 
Seimo nutarimai neturi galios, 
nes rinkimai į Liaudies Seimą 
yra neteisėti. Tai kertinis tei
ginys, iš kurio pozicijos turi būti 

rų ir išeivijos politinių veikėjų 
mintis apie tai, kad kelias į 
Lietuvos nepriklausomybę — tai 
konstitucinis parlamentinis ke
lias. Juo suinteresuoti Rytai ir 
Vakarai". 

aiškinami visi tolimesni įvykiai. 
Drįstame teigti, kad ši data turi 
būti prisimenama tik kaip stali-
nistinio-fašistinio totalitarizmo 
triumfo diena. Visos jėgos, 
bandančios pateisinti neteisėtus 
faktus ir toliau lieka melo ir 
veidmainiavimo politikoje šali
ninkais, — rašoma šiame kreipi
mesi. 

Anoniminis LKP CK konsta
tuoja, kad liepos 21 d. Seimas 
paskelbė socializmo Lietuvoje 
idealą ir siekė jį įgyvendinti, 
kad per penketą tarybinio gy
venimo dešimtmečių nemaža 
nuveikta, puoselėjant gimtąjį 
kraštą, kultūrą. Mūsų nuomone 
kruvinomis rankomis iškeltas 
socializmo idealas buvo pati di
džiausia, kokia tik gali būti, šio 
idealo diskreditacija. Visa tai, 
kas iki šiol išliko — kalba, 
kultūra, tautinė dvasia — išliko 
ne dėl to, kad liepos 21 d. įvyko 
Liaudies Seimas, o nepaisant to, 
kad jis įvyko ir nepaisant to, 
kaip tautinė dvasia didžiavals

tybinių ideologų ouvo teriojama 
ir niekinama. 

LKP CK, padaręs tokį pareiš
kimą, davęs nurodymą iškabinti 
Vilniuje raudonus plakatus, 
šlovinančius liepos 21 d., dar 
kartą įrodo, neoaisant deklara
vimo apie lietuvių tautos 
lūkesčių suvokimą, apie nesu
gebėjimą šiuo3 lūkesčius 
įgyvendinti. Tai įrodo, kad ši 
data buvo ne tik viena iš Lie
tuvos Nepriklausomybės žlugi
mo datų, bet ir Lietuvos KP 
pergalės diena. 

Nerimą kelia tai, kad Vil
niaus įmonėse ir organizacijoje 
kryptingai skleidžiami gandai 
apie liepos 21 d. ruošiamus rau
donų vėliavų ir plakatų 
plėšymus. Mūsų nuomone, kaip 
tik raudonos spaivos gausumas 
geriausiai simbolizuoja šios die
nos tikrąjį vazdą ir reikšmę. 
Tad jų plėšyna galima būtų 
laikyti provokacinių jėgų 
siekimu sukelti neramumus. 

Tad švęskite anoniminis LKP 
CK, šią dieną - tegul tai bus 
Jūsų šventė! - taip baigiasi 16 
žmonių pasirašąs kreipimasis. 

pasitraukti iš Kambodijos rug 
sėjo mėn. pabaigoje, padidėjo nistų partija leidimo skelbti dar 
kariniai veiksmai ir apsišaudy- nebuvo davusi, 
mai Kambodijos ir Thailando 
pasienyje, stengiantis, kad ko
munistai neužimtų apleidžiamų 
vietovių. 

— Izraelio Kabinetui 21-4 
santykiu priėmus min. pirm. Y. 
Šamiro taikos planą, praėjo 
JAV-ių ir Europos vyriausybių 
baimė, kad Izraelį gali perimti 
kraštutinių dešiniųjų partijų 
koalicija. 

— Meksikos mieste Meksikos 
valdžios derybininkai susi
tarė su užsienietiškais ban
kais apie Meksikos skolų per
skaičiavimą, pagal kur į 
Meksikos 100 bilijonų dol. skola 
bus sumažinta vienu penktada
liu. 

— M a s k v o j e prez. Gor
bačiovas pasakė, jog ang
liakasiai paparašė, kad nuo 
rugpjūčio 1 d. pradėtų streikuoti 
ir traukinių darbininkai. Tai 
esą labai pavojinga ir vyriau
sybė turės imtis labai griežtų 
priemonių apvaldyti susidariu
siai situacijai. 

— Amerikos valstybių orga
nizacija nutarė, kad iki rugsėjo 
1 d., gen. Manuel Noriega 
privalo pasitraukti iš Panamos 
vyriausybės. Buvo pasiųsta 
diplomatų komisija, kuri pra
dėjo Panamoje pasitarimus su 
įvairiomis grupėmis, kurios pa
laiko Noriegą. 

— Pretori joje vienas popu
liariausių politinių vadų, dabar
tinis viceprezidentas F.W. de 
Klerk Pietų Afrikos vadovybėje, 
kuris daugelio manymu bus 
naujasis krašto prezidentas, 
atmetė Valstybės sekretoriaus 
pakvietimą atvykti su vizitu į 
Ameriką. 

— Amerikos Žvalgybos agen
tū ra praneša , jog Sovietų 
branduolinių ginklų gamyba 
yra sulėtėjusi. 

Gerbiami Lietuvos žmonės! 
Dėl Molotovo-Ribbentropo 

pakto ir su juo susijusių 
politinių Lietuvą lietusių įvykių 
įvertinimo paskelbta parašų 
rinkimo akcija susilaukė prieš
taringų ir priešingų vertinimų. 
To ir galima buvo tikėtis. 

Nerimaujama dėl trijų svar
biausių dalykų: 1) reikalavimai 
esą pernelyg radikalūs ir ulti
matyvūs; 2) jie reiškia konstitu
cinio parlamentinio kelio atsi
sakymą bei konfliktą su Res
publikos vadovybe; ir 3) visa tai 
reikš ir Sąjūdžio skilimą. 

Norėtųsi atsakyti iš karto ir 
vienareikšmiškai: būgštavimai 
yra perdėti ir be pakankamo 
pagrindo. 

Taip, paskelbtasis parašų 
rinkimas yra rimta politinė ak
cija, ji turi būti tęsiama ir 
atlikta greitai bei tiksliai. Visą 
reikalingą informaciją šiuo 
požiūriu teikia Sąjūdžio būstinė 
(Vilnius, Gedimino 1). 

O tos akcijos prasmė yra tokia. 
Jeigu, rinkdami parašus dėl 
TSRS Konstitucijos pataisų, 
atsakinėjom į klausimą, ar 
norim gyventi neesminius 
pokyčius numatančioje Tarybų 
Sąjungoje, tai dabar savo para
šais turim atsakyti į dar 
sunkesnį klausimą: ar sutin
kame mes, kad pasaulio gyveni
mas būtų kuriamas slapta nuo 
jo ir toliau teriojant ištisas 
tautas? Šiais parašais mes 
pirmąsyk prabylame j visą 
pasaulį, prieš kurį mes taip pat 
turim ginti savo teisę gyventi. 

Pasirašydami mes pritariame 
trims konkretiems reikalavi
mams: kad mūsų gyvenimo 
nebevairuotų prieš pusę am
žiaus padaryti nusikalstami 
dviejų užkariautojų susitarimai; 

kad mūsų žemėje nebebūtų tų 
susitarimų vykdymo įrankio — 
okupacinės kariuomenės; kad 
lietuvių tautai būtų suteikta 
galimybė laisvai pareiškti valią 
dėl savo tolesnio likimo. 

Ar yra šiandien Lietuvoje 
žmonių, kurie šitom mintim 
nepritartų? Jeigu yra — jie 
nepasirašys, tai jų valia. O 
nenuolankus tonas jeigu kam 
psirodys ir ultimatyvus, tai ne 
mažiau kam — turbū t ir 
pelnytas, ir teisėtas! 

Visus labiausiai domina, ar 
paskelbtieji politiniai reikala
vimai nereiškia esminio 
Sąjūdžio politikos pakeitimo? 

Atsakome: mūsų politinės ko
vos kel ias ir toliau lieka 
konstitucinis. Kito tiesiog ir 
nėra, jei pasirinkome kovą ui 
Molotovo-Ribbentropo pakto ir 
jo pasekmių panaikinimą. 

Deja, vaisingai naudotis kons
tituciniu parlamentiniu keliu 
sunku: Sąjungos vadovybė 
a tkak l ia i ignoruoja mus, 
paskandindama daug mūsų 
Respublikos vadovybės pasiūly
mų ir projektų. Nepakankamai 
ryžtinga ir mūsų Aukščiausioji 
Taryba. O rugpjūčio 23-ji reika
lauja vienareikšmių ir išlygų 
nepaisančių sprendimų. Tokio
mis sąlygomis Sąjūdis ir imasi 
tikslesnio ir griežtesnio padėties 
įvardinimo. 

Mes vertiname ir remiame 
visas Respublikos vadovybės 
pastangas užtikrinti Lietuvos 
žingsnius į ekonominę ir poli
tinę nepriklausomybę. Supran
tame papildomus sunkumus, 
kuriuos gali sukelti ryškesnis 
tautos valios pareiškimas. Kar
tu tikimės, kad patirtis, sukaup
ta vadovybei kartu su tauta ei
nant atgimimo keliais, jeigu tik 
jai pakaks noro ir geros valios, 
leis deramai pasinaudoti parašų 
lapuose sukaupta liaudies valia. 

Tiems, kas jaudinasi dėl Sąjū
džio skilimo, turime pasakyti 
trumpai: daug būta tokių linkė
jimų ir baimių. Šiandien Sąjūdis 
vieningesnis negu bet kada. Jo 
ryžtas kovoti už nepriklauso
mybę tol, kol reikės, yra aki
vaizdus.'" 

JAV Lietuvių Bendruomenė 
prašo, kad asmenys patys imtų
si iniciatyvos rinkti parašus po 
šia peticija, kurią galima gauti, 
išsikopijavus iš liepos 18-tos 
„Draugo". Tik būtina rinkti 
parašus ant nukopijuoto blanko, 
ne ant iškirpto, nes blanko an
troji pusė turi būti švari. R. 
Korzonienė Lietuvių Bendruo
menės būstinėje Chicagoje sa
ko, kad visos peticijos būsti
nėje turi būt i gautos iki 
rugpjūčio 15 d., kad liktų laiko 
jas įrišti įteikimui Jungtinėms 
Tautoms rugpjūčio 23 d. Užpil
dytas peticijas siųsti: JAV 
Lietuvių Bendruomenė. 2713 
W. 71st Street, Cbicago, IL 
60629. 

KALENDORIUS 
Liepos 26 d.: Šv. Ona. Joaki-

mas. Gluosnis, Greitutė, Meilė. 
Liepos 27 d.: Šv. Rudolfas, 

Natalija. Pantaleonas, Žintau-
tas, Živilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:37. leidžiasi 8:16. 
Temperatūra trečiadienį — 

aukščiausia 89 F., žemiausia 68 
F., dalinai debesuota ir tvanku 
Ketvirtadienį aukšč. tempera 
tūra 88 F., žem. 72 F., galimybė 
lietaus su perkūnija. 
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ASS STOVYKLA - STUDIJŲ 
DIENOS 

„MOTINA IR TĖVYNĖ -
KIEKVIENAM TIK VIENA" 

Antradienis, liepos 4 d., 
JAV-ių nepriklausomybės 

šventė. Padėkos šv. Mišias 
aukojo ir dienos mint imi 
pamokslą pasakė v.s. kun. J. 
Vaišnys. 

Filisterio V. Mantauto ideolo
ginę temą ,,Kas mes esame" pri
statė fil. Danutė Eidukienė. 
Temoje įsipareigojimai, jų tęs
tinumas gyvenime; siūlyta mė
ginti susigrąžinti atsiskyrusius. 
Skautiško įsipareigojimo užda
vinys yra kitiems padėti, nes tik 
sau laime pasiekę galėsime ją 
kitiems teikti. 

Skyrių pranešimus atliko fil. 
Vadopalienė iš Clevelando; fil. 
R. Griškelis, t.n. Alida Vitaitė 
ir fil. V. Kirvelaitis, visi iš Chi-
cagos. Buvo perskaitytas fil. Gi-
nos Remienės pranešimas iš 
Chicagos. Po pranešimų vyko 
minčių pasidalinimas, ir gyvos 
diskusijos skyrių veiklos 
reikalais. 

Po pietų ir poilsio fil. J. Dai-
nauskas labai įdomiai kalbėjo 
apie šiuolaikinę spaudą Lie
tuvoje. Ten leidžiama arti 120 
neoficialių periodinių laik-
raščių-leidinių. Daugiau negu 
50 leidinių buvo išstatyti 
pasižiūrėti a r pasiskaityti. 
Šiuose leidiniuose kartojasi 
lietuvių t rošk imas laisvai 
reikšti savo mintis ir išlieti 
pusės šimtmečio skriaudas tau
tai, šeimoms ir kiekvienam 
žmogui. 

Vakare vyko iškilminga su
eiga, kurioje v.s. kun. Juozas 
Vaišnys davė Korp! Vytis senjo
ro pasižadėjimą ir taip pat tapo 
F.S.S. filisteriu. Sveikinimuose 
gerb. filisteriui, o taip pat ir jo 
mintyse, buvo išreikštas pasi
tenkinimas ir jaučiama garbė 
priklausyti tos pačios idėjos 
broliams ir sesėms akademi
kams skautams. 

Trečiadienis, liepos 5 d. 
Fil. L. Maskaliūnas skaitė iš

samią paskaitą apie prof. Stepą 
Kolupailą, jo darbus ir kelionių 
organizavimą Lietuvos upėmis. 
Po pietų buvo išvykta automo
biliais prie ežero atsigaivinti po 
kelių dienų kaitros. Vakarone ir 
laužu buvo užbaigta priešpasku
tinė studijų diena. 

Ketv i r t a d i c n i s . l i e p o s 6 d. 
Baigiant A.S.S. stovyklą šv. 

Mišias aukojo fil. kun. Juozas 
Vaišnvs. Jis taip pat suteikė vi
siems tėvišką palaiminimą 

kelionei į namus. 
Rakė pasiliko stovyklų admi

nistratoriai galutinai pasiruošti 
skautų,-čių atvykimui. Rako 
stovyklavietė puikiai tinka ir 
akademikų skautų suvažia
vimams. Čia mus maloniai 
priima tuntų vadovybės ir lei
džia naudotis visais įrengimais. 
Š.m. padėka tenka „Aušros 
Vartų", „Lituanicos", „Nerijos" 
tuntams ir fil. Liudui ir v.s. 
Albinai Ramanauskams, kurie 
rūpinosi mūsų maitinimu ir ki
tais patogumais. Iš studijų 
dienų buvo išsiųsti sveikinimai 
Vilniaus universiteto ir atsikū-
rusio Vytauto Didžiojo universi
teto vadovybėms Lietuvoje. 
Buvo pasveikinta ir Lietuvos 
skautų sąjungos vadovybė ir 
mūsų skautijos vadovybė, bei 
bendruomenės visuomenės 
veikėjai. Buvo gauti sveiki
nimai iš fil. P. Molio ir fil. V. 
Mantauto, o į stovyklos knygą 
gražius sveikinimus įrašė dr. A. 
Statkevičius ir fil. J. Damaus
kas. Pažymėtina, kad dr. A. 
Statkevičius atvyko stovyklon 
jo džiaugsmo dienomis, kai jo 
duktė atskrido iš tėvynės pas 
savo tėvus. 

Mūsų žinias lietuviškuose 
darbo baruose labai praplėtė 
mūsų skautijos veteranai ir 
plačios lietuviškos veiklos daly
viai fil. kun. Juozas Vaišnys ir 
fil. Jonas Dainauskas. Studijų 
dienose skaitė paskaitas, dali
nosi kelonių įspūdžiais ar A.S.S. 
veiklos etapais mūsų filisteriai 
Leonas Maskaliūnas, Danutė 
Eidukienė, Algis Stepaitis, Alfa 
Juodikis, o programose daly
vavo visa eilė ASD ir Korp! 
Vytis narių. 

S. M. 

Skautų gre tos Gedulo ir Vilties iškilmėse Kaune , š.m. birželio 14 d. 

ŽINIOS IŠ EUROPOS RAJONO 
Laukiamas LSB Vyriausias 

Skautininkas 

Iš LSB Vyriausio Skautininko 
v.s. Gedimino Deveikio, gy
venančio JAV, gautas praneši
mas, kad jis priėmė mūsų 
pakvietimą ir atvykstą į 40-ją 
jubiliejinę skautų bei skaučių 
stovyklą Lietuvių Sodyboje 
Anglijoje. 

LSB Vyriausias skautininkas 
ir jo žmona į Londono Heathrow 
orauostį atskrenda liepos 31d., 
7:25 vai. Juos pasitikę orauoste 
atsivešime į stovyklą, kur jis 
žada kelias dienas su mumis 
stovyklauti. 

Linkėdami sėkmingos kelio
nės visi jų laukiame ir budime. 

v.s. J . Maslauskas 
LSB Europos Rajono Vadeiva 

APDOVANOJIMAI -
ATŽYMĖJIMAI 

LS Seserijoje 
Lietuvių Skautų Sąjungos 

Seserijos vyriausia vadovybė, 
Vasario 16-sios proga, pagerbė 
LSS Garbės ženklais šias skau
tes už darbą ir pastangas 
Vasario 16 gimnazijoje veikian
čiame „Aušros" t u n t e . 
Nottinghame gyvenančią, ilgų 
metų skautiškos idėjos, darbų 
rėmėją Elena Vainorienę — Už 
nuopelnus ordinu-su Rėmėjo 
kaspinu (Nottinghame); psl. 
Zitą Dubauskaitę — Pažangumo 
žymeniu („Aušros" tuntas); Vili
ją Bijūnaitę — Pažangumo 
žymeniu („Aušros" tuntas). 

Sveikiname apdovanotąsias 
seses ir linkime joms dar uoliau 

reikštis Skautybėje, kad kiek
viena diena atneštų džiaugsmo 
joms pačioms ir su jomis esan
tiems, skautiškoje veikloje. 

Ilgametei skautiškos idėjos 
rėmėjai Elenai Vainorienei šir
dingai dėkojame ir džiaugiamės 
už ilgų metų pastovią talką ir 
darbą bei įvairiausią paramą 
Skautijai. 

Budėkime, 
v.s.t.n. Stefa Gedgaudienė 
LSS Vyriausia Skautininke 

LS Brolijoje 
Lietuvių Skautų Sąjungos 

Brolijos vyriausia vadovybė, Va
sario 16-sios proga, pagerbė LSS 
Garbės ženklais, Vasario 16 
gimnazijos ,,Aušros" tunte 
skautą, už visad sąžiningai 
atliktus darbus ir rodantį 
iniciatyvą skautiškoje veikloje. 

Londone gyvenantį ilgų metų 
skautiškos idėjos rėmėją ir 
artimą skautų bičiulį bei chor
vedį skautus stovyklose mo
kantį giesmių ir dainų, pager
bė: Justą Černį — Už nuopelnus 
ordinu su Rėmėjo kaspinu 
(Londonas); psl. Alain Groma-
sauską — Pažangumo žymeniu 
(„Aušros" tuntas). 

Dėkodamas, sveikinu J. Černį 
ir linkiu toliau teikti pagalbą 
sesėms ir broliams, skautiš
kame sąjūdyje. Ačiū už visoke
riopą paramą! 

Brolį Alain sveikinu ir linkiu 
toliau dirbti Lietuvių Skautų 
Brolijos labui ir skautiško šūkio 
siekiams: Dievui, Tėvynei ir 
Artimui. 

Budėkime! 
v.s. Gediminas Deveikis 

LSB Vyriausias Skautininkas 
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>kautu sąjūdžio stovykloje ka lba ASS vadįjos p i rmininkė fil 
E iduk ienė Kairėje - fil. k u n . Juozas Vaišnvs. dešinėje - fil. Aleksan-
a n d e r i e n ė . Nuotr V i d o s Vizgirdaitės 

Mažeikių miesto skau ta i ir skau tė s 

S I B U R L A I V I A I S I 

LIETUVA 

Transatlantinę kelionę Klai
pėda - New Yorkas laimingai 
atlikusios trys ok. Lietuvos jach 
tos „Audra", „Dailė" ir „Lie
tuva", tokiai pat kelionei, tik šį 
kartą New Yorkas - Klaipėda, 
pakeitusios įgulas, nuo Ameri 
kos krantų išplaukė liepos 16 d. 
I grįžtančių burlaivių įgulas 
įsijungė ir septyni JAV-ių lietu
viai buriuotojai, jų tarpe du jau
ni „Lituamcos" tunto Chicago-
je jūrų budžiai Linas Paulius ir 
Aidas Palubinskas. „Gero vėjo!" 
linkime laimingai pasiekti 
gintarinius Baltijos krantus. 

RUOŠKIMĖS DALYVAUTI 
SUVAŽIAVIME 

LSS tuntininkų, vietininkų ir 
vadovų,-ių suvažiavimas spalio 
6-8 dienomis vyks Beaumont, 
Ohio, amerikiečių skautų sto
vyklavietėje. Suvažiavimą 
organizuoti pavesta LSS Seseri
jos vyriausios skautininkės 
pavaduotojai 3. Meilei Mickie
nei ir LS Brolijos vyriausio 
skautininko pavaduotojui s. 
Gintui Taorui. Artimiausiu 
laiku bus paskelbta šiuo reikalu 
platesnė informacija. Visi tun-
tininkai,-ės, vietininkai,-ės ir 
vadovai bei vadovės prašomi iš 
anksto šią datą bei įvykį 
pasižymėti savo kalendoriuose 

VYRIAUSIA 
SKAUTININKE 

LIETUVOJE 
Lietuvos Skautų sąjungos, 

neseniai atsikūrusios Lietuvoje, 
kvietimu, LSS Vyriausioji skau
tininke vs tn Stefa Gedgaudienė 
išskrido į pirmąją Lietuvos 
skautų ir skaučių vadovų,-ių 
stovyklą Dzūkijoje. Iš Clevelan
do stovyklon išskrido ir 
prityrusi skautė Nida Gelažytė. 
Iš Chicagos — s. Donatas Rama
nauskas ir jūrų budys vyr. valt. 
Viktoras Garbonkus. 

IŠ SKAUTŲ VEIKLOS 
KANADOJE 

Ruošiasi stovyklauti 
Skautų-čių stovyklos „Ro

muva", kuri įvyks rugpjūčio 
13-26 d., vadovybė: stovyklos 
vi rš ininkas s. F. Mockus, 
komendantas dr. s. A. Dailydė, 
dvasios vadovas kun. v.s. A. 
Saulaitis, ūkio vedėjai — s. K. 
Batūra, K. Pajaujis; Seserijos 
pastovyklės viršininkė ps. J. 
Neimanienė, paukštyčių vado
vės — A. Lėlytė, A. Karasiejūtė, 
J. Gaižutytė, skaučių vadovės — 
L. Mockutė, D. Grybaitė, A. 
Puzerytė, prityrusių skaučių — 
I. Balsytė, L. Skučaitė. Vilkiukų 
vadovai — A. Paikus, A. Bel-
zinskas, skautų vadovai — V. 
Puodžiūnas, M. Slapšys, M. Bi
jūnas, prityrusių skautų — J. 
Mockus, G. Batūra, G. Karasie-
jus: rankdarbių instruktoriai — I. 
Petrauskienė, P. Būtėnas, spor
to — Ona Šileikaitė, šaudymo ir 
laivų vadovas s. V. Keturakis, 
laužų ir dainų vadovė ps. D. 
Garbal iauskienė, vandens 
apsauga — A. Meškauskaitė. L. 
Liaukutė. Maistas bus gamina
mas prityrusių šeimininkių, 
skautų-čių mamyčių. 

Darbinga sueiga 
Liepos 15 d. s. B. Abro-

maitienės vasarvietėje Wasago-
je buvo suruošta sueiga, kurią 
atidarė seniūnė ps. V. Grybienė, 
pakviesdama pirmininkauti 
sen. ps. S. Kuzmą. Jis po trum
po įvado paprašė v.s. V. Mor
kūną, neseniai grįžusį iš Lie
tuvos, papasakoti apie skautų 
suvažiavimą Lietuvoje. Po to S. 
Kuzmas smulkiai apibūdino 
susitikimą Chicagoje su atplau
kusiais iš Klaipėdos į New 
Yorką buriuotojais. Jiems iš 
Kanados buvo įteikta 8000 dol. 
auka. Toliau buvo diskutuoja
ma „Ąžuolo-Gintaro" mokykla, 
į kurią norima pakviesti 5 kur
santus iš Lietuvos, ir kaip pa
dengti nemažas išlaidas. Po 
diskusijų ps. V. Grybienė 
pakvietė visus užkandžių, 
kuriuos puikiai paruošė s. B. 
Abromaitienė. Sekė laužas, kurį 
įdomiai pravedė s. A. Biške-
vičienė. Laužas baigtas 
skautiška malda ir Lietuva 
brangi. Dalyvavo 16 brolių-
sesių ir D. Kedienė iš Lietuvos. 
Visi išsiskirstė su dėkingumu s. 
B. Abromaitienei už patalpas ir 
vaišes. Reikėtų daugiau tokių 
sueigų. M 

Klaipėdos skauta i turi 
sąskaitą banke. Stiprėjanti 
skautų organizacija laukia Jūsų 
paramos. 

Lėšas siųskite į Taupomąjį 
banką Nr. 7260. Sąskaitos Nr. 
122919. Praleikos Raimondo, 
Danieliaus vardu. 

DRAUGO prenumera ta mokama iš anksto 

metams Vi metų 3 mėn. 
U.S.A $70.00 $40.00 $25.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Užsienyje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Savaitinis 'Sešt. pried) $40.00 $25.00 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

STOVYKLOS 
Liepos 29 - rugpjūčio 8 d.— 

Jubiliejinė 40 metų Europos ra
jono stovykla Anglijoje, 
Lietuvių Sodyboje. 

Rugpjūč io 5-12 d. — 
„Ąžuolo" ir „Gintaro" vadovų,-
ių mokykla Californijos skautų 
stovyklavietėje „Rambyne". 

Rugpjūčio 13-26 d. -
Kanados lietuvių skautų,-čių 
stovykla „Romuvoje". 

Dr. Romualdas Povilaitis 

Spalio 6-9 d. - IV-toji Tunti
ninkų konferencija Beaumont, 
OH. 

ATLANTO RAJONO 
STOVYKLA„VARPAS" 
Atlanto rajono skautų sto

vykla rugpjūčio 20-27 dienomis 
vyks Bolton, MA. Daugiau 
informacijų teikia Romas Jaku
bauskas, tel. 508-832-6682. 
Seserijos stovykloje bus skilti-
ninkių kursaL. Informacijas 
teikia Teresė Meiluvienė, tel. 
508-753-7232. 

D A N T Ų GYDYTOJAS 
Tel. 767-7575 

57SO Archer Ave. 
(6 blokai į 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 Christ ligoninėms 

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

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

Of». 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CBAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Ta i . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

'«• hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

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

Reikalui esant atvaž'uoiu ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago. IL 
Tai . 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL. 
Tai . 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

Tai. kabineto ir buto: OLymptc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava . , Sulte 324 Ir 
5636 S. Pulaski Rd., CMcago. IL 

Tai. 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; 
Reztd. 385-4811 

Dr. Tumasonlo kabinetą sarome 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12. Penkt 2-7 

Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 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 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medicaf Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, I I I . 
Ta i . 925-2670 

1185 Dundaa Ave. , Elgln, III. 60120 
Tai . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tol. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
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Maskvai labai laikas 

ATSIKABINTI NUO 
HITLERIO 

IŠLYDINT IR SUTINKANT DEPUTATUS 
JUOZAS KOJELIS 

Sovietų Sąjungos įstaigos la
bai noriai teikia visokius pa
tarnavimus dėl OSI prieš neva 
koloboravusius su nac ia i s . 
Tačiau pati Sovietų Sąjunga, 
sulaužiusi beveik visas tarptau
tines sutart is , labai atkakliai 
laikosi sutart ies su Hitleriu, 
nors visos kitos valstybės j au 
seniai yra atsisakiusios nuo bet 
kokių nacių atraugų. Lietuvoje 
užsimota surinkti pora milijonų 
parašų, reikalaujant, kad būtų 
nut rauktas slaptas sandėris su 
Hitleriu ir grąžintas t au t a i 
suverinetetas. Pr ieš sovietines 
įgulas jau žmonės pradeda de
monstruoti, reikalaudami jas iš
vesti, kaip ir turi būt i , išvedant 
ir enkavedistų gaujas. 

Vlikas išspausdino specialias 
formas r inkt i parašams, reika
laujant, kad Maskva nutrauktų 
savo sandėrį su Hitleriu. Lietu
vių Bendruomenė paskelbė 
tekstus renkant parašus t a m 
pačiam tikslui. Amerikos Lietu
vių Taryba jungiasi prie šių 
pastangų. Vokietija jau y ra 
paskelbusi, kad, Hitleriui pra
dėjus karą su Sovietų Sąjunga, 
tuo pačiu buvo atmesta ir sutar
tis su Maskva. Tik pati Maskva, 
nusiskųsdama, kad kare naciai 
s u n a i k i n o mi l i jonus jos 
gyventojų, vis dėlto k i e t a i 
laikosi sutarties su Hitleriu, kai 
šis davė jai pri tar imą okupuoti 
Lietuvą, Latviją, Estiją ir kai 
kurias k i tas sri t is . Jau labai 
laikas Maskvos imperijai pra
dėti likviduoti savo kolonialines 
valdas ir grąžinti joms nepri
klausomybę, kurią gerbti buvo 
įsipareigojusi 1920 m. taikos 
sutartimis ir nepuolimo paktu. 

Už geležinės uždangos ši pro
blema labai gyva. Net okupuo
toje L ie tuvo je l e idž iama 
„Sovietskaja Li tva", laikraštis 
rusų kalba, įdėjo Sov. Sąjungos 
liaudies deputato N. Medvede
vo straipsnį, keliantį eilę siūly
mų, kurie pa ta rnau tų Lietuvos 

gyventojams. Informuodamas 
apie tai laikrašt is „Gimtasis 
kraštas" liepos 5 d. įdomiai rašė: 
„I konstituciją ir įstatymus 
būtina į traukti nuostatą apie 
Lietuvos pilietybę, būtų nusta
tyta, kad atvykstantieji į mūsų 
Respubliką nuolatinai gyventi 
žmonės privalo mokėti lietuvių 
kalbą, žinoti Lietuvos istoriją ir 
kultūrą". Tai j au reikalavimas 
didesnio savarankumo kraštui . 

Toliau k e l i a m a s r e ika l a s 
likviduoti baltąsias „dėmes" is
torijoje, g e r i a u žmones 
informuoti, plačiau pate ikt i 
žinias apie Stalino ir Brežnevo 
vykdytą genocidą ir išryškinti 
kokią žalą patyrė net ir rusų 
tauta, verčiama atlikti koloniza
torių ir žandarmerijos funkcijas. 
Išryškinama, kad „vienintelė 
nacionalinių ir ekonominių 
problemų sprendimui galimybė 
— suteikti respublikų gyven
tojams teisę patiems spręsti 
kokiais pagrindais ir teisėmis 
jie galėtų įeiti (ar neįeiti) į san
draugos, sąjungos, konfedera
cijos sandėrį". Lietuviai jau yra 
pabrėžę, kad jokios konfedera
cijos jie nesiekia. Lietuviai nori 
suverenaus , nep r ik l ausomo 
gyvenimo, be Stalino-Hitlerio 
primestos kolonialines sistemos. 
Medvedevo pabrėžiama gyven
tojų teisė patiems spręsti savo 
likimą yra vienintelis kelias. 
Lietuviai jau yra apsisprendę ir 
to sprendimo kryptį nurodę — 
nepriklausomybę, panaikinus 
Stalino ir Hitlerio slaptus san
dėrius ir kėslus. 

Teisingai, cituodamas Medve
devą, „ G i m t a s i s k r a š t a s " , 
skelbia: „nereikia pamiršti, kad 
daugumos lietuvių sąmonėje 

niekada nebuvo užgesusi viltis 
a t k u r t i nepr iklausomybę ar 
valstybingumą". Ligšiolinėje 
kolonialinėje santvarkoje lietu
viai buvo verčiami t a rnau t i net 
ir gėdingiems Maskvos impe
rial is t iniams siekiams. Pats 
„Gimtasis k raš tas" savo liepos 
5 d. paskelbė: „Neapsakomos 
gėlos, o dabar jau gėdingume ir 
beprasmiškume Afganistano 
kare po skausmo upes braidę 
per 3 tūkst. vaikinų iš Lietuvos. 
Žuvo 87. Dingusių be žinios nė
ra. Invalidais visam gyvenimui 
liko 88". Apie tai paskelbė ir 
Lietuvoje leidžiama „Moteris" 
nr. 6 straipsnyje „Sielvarto 
žvaigždės". Toje spaudoje dar 
pridėdama „Gyvųjų ir miru
siųjų vardu sakau: gailesčio ir 
m i e l a š i r d y s t ė s l a b i a u s i a i 
šaukiasi šitie žmonės bei jų ar
timieji. Jokios priemonės... ne
gali kompensuoti to, kas pra
ras ta : gyvybės ar sveikatos". 

Nenuostabu, kad t a s pats laik
raš t is skelbė, jog Lietuvoje ruo
šiamasi paminėti rugpjūčio 23 
d. Ribbentropo-Molotovo pakto 
penkiasdešimtmetį ka ip „stali
nizmo ir hitlerizmo nusikaltimą 
prieš žmoniją". Ka lbama ne 
vien apie paminėjimą, bet stip
r ia i veikiama, kad Maskva tą 
paktą pagaliau a t šauktų . Tuo 
užsidegusi ne vien t a Pabaltijo 
ka r t a , kuri y ra gyvenusi nepri
klausomybės metais , bet ir 
okupacijoje a u g a n t i k a r t a . 
Minėtasis „Gimtojo kraš to" nu
meris skelbia apie dešimties 
metų berniuką, kur is Lietuvos 
Laisvės lygos mitinge, tada va
dinamoj Černiachovskio aikš
tėje, nešiojo plakatą, kuriame 
buvo re ika lau jama „išvesti 
okupacinę armiją iš Lietuvos". 

Gerai, kad dabar Lietuvoje jau 
leidžiama bent laisviau spau
doje tas nuoskaudas iškelti. Mi
nė tas „Gimtasis k r a š t a s " per
spausdino iš 1942 m. išleisto 
„Lietuvos archyvo" dr. A. Gar
maus pareiškimą, ka ip gėdinga 
prievarta 1940 m. liepos 21 d. 
okupantų sušauktame „seime" 
buvo žiauriu spaudimu praves
t a s vadinamas savanoriškas 
Lietuvos įsijungimas į Sovietų 
Sąjungą. Tame rašte tvir tai pa
b rėž i ama , kad t a i nebuvo 
l i e t u v i ų t a u t o s va l i o s pa
reiškimas, okupanto primesta 
prievarta. 

Lietuvos žmonės ilgisi, nepri
klausomo gyvenimo. Okupanto 
prievarta įvestoji santvarka yra 
pasidariusi tokia baudžiava, 
kad net jų kontroliuojamoje 
spaudoje prasiveržia dejonės. 
„Tiesa" 1988 m. 195 nr. paskel
bė skundą, kad daug kalbama 
apie priemilžius, bet užmirš
t a m a s žmogus, o ta i svarbiau
sia. Minėtas „Gimtojo krašto" 
numeris, priminęs filosofo St. 
Šalkauskio mintis, kartoja, kad 
mūsų tauta niekada nėra buvu
si tuo, kuo galėjo būti , ir toliau 
tęsia, kad vėl prasidėjęs tautinis 
atgimimas nebūtų vertas taip 
vadintis, „Jeigu savo galutiniu 
t iks lu neskelbtų nepriklau
somos valstybės a tkūr imo". 

„Gimtasis kraš tas" , 1988 m. 
gruodžio 7 d. paskelbė „Visuo
t inę žmogaus teisių deklara
ciją", kurią yra priėmusi ir So
vietų Sąjunga, o šis tarptautinis 
kodeksas reikalauja pagerbti 
žmogaus teises, t au tų teises, 
laisvo apsisprendimo teisę, kas 
ne įmanoma ko lon ia l in iame 
stovyje ir jau labai laikas Mask
vai, atsimetus nuo Hitlerio, 
grąžinti Lietuvai nepriklau
somybę. 

Juoz . Pr. 

Gegužės 20 d., vos atkeliavęs 
į Vilnių, dar žemei po kojom 
supantis , nuvykau į Kalnų 
parką, k u r susirinko didžiulės 
minios išlydėti r inktus depu
tatus į Maskvoje įvyksiantį 
Sovie tų Są jungos l i aud ie s 
d e p u t a t ų suvaž iav imą. Ką 
Amerikoje buvau matęs tik 
videojuostose, čia regėjau savo 
akimis ir girdėjau savo ausimis. 
Kalbėjo rinktieji deputatai, kaip 
Sąjūdžio pirm. prof. Vytautas 
Landsbe rg i s , kom. part i jos 
s e k r e t o r i u s A lg i rdas Bra
zauskas, prof. Vytautas Statu-
l ev ič ius , prof. K a z i m i e r a s 
Antanavičius, Kazimieras Mo
tieka, Zigmas Vaišvila, Romual
das Ozolas, Vladimiras Berio-
zovas, Kazimiera Prunskienė, 
Vitas Tomkus, Eduardas Vil
kas, rektor ius Jonas Kubilius, 
Julius Juzeliūnas. Daugelis iš jų 
kalbėjo labai drąsiai, nesi
gailėdami aštrių žodžių Mask
vos adresu. Iš gal 50,000 minios 
plojimų ir atsistojimų buvo 
galima spręsti , kad didžiausiu 
autori tetu iš kalbėjusių naudo
jasi Landsbergis, Brazauskas, 
Antanavičius, Motieka, Vilkas, 
Beriozovas, Vaišvila. Neįprasta 
buvo girdėti II partijos sekreto
riaus, Lietuvos ruso Beriozovo 
žodžius: „Anksčiau antrieji 
s ek re to r i a i buvo vadinami 
Maskvos gauleiteriais. Aš toks 
nesu". Landsbergiui atėjus prie 
mikrofono, minia ne tik plo
dama sustojo, bet ir skandavo 
„Lietuva, Lietuva". 

Ilgesnį žodį t a rė Brazauskas. 
J is kalbėjo apie suvereninę 
Lietuvą Tarybų Sąjungos su
dėtyje. Kai minėdavo „mūsų 
kraštą" ne visada buvo galima 
išskirti, ar kalba apie Lietuvą 
ar apie Sovietų Sąjungą, bet iš 
pilno konteksto buvo numanu, 
jog j am rūpėjo Lietuva. J i s pri
pažino, kad „TSRS ir Vokietijos 
sutar t is bei slaptieji protokolai 
nulėmė ne t ik nepriklausomos 
Lietuvos, bet ir kitų Pabaltijo 
valstbių likimą. Būtina poli
tiškai įvertinti tuos^ dokumen
tus. Lietuva ta i jau padarė, 
dabar eilė Maskvai". 

D e p u t a t u s savo ka lbomis 
drąsino studentas, mokytojas, 
fabriko darbininkas, ūkininkas, 
moterų a t s tovė (į teikė ka
riuomenėje persekiojamų lie
tuvių sąrašą) ir kiti. Gana 
n e į p r a s t a s va izdas — du 
uniformuoti skautukai įteikia 
gėles Brazauskui ir skautiškai 
saliutavo. 

Prof. Statulevičius publikai 
pristatė Lietuvoje gastroliuo
jantį Los Angeles vyrų kvartetą, 

kuris deputatus palydėjo daina 
„Jau žirgelis pabalnotas" ir kita 
— k a r t u su „ A r m o n i k o s " 
ansambliu. O kvarteto vadovas 
Rimtau tas Dabšys pridėjo ir 
žodinį linkėjimą: „Palydime su 
daina ir karšta malda, kai grįši
t e — tegu dainuoja visa Lie
tuva". Pa t s Statulevičius padek
lamavo Bernardo Brazdžionio 
„Lietuva, kai aš tave regiu" ir 
džiūgaujančiai gal 50,000 mi
niai pranešė, kad rytojaus dieną 
atvyksiąs ir pats eilėraščio au
torius. 

Deputatai sugrįžta 

Birželio 11 d. Vingio parke 
įvyko deputatų sutiktuvės, kai 
jie sugrįžo iš suvažiavimo Mask
voje. Jei juos išleido apie 50,000, 
t a i su t iko galbūt dvigubai 
daugiau, nors oficialiai buvo 
paskelbta, kad mitinge daly
vauja 70,000 žmonių. Neišsipil
dė Dabšio linkėjimas: Lietuva 
dainuoti negalėjo. Tačiau Lie
tuvos delegaci ja pasirodė 
puikiai, kai reikėjo — didvy
riškai ir privertė ją respektuoti 
ir priešišką daugumą ir patį 
Gorbačiovą. 

Sąjūdžio pirmininkas prof. 
Vytautas Landsbergis laimėji
mus Maskvoje susumavo maž
daug ta ip : „Prieš nepalankią 
daugumą ir prieš didelius virši
n inkus nebuvome mažesni. 
Buvome aiškintojai , o ne
buvome prašinėtojai. Vienas 
Maskvos deputatas išėjęs iš 
salės pasakė: ,Dabar su Lietuva 
reikia ei t i į derybas'. Pasauliui 
parodėme savo vizitinę kortelę, 
iš kurios matyti, kad Lietuva 
pribrendusi demokratinei san
tvarkai . Prieš mus dabar diplo
ma t inė s ir politinės kovos 
kelias". 

Pokalbis su Landsbergiu 

Kai atvykau j Vingio parką, 
žmonių masės jau buvo susi
tvenkusios. Kalbėtojų tr ibūna 
gana toli, sunkiai pasiekiama. 
Pradžioje buvau nutaręs pasi
likti vietoje ir tik į magnetofoną 
įrašyti deputatų kalbas. Tačiau 
šioje minioje netikėtai sutikau 
ką t ik iš Amerikos atvykusį 
„Pasaulio lietuvio" korespon
dentą Mindaugą Pleškį. Atrodo, 
kad sutapo abiejų mintys, ir 
pamažu pradėjome irtis prie 
kalbėtojų platformos. Žmonės 
tikrai buvo draugiškai manda
gūs. Vos pasakydavom, kad 
esame lietuviškos spaudos ko
respondentai iš Amerikos, nors 
ir patys spaudžiami, jie steng
davosi mus praleisti. 

Poetas Bernardas Brazdžionis ir Juozas Kojelis prie Lietuvoje pad^var 
Rūpintojėlio. 

Kol mes pasiekėme platformą, 
deputatai vis r inkosi. Daugelį 
sutiko plojimu, o k i t i ems plojo 
atsistoję. Prieš pat p ras idedan t 
programai , n u t a i k ę s progą, 
prakalbinau Sąjūdžio pirmi
ninką prof. Vytautą Landsbergį: 

— Pone P i rmin inke , mano 
pavardė Kojelis; esu dienraščio 
„Draugo" korespondentas iš 
Amerikos. Prašyčiau J u s atsa
kyti į porą klausimų. 

Profesoriui mano p a v a r d e 
buvo pažįstama. Žinoma, ne aš. 
bet sūnus Linas. Pasakė , kad 
mėnesio gale n u m a t o b ū t i 
Amerikoje ir norėtų su Linu 
susitikti. O aš pak laus iau : 

— Žinau, kad tuoj prasidės 
mitingas, bet norėčiau paklaus
ti, a r išeivija galėtų pa t a lk in t i 
Sąjūdžio uždaviniuose. Jei t a ip . 
tai kokiu būdu? 

— Pagrindinė politinė akcija, 
kurią užsienio l ietuviai galė tų 
vykdyti, — ta i s u a k t u a l i n t i 
Vokietijos ir Tarybų Sąjungos 
1939 m. sutart į su visais slap
taisiais protokolais. Moloto-
vo-Ribbentropo pak ta s t u r ė t ų 
tapt i tarptaut inių s v a r s t y m ų 
objektu, o tai pa ska t in tų ir 
Tarybų Sąjungą į t a i r imta i 
pažiūrėti. 

Taip pat užsienio l ietuviai 
galėtų prisidėti prie pasaulio įti
kinimo, kad reformų-pertvarkos 
procesai, kur ie v y k s t a Lie
tuvoje, prisideda prie Tarybų 
Sąjungos demokra t in ių jėgų 
st iprinimo. Dabar le idž iami 
gandai, kad tų procesų nere ikia 
remti, nes jie pakenksią Gorba
čiovui. Tai, kas vyksta Lietuvo
je , Gorbač iovui p a v o j a u s 
nesudaro. 

Mano ant ras k laus imas buvo 
taip formuluotas: 

— Nežinau, ką kalbėsi te čia, 
bet girdėjau deputa tų ka lbas 
Kalnų parke gegužės 20 d. Buvo 
smerkiamas Stalinas, pr iekaiš

ta i daromi dabar t inei Maskvai. 
Bet neg i rdė jau apeliacijų į 
Vaka rus , re ikalaujant išpirkti 
duotus vekselius. Amerikos pre
z identas 1940.X. 15 l ie tuvių 
delegacijai pasakė , kad „Lietu
va nepriklausomybės neprarado 
— Lietuvos nepriklausomybė 
t ik laikinai pe r t rauk ta" . Atlan
to char ta pažadėjo a ts ta tyt i 
n e p r i k l a u s o m y b e s visų tų 
valstybių, kurios II pasaulinio 
k a r o e igo je j a s p r a r a d o . 
Amer ikos kongresas savo re 
zo l iuc i jomis , p r ez iden t a i — 
p a r e i š k i m a i s ir p r o k l a m a 
cijomis apie Pabaltijo valstybių 
nepr ik lausomybių a t s t a tymą 
yra išda ę tam t ikrus vekselius. 
Ar lietuvių tautos , o taip pat 
es tų ir la tvių vardu nespausti 
Ameriką ir ki tas Vakaru de 
mokrat i jas pradėti r imtas dery 
bas su Sovietų Sąjunga del 
grąžinimo Pabaltijo valstybėms 
laisvės? 

— Čia labai r imti dalykai . — 
a t sakė Landsbergis . — Dabar 
negaliu skubiai tuo klausimu 
pasisakyti . Reiktų apie tai rim
ta i pasikalbėt i . Tektų sur inkt i 
re ik iamus dokumentus . 

Sąjūdžio p i rmin inkas palipo 
an t p la t formos ir prasidėjo 
kalbos. 

... i r su B r a z a u s k u 

Kom. partijos pirmas sekre
torius Alg i rdas Brazauskas , 
kre ipdamasis į susi r inkusius , 
j au nebenaudojo žodžio ..drau
gai" , o „mieli piliečiai, miela 
Lie tuva" , mat deputa tų su
t ik imas buvo perduodamas per 
televiziją visai Lietuvai. J is 
dėkojo Gruzijos ir kitų t a u t u 
depu ta tams , kur ie parėmė lie
tuvius , o ypač Lietuvos žmo
nėms už tūks tanč ius Maskvon 
pas iųs tu te legramų, remiančiu 
lietuvių deputa tų užimtas po

zicijas. ..Stalinistai norėjo mums 
kenkti", išsireiškė Brazauskas. 

Po jo kalbėjo, ir jdomiai 
kalbėjo, daugelis kitų deputatų 
ir iš jų pareiškimų formavosi 
aiški mintis, kad Sąjūdis be svy
ravimų pasisako už Lietuvos 
nepriklausomybę. 

Pastebėjau, kad Brazauskas, 
poros vyrų lydimas, nulipo nuo 
kalbėtojų platformos. Ir vėl 
pasakęs savo pavardę ir atsto
vaujamo d i en ra šč io vardą, 
p a p r a š i a u a t s a k y t i į porą 
klausimų. J i s pasakė einąs 
duoti interview Vakarų Vokie
tijos televizijai, o grįždamas 
pasikalbėsiąs su manim. Taip ir 
įvyko. Mane labai nustebino, 
kad mano pokalbis su Bra
zausku atkreipė apie platformą 
susispietusių korespondentų 
dėmesį. Apsupo fotografai, ir 
korespondentai su bloknotėliais 
ir bent t rys televizijos ir video 
opera to r i a i . T r u m p a m mes 
buvome parodyti TV ekranuose 
visoje Lietuvoje. 

Aš paklausiau: 
— Pone Sekretoriau, ar tau

tos kelyje į suverenitetą prama-
tote kokią nors rolę išeivijai? 

— Rolė yra, — atsakė. — Iš 
viso išeivijai sk i r iu didelę 
rolę. Iki šiol mūsų gyvenime, 
po l i t in iame-v i suomenin iame 
gyvenime išeivija atlieka tam 
t i k r ą v a i d m e n į . Tačiau 
nepasakyčiau, kad tokį didelį, 
koks turė tų būti. Mano supra
timu, dabar kai pas mus jau yra 
nuomonių įvairovė, kai daug 
drąsiau kalbam ir visai kitom 
akim žiūrim į išeiviją, išeivija 
turi vaidinti žymiai didesnį 
vaidmenį mūsų gyvenime. 

— Kultūrinį vaidmenį ar poli
tini. — įsiterpiau. 

— Ir kultūrinį, ir politinį. Net 
gi, sakyčiau, ir ekonominį. 
Reikėtų žymiai daugiau bend
rauti. Dabar atvažiuoja lietuviai 
biznieriai iš JAV, Kanados, 
Lotynų Amerikos. Sveikiname 
juos. laukiame daugiau. 

— Mano antras klausimas, — 
tęsiau. — būtų toks: jau seniai 
iš oficialiųjų Lietuvos sluoksnių 
ateidavo išeivijai siūlymai tarp 
tautos ir išeivijos statyti t i l tus. 
Tie t i l tai esą s tatomi išeivijos 
labui. Tačiau blaiviai galvo
jančiai išeivijos daugumai buvo 
aišku, kad tais t i l tais žmonių ir 
idėjų judėjimas turėjo vykti 
viena kryptimi. Ar nepramatote 
galimybių pastatyti tiltus, ku
riais judėjimas vyktų abiem 
kryptimi? 

— Ar dar dabar yra tokių di
delių kliūčių? — į klausimą 
klausimu atsakė Brazauskas. 

— Taip. yra, — atsakiau. — 
Mes išeivijoje galime gauti Lie
tuvoje išeinančią spaudą, kny
gas. Mūsų spauda čia oficialiai 

(Nukelta į 4 psl.) 

SKAIDRUPELIO 
RŪPINTOJĖLIS 

Apysaka iš part izanų kovų meto 

J . VIZBARAS-SŪDUVAS 

— Ar pabaigei statyti savo namą, Vincai? — einant 
pasiteiravo. 

— Namas iš lauko užbaigtas, grindys sudėtos. 
Dabar Šlekys su Kidolim mur ina pečių. Reik baldų. 
Stalą, suolus, spinteles pats padirbau, bet viduje dar 
daug ko reikia,o gauti sunku. Tai laisvu nuo darbo 
laiku bėginėju, ieškau. Kai kur šį tą surandu, nuperku: 
durim spyną, langam stiklo, geresnį rakandą. Greit bus 
ir įkurtuvės. 

— Pakviesk, Vincai, ir mane. Noriu pamatyti nau
jus namus . Žinau, kad geras r ankas tu r i , — meilinosi 
Izabelė. 

— Pakviesiu... Tave, Zabute, pirmą. Man reik 
žmonos, gaspadinės. Ar eisi, Zabele, už manęs?, žiū
rėdamas merginai į akis tiesiai paklausė. 

— Tai... dabar!... argi tu mane myli, Vincai? Ar aš 
tau pat inku? — lyg nustebusi paklausė. 

— Myliu seniai ir labai, ar nežinai? — apkabinęs 
virpančią mergaitę,švelniai pabučiavo. — Nešk močiu
tei vaistus ir būkite abi namuose subatos vakare. Atei
siu pasikalbėti . Lik sveika!... tur iu skubėti į namus, 
nes Šlekys supyks, kad taip ilgai kai k u r mandravoju. 

Virpėdama džiaugsmu, Švelnytė pasileido tekina 
miško grytelės link. Tik įbėgusi pro duris, išsiblaškiu
si pasakojo močiutei: 

— Miestelis pilnas rusų kareivių, nema ty tų , gel 
tonais veidais ir kreivomis akimis . Vieni iš jų miega 
ant žolės, krūmuose, kiti kalbina žmones, prašo duonos, 
degtinės. Keli jų apstojo ir mane — išs igandau, bet 
laimei, netoli vaistinės su t ikau Vincą Kiaunę. . . jis 
mane lydėjo... 

— Ar parnešei vaistų? Galva plyšta nuo skausmo, 
silpna ant širdies, o tau kaval ier ia i galvoje! Neduok 
Dieve susilaukti senatvės!... 

— Štai vaistai. Aptiekorius sakė „Raudonojo 
gaidelio" miltelių neturįs, bet davė dar iš Germanijo--
atvežtų „aspirinų" —jie geriausi nuo galvos skausmo 
ir peršalimų vaistai. Imkite, močiute, vieną table tę su 
vandeniu. 

— Tegul juos bala!... gal kokia „trucyzna", vaikeli. 
Tokių savo gyvenime nesu ragavusi. Apsieisiu, jei nėra 
„gaiduko", tai išvirk man liepžiedžių arbatos su aviečių 
uogomis... Tai vis tos ūmėdės — suš lapau kojas be 

rinkdama, beklupinėdama iš s amanų . — a imanavo 
senoji. 

— Gerk, močiute, arbatą, kol ka rš ta , išprakaituosi 
ir praeis šaltis, — ramino, užklodama s tora d u k n a 
ligonę Izabelė. 

— Tai ko Vincas Kiaunė po miestelį s lankinėja . 
Pačiups ir jį maskoliai, ta i ir bus mandravot i . . . 

— Pabaigė statyti namą. tai ieškąs dur im spynos, 
langam stiklo. 

— Nekalbėk, močiut, užmik, pamiegok ramia i , 
nesivargink, jei ko reikės pašauk mane . Einu siūti į 
savo kambarėlį. 

— Namą. Vincai, pasis ta te i , ka ip ..seklyčią", 
kiemas aptvertas, virtuvės pečius apšildo ir miegamąjį. 
Kidolius geras mūrininkas. Ką jis padaro — dai lu 
pažiūrėti. Virtuvės plyta, duonkepis ka i s ta , ka ip kep 

tuvė Dabar t au . Vincai, nieko daugiau nereikia, tik 
žmonos, šeimininkės, — paplodamas per petį ragino 
Šlekys. 

— Turiu nužiūrėjęs ir merginą. Pranciškau. Gal 
ki^k. kaip man. ir per jauna, bet man ji patinka. 

— Tai ko lauki? Moteris turi būti jaunesnė. Koks 
amžiaus sk i r tumas? 

— Dabar ji šešiolikos, o aš jau dvidešimt šešerių. 
— O kas tokia, gal ir pažįstu? — kamantinėjo 

Šlekys. 
— Izabelė Švelnytė, g ry te ln inkės Šiaurienės 

augin t inė . 
— Pažįstu, žinau. Rimta mergai tė ir gražiai 

nuaugus i . Ką tu paisai dėl metų? Ji j au subrendusi. 
Dabar toki ne ramūs laikai. Nieko nelauk, vesk pas 
kleboną ir turėsi gražią ir gera žmoną, o ilgą iešmą 
bedrožiant - šuo kespnį nuneša — atsimink! Ateinantį 
mėnesį į darbą paleis lentpjūvę. Kalba, kad dirbs net 
t r im pamainomis . Išeisi į darbą — namas tuščias, be 
žmogaus Karas dar nesibaigė, gelžkeliu valkatų iš 
visur privažiuoja Turėki žmoną, šeimininke ir ramiai 
sau dirbi. Apsigalvok! aš tau. Vincai, tik gero veli
ju, - kalbino Šlekys. 

— ^akai , kad greit paleis lentvpjuvę? Tai kam? 
Lentų, medžiagos niekam neparduoda — viskas val
džios ir naujų statybų žmonėms neleidžia. Prie Berlyno 
dar vis mušasi . Tai kam tos lentos?... 

— J ie žino. ką daro. Kalba, kad Skriaudžių miške 
statys rusų kareiviam barakus, kareivines. Ir man nau
jasis eigulys Ast rauskas liepė pasirinkti vyrų. Grįšime 
į mišką medžių kirsti lentpjūvėms. J i s jų žmogus, 
matyt, žino, kalba ne tuščiai Ko sulauksime — nežinia, 
bet dnrbo turėsime iki valiai, o duonos, tai kaip Dievas 
duos. pasakojo Šlekvs. 

'Bus daugiaui 
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BOSTONO ŽINIOS 
TEISINGAS PAREIGŲ 

SUPRATIMAS 

Lietuvių Bendruomenės pada
linių (apylinkių ir apygardų) 
uždavinys — vietoje atlikti užda
vinius, kurių neatlieka kitos or
ganizacijos, o taip pat talkinti 
krašto valdybai, kai ji imasi 
didesnių darbų. Šia kryptimi 
veikia LB-nės Worcesterio 
apylinkė, vadovaujama Stasio 
Rudžio. Pernai ji tvarkė ne tik 
einamuosius reikalus, kaip soli
darumo mokesčio rinkimą ir 
atsiskaitymą su apygarda, 
krašto valdyba ir PLB-nės 
valdyba; suorganizavo Tra
giškųjų birželio įvykių 
minėjimą, parėmė lietuvių 
spaudą ir vietos lietuvių radijo 
valandėlę „Aušrą", skyrė auką 
Švietimo tarybai, taip pat įsi
jungė į Krašto valdybos skelb
tą vajų Lietuvai padėti, su
rinkdama tam tikslui arti 700 
dolerių. Šalia to, Worcesteryje 
nesant Balfo skyriaus, apylin
kės valdybos, vicepirmininkas 
Povilas Babickas surinko šalpos 
reikalams ir pasiuntė Balfo cen
trui 1,960 dolerių. 

Birželio 18 d. įvykusiame 
apylinkės metiniame susi
r inkime išklausyti veiklos 
pranešimai, patvirtinta finan
sinė apyskaita, vietoje sergančio 
Povilo Babicko išrinktas į val
dybą Antanas Vagelis. Dabar 
apylinkės valdybą sudaro: 
Stasys Rudys — pirmininkas, 
Antanas Vagelis — vicepir
mininkas, Jonas Baškys — 
sekretorius, Algis Gfodas — 
iždininkas, Aldona ShumWay — 
renginių vadovė, Julė Pauhuko-

IŠLYDINT IR 
_ SUTINKANT 

(Atkelta iš 3 psl.) 
patekti negali. Net, sakysime, 
dienraštis „Draugas", kuriam 
aš atstovauju, tokios teisės 
neturi. Neįsileidžiamas geras 

žurnalas „Aidai". 
Nežinau, ar Jūs, Sekretoriau, 
esate „Aidus" matės. („Taip, 
mačiau", pasakė Brazauskas). 
Taigi tokia spauda dar tebėra 
uždrausta prekė. Ar neprama-
tote perspektyvų, kad laisvai 
galėtų vykti abipusis pasikei
timas idėjomis? 

Algirdas Brazauskas dėstė; 
— Tą Jūsų pradėtą „abipusį" 

žodį noriu pratęsti. Turime 
abipusiai daryti tam tikras 
nuolaidas, jei mane suprantate 
teisingai. Jūsų laikraštyje ir ki
tuose laikraščiuose galbūt 
reikėtų truputį pareguliuoti ir 
žodžius ir išsireiškimus. Ir mes, 
savo ruožtu, turėtume tole
rantiškiau priimti tai, kas yra 
rašoma (jūsų) laikraščiuose ir 
juos paskleisti. Vis tik yra tam 
tikri rėmai, kurie šiandien 
egzistuoja ir šiandien jų iš kar
to atsisakyti negalima. 

Mes gyvename skirtingoje 
politinėje santvarkoje. Pas mus 
irgi yra įvairūs žmonės. Kaip ir 
šiandien čia susirinkę — 
sakysim, vieni dalykus, kurie 
vyksta, supranta. Supranta 
mūsų idėjas ir prijaučia. Yra 
daug žmonių, kurie šito 
nesupranta . Viskas eina 
palaipsniui, evoliuciškai. Yra 
laikraščių ir žurnalų, kurie per 
daug kategoriškai pasisako. 

— Ar toks kategoriškumas 
turėtų ką gąsdinti? — paklau
siau. 

— Manęs asmeniškai negąs
dina, bet gąsdina kitus žmones. 
Mes turime skaitytis ir su kitais 
žmonėmis. 

— Žinoma, pas mus Vakaruo
se yra neįmanoma reguliuoti 
spausdintus žodžius ir 
išsireiškimus... 

Aš tai gerai suprantu, kaip 
yra pas jus, — pokalbį baigė 
Brazauskas ir vėl užlipo ant 
platformos. 

nytė — socialiniams reikalams, 
Jonas Pipiras — valdybos narys. 
Revizijos komisija: Jonas Tama
šauskas, Janina Miliauskienė ir 
Kazys Čėsna. Sus i r inkimo 
dieną apylinkės kasoje buvo 
1,864 doleriai. Dar pažymėtina, 
kad Povilas Babickas, dėl ligos 
atsisakęs būti kandidatu į 
valdybą, sutiko toliau rūpintis 
lėšų telkimu šalpos reikalams 
per Balfą. 

SUMAIŠĖ TAUTAS 
IR VALTYBES 

Brocktone leidžiamas dien
raštis „Enterprise" paskelbė 
platų rašinį apie sol. Marytės 
B i z i n k a u s k a i t ė s - B i l d i e n ė s 
viešnagę ir dainavimą Lietuvos 
operoje bei koncer tuose . 
Straipsnis gana gerai parašytas, 
iškeliant sol. Marytę Bizin-
kauskaitę-Bildienę, kilusią iš 
Brocktono. Bet kažkokiu nelem
tu būdu rašinyje sumaišytos 
tau tos ir valstybės. J a m e 
Lietuva pavadinta Rusijos 
valstybe Baltijos pajūryje į šiau
rę nuo Lenkijos, o lietuvis komp. 
Vladas Švedas „pakrikštytas" 
rusu, tvirtinant, kad jis iš JAV 
grįžo į Rusiją, o ne į Lietuvą, 
kaip iš tikrųjų buvo. Tai grubus 
tiesos pažeidimas, kuris sudaro 
skriaudą Lietuvai ir lietuviams. 
Tokių nedovanotinų klaidų ati
taisymo reikalauja vietos lie
tuviai laiškais redakcijai. 

BALFO 72 SKYRIAUS 
POBŪVIS 

Balfo 72 skyrius Brocktone 
kasmet ruošia pobūvį, kuriuo 
sudaroma gana graži suma šal
pos reikalams. Šiemet toks po
būvis įvyks lapkričio 11d. 6:30 
vai', vak. Sandaros salėje, 30 
Intervale St., Brocktone.' Bus 
šilta lietuviška vakarienė, įvai
rūs laimėjimai, šokiai. 

CLASSIFIED GUIDE 

LB atstovai su Persitvarkymo sąjūdžio pirmininku. Iš kairės: LB krašto valdybos pirm. dr. An
tanas Razma. Švietimo tarybos pirm. Regina Kučienė ir dr. Vytautas Landsbergis. 

Nuotr. Viktoro Kučo 

NARKOTIKAI IZRAELYJE 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

KUN. ALBERTO 
ABRAČINSKO 
J U B I L I E J U S 

Ateinančių metų gegužės 6 d. 
sukaks 50 metų, kai kunigu 
įšventintas kun. Albertas Abra-
činskas, buv. Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos klebonas Norvvoode. 
Toji sukaktis bus paminėta 
Brocktone, iš kur kun. Albertas 
Abračinskas yra kilęs. 

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 Worcesterio minėjimas Lie
tuvos Šaulių s-gos 70-ties metų 
sukakties. Minėjimą rengia 
Naujosios Anglijos šaulių Trakų 
rinktinė. 

Lapkr ič io 11 d. 6:30 vai. 
vak. Balfo 72 skyriaus pobūvis 
Sandaros salėje, Brocktone. 

1990 m. balandžio 22 d. Lan
taną restorane Randolphe me
tinis Šv. Petro lietuvių parapi
jos So. Bostone banketas. 

1990 m. gegužės 6 d. Brock
tone kun. Alberto Abračinsko 
kunigystės 50 metų jubiliejus. 

„LAISVĖS V A R P A S " 

Vienintelė lietuvių greito 
viešo susižinojimo priemonė 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
yra Laisvės Varpo lietuvių radi
jo programa. Ji perduodama 
lietuvių ir anglų kalba kiekvie
ną sekmadienį 9:00 - 10:00 vai. 
ryto iš radijo VCAW - FM 98. 
Jos vedėju yra Petras Viščinis, 
173 Arthur St., Brockton, MA. 
02402, telefonas: (508) 586-7209. 
Programos metu skubiais reika
lais skambinti į radijo stotį tele
fonu: (508) 587-9898. 

P . V. 

Kiek žinau, tėvai nuo pat 
atvykimo iš Giedraičių parap. 
1902 m. į Vilnių visą laiką 
gyveno Užupio senamiestyje, 
netoli keliasdešimties bažnyčių 
(Šv. Onos, Bernardinų, Šv. My
kolo, Šv. Baltramiejaus, Šv. 
Jono ir t.t.) ir sostinės centro. 
Patogu, nes tėvo daugiausia 
statomi namai buvo tarp Nau
josios Vilnios ir mūsų sostinės 
priemiesčio, kurį lenkai vadino 
„Kolonja vilenska". Čia kūrėsi 
daugumoje lenkai geležinkelie
čiai. Taigi tėvui iki darbovietės 
tik 4-5 km. 

Bet pats Užupis — tikras in
ternacionalas (kaip ir pats 
Vilnius). Čia „maišėsi" rusai, 
gudai, „tuteišai" ir iš Lenkijos 
gilumos lenkai. Tačiau didžiau
sią % sudarė žydai, kurių Vil
niuje oficiali statistika parodė 
70 tūkst. iš 210 tūkst. gyven
tojų. Lietuvių buvo šešios 
šeimos. Tačiau, pasikėlus nuo 
Paupio ir Malūno g-vių, Filare
tų g-ve, rastume Vilniaus Vytau
to Didž. gimnazijos berniukų 
bendrabutį, kiek toliau antrą 
mažesnį dr. J. Basanavičiaus 
vardo. Vėl žygiuojant Subačiaus 
g-ve Markučių link — ir lietuvių 
amatininkų bendrabutį. Tad šią 
mūsų sostinės dalį laikau lietu
viškiausia lenkų okupacijos 
metu, kadangi lietuviai sudarė 
gražų gyventojų nuošimtį. 

Kodėl prisiminiau tas nerū
pestingas jaunystės dienas? 
Tam akstiną davė vokiečių 
spaudos pranešimai, kad per 
Izraelio valstybę rieda narko
manijos banga. Tuo tarpu 
Vilniaus žydus, mano kaimynus 
^keletą sutikau tuoj po karo 
Miunchene), prisimenu kaip di
džiausius alkoholio priešus, ven
giančius net rūkalų. Prisipa

žinsiu, kad Vilniuje nemačiau 
neblaivaus žydo. Tiesa, su alko
holiniais gėrimais jie laikė 
nelegalias valgyklas. Mes, 
vaikai, ant langinių kreida 
užrašydavome „piwo, vodka į 
zakąski — alus, degtinė ir 
užkandžiai" tuo sukeldami 
daug erzelio ir skundų tėvams. 

Tad perskaitęs vokiškus pra
nešimus, negalėjau tikėti, kad 
po 50 m. žydų tauta taip pasi
keitė, nueidama į slidų ir pa
vojingą kelią. Štai Tel Avivo 
mieste teisėjas pirmą kartą nuo 
Izraelio valstybės įsteigimo 15 
m. kalėjimo bausme nuteisė 
narkotikų pardavėją. Sakoma, 
kad tai išdavos pradėtos akcijos 
prieš narkotikus, norint at
grasyt i k i tus šios prekės 
pirklius nuo tolimemio jaunimo 
nuodijimo darbo. 

Vokiečiai rašo, kad Jaffoje 
rasti dideli narkotikų kiekiai, o 
Haifoje susekta plati šios pre
kės organizacija, kuri narko
tikus atveždavo iš Libano. 

Kriminalinė policija spaudai 
pareiškė, kad Izraelyje 
narkomanų skaičių siekia dau
giau kaip 20 tūkst. Prieš dešimt 
metų narkotikus daugiausiai 
naudojo Izraelio intelektualai, 
menininkai. Šiandieną prie 
pirkėjų priklauso įvairaus 
luomo jaunimas, daugiausia ne
turtingų tėvų vaikai. Darbo 
ministerijos statistiniai duo
menys nurodė, kad 50% visų 
jaunų narkomanų anksti paliko 
mokyklos suolus. Policija ap
skaičiavo, kad vien tik 1988 m. 
Izraelin „įplaukė" 1,5 ton. he
roino, 240 kg kokaino, nežino
mas kg kiekis opiumo, meta-
dono ir kt. „kietų" narkotikų. 

Ryšium su narkotikais padi
dėjo ir kriminaliniai nusikal

timai. Labai dažnai vaikai 
sužaloja savo tėvus, pagrobdami 
jų santaupas. Tokie nusikalti
mai padidėjo 30%. 

Kriminalinė policija peikia 
vyriausybę. Jos teigimu, Icakas 
Šamiras mažai rūpinasi šia 
didele valstybės nela ime. 
Paskutiniu metu narkomanams 
paskirti 321 mokytojai patarė
jai, metant taip pat didelę pro
pagandos dozę spaudoje, radijo 
ir televizijoje. Tam reikalui 
koordinuoti tą visą veiklą 
paskirtos vyriausybės kabineto 
sekretorius E. Rubinšteinas. 

* * * 

Ryšium su Europos krepšinio 
pirmenybėm, vokiškos spaudos 
psl. „pasipylė" lietuvių krep
šininkų pavardės — Sabonio, 
Chomičiaus, Kurtinaičio, Mar
čiulionio, nevadinant jų rusais, 
bet sovietiniais žaidėjais. Tik 
bulevarinis „Bild" dienraštis 
birželio 26 d. pranešė, kad 
„Russe" Šarūnas Marčiulionis 
„parduotas" JAV profesionalų 
krepšinio lygai. 

Meisterio vardą iškovojo 
Jugoslavija, baigmėje įveik
dama Graikiją 98:77. Pusbaig-
mėje Graikija ne t ikė ta i 
nugalėjo favoritą Sov. Sąjungą 
(keturi lietuviai, du latviai, 
vienas estas) 81:80. 

ft^l midlcind Padarai 
^^^^~ Savings 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 

EIK 
l£NDER 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbajmite būti 
Rimo Stankau* klijentais Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

UŽDARO PROCTOR 

Procter and Gamble uždaro 
savo 59 m. senumo fabriką 
Chicagos šiaurėje. Jame dirbo 
275 darbininkai . Fabrikui 
nepavyko rasti geros rinkos 
savo „grožio" muilui. 

ATGAIVINT NAVY PIER 

Chicagos meras R. Daley ir 
guberna tor ius Thompson 
sudarė tarybą rūpintis atremon
tuoti ir atgaivinti Navy Pier. 

H 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
Oną. stop Real Estate 

Nuolaidą pensininkams duoda 
IEVA ASMYTĖ 

Community Realty, MLS 
3856 W. 63 St., Chicago 

Tel. 581-9180, res. 434-4323 
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 
biznyje) jums gali sutaupyti daug 

kelblumų. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 1 modernus 
butas Marquette Parko apylinkėje; 
I a., 41/2 kamb. (2 mieg.). Su šiluma 
ir oro vėsinimu. Suaugusiems. 

Skambinti 598-6193 

Išnuomojami 2 butai: 3'/2 labai dideli 
kamb., 1 mieg. ir 4Va kamb., 2 mieg. 
virykla. šaldytuvas, ąžuolinės grindys su 
kilimais; su šiluma: neseniai išremontuota; 
galima naudoti skalbimo-džiovinimo 
mašinas; 375 dol. į mėn. Be gyvuliukų. 

Tai.: 448-2785 arba 437-1400 

MISCELLANEOUS 

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

Kreiptis į: Hermis D^ckys 
Tai. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto Iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

REAL ESTATE 

H mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba gahte PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

FOR SALE 
Drive by 6741 W. 59 St. Do not 
disturb. Call for appointment 
586-4076. Delux 3 bdrm. 
bungalovv. Too many extras to list. 
$115,000. 

SIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzl* Ava. 
Chicago, IL 80628 

Tai. 436-7878 

HELP VVANTED 

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 ZAPOLIS 
3208Va West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

RESIDENCE INN BY MARRIOTT 
Our grovving Company offers competitive 
wages, excellent benefits and growth 
potential. We are currently offering posi-
tions as: Night Auditor (Mušt speak ftuent 
English), Executive Housekeeper (Mušt 
speak fluent English), Suite Attendants, 
House Persons. Laundry Attendants, Star-
ting at $5.00 per hour. 

2001 8. Hlghland Ava. 
Lombard, IL 60148 

629-7800, Ext. 2008. 

CLERICAL 
OPPORTUK1TY 

At ANCHOR. an Orgamzation for Health 
Maintenance of Rush Presbyrerian-St. Luke's 
Medical Center. you can advance through talent, 
dedicaticrt and diverse career pattis K you want 
to challenge your potential. findout about our ex 
citing full-time clerical opportunity at our 
downtown office. 

We are seekmg an mdividual vrith generai office 
experience. Knowtedge o» CRT or PC « a definite 
plūs. Some maii room experience desired. 

ANCHOR offers a pfomote-frorn-within opportuni
ty. atrractive salary (med-teens), and benefits 
package that includes: health/tife/dental in-
surance. tuition reimbursement. patd siek leave, 
and 3 weeks vacation. For immediate considera-
tion, call: 

Jean McGann 
347-3429 

RUSH 
CONTRACT CARE 

33 E. Congress Pkwy, 6th FL 
Chicago. IL 60605-1223 

equal opportunity emptoyer m/f 

Full time handyman needed for 
home remodeling by H & M 
Builders. Call 471-0811 or 
301-5488. 

. L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

8S5-2O20 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

0 , NERINGA! 
V 

Jaunuoliams 
Studentams 
Dirbantiems 
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. Brattlaboro. VT 05301 . 1-802-254-9819. 
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šaukiamas Lietuvių draugijos 
visuotinis narių susirinkimas. 

Šiuo metiniu susirinkimu bus 
užbaigti dar vieni Union Pier 
Lietuvių draugijos gana gyvos 
veiklos metai ir atverstas nau
jas kadencijos lapas. 

Krpd. 

Lemonto Spindulio jaunųjų grupė su tautiniais šokiais pasirodo Lietuvių centre Lemonte. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Lemont, IL 

SPINDULIO VEIKLA 

Kaip greitai laikas bėga... Jau 
beveik penkiolika metų, kai 
Rasa Poskočimienė įsteigė Spin
dulio tautinių šokių grupę. Ši 
grupė, kuri veikia Lemonto 
priemiestyje, suburia jaunimą iš 
įvairiausių miestelių ir pačios 
Chicagos. Taip buvo prieš 
penkiolika metų, ir taip ir dabar 
yra. Šokėjai jauni, tarp 15 ir 19 
metų amžiaus. Mes pirmieji 
spinduliečiai jau pasitraukėme 
ir išėjome į pensiją. Tiktai Rasa 
stebėtinai nepavargsta, n e s 
dabar jau augina net tris atei
ties „spinduliečius". Ilgą laiką 
grupė repetuodavo kas sekma
dienį Vytauto ir Aldonos 
Šoliūnų namuose. Kiek kartų 
reikėjo sutvarkyti sienas, lubas 
ir aplamdytus baldus... Dabar 
j au keler i metai Spindulį 
priglaudžia Lietuvių centras. 

Birželio dešimtą dieną, keli 
šimtai svečių susirinko į Lie
tuvių centro salę pabendrauti ir 
pasidžiaugti su spinduliečiais. 
Šis baliukas tai pirmas jaunių 
spinduliečių. Programa buvo 
trumpa, bet ypatingai gyva ir 
linksma. Šokėjai atliko „Gyva-
ta rą" , „Blezdingėlę" ir 
„Audėjėlę". Toliau merginos 
pasirodė su „Sadute". Aura 
Reitnerytė atliko jaunosios dalį 
ir Viktorija Žvinakytė jos 
palydovė. Programą užbaigė su 
„Aštuonyčiu" ir šokių pyne. 
Svečiai labai šiltai plojo ir buvo 
aišku, kad programa labai 
patiko visiems. Bet... buvo dar 
staigmena, ypač tėveliams! 
Šokėjai atsivedė savo mamytes 
ir tėvelius ir visi kartu atliko 
,,Noriu miego". Tikrai buvo šei
myniškas vakaras! 

Puikią karštą vakar iene 
paruošė Aldona Šoliūnienė. Jai 
ypatingas ačiū, nes pietus pa
ruošė savikaina. Taip pat dėko
jame Spindulio fotografui Algiui 
Mockaičiui. kuris kaip visuomet 
buvo pasiruošęs užrekorduoti 
Spindulio istoriją. Po vakarie 
nės, šokių muzikai grojant, sve
čiai turėjo progos pašokti ir pa
bendrauti. Ypač turtingi laimė
jimai buvo tėvelių ir visų dėka. 
Jie paaukojo dovanas. Linksmai 
buvo praleistas vakaras, ir 
tikime, kad matysime daug 
veiklos iš šios jaunos Spindulio 
grupės ateityje. 

Agnė Katiliškytė 

Worcester, MA 
SEIMO BELAUKIANT 

ALRK moterų sąjungos centro 
valdyba kas antri metai šaukia 
kuopų atstovių suvažiavimą — 
seimą. Šių metų rugpjūčio 9-13 
dienomis seimas įvyks Worces-
ter, MA. Jį globos kuopos narės. 
Jos j au pasiruošusios: turi 
planą, kur ir kaip viską 
pravesti. Sutaupyti laikui jos iš
rinko nominacijos komisiją, 
kurią sudaro Emilie Prose, M. 
Ruth Beržanskis ir Dale Muray. 
Jos iki liepos 15 d. viską sutvar
kys. Kuopos irgi turi rūpesčių: 

reikia išrinkti, kas važiuos į sei
mą. Iš anksto užsakyti lėktuvą, 
nakvynes ir kita. Dalyvauti 
seime yra įdomu, nes sutinki pa
žįstamus, pamatai naujas vie
tas, maloniai praleidi laiką. 
Rugpjūčio 9 dienos vakaras yra 
susipažinimo vakaras. Rytojaus 
dieną prasidės darbas pagal 
planą, nustatyti gaires atei
nantiems metams. Po rimtų 
darbų turės išvyką pamatyti 
Putnamo įžymybes: gražųjį vie
nuolyną, Nekalto Prasidėjimo 
seserų įkurtą, Matulaičio na
mus, ALKĄ, Gedimino pilį a.a. 
kun. Ylos paminklą ir visus 
kitus kultūringus židinius. 

Šis seimas yra 43-čias iš eilės 
ir jubiliejinis, nes Moterų są
junga švenčia deimantinį 
jubiliejų. Pirmasis seimas buvo 
1915 metais Chicagoje Šv. Jur
gio parapijos salėje. Pradžioje 
seimai buvo ruošiami kas 
metai, bet nuo 1955 m. sei
mus pradėjo ruošti kas 
antri metai, tai ir centro val
dyba buvo renkama dviems me
tams. Per šiuos 75 metus buvo 
22 centro pirmininkės. Vienos 
buvo trumpai, tik vieną ter
miną, o kitos bent kelis, kaip M. 
Jokubaitė, Elzbieta Paurazienė, 
bent kelis kartus ir po kelerius 
metus, Jule Mack buvo ilgai, o 
dabar yra garbės pirmininkė. 
Dabartinė pirm. Aldona Shum-
way jauna, gabi, gerai moka abi 
kalbas. Po dviejų terminų gerai 
žino vadovės pareigas, todėl tre
čiasis terminas nebus sunkus. 

Per tuos 75 metus daug gar
bingų sąjungiečių iškeliavo į 
amžinybę. Jas prisiminsime 
maldoje. 

Gr. M. 

MOTERYS KATALIKU 
AKCIJOJ 

Chicagos arkivyskupija 
paskyrė Ireną Friend direktore 
Katalikų jaunimo skyriaus, o 
Ritą Kattner paskyrė sielovados 
tarybų skyriaus vedėja. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. liepos mėn. 26 d. 

PAGERBS LIETUVIU 
DRAUGĄ 

Daug prielankumo lietuviams 
yra parodęs dabartinis Vete
ranų departamento sekretorius 

Dervvinski. JAV Respublikonų 
tautybių taryba jam liepos 28 d. 
6 v.v. ruošia pagerbimą Century 
klube, Washingtone. Dalyvaus 
Baltųjų rūmų valdžios žmonės, 
eilė kongreso narių. 

Union Pier, MI 
LIETUVIŲ VEIKLA 

Šią vasarą Michigano paeže-
ryje Union Pier bei apylinkėje 
birželio ir liepos mėnesiai pasi
žymėjo gyva bei aktyvia vietos 
lietuvių organizuota veikla ir 
įvairių asmeninio pobūdžio 
sukaktuvių, suėjimų bei rengi
nių gausumu. 

Birželio 10 d. gausiame gimi
nių, artimųjų ir draugų būryje 
pamaldomis ir iškilmingu pobū
viu, dalyvaujant gerai šimtinei 
svečių, aktyvieji Union Pier Lie
tuvių dr-jos nariai Elena ir 
Juozas Rudzinskai atšventė 
savo vedybinio gyvenimo 50 
metų sukaktį, o Juozas tą dieną 
garbingai įsirikiavo į mūsų 
tautiečių 80-čių gretas. Šia pro
ga abu sukaktuvininkai susi
laukė daug sveikinimų. Jiems 
Union Pier Lietuvių dr-jos var
du buvo įteiktas su visų da
lyvavusių parašais specialus 
meniškas adresas, didingai 
skambėjo giedamo Ilgiausių 
metų linkėjimų garsai ir 
smagiai buvo pasišokta. 

Birželio 18 d. Union Pier Gin
taro vasarvietės gamtoje 
gausiai dalyvaujant vietos ir 
apylinkės tautiečiams bei 
svečiams iš Chicagos ir iš 
Lietuvos, gedulingomis pamal
domis, vasarvietė? valgykloj 

akademine dalimi su turininga 
paskaita, menine dalimi buvo 
paminėta tautos tragedija — bir-
želinių t rėmimų metinė 
sukaktis. 

Liepos 1 d. Union Pier Lietu
vių dr-jos 22 narių organizuota 
grupė užpildžiusi du stalus, 
dalyvavo iškilmingame Lietu
vos buriuotojų, atlikusių is
torinę kelionę burlaiviais per 
Atlantą iš Klaipėdos į New 
Yorką priėmimo ir pagerbimo 
bankete. Paminėta, kad šia pro
ga, Union Pier Lietuvių dr-ja 
paskyrė 1000 dol. auką. 

Liepos 9 d. dr-ja J. ir S. Cibų 
sodyboje surengė ir pravedė me
tinę vasaros gegužinę. Be dr-jos 
narių ir vietos bei apylinkėse 
gyvenančių tautiečių ir vasaro
tojų, gegužinėje dalyvavo tą 
dieną Gintaro vasarvietėje turė
ję savo sąskrydį Jūros dieną 
Chicagos, Detroito, Cicero jūrų 
šauliai, Tarptautiniame tauty
bių sodelyje turėję Lietuvos 
prezidentų metines pagerbimo 
apeigas Chicagos birutininkės 
ir ramovėnai, Beverly Shores 
Lietuvių klubo narių grupė, ir 
keliolika atvykusių tautiečių. 
Visi dalyvavę buvo skaniais 
maisto gaminiais pavaišinti, no
rintieji bare galėjo troškulį 
numarinti ir buvo pravesti ver
tingi laimėjimai. Tą dieną Cibų 
sodyboje skambėjo lietuviškos 
muzikos garsai, dainuojamos 
lietuviškos dainos. New Buffalo 
„Times" laikraščio korespon
dentė liepos 12 d. laidoje ati
tinkamu straipsneliu paminėjo. 

Liepos 22 d., mokytojas, visuo
menininkas, lietuviškosios 
spaudos bei Union Pier Lietuvių 
dr-jos bendradarbis, buvęs dr-jos 
pirmininkas J. Girdžiūnas iš 
Kalifornijos atvykusios jo 
dukros Saulutės slaptai sureng
tame ištaigingame Millers 
restorane pobūvyje, dalyvaujant 
gražiam būriui jo draugų bei ar
timųjų, atšventė savo prasmin
go gyvenimo 80-jį gimtadienį. 
Sukaktuvininkui palinkėta 
sveikatingų ir Ilgiausių metų, 
dalyvavusių vardu buvo įteiktas 
specialus adresas. 

Rugpjūtis šiame Michigan 
paežerės kampelyje žada būti 
ramus, neskaitant, kad rengia
masi dalyvauti Beverly Shores 
Lietuvių klubo ir Balfo gegu
žinėse Beverly Shores, Ind. 

Paminėtina, kad Union Pier ir 
apylinkėje svečių iš Lietuvos 
judėjimas šiais metais ypatingai 
gyvas. Giminės ir artimieji lan
kėsi pas T. ir Z. Mišauskus, L. 
ir O. Kronus, J. ir J. Labanaus
kus, S. Kasnickienę, B. 
Buikienę, V. ir A. Bigelius, S. 
Juodakį, V. ir J. Linartus, O. ir 
A. Petrius, M. ir P. Nenius, K. 
ir S. Staponkus, J. Kučinską ir 
dabar svečių turi J. ir S. Cibai, 
T.Z. Mišauskai, J. ir K. Kūrai 
ir S. Kasnickienė. 

Union Pier Lietuvių dr-jos val
dybai baigiant savo kadenciją, 
19891990 metų laikotarpiui 
naujus dr-jos valdomuosius or 
ganus išsirinkti, atliktus dar
bus aptarti bei juos įvertinti ir 
ateities veiklos gaires nustatyti, 
rugsėjo 23 d., šeštadienį, 3 vai. 
p.p., Gintaro vasarvietės val
gyklos patalpose. Union Pier, 

Nuoširdžiai užjaučiame liūdinčią Centro Valdybos f 
narę S. UNDRAITIENĘ, jos sesutei Į 

A . tA . 
A N E L E I BAITKIENEI 

j Lietuvoje mirus. I 

1 Lietuvos Dukterų draugija 1 

Meldžiame Viešpaties gailestingumo šimtametei 

A . t A . 
F I L O M E N A I STONČIENEI 

mūsų draugijos narei, ir guodžiame visus jos palikuo
nis. 

Lietuvos Dukterų draugija 

JAU PUSĖ SURINKTA! 

A.tA. 
HONORE C. BUCHINSKAS 

j Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1989 m. liepos 23 d., 5:25 vai. p.p., sulaukusi 64 m. 

amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Helen Buchinskas, 

dukterėčios Dale Wilcinski, vyras Alan, Donna Maloney, 
vyras John, sūnėnas Robert Andriulis. 

Velionė buvo sesuo a.a. Johanna Andriulis. 
Kūnas pašarvotas antradienį, liepos 25 d. nuo 6 iki 9 v.v. 

ir trečiadieni, liepos 26 d. nuo 2 iki 9 v.v. Kenney koplyčioje, 
3600 W. 95th St., Evergreen Park. IL. 

Laidotuvės įvyks liepos 27 d., ketvirtadienį. Po 10:30 v. 
ryto apeigų koplyčioje bus nulydėta į Tautines lietuvių kapi-

• 
nes. 

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

Nuliūdę motina, dukterėčios ir sūnėnas bei kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Jean Vance. Tel. 652-5245. 

Lietuvoje spausdinamoms religinio turinio vaikų 
knygelėms iki liepos 1 d. jau surinkta $15,056.50 aukų. Tai 
beveik pusė reikalingos sumos. Tikimės, kad greit susidarys 
ir antroji pusė. 

Iki šiol prie šio svarbaus tikslo prisidėjusių 

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS 

5,000 
a.a. kun. Jono Jutt-Jutkausko atminimui. 

1,231.50 
Clevelando Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos 

parapija. 

1,120.00 
Normantas Liudas 

1,000.00 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seselės, Lingienė A. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi t age Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia Avenue 

Telefonas — 523-0440 
; 

500.00 
Masaitis Č 

300.00 
Vysk. A. Deksnys, Gražuliai V.L. 

200.00 
Kun. J. Pragulbickas, Daugirdai J. O., Prunskiai V. J., 

Sadūnas D. 

150.00 
a.a. Ses. Monikos Vaičiūnaitės atminimui. 

100.00 
Vysk. B. Brizgys, prel. V. Balčiūnas, Bogušas T., Kum

pis P., NN., Lukoševičiūtė A., Matkevičius K., Mažiulis A., 
Milukas L, Motiejūnas J., Pauliukonis R., Pranis P. B., prel. 
J. Prunskis, Seselės Pranciškitės, Starkus J., Sužiedėlis V. 
A., Timukas M., VVeitzel R. G. 

60.00 
Amsterdam lietuviai per B. Jasevicz. 

50.00 
Barūnas K., Eringis S., Gylys J.I., Kliorys P., Krasauskas 

M., Kriaučiūnai R., Laukaitis, Clevelando Moterų sąjunga, 
Lietuvininkas V., Markevičius V., Masiulis A., McAllister T., 
Milaknis A., Morris C., kun. J. Steponaitis, Valavičius A., 
Velička D . Zalagnienė J. 

25.00 
Aponavičius J., Domeika W Didžbalis Z , Grėbliūnas 

V., Girnius J., Jason J., Laniauskas S., Logan J.. Masaitis 
F., šenbergas A., Švarcas J. M., Sužiedėlis A., Pakalka J., 
Pauliukonis K., Pagac J., Petronis R., Vėlyvis G. J., VValat A. 

30.00 
Lukas R., Musonis V., Vaškelis S. 

20.00 
Baltrukėnas S., Domkus D., Graužinis M.. Judice E., 

Marcelonis J., Mutlos G., Prasauskas B., Rugelis J.. Vainei
kis J., VVedrycka A., Zacharkevics V. 

15.00 
Cline-Prasauskaitė D., Narkevičius V. 

10.00 
Boyce T., Dumbra A., Jankūnas K., Juknevičius E. 

Laniauskas V., Masiliūnas L. Rymantas R. I., Sniegaitis E., 
špakevičius J. 

P E T K U S 
• 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwes t H w y . - Tel . 974-4410 
9236 S. Rober t s Rd . — Tel. 430-5700 

! 

Sally 

BUTKUS -- PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
Donald M.. Jr. 

5.00 
Jankevičius M. 

šią sumą sudėjo 94 atmtnyi ar grupės. Kviečiame, 
kas tik gali. prisidėti, nes reikia padengti ne tik spausdinimo, 
bet ir persiuntimo išlaidas. Aukas siųsti: Ses. Igne, ICC-RT 
21, Putnam, CT 06260. čekius rašyti; Sp*cl«l Apostollc 
Fund. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
i424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČirOSE 
Tel. 652-5245 



DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. liepos mėn. 26 d. 

x Algis Čepėnas , Kazys 
Razma ir Vytautas Dijokas 
kartu su Jonu Levicku pasiža
dėjo darbuotis „Draugo" geguži
nėje prie baro. kad atsilankiu
sieji būtų patenkinti ir šilimoje 
troškulį galėtų nuraminti. 
Gegužinė bus liepos 30 d. 

x Bronė ir Alfonsas Nakai 
buvo atvykę iš Sunny Hills, 
Fla., į Chicaga aplankyti savo 
sūnaus šeimos ir pažįstamų. Da
bar išvyko pas sūnaus Viktoro 
šeimą į Washingtoną. Alfonsas 
Nakas yra nuolatinis „Draugo" 
bendradarbis ir ta proga 
aplankė redakciją. 

x Kun. J o n a s Šaulys , MIC. 
St. Mary of Peace parapijos asis
tentas, turėjo sunkią širdies 
operaciją Hinsdale ligoninėje. 
Susikomplikavus ligai, buvo 
perkeltas į Loyolos ligoninę kur 
buvo padaryta antra operacija. 
Ligonis dabar pamažu sveiksta. 

x Dail. Kęstutis Balčikonis 
iš Vilniaus lankosi Chicagoje ir 
yra apsistojęs pas Virgilijaus 
Krapausko šeimą Palos Park 
(9830 Terrace Ct.h Lydimas V. 
Krapausko aplankė „Draugo" 
redakciją, painformavo apie Lie
tuvos gyvenimą ir savo užmojus 
surengt i Chicagoje dai lės 
parodą. 

x Lietuvių Tauragės klu
b a s rengia gegužinę rugpjūčio 
6 d., sekmadienį. 12 vai. Šaulių 
namuose. Veiks virtuvė, baras 
ir bus dovanų paskirstymas. 
Gros K. Ramanausko orkestras. 

x Adam. Butavičius, Vikto
ras Bakšys, L. V. Petrušaitis, 
Adelė Podens, Ged. Sakevičius, 
Felicija Chesonis, Adolf Petrys, 
Juozas V a l a i t i s , Vincas 
Apan ius , EI. Svegzda, J. 
S t a n k ū n a s , pratęsdami 
prenumeratą, pridėjo ir po 10 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai dėkojame. 

x A. Degut is iš East Chi-
cago, Ind., lankėsi „Drauge", 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams, įsigijo naujausių 
leidinių ir dienraščio paramai 
įteikė 30 dol. auką. A. Degutį 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už auką labai dėkojame. 

x Ieškoma moteris prižiūrė
ti 2 m. berniuką 5 dienas savai-' 
tėję. Skambint i 312-925-0473. 
Atlyginimas pagal susitarimą. 

(sk) 
x Darome nuotraukas pa

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

(sk) 
x D ė m e s i o v i e n g u n g i a i ! 

Kas turi mašina ir mėgsta šva
riame ore žuvauti, grybauti, me
džioti, tas gali visą laika gy
venti pas mane veltui, tik dė! 
pasilpusių akių padėti žolę 
nupjauti,} krautuvę nuvažiuoti, 
paskaityti. Smulkiau skambinti 
1-608-296-2077 arba rašyti 
Stanley Abromavičius, Route 
1, Westfield, WI 53964. 

(sk) 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai nuo SJ iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v r iki 1 vai. d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9-6 vai vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

S»l F. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x Brigita Skopaitė, Natali
jos ir Al Skopų, gyvenančių 
Cicero, duktė, garbes pažymiu 
baigė eismo kontrolierės mokslą 
Miliington. Tenn. Keturiolikos 
savaičių kursuose ji išlaikė oro 
kontroles egzaminus. Išlaikius 
Federainės Aviacijos administ
racijos egzaminus ji gaus 
pažymėjimą kontrolės bokšte 
dirbti ir padėti lėktuvams pakil
ti ir nusileisti. Tai bene pirmo
ji lietuvaitė, pasiekusi kont
rolierės laipsnio. Brigita L. 
Skopaitė 1988 m. baigė Morton 
West aukštesniąją mokyklą 
Berwyne, II!. 

x LFB studijų ir poilsio sa
vaitėje, rugpjūčio 13-20 d. įvyks 
dail. Linos Palubinskaitės tapy
bos bei gintaro, sidabro ir kt. 
metalų papuošalų paroda. No
rintieji studijų savaitėje daly
vauti, skubiai registruokitės pas 
J. Vasarį, tel. 216-644-7411. 

(sk) 

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

(sk.) 

x A m e r i k o s L i e t u v i ų 
Taryba, susitarus su VLIKU, 
prašo visas organizacijas ir ypač 
pavienius asmenis gausiai 
siųsti Valstybės departamentui, 
slapto Molntovo-Ribbentropo 
Pakto 50 m. sukakties proga, 
VLIKO paruoštą atsišaukimą 
„APPEAL" - laišką lanksti
nuko formoje. Užpildžius ir pasi
rašius siųsti šiuo adresu: The 
Honorable James A. Baker, 
III, The Secretary of State 
Washington, D.C. 20520. ,Ap 
peal'* pareiškimai gaunami 
ALTo centre ir ALTo skyriuose. 
Taip pat reikia remti visas kitas 
pastangas, kuriomis siekiama 
Nepriklausomybės Lietuvai. 

(sk) 
x American Travel Service 

Bureau praneša, kad dabar 
galima nupirkti automobilį gi
minėms Lietuvoje. Kaina: „La-
da" nuo 5,245 dol.. o „Samara" 
nuo 6,245 dol. Automobiliai pri
statomi per 30-60 dienų iš 
Suomijos. Taip pat galima 
užsakyti „Volga" ir „Žigulius" 
bei kitas prekes tiesiai per 
dolerinę parduotuvę Vilniuje. 
Informacijai kreiptis: ATSB, 
9727 S. Western Ave., Chica
go, IL 60643, tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x „Krivū lė" , Vakarų Eu
ropos l ietuvių sielovados nepe
riodinis žurnalas, birželio Nr. 1, 
išėjo iš spaudos. Čia sudėti visi 
praėjusių ir šių metų pradžios 
įvykių aprašymai tiek Lie
tuvoje, tiek išeivijoje. Paminėti 
ir istoriniai straipsniai apie 
Vilniaus vyskupiją ir Gedimino 
aikštę. Paminėti jubiliatai prel. 
St. Žilys, prel. Ant. Jonušas, 
kun. P. Girčius ir kt. 

x „Chicago Tribūne" liepos 
19 d. laidoje buvo įdėta Balio 
Gajausko nuotrauka „Chicago-
land" sekcijoje ir gana platus 
Matt Davis aprašymas. Apra
šyme jis pamini, kad Gajauskas 
buvo ištremtas 25 metams į 
Kazakstaną ir šalia jo dalis mirė 
badu ar nuo šalčio. Buvo ištrem
tas antrą kartą, nes išvertė Sol-
ženycino „Archipelago Gulagą" 
ir už kitokius raštus. Buvo pa
leistas tik praėjusiais metais. 
Nors jo komunistai nenori, bet 
jis su šeima grįžta Lietuvon. 

x „ C h i c a g o S u n - T i m e s " 
liepos 24 d. laidoje aprašo kun. 
Vytauto Gorino susitikimą su 
savo d u k t e r i m i Graž ina 
Venckevičiene, kurios nematė 
44 metus. Susitikime taip pat 
buvo ir kiti jo šeimos nariai bei 
draugai. Kun. Vytautas Go
rinąs kunigu buvo įšventintas 
po žmonos mirties 1970 metais 
ir tarnavo parapijose, dabar jau 
yra pensijoje, ir gyvena netoli 
Rockfordo, 111. 

x B r o n i u s Kūkal i s , P. Poš
kienė, J. Jagėla. B. Buika, M. 
S imaskis , A. Domeika, V. 
Stimburys, A. Voketaitis, J. 
Mačys, Mart in Rakauskas , 
Emilija Rastenis, Valė Sniuolis, 
J. Šuopys, Genė Puniška, Jonas 
Cinkus, Jonas Grigaitis, S. Au-
dinis, V. Petrauskas, Romu
aldas Šerėnas su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu atsiuntė ir 
po 10 dol. aukų . Labai 
dėkojame. 

x A L T S C h i c a g o s skyr iaus 
gegužinė įvyks š.m. rugpjūčio 6 
d., sekmadienį, 1 v. p.p. Ateiti
ninkų namų ąžuolyne, Lemon-
te. Lietuviškoji visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti ir malo
niai praleisti šią sekmadienio 
popietę. 

(sk) 

x L ie tuvoje p a g e i d a u j a m a 
k o s m e t i k a 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 J ū s ų p i n i g a i į L ie tuvą 
s iunč iami p e r b a n k ą į ..dole
rines" parduotuves: tinka jūsų 
giminių apsipirkimui, automo
biliams ir palikimams tvarkyti. 
Muito n ė r a . R o m a s P ū k š t y s , 
Transpak , tel . 312-436-7772, 
n a m ų tel . 312-430-4145. 

(sk) 

x K a r g o v i są laiką s iunčia
me į V i ln ių arba į Maskvą pra
neša R o m a s P ū k š t y s . Trans 
pak, 2655 W. 69th St., Chica
go, IL 60629, 1-312-436-7772. 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u vieiius ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse . Skambinkite 
RE M A X F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 
a 

x J U O Z A S BACEVIČIUS, 
namus parduoda greit. įkaino
j imas - ve l tui . Skambinti 
Bell-Bace RE, tel . 778-2233. 

(sk) 

x Ke l ionę l a i v u š.m. gruo
džio 4 d. 'vienai savaitei t rengia 
„Laiškai Lietuviams". Įdomus 
maršrutas: San Juan, St. Tho-
mas, Martiniąue, Grenada, Isla 
de Margarita, Caracas (Vene-
zuela). Informacijai kreiptis: 
Amer ican Travel Service Bu
reau, 9727 S. W e s t e m Ave . , 
C h i c a g o , IL 60643 , t e l . 
312-238-9787. 

(sk) 

3 W * Ū k ŽVAIGŽDUTĖ 
į* S* * Įsteigta* Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrimu 

Redaguoja J. Pi*tas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 05th Place, Chicago. IL 60629 

Ritutė džiaugiasi rožėmis močiutės darželyje. 

KĄ REIŠKIA ŽODIS 
„LIETUVYBĖ" 

Lietuvybė yra jausmas, kuris 
slypi kiekviename lietuvyje. Tai 
yra pati didžiausia meilė, kuri 
jungia visus lietuvius į vieną 
lietuvių tautą. Ta meilė, kuri 
savo reikšme apima visas kitas 
meiles: meilę lietuvių kalbai, 
meilę lietuvių kultūrai, meilę 
Lietuvos gamtai, meilę Lietuvos 
miestams ir kaimams. Meilė 
tėvynei Lietuvai, tai yra meilė 
v i s ų l i e t u v i ų Lietuvoje ir 
išeivijoje. 

Šita meilė įpareigoja mus 
kalbėti lietuvių kalba, pažinti 
lietuvių literatūrą, meną, rašy
ti literatūrinius kūrinius lietu
vių kalba, šalinti viską, kas yra 
bloga, tai ir bus meilė lietuvių 
literatūrai ar, plačiau tariant, 
lietuvių kultūrai. 

Lietuvybė glūdi kiekviename 
iš mūsų, nes mes esame lietuvių 
kilmės ir lietuviškas kraujas 
teka mumyse. Lietuvybė man 
yra labai svarbi ir brangi. Jos 
pilną reikšmę ir pilną prasmę iš
reikšti yra labai sunku. 

Lietuvybės meilė riša mus 
visus ir mes visi esame nuola
tos įtraukti į kūrybinį procesą 
išlaikyti ir nuolat kurti lietuvių 
tautą. 

Alicija Krakauskaitė, 
Toronto Maironio aukšt. lit. 

kursų studentė, Kanada 
(Jubiliejinis metraštis) 

Piešė Gytia Vygantas. 
Dariaus Girėno lit. m-los 8 sk. 
mokinys. 

MANO KIEMAS 

Mano kiemas nėra labai 
didelis. Bet jis labai gražus 
pavasarį ir vasarą. Pavasarį 
kieme žydi alyvos, o priekyje 
namo žydi tulpės, narcizai ir 
krokai. Vėliau žydi vasarinės 
gėlės. Vakare į mūsų seną eglę 
kartais ateina meškėnai. O 
anksti ryte po kiemą laksto kiš
kių šeima. 

Vėliau mama mūsų darže 
sodina daržoves. Aš ir mano 
broliukas sėjam kelias daržoves. 
Po to laistome ir padedame 
prižiūrėti daržą. 

Dalia Šataite, 
Dariaus ir Girėno m-la, 2 sk. 

DEŠIMT AKMENUKŲ 

Vienas mažas akmenukas 
Šalia jo — kitas broliukas, 
Suskaityti juos galiu: 
Du rankutėje turiu. 

Štai čia trečias ir ketvirtas, 
Penktas didelis, toks tvirtas; 
Rieda šeštas iš eilės, 
Dar septintas prisidės. 

Ten aštuntas po stalu — 
Suskaityt visus galiu. 
Va, devintas ten kampe 
Atriedėjo pas mane. 

Tik dešimto nerandu. 
Jis nelygus, su randu. 
Ieškau kur jisai būtų — 
Gal dėžutėj tarp daiktų? 

Ak, koks džiaugsmas! Jau 
matau— 

Jį dėžėje suradau; 
Kur knygutė ir pieštukas 
Buvo ten ir akmenukas. 

Štai, mamyt, visus turiu. 
Suskaityt dešimt galiu. 

Nerimą Narutė 

MŪSŲ MIŠKE 

Mūsų miškas yra Shawnee 
nacionaliniame miške. Mes jį 
pasiekiame per septynias valan
das. Ten visada yra žymiai šil
čiau, nes yra toli į pietus nuo 
Chicagos. Mes dažniausiai 
važiuojame į šį mišką anksti pa
vasarį ir rudenį. Mūsų miškas 
yra labai gražus, nes jį supa 
nemažos kalvos. 0 jame auga 
daug ąžuolų, klevų, riešutme
džių ir tujų. Ant vieno kalniu
ko yra pastatytas mūsų namelis 
iš ąžuolinių rąstų. Kalnelio apa
čioje teka šaltinio upelis. Mes 
visada ten einame maudytis, 
nors vanduo ir šaltas. Taip pat 
toliau už namelio yra prūdas. 
Jame gyvena bulinės varlės ir 
žuvys, kurias prileido tėtė. 
Mūsų miškas ribojasi su kitų 
upeliu, kuris yra didesnis už 
mūsų. Tame upelyje galima 
sužvejoti upėtakių. Miške 
gyvena ir įvairūs žvėreliai ir 
gyvūnai. Šį pavasarį aš ir mano 
sesutė pagavome kelis melsvus 
driežus. Juos parsivežėme į 
namus, bet vėliau paleidome į 
kiemą. 

Miške mano tėtė su draugais 
medžioja. Kartais, kai mūsų 
šeima atvažiuoja čia, man tėlė 
leidžia pabandyti šaudyti. Man 
labai patinka mūsų miškas, nes 
galima visą dieną žaisti ir 
išmokti daug apie gamtą. 

Tomas Šatas, 
Dariaus ir Girėno m-la, 6 sk. 

PAVASARIS 

Po šaltos žiemos ateina pava
saris. Pavasarį visa gamta at
bunda. Grįžta paukščiai iš šiltų 
kraštų. Miškas pabunda nuo 
paukščių čiulbėjimų, pradeda 
Žydėti pirmosios žibutės. Sprogs
ta medžiai ir pražysta sodai. 
Dažniau galima išeiti į lauką 
pažaisti ar paskaityti knygą. 
Dienos darosi i lgesnės ir 
š i l tesnės . Visi mokiniai 
laukiame pavasario, nes 
žinome, kad greitai bus vasaros 
atostogos. 

Vaiva Rašytinytė, 5 sk. 

Kai oras šiltėja, sniegas pra
deda tirpti. Pavasarį žolė išdygs
ta, gėlės pralytas ir paukščiai 
sugrįžta iš šiltesnių kraštų, kur 
jie žiemojo. Saulei patekėjus, 
paukščiai pradeda čiulbėti. 
Pabunda uodai ir skruzdėlės. 
Dienos ilgėja, o naktys 
trumpėja. Laikas užmiršti šiltus 
drabužius, o užsimauti trumpas 
kelnaites ir džiaugtis pavasariu! 

Danisa Dambrauskaitė, 
5 sk . 

Pavasaris yra labai gražus 
metų laikas. Pavasarį pradeda 
sprogti medžiai, gėlės žydėti — 
atgimsta visa gamta. Sugrįžta 
iš šiltų kraštų paukščiai. Po 
kiemą laksto zuikiai. Pavasarį 
mes švenčiame ir šv. Velykas, ir 
Motinos dieną. Tą dieną mama 
nieko nedirba, o viską reikia 
daryti mums. Dar reikia pirkti 
gėles ir dovanas jai. Man labiau
siai patinka, kad greitai baigsis 
mokslo metai. Nere ikės 
daugiau eiti į mokyklą. Aš lan
kau tris mokyklas: lietuvišką, 
anglišką ir muzikos. Visada 
reikia ruošti daug pamokų, 
todėl labai atsibosta. Greitai 
važiuosime atostogų. Paskui 
reikės važiuoti į Rako ir Dai
navos stovyklas. Man Rako sto
vykla nepatinka. Yra labai 
gražu pavasrį. 

Aras Nausėdas , 5 sk. 

Visi K. Donelaičio mokykos 
mokiniai. 

PAPARČIO ŽIEDAS 
Lietuvių tautosaka 

Seniau šv. Jono naktį žmonės 
eidavę į mišką. Nuėję apsibrėž-
davę su žvake aplink save ratą 
ir melsdavęsi, laukdami papar
čio žiedo. 

Kartą vienas berniukas nuėjo 
į mišką šv. Jono naktį. Apsi
brėžė aplink save ant žemės ra
tą ir ėmė melstis, laukdamas 
paparčio žiedo. Neilgai pasi
meldus, pradėjo jam rodytis 
visokios baidyklės, žvėrys, gyva
tės, žalčiai ir kiti. Staiga jis 
pamatė sūrį. Nupjovė gabalą ir 
suvalgė. Pavalgęs vėl meldėsi 
laukdamas paparčio žiedo. Taip 
darė iki pat ryto, bet paparčio 
žiedo nesulaukė. Pavargęs ir 
nusiminęs grįžo namo. Namuo
se rado savo motiną be nosies, 
nors išeidamas paliko su nosimi. 
Mat, kai jis pjovė sūrio gabalą, 
tai nupjovė motinai nosį . 
(Pasakojo Jonas Vaitiekūnas, 63 
m. amžiaus, iš Žilionių kaimo, 
Šeduvos valsčiaus. Užrašė Br. 
Fabijonavičiūtė, 1926 m.) 

Iš dr. Balio archyvo 

KŪDRAKELIŲ 
VELNIUKAS 

(Konkursinė lietuvių liaudies 
pasaka) 

(Tęsinys) 

Kartą atjojo vienas vokie
tukas į tą kompaniją. Rado ugnį 
sukurtą ir piemenis bedai
nuojančius. Jis atjojo su ketu
riais ristais arkliais. Tas vokie
tukas įsimaišė į piemenų tarpą 
ir kartu su jais šoko ir dainavo. 
Jis atėjo sekmadienio vakare, o 
pirmadienio rytą vokietuko jau 
nebebuvo — nukeliavo savo 
keliu. Pirmadienio vakare vėl 
atsirado dar linksmesnis, negu 
anksčiau. Taip pat su ketvertu 
arklių, juodu fraku apsivilkęs, 
su aukšta skrybėle, rankose 
turėjo bizūną. Paleido savo 
arklius tarp kaimo arklių ir 
švilpaudamas atėjo į piemenų 
draugystę. Taip darė ištisą 
savaitę. Jam patiko viena 
mergaitė, su kuria susidrau
gavo. Iš ryto niekas nepajus
davo, kur tas vokietukas ding
davo su savo arkliais, nors devy
ni piemenys arklius saugodavo. 

Kitą savaitę piemenys ėmė 
pasakoti apie tą vokietuką savo 
še imininkams. Tada viena 
šeimininkė Čebaitienė pasakė 
savo arklininkui: 

— Tu, matai, pažiūrėk, ar jis 
yra su abiem šnervėmis. Gal su 
viena šnerve? Dar įsižiūrėk, ar 
nėra išlindusi uodega iŠ po 
frako? Ar tik nebus jis velniu
kas? 

Arklininkas stebėjo kaip Če-
batienė sakė. Grįžęs namo viską 
jai papasakojo. 

— Kai ryt vakare josi arklius, 
— tarė Čebatienė arklininkui, — 
paimk ožio skūrą (odą), kurią 
klėtyje rasi. Įsidėk į maišą ir ne
nešk arti ugnies. Palik už de
vynių žingsnių nuo ugnies, kad 
niekas nematytų. Kai velniukas 
ateis, jam nematant drošk 
(mušk) i š i l ga i , nieko ne
bijodamas. Paskui pamatysi kas 
atsitiks. 

Kai velniukas atėjo prie ug
nies ir pradėjo kalbėti su mer
gaite, tada arklininkas drožė 
velniukui per nugarą. Tada 
velniukas su dideliu kaukimu 
nušvilpė sau, o mergaitę smala 
apleido. Iš išgąsčio mergaitė 
susirgo ir po metų laiko mirė. 

Vietoje keturių arklių ant 
krūmų žmonės rado kaulus. 
Dabar toji v i e t a vadinasi 
Kūdrakelių velniuku, netoli 
Šeštoko. 

Klausimai: 1) Kaip senovės 
lietuviai piešdavo velnius? 2) Ar 
šis pasakos velniukas taip 
atrodė, kaip seniau žmonės vaiz
davo? 3) Kokį patarimą arkli
ninkui davė Čebatienė? 4) Kas 
atsitiko su tuo „vokietuku"? 5) 
Ar šiandien kas nors panašaus 
vyksta? 

Žodynas; 1) ristas (arklys), 2) 
įsimaišyti, 3) frakas, 4) bizūnas, 
5) šnervė, 6) kaukimas, 7) sma
la, 8) akiratis, 9) akivaizda, 10) 
akmenėti. 

Gramatikos uždavinys: Ku
rios linksniuotės yra šie žodžiai: 
žąsis — žąselė, višta — vištelė — 
viščiukas, antis — antelė — 
ančiukas, akmuo — akmenėlis 
— akmenukas, viršus — viršelis, 
veršis — veršelis — veršiukas, 
žvėris — žvėrelis. 

Jei než inos i t e • žodžių 
reikšmių, pažiūrėkite į žodyną. 
Konkurso taisyklės „T.Žv." 134 
numeryje. 

PieSė Lina Grigaitytė 

Ant aruodo ir kiaulė gera šei
mininkė. 

Anksti atsikėlęs, nesigailėsi. 
Tarp dviejų auklių vaikas be 

nosies. 
Auksas ir pelenuose žiba. 




