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Gorbačiovas smerkia 
Estiją ir Latviją 

Joms ekonominė blokada nepaskelbta 
M a s k v a . (UPI) - Prez. M. 

Gorbačiovas oficialiai pasmerkė 
Latvijos ir Estijos nu ta r imus 
siekti pilnos nepriklausomybės, 
sakydamas, kad šių respublikų 
deklaracijos yra neteisėtos. Tos 
respublikos neturi teisės „at
s iskir t i" iš Sovietų Sąjungos, 
nors ta sąjunga joms buvo 
primesta. Pabaltijo valstybės į 
tą sąjungą neįsijungė savo 
laisva valia, jos prievarta buvo 
rusų prisijungtos. 

G o r b a č i o v a s , k u r i s į s a k ė 
griežtas ekonomines sankcijas 

be pakankamo gyventojų atsi-
klausimo ir „ignoruojant esa
mus ekonominius, politinius, 
kultūrinius ir teisinius ryšius su 
Sovietų Sąjunga". Tačiau jis dar 
nepaskelbė įsakymo vykdyti 
ekonominę blokadą, kaip kad 
daroma su Lietuva. Manoma, 
kad Estijai ir Latvijai yra 
paliktos atviros durys dialogui. 
Tačiau Gorbačiovo atsakymas 
pirmadienį rodo, jog nežiūrint 
kaip moderuotai pabaltiečiai lai
kysis, Maskva nebus patenkin
ta, perduoda savo koresponden-

prieš Lietuvą, kai ji paskelbė to pastabą ši žinių agentūra. 
a t s t a t a n t i savo n e p r i k l a u 
somybe, išleido du preziden
t in ius dekretus , kad Estija ir 
Latvija pažeidė Sovietų Kons
tituciją i r neseniai išleistą 
respubl ikų atsiskyrimo įsta
tymą, atsi sakydamos klausyt i 
Kremliaus. Prezidento dekretas 
buvo perskai ty tas vakarinėje 
žinių laidoje „Vremja", iš kurio 
y r a a i š k u , kad Gorbačiovo 
vy r i ausybė netoleruos jokio 
nepriklausomybės sąjūdžio nė 
vienoje 15 respublikų. Dekrete 
rašoma, jog Estijos kovo 30 ir 
Latvijos gegužės 4 d. paskelbtos 
dek la rac i jos ne tu r i t e i s in io 
pagrindo nuo to momento, kai 
jos buvo priimtos. Pranešimo 
tonas griežtas, o tekste impe
r ia l is t inės idėjos. J is sako, jog 
bet kas, k a s pri tar ia nepriklau
somybės judėjimui, elgiasi prieš 
įstatymus, nežiūrint, ar ta i būtų 
respubl ikų vyriausybės, a r pri
va tūs piliečiai. 

M a s k v o s n e g a l i m a 
p a t e n k i n t i 

Gorbačiovas sako. jog Estijos 
ir Latvijos deklaracijos priimtos 

Lietuvos klausimas 
Prancūzijos 
parlamente 

P a r y ž i u s . (Elta) — Konser
v a t y v i o s prancūzų par t i jos 
(Union Democrat iąue Fran-
caisei narys balandžio 4 d. 
pa r l amen te ragino savo vy
r iausybe pripažinti Lietuvos ir 
vėliau Estijos bei Latvijos vy
r iausybes. Philippe de Villiers 
pare iškė , jog kadangi Prancū
zija n iekada nepripažino Bal
tijos vals tybių aneksavimo, 
Paryžiui turėtų būti lengva 
sute ik t i „oficialų suverenumo 
pripažinimą". 

L a i s v o s Eu ropos rad i j as 
praneša , kad tą dieną parla
mento pi rmininkas Laurent 
Fabius pasveikino besilankantį 
„Lietuvos prezidento asmenišką 
ats tovą" Ričardą Bačkį, kurį 
atstovai pasitiko plojimai*. 

De Villiers ta ip pat ragino, 
kad Prancūzijos vyriausybe leis
tų Lietuvai Paryžiuje at idaryti 
ambasadą, paremtų Lietuvos 
pripažinimą Jungtinėse Tautose 
bei kitose tarptaut inėse organi
zacijose ir pasiūlytų tarpi
n inkaut i tarp Vilniaus ir Mask
vos, nes Lietuvoje vyksta ,,ne 
m a i š t a s , bet demokrat i ja '" . 
Jam atsakė Prancūzijos užsienio 
r e i k a l ų m i n i s t r a s Roland 
Durnas, kuris priminė, kad jo 
vyriausybė sveikino Lietuvos 
nepriklausomybės deklaraciją. 
Tačiau Durnas perspėja, kad 
vienašališki prancūzų veiksmai 
gali padidinti pavojų. Sovietų 
valdžios atstovai jį užtikrinę, jog 
Maskva nesiimsianti karinių 
priemonių Lietuvoje. 

Nervų karas tęsiasi. Pirma
dienio rytą rusų kareivių grupė 
bandė įeiti į Latvijos par
lamento rūmus Rygoje, bet 
jaunų latvių buvo sulaikyti. 
Čia, kaip ir Lietuvoje, Par
lamento rūmus saugo patys lat
viai ir įvyko nemažas ginčas ir 
apsistumdymas su rusų karei
viais. Didesnių susirėmimų 
buvo išvengta t ik Latvijos prezi
dento Gorbunovs dėka. Virš 
Rygos buvo mėtomi lapeliai, 
kuriuose raginama laikytis su 
Maskva. 

V idurnakč io „manevra i " 
Praėjusį šeštadienį ginkluotos 

šarvuočių kolonos vėl važiavo 
Vilniaus gatvėmis. Daugiau 
kaip 100 rusų šarvuočių „ma
nev ravo" pr ie Parlamento. 
Vidurnaktį 112 sunkvežimių 
pajudėjo iš kareivių bazės į sos
tinę. Vilkstinėje, kaip liudi
ninkai pasakoja, buvo 59 gink
luoti šarvuočiai 33 kiti sunk
vežimiai su kareiviais ir amu
nicija ir dar 20 kitokių mašinų. 
Vilkstinės gale būta ir lengves
nių tankų. Vilniaus radijas 
antrą valandą ryto pranešė, jog 
įvyko muš tynės netoli 
kareivinių, bet tikslesnių žinių 
nebuvo gauta. Muštynės įvyko 
ir Rygoje. Rusų kareiviai ten 
sakė, jog jei jie bus išvaryti iš 
Latvijos, tai jie nežino kur 
vykti, nes sąjungoje sąlygos 
esančios nebepakenčiamos. 

Popiežius baigė 
misiją Meksikoje 

Diplomatiniai ryšiai ir socialinė nelygybė 

Popiežius Jonas Paulius II sveikina Meksiko6 gyvertojus, kurie visur gausiai dalyvavo, kur 
tik popiežius lankėsi. 

Neklystantis prezidentas 
Naujas įstatymas Sovietų imperijoje 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Maskva . (AP) — Sovietų 
Aukščiausioji taryba pirma
dienį priėmė naują įstatymą, jog 
negalima įžeisti ir šmeižti 
Sovietų Sąjungos prezidentą. 

Naujasis įstatymas „apsaugo 

tymo rezoliuciją, kad kritiški 
pasisakymai apie prezidentą ir 
jo politiką dar nereiškia, kad tai 
jo įžeidimas ar šmeižimas. 
Tačiau neaišku, kaip tai būtų 
praktiniame gyvenime galima 

prezidento garbę ir orumą". Jis atskirti, nes vyriausybe visada 
priimtas, nepraėjus nei dviem galės tai išaiškinti sau palankia 
savaitėms po Gegužės pirmosios prasme. 
parade įvykusios demonstraci- Kas nuspręs, kur yra įžeidi-
jos prieš prezidentą M. Gorba- mas ir šmeižtas^ k l a u s i a 
čiovą ir jo vedamą politiką. Jo Sergėjus Belozertsr vas, vienas 
artimas patarėjas Aleksandras iš progresyviųjų deputatu tary-
Jakovlevas pasakė, jog Sovietų boję. 
vadovybė jaučiasi tos demon- • 
stracijos įžeista. 

Priimtas įs tatymas skiria 
Bendras Pabaltijo 

bausmę 3,000 rublių arba maž- D r s n 6 Š i m 8 S 
daug 5,000 dol.. arba dvejus 
metus darbo stovyklose. arba Vilnius. — Kadangi Pabalti-
trejus metus kalėjimo tam, kas J° valstybių taryba savo svar-
šmeižia ar įžeidžia prezidentą, b i aus iu t iks lu laiko tr i jų 
Įstatymas laisvai interpretuoja- Pabaltijo vasltybių nepriklau-
mas. O jeigu tai būtų spaudoje somybės atstatymą, tai visi trys 

radiją 

Lietuva gavo vaistus 
Vilnius. — Žurn. Vilius Ka

valiauskas „Tiesoje" praneša, 
jog gegužes 4 d. prie Lazdijų pa
sienio punkto privažiavo sunk
vežimis su Austrijos numeriais. 
Jame buvo maždaug 10 tonų 
vaistų vaikams, kuriuos Lietu
vos Raudonajam kryžiui ir Lie
tuvos vaikų fondui padovanojo 
, , P a n - E u r o p a " Austr i jos 
skyr ius . Sovietai nenorėjo 
praleisti vaistų į Lietuvą. Daug 
teko padirbėti Lietuvos užsienio 
reikalų min. A. Saudargui. J i s 
tuo reikalu siuntė telegramą 
net TSRS užsienio reikalų mi-
nisteriui Severdnadzei Pasienio 
muitinės viršininko V. Bučio 
dėka va i s tus buvo le i s ta 
iškrauti. Dovaną lydintys „Pan-
Europa" Austrijos skyriaus pir
mininkas K. von Habsburgas ir 
profesorius Ulricb Lipas į 
Lietuva nebuvo įleisti. 

— Pabalt i jo respublikų prezi
dentai pasiuntė telegramą prez. 
M. Gorbačiovui, prašydami pra
dėti pasitarimus nepriklau
somybės atstatymo klausimais. 

— Sovietų kariuomenės iš
laikymas Rytų Vokietijoje kai
nuoja metams 413 mil. dolerių. 

ar televizijoje a r per 
kritikuojamas prez. Gorbačio
vas, t a i jį g a l i m a baus t i 
kalėjimo bausme 6 metus, pra
nešė „Tasso" žinių agentūra. Be 
to, laikraščiai, televizijos ir radi
jo stotys, kurios leis tą kritiką 
skelbti, bus baudžiami 25,000 
rublių arba maždaug 41,600 dol. 
Laikraštis gali būt i uždarytas, 
o stotys, perdavusios tą kritiką, 
gali būti suspenduotos. 

Laisvos r a n k o s Kremliui 
Už reformas pasisakę dele

gatai, kurie neturi daugumos 
Sovietų Aukščiausiojoje tarybo
je, kritiškai pasisakė prieš tą 
įstatymą, nes juo vyriausybė 
galės terorizuoti ir persekioti 
kitaip galvojančius asmenis. 
Norima prijungti prie to įsta-

prezidentai kreipės; į Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
konferenciją, kad išklausytų jų 
atstovus ir kad jie galėtų įteikti 
savo deklaraciją ir padaryti 
pranešimą apie savo tautas. 
Taip pat prašo, kad Sstija, Lat
vija ir Lietuva bū'4 priimtos 

— Amer ikos Lietuvių tary
bos vardu jos pirmininkas 
Grožvydas Lazauskas, buvęs 
pirm. dr. Jonas Valaitis ir pir
masis vicepirmininkas Casimir 
Oksas pasiuntė laišką JAV pre
zidentui G. Bushui ryšium su 
įvykstančia viršūnių konferen
cija su prez. G. Gorbačiovu. 
Laiške prašoma pripažinti 
Lietuvos vyriausybę. Taip pat 
prašoma, kad Bushas iškeltų ir 
paragintų prez. Gorbačiovą 
pripažinti Lietuvos Respubliką 
ir jos vyriausybę ir kad baigtų 
ekonominę blokadą. Taip pat 
prašoma suteikti humanitarine 
pagalbą Lietuvai. 

— Vals tybės departamento 
sekretorius James Bakeris III 
išskrido į Maskvą tartis nusi
ginklavimo sutarčių klausimais 
ir galutinai nustatyti viršūnių 
konferencijos darbų tvarką. 

— Kinijos komunistinė vy
riausybė nutraukė 500 milijonų 
dolerių sutartį su JAV, pagal 
kurią JAV turėjo padėti 
sumodernin t i kinų ginklų 
sistemą. 

— Kongresas sutiko leisti jog 
3 milijonai federalinių ir pašto 

Meksikos miestas. (UPD — 
Popiežius Jonas Paulius II, baig
damas savo misiją Meksikoje, 
šio krašto vyskupams pasakė 
kalbą, ragindamas juos nuolatos 
kel t i social inius ir et ikos 
klausimus, nevengiant kartais 
pasakyti ir politikos vadams, 
kad jie klysta. 

Popiežius visą savaitę bandė 
išbalansuoti tarp Vat ikano 
pozicijos ir Meksikos valstybės, 
kurios ryšiai su Bažnyčia yra 
labai komplikuoti. Meksikoje 
kairieji turi stiprias pozicijas ir 
jau kaltino popiežių, kad kišasi 
į Meksikos polit iką. Bet 
popiežius pasakė, jog, jei kas 
nori sutapatinti Bažnyčią su bet 
kok ia poli t ine par t i ja ar 
sistema, neturi tikro supratimo 
apie Bažnyčios prigimtį. Tačiau 
tai dar nereiškia, kad Bažnyčia 
negali tarti savo žodi.io politinei 
bendruomenei, kad apšviestų ją 
bendromis Evangelijos vertybė
mis. Daugelis socialinių ir po
li t inių problemų tur i savo 
šaknis moralinėje tvarkoje. 
Bažnyčios rolė yra evangeli
zacija ir auklėjimas. 

Kalti ir vyskupai 
Jis pasakė Meksikos vysku

pams, jog yra dalinai jų pačių 
kaltė, kad Bažnyčia praranda 
pasitikėjimą savo tradiciškai 
katalikiškame krašte žmonėse, 
į kur iuos veržiasi naujos 
fundamentalistų grupės. Jis 
sakė vyskupams, kad jų žodis 
nėra pakankamai stiprus ir 
palieka tikinčiuosius be tinka
mo pavyzdžio iš jų pačių pusės. 
Popiežius dar kartą pasisakė 
prieš „išsilaisvinmo teologiją" 
ir prieš tuos kunigus, kurie 
„ į s i sav ina kairiojo sparno 
ideologija^tuo metu kai visame 
pasaulyje komunizmas merdė
ja". Protestantiškosios idėjos 
šiuo metu Meksikoje tu r i 
nemažą pasisekimą. Tačiau 
Romos katalikų tikėjimas vis 
dar yra didžiausias meksikiečių 
ramstis nuo 1519 metų, kai čia 
atvyko Cortesas, nešdamas 
„Kryžių ir kardą"'. 

jog Rytų Europoje kai kas manė, 
kad popiežius pas isako už 
kapitalizmą. Jis to nesakęs, nes 
Bažnyčia neatsistoja kieno nors 
pusėje, kas liečia ekonomines 
teorijas. J i s kritikuojąs ko
munizmą ne dėl jo ekonominių 
trūkumų, bet dėl to, kad pažei
džia žmogaus orumą, jo teises 
ir garbingumą. Indus t r inės 
valstybės per mažai tepadeda 
„trečiojo pasaulio vargingiems 
kraštams. 

Popiežius visur Meksikoje su
t r aukė milž in iškas žmonių 
minias. J is taip pat aplankė 
Durango kalėjimą, kuriame yra 
laikoma daugiau kaip 1,000 
kalinių, daugiausia už narko
tikus. J is su kaliniais kalbėjosi 
15 minučių. 

Ryšiai su V a t i k a n u 
Monterrey ir Chihuahus rajo

nuose popiežius pasisakė prieš 
abortus. Jis taip pat palietė ir 
patį pagrindinį klausimą — 
ryšius tarp Šventojo Sosto ir 
Meksikos, kur nėra diploma
tinių ryšių nuo 19 amžiaus vidu
rio. Bažnyčia Meksikoje negali 
turėti savo mokyklų ir popiežius 
pageidavo, kad būtų pakeisti 
įstatymai šiuo klausimu. Jonas 
Paulius II du kar tu užtikrino 
Meksikos vyriausybę, jog, jei 
Bažnyčiai bus suteiktas teisinis 
statusas, tai Bažnyčia pasiliks 
savo re l ig inėje misijoje i r 
nesiims politinės rolės. „Baž
nyčia Meksikoje nenori būti 
svetima arba kaip koks prie
šas". Bažnyčios-valstybės san
tykiai Meksikoje yra anomalija 
ir popiežius nori tai panaikinti . 
Meksikos Konstitucija yra 63 
metų senumo ir daugelis ją 
laiko pasenusia ir reikalauja pa
keisti. 

t e i s ė t a i s tos orcmizaci jos ______ 
nariais Šiai konferencijai pri- tarnautojų pirmą kartą galės 
klauso 35 valstybes pasirašiu- aktyviai vesti rinkiminę propa 
šios Helsinkio <tą. Tokį 
pareiškimą pasirašė Estijos, 
Latvijos ir Lietuve- prezidentai 
gegužės 12 d. Talin* 

Lietuvos Respublikos Energetikos ir 
kuro ministens Leonas Vaidotas 
Ašmantas. 

Pirmasis pasiuntinys 
Lietuvai 

Vilnius. - Elta :raneša,jog 
LietuvosRespublIK -ministerio 
pirmininko pavari ojui Romu
aldui Ozolui sav .galiojimus 
įteikė Estijos vyri sybės nuo
latinis atstovas L- vai Martas 
Tarmakas. Pirm -s atstovas 
Lietuvoje savo žocyje pasakė, 
jog supranta pat - tos misijos 
svarbą šiuo ypat r 
Lietuva atstatė 
mybę, o Estija įžei 
mąjį laikotarpi d< 
tant de jure egzis' 
jos Respublika. 

Atsakomąją k;-. 
aidas Ozolas, pr 
liojimus. Įteikimą 
vos užsienio reik J ministras 
A. Saudargas, jo p (vaduotojas 
V. Karkus , kit oficialūs 
asmenys. Taip '; dalyvavo 
garbes svečias '/Stijos Res
publikos pasiur ''bės Lietu-

J metu, kai 
-ipriklauso-
ė į pereina-
acto, atsta-
lančią Esti-

tarė Romu-
damas įga-
ebėjoLietu-

gandą už sau patinkamą kandi
datą. 

- Rytų ir Vakarų Vokietijų 
delegacijos galutinai susitarė 
pas i rašyt i susitarimą, kad 
liepos mėnesį pradeda veikti 
bendra ekonominė ir piniginė 
sistema. Tai svarbuss žingsnis 
į politinę vienybę. 

- Belgijoje gegužes 17 d. 
įvyksta diskusijos Europos 
šeimos klausimais, į kurias yra 
pakviesta O. Bačkienė, kaip Pa
saulinio Motinu sąjūdžio tarp
tautinės tarybos narė. 

- W a s h i n g t o n e i JAV 
Mokslų akademiją priimta 60 
naujų narių. Ši organizacija 
dabar turi 1,601 narį moksli
ninką.. Akademija yra Kongre
so įsteigta 1863 m. Jos įsteigimo 
aktą pasirašė Abraomas Lincol-
nas. 

vos Respublikoje atašė 1938-40 
metais Erichas Lipstokas. Nau 
jasis atstovas Martas Tarmakas 
yra baigęs Tartu universitetą, 
buvęs kul tūr inio laikraščio 
redaktorius, Estijos Liaudies 
fronto tarybos narys ir Estijos 
olimpinio komiteto narys. 

Žodis verslui 
Durango mieste popiežius 

J o n a s Paul ius II įspėjo 
meksikieč ius , jog, kai ko
munizmas baigia savo dienas, 
netikėti, kad kapitalizmas turi 
triumfuoti ir jis kreipėsi į 
t u r t i n g ą s i a s šalis, jog jos 
pradėtų dalintis savo turtu su 
vargšais, kad juos geriau ir 
lygiau paskirstytų pasaulyje. 
Kalbėdamas prekybininkams, 
jis beveik apkaltino juos, kad 
siekia pelno bet kokia kaina, 
neatsižvelgdami į darbininkų 
teises, socialinį teisingumą ir 
sąlygas. Jis pabrėžė, kad yra ir 
Čia per didelis skirtumas tarp 
turtingųjų ir vargšų žmonių. 
Kai čia jis baigė kalbėti, tai 
puikiai apsirengę verslininkai 
ir išsipuošusios jų žmonos susi
laikančiai teplojo popiežiui. 

Komunizmo kr i t ika 
Kalbėdamas ir kritikuodamas 

komunizmą, popiežius pasakė, 

— „Washington Pos t " laik 
rastis praneša, jog JAV vyriau
sybe slapta pirkdavo Sovietų 
karines technologines žinias iš 
Rumunijos diktatoriaus dviejų 
brolių per 10 metų. 

Turt ingiej i ir b e t u r č i a i 
Meksikos prez. Carlos Salinąs 

de Gortari rizikavo politiškai, 
kai vasario mėnesį pasiuntė 
savo asmeninį pasiuntinį Vati
kanui, kas vėliau turėtų nuvesti 
į pilnus diplomatinius ryšius. 
Pranešama, kad dalis Meksikos 
vyriausybės narių galvoja, kad 
diplomatinius ryšius galima 
pradėti, kai Bažnyčia ir neturi 
teisinio statuso. 

Baigdamas savo vizitą, popie
žius ragino ir prezidentą Saliną 
vesti „Švarią politiką ir ap
valyti institucijas" ir neuž
merkti akių prieš korupciją. 
Ypač sumažinti skirtumą ta rp 
turtingųjų ir beturčių, nes ten 
pasiturintieji neatsisako dau
gelio privilegijų, kai vargšai 
neturi minimaliausių sąlygų 
savo gyvenimui. „Mes negalime 
gyventi ir ramiai miegoti, kai 
tūkstančiai mūsų brolių neturi 
reikalingiausių sąlygų žmo
giškam gyvenimui", dar kar tą 
taip kalbėjo popiežius. 

KALENDORIUS 

G e g u ž ė s 16 d.: Ubaldas , 
Jonas Nepomukas. Bazile, Bitė, 
Vaidmantas, Vitragis. 

Gegužės 17 d.: Paskalis, Gai-
lė, Erikas, Virkantas. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saule teka 5:32. leidžiasi 8:02. 
Temperatūra dieną 78 l , nak 

tį 60 1. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

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

ŠV. JURGIO SUEIGA 
CHICAGOJE 

Chicagos skautininkų,-ių Šv. 
Jurgio sueigon-vakaronen ba
landžio 27 d. susirinko arti 70 
asmenų. Sueiga vyko Jaunimo 
centro kavinėje. 

7:30 vai. vak. vakaronę trum
pu įvadiniu žodžiu pradėjo v.s. 
fil. Sigitas Miknaitis, raginda
mas dalyvius visomis išgalėmis 
jungtis vieningam darbui padėti 
nepriklausomybės siekiančiai 
Tėvynei Lietuvai. 

Apie šv. Jurgį — viso pasaulio 
skautų globėją, kaip istorinę as
menybę — riterį ir kankinį dėl 
krikščionybės, o taip pat ir 
legendarinę būtybę, įdomiai 
kalbėjo v.s. fil. kun. Juozas 
Vaišnys. Baigdamas, kun. J. 
Vaišnys maldos žodžiais kreipė
si į šv. Jurgį, melsdamas vi
siems skautams stiprybės sekti 
šventojo globėjo pavyzdžiu, 
kovojant prieš pasaulyje plin
t a n t į blogį, s t eng i an t i s 
įgyvendinti gėrį. 

Visiems sustojus ratu, s. fil. 
Gintaras Plačas įnešė Lietuvos 
trispalvę. Skautininkams Da
liai Dundzilienei ir Antanui 
Jarūnui perskaičius LS Seseri
jos ir LS Brolijos įsakymus, 
s k a u t i n i n k ų įžodį davė į 
paskautininkų laipsnį pakeltieji 
— v.si. Irena Meilienė, v.si. 
Irena Putrienė, s.v.v.si. Vy
tautas Janulis, s.v.v.sl. Vytenis 
Lietuvninkas, jūrų budžiai — 
v.v. Paulius Jozaitis, v.v. Jurgis 
Lendraitis, v.v. Jonas Platakis 
ir v.v. Linas Paulius. įžodį 
pravedė v.s. fil. kun. Juozas 
Vaišnys. įžodį davusiems žaliuo
sius kaklaraiščius užrišo LS 
Seseri jos Vidurio rajono 
vadeivė v.s. Irena Lileikienė ir 
LS Brolijos vyriausias skauti
ninkas v.s. Gediminas Deveikis. 

Garbes žymenimis — ordinu 
Už Nuopelnus su rėmėjo kas
pinu, už nuoširdų pasitarna-
vimą LSS ir atsikūrusiai Lie
tuvos Skautų sąjungai, buvo pa
gerbti inž. Valdas Adamkus ir 
Arvydas Tamulis. Lelijos ordinu 
buvo apdovanota Chicagos 
skautininkių draugovės ilga
metė vadove s. Aldona Palukai-
tienė. 

Rato vidurin iškvietus visus 
šioje sueigoje dalyvavusius Ge
ležinio Vilko ordinu apdova
notuosius LSS nusipelniusius 
skaut in inkus . -es . Geležiniu 
Vilku buvo pagerbti ASS N adi-
jos pirmininkė v.s. fil. Danutė 
Eidukienė, Lietuviškos Skauti-
jos istorijos redaktorė v.s. Ale 

Namikienė ir LS Brolijos 
skautininkų skyriaus vedėjas 
v.s. fil. Antanas Paužuolis, visi 
ilgamečiai įvairias pareigas 
vykdę LSS vadovai,-ės. 

įžodžiu skautiško darbo tęsti
numui pasižadėjusius ir garbės 
žymenimis apdovanotuosius 
sveikino LS Tarybos vicepirm. 
v.s. Irena Kerelienė ir LS Bro
lijos Vyriausias skautininkas 
v.s. Gediminas Deveikis. 

Iškilmingąją dalį baigus vė
liavos išnešimu, fil. v.sl. Alidai 
Vitaitei vadovaujant, padainuo
ta dainų, smagiai pasijuokta iš 
pasirodymui i šprovokuotų 
skautininkų N. Užubalienės, Ir. 
Meilienės, S. Miknaičio ir A. 
Paužuolio stovyklinio gyvenimo 
epizodų improvizacijos. Vėliau 
vėl susiburta į ratą ir sueiga 
baigta supintomis rankomis gie
dant „Lietuva brangi" ir „Atei
na naktis". 

v.s fil. Antanas Paužuolis, LS Broli 
jos skautininkų skyriaus vedėjas, 
už įlgametj nenuilstamą darbą ir 
nuopelnus lietuviškai skautijai, šv. 
Jurgio dienos proga, apdovanotas 
Geležinio Vilko ordinu. 

Nuotr. J . Tamulaič io 

Po sueigos dar ilgai vakarota, 
vaišinantis gardžiais sumušti
niais, kepiniais ir brolio Antano 
Paužuolio virta kava. Tarpusa
vio bendravimo pašnekesiuose 
vyravo rūpestis Lietuvos rei
kalais, dalinimasis mintimis ir 
galimybėmis padėti Lietuvos 
Nepriklausomybės pripažinimo 
pastangoms. IR 

IR TORONTE 

LS Seserijos VS v.s. S. Gedgau
dienė šv. Jurgio šventės proga 
aplankė Toronto skautininkes ir 
dalyvavo bendroje sueigoje bei 
..Rambyno" ir ..Šatrijos' tuntų 
iškilmingose pamaldose Lietu
vos kankinių šventovėje. Tun
tams organizuotai įžygiavus, 
„Šatrijos" tunto naują vėliavą 
pašventino prel. dr. Pr. Gaida ir 
atnašavo Mišias, patarnaujant 

Skautininkų rate šv. Jurgio sueigoje, (racagoje. Iš k.: v.s. fil. kun. J. Vaišnys, LSS Tarybos 
vicepirm. v.s. Ir. Kerelienė, LS Brolijos Vyriausias skautininkas v.s. G. Deveikis, j . ps. V. Len-
draitienė, j.s. A. Levanas, j.v.s. Ir. Regiene, j.p.s V. Macieža ir j.s. dr. A. Paulius. 

Nuotr J. Tamulaičio 

Šv. Jurgio sueigoje. Chicagoje. jiodj davusiems jūrų budžiams v.v. Jonui Pla 
takiui ir v.v. Jurgiui Lendraičiui žaliuosius skautininkų kaklaraiščius riša 
LS Brolijos Vyriausias skautininkas v.s. Gediminas Deveikis. 

Nuotr J. Tamulaičio 

C L E V E L A N D O SKA»TT/IJA 
ORGANIZUOTAI VYXSTA Į 

WASHINGTONĄr 

Clevelando lietuviai skautai 
ir skautės organizuotai vyksta 
į birželio 2 dieną Washingtone, 
D.C., rengiamas demonstra
cijas. Vyksta specialiai tam 
tikslui užsakytu autobusu. Iš
važiuoja penktadienio naktį, 
grįžta kitą dieną, pasibaigus 
numatytai programai. 

Kaina „Neringos" ir „Pilėnų" 
tuntų nariams 15 dol. asmeniui, 
visiems kitiems 30 dol. Paukš
t y t ė s ir v i l k i u k a i ga l i 
dalyvaut tik su tėveliais ar už 
juos atsakingu asmeniu. Kvie
čiame tėvelius važiuoti kartu su 
jaunais iais sesėmis-broliais. 

Važiuojančių sąrašas užda
romas gegužės 18 d. Registruo
t is pas tunt ininkus: Kris t iną 
F r e u d e n b e r g e r , 7874 Sharon 
Drive, Montor, OH 44060, tel. 
1-257-0194, arba Remigijų Bel-
z inską , 312 Claymore Blvd.. 
Richmond Hts., OH 44143, tel. 
486-5634. 

Registracijos mokestis 15 dol. 
'negrąžinamas po gegužės 18 d.). 
Pilna suma turi būti sumokėta 
iki gegužės 25 dienos. Čekius 
r a š y t i : L i t h u a n i a n Scouts 
ASSN, INC. 

A. Batūrai V. Mockui, L. Naru 
šiui. Skaitinius skaitė skautė D. 
B a t ū r a i t ė . P a m o k s l ą sake 
„Šatrijos" tunto dvasios vadas 
kun. klebonas J. Staškus. Gie 
dojo j ū r ų s k a u t ė s D. Pa r 
gauskai tė , Z. ir D. Gurklytės. 
vadovaujamos muz. N. Beno 
tienės. 

Po Mišių tunta i žygiavo i 
Parodų salę iškilmingai sueigai, 
kurią pravedė ps. J. Melnikau>. 
V.s. S. Gedgaudienė visus pa 
sveikino ir kvietė nepalūžti, 
visiems kartu su atgimusia Lie 
tuva ir jos skautija visokeriopai 
s t i p r ė t i . , ,Rambyno*' t u n t o 
įsakymus skaitė sk. v.v. si. R. 
Kalendra, o „Šatrijos" tunto ps. 
J. Batūrienė. Po vėliavos per 
davimo tun t in inkes pareigas 
einančiai s. V. Grybienei, LSS 
įsakymuose v.sl. Ina Balsytė pa 
kel ta į paskaut in inkės laipsnį. 
LSB įsakymuose ps. St. Kuzmas 
pakel tas į skaut ininko, o s. F 
Mockus į vyresnio skautininko 
laipsnį. Skaut in inkų įžodį pra
vedė s. Irena Meiklejohn: žalią 
kaklaraišt į sesei Inai užrišo 
vyriausioji skautininke ir visus 
p a k e l t u o s i u s pa sve ik ino 
Išnešus vėliavas, komendante 
pakvietė visus į didelį ratą. Tun 
tininkas F. Mockus priminė sto
vyklos registraciją. Sudainavom 
..Atgimė tėvynė" ir „Ateina 
nakt is" . 

„Rambyno" ir „Šatrijos" tun 
tai dėkingi v.s. S. Gedgaudienei 
už dalyvavimą mūsų šventėje 
Nuoširdi padėka S. Dabkui. 
kur is iškilmes fotografavo, o 
taipogi ir už auką „Šatrijos" 
tunto veiklai. 

M. 

VISŲ CHICAGOS 
SKAUTŲ DĖMESIUI 

Visi Chicagos skautai, skau
tės, skautininkai, skautininkes 
prašom, uniformuoti dalyvauti 
gegužės 20 d. (sekmadienį) 
demonstraci joje už la i svą 
Lietuva. Demonstracija vyks 
Lemonte. Lietuvių centre. 11 
vai.,tuoj po šv. Mišių. 

Pasaulis jau pradeda Lietuvą 
primiršti, todėl mūsų pareiga 
nenurimti. reikalauti Amerikos 
pripažinimo Lietuvos nepri
klausomybės. 

Mitinge dalyvaus JAV sena
toriai, kongresmanai, TV fil-
muotojai ir laikraščių repor
teriai. Dalyvaukime su vėlia
vomis ir plakatais! 

GERASIS DARBELIS 
TĖVYNEI 

LSS vadovybė ragina visus 
skautininkus,-kes, skautus ir 
skautes gyvai įsijungti į laiškų 
rašymą ir skambinimą tele
fonais savo senatoriams ir 
kongresmanams, prašydami 
į t a igau t i JAV prezidentą 
pr ipažint i Lie tuvos nepri
klausomybę, padėti ja i 
morališkai ir ekonomiškai. Visi 
raginami dalyvauti demonstra
cijose, parašų po peticijom 
rinkime ir kitoje su Lietuvos 
nepriklausomybe susijusioje 
veikloje. Dalyvaukime ir šion 
akcijon jungtis kvieskim ir kita
taučius draugus ir pažįstamus. 
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ATLANTO R A J O N O 
STOVYKLA 

Atlanto rajono skau tų ir 
skaučių stovykla vyks rugpjūčio 
19-26 dienomis B.S.A. Camp 
Resolute. Bolton. MA, maždaug 
15 mylių į rytus nuo Worcester. 
MA. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312)767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai į vakarus n jo Cicero Ave.) 
Valandos oagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabtnete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligon.nėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tel. (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai.) 

pirm., antr.. ketv . penki nuo 12 iki 6 v v. 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Re* (704)244-0©47; arba (704)246-658-. 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

•449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Te*. (70S) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

. .Kernavės" tunto ..Dubysos" draugoves ..Kiškiu" skiltis su draugin-.nkės 
pavaduotoja vyr. skaute Danute Zadevavičiūte. Sesės — Daina Lukaitė. 
Stefuto l ' t z . Lina Čepėnaite . N'ina Padalino. Alisa Kosmoupolis ir Laura 
Dainvtė. 

VYKSTANČIŲ LIETUVON 
DĖMESIUI 

Skautininkai.-ės, skautai ir 
skautes šia vasarą vykstantieji 
į Lietuvą, yra prašomi susisiekti 
su v s. Česlovu Kiliuliu dėl 
galimos jūsų talkos Lietuvoje 
vyks!;inčioms skautų vadovu ir 
kitoms stovykloms. Ten bus 
reikalinga visokeriopa talka. 
Broliui Česlovui rašykite: 17 
Tyler Rd.. Lexington. MA 
02173. arba skambinkite tel. 
<617i 861-1465. 

LSS STOVYKLA RAKĖ 

LSS skautų ir skaučių sto
vykla Rako stovyklavietėje. 
Custer. Michigan, šią vasarą 
vyks liepos 14-28 dienomis. 

Registracijos lapai gaunami 
pas tuntininkus ir stovyklos 
direktorių s. Joną Tamulait j 

SKAUTINTNKV.-IŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

LS Brolija ir LS Seserija 
planuoja šių metu rudeni šaukti 
LSS skautininkų.-ių suvažia
vimą. Numatoma data - rugsė
jo 14-15 d. Suvažiavimas 
vyktų Lietuvių centre. Lemont. 
IL. Suvažiavimui šeimininkau
ti kviečiams LS ..Nerijos" jūrų 
skaučių tuntas. 

„KERNAVĖS" TUNTO 
SUEIGA 

„Kernavės" skaučių tunto 
iškilminga sueiga sekmadienį, 
gegužės 20 d.. 10 vai ryto 
vyks Jaunimo centro maž. 
salėje. Visos sesės raginamos 
prieš sueigą atlikti religines 
sekmadienio pareigas savo 
parapijose arba Jaunimo centro 
koplyčioje 9:15 vai. ryt© laiko
mose Šv Mišiose 

•132 S. Kedzle Ave., Chicago 
1 312) 825-2670 arba (1-312) 499-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road 
Tel. (1-312) 545-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt antr. ketv ir penkt 

Reikalui esam atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydyto)* 

2659 W 59th St . Chicago. IL 
Tel. (1-312)479-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tel. (709) 599-9101 
Vai oagai susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto (709)952-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 va! vak 
išskyrus treč šest 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlehlgan Ave.. Sotte 324 Ir 
5435 S. Pulaakl Rd.. Chicago IL 

Tel. (1-312) 595-2990 (veikia 24 vai > 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL 8UILDING 
3200 W. 91et Street 

Kabineto tel. (1-312) 737-1199; 
Reztd. (709)399-4911 

Dr. Tumaaonlo kabinetą pereme 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS UGOS 
24S4 W 71 et Street 

(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. te l . (1-312) 471-3300; 
Rez. (709) 442-9297 

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

7722 S. Kedzle Ave.. 
Chicago, I I I . 60952 

Pirm . antr Ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Card iac Diagnosis, Ltd. 
Marquet te Medical Build'ng 

6132 S Kedzie 
Ch icago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagai susitarimą 

Namų (709) 594-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES L'GOS 
CHIRURGIJA 

4132 S. Kedzle, Chicago, III. 
Tel . (1-312)925-2470 

1195 Dundee Ave.. Eigln III. 60120 
Tel. (709) 742-0255 

Valandos pagai susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd. , Hickory HIII*. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (704) 598-4055 
Valaioos pagal susitanmą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai, 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71at St. 

Tel. (1-312) 734.-5149 
Vai pagal susitarimą 

Paio» Vlslort Cente'. 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts III Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (709) 448-1777 

JONAS V. PRUNSKIS. M.D 
Gydytojas ir ch" j 'gas 

Anesteznos ir skausmo ovdvmo specaistas 
Sherman i.gonme Eigm, IL 

Tel. (708) 837 0005 
Skamį.-'T gai.-ra 24 vai 

Dr. Tumaaonlo kabinetą parėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Chi'urgija 
2454 Weet 71 »t Street 

Tel. (1-312) 434-1818: Raz. (708) 852-0889 
Vai D'rm antr <e\ < penkt 

3 * i 7 v v T* susitarus 

Kab. tel. (1-312) 595-0349. 
Rei (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4295 W. 93rd St. 
Vai pagal susitarimą p»rm ir ketv 12-4 

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

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE — PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W 71 at. St.. Chicago. III. 

Tai.: (1-312) 439-0100 
11800 S»uthweat Htgharay 
Paloa Hotghts. III. 60463 

(709) 391 0220 (709) 361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2856 W 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p D ir ketv 2-5 v p p 
šešt pagai susitarmą 

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 449-5545 

EDMUNOS VIZINAS. M.D.. S.C 
Spec aiyoe - Vidaus ligų gydyto.as 

Kalbame 'ietuv>skai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austmj 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 595-7755 

Kab. tel. (1-312) 596-3164: 
Namų (7081 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS 1° C-MRUPGAS 

6745 Weet 63rd Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniai r**gai susitarimą 



Išnyks miškai 

IŠNYKS ŽMONIJA 
P a s k u t i n i a m deš imtmety 

žmoniją vis labiau pradeda ka
muoti baimė, jog einama prie to, 
kad žmogus žemėje negalės gy
venti, kai jis didėjančiu tempu 
pakerta savo egzistencijos medį. 
Vienas tokių rūpesčių tai naiki
nimas miškų, ypač tropikinių. 
Tropikiniai miškai reikalingi 
pasaulio klimatui stabilizuoti ir 
geriamo vandens užtikrinimui. 
Tokie miškai išgarina bilijonus 
tonų vandens j atmosferą, drėg
mę vėjai paskirsto po plačiuo
sius žemynus ir grąžina žemei 
lietaus pavidalu. Kai mažėja 
miškų, didėja dykumų plotai, 
šyla atmosfera, g r i aunama 
gamtos sukurta pusiausvyra. 
Apie reikalą gelbėti naikina
mus tropikinius ir netropikinius 
miškus garsiai kalba ne vien 
ekologai, bet jau visi, kurie su
geba į reikalą pažvelgti atviro
mis akimis. Apie žemės atši
limą ir kitas negeroves kalba 
daugelio valstybių vyriausybės, 
ir pradėtos šaukti tarptautinės 
konferencijos. Kartu pradėta 
skatinti ir miškų, medžių sodi
nimas. Tam reikalui jau daug 
kur skelbiamos, organizuojamos 
Medžių dienos, visi raginami įsi
jungti pilnu tempu. Ypač tuo su
sirūpino Amerika. 

Balandžio 22. sekmadienį, 
Amerikoj buvo Medžių diena. 
Tą dieną visi buvo skatinami 
pradėti sodinti medžius. Prez. 
Bush numatė tam reikalui biu
džete skirti 175 milijonus dole
rių ir šiais metais pasodinti 1 bi
lijoną naujų medelių. Iki 2000 
metų norima užveisti bent 10 bi
lijonų. Tie medžiai suaugę iš oro 
sunaudos apie 13 milijonų tonų 
anglies dvideginio, apšvarins at
mosferą. Raginamos mokyklos, 
mokiniai, jaunimas pradėti so
dinti, auginti medžius, ne juos 
naikinti. Gamtos apsaugojimas, 
miškų naikinimo įsibėgėjimo 
sustabdymas pradėtas plačiau 
pasauly, visuose žemynuose. 
Trumpai drūtai kalbant, žmoni
ja eina prie katastrofos, apie ku
rią prieš dešimtmetį dar niekas 
nekalbėjo, o dabar jau šaukia
ma, kad dar vienas žingsnis, ir 
žmogus pats save susinaikins, 
gyventi nebus įmanoma. 

Baltuose rūmuose įsteigtas že
mės korpusas (Earth Corps). 
Idėją davė James Pinkerton, 
prezidento planavimo asistento 
pavaduotojas. Jis nori suorgani
zuoti kažką panašaus į kariuo
menės stovyklą. Į kariuomenę 
dažnai ateina tie. kurie neturi 
užsiėmimo, nedisciplinuoti, o 
tarnaudami kariniuose dali
niuose daug ko išmoksta: solida
rumo, tvarkos, paklusnumo, lo
jalumo, drausmės, drąsos. Gyve
na sveiku gyvenimu. Ypač nau
dinga didmiesčių jaunuoliams, 
kurie šiaip siaučia gaujomis ir 
pripildo dabokles, kalėjimus. 
Pinkerton nori pasekti tuo pa
vyzdžiu ir sukurti kitą ..armi
ją", daugiausia iš juodųjų, ku
rie neturi kur energijos išlieti. 

Toks Žemės korpusas neturė
tų būti tiesioginėj valdžios 
kontrolėj, nepriklausytų jokiai 
partijai Tikisi, kad tą programą 
parems korporacijos. įmonės, o 
jei bus reikalas, pridės ir valdžia 
iš biudžeto. Numatytas ir pro
gramos direktorius John Wee-
ler. baigęs West Point akademi-

tų Carolinoj, k u r uraganas Hu-
go išlaužė 1.3 mil. akrų miško. 
Vėliau tas korpusas turėtų iš
augti iki 4000 žmonių. 

Kadetai bus uniformuoti, vis
kuo aprūpinti ir gaus šiek tiek 
atlyginimo. N e tiek, kiek karei
viai. Būdami korpuse, bus pa
ruošti kokiai nors nesudėtingai 
specialybei; išėję iš jo turės pa
lengvintas sąlygas pradėti a r 
tęsti mokslą. Čia nebus baus
mių nei sunkių pratimų; j ie 
išmoks medelius sodinti, juos 
prižiūrėti, miškų gaisrus gesin
t i , saugot i nuo sužalojimų 
draustinius, pelkes, nuo naftos 
valyti vandenis, pastebėti ir 
neleisti na ik in t i retą fauną a r 
florą. Žodžiu, turės išmokti 
mylėti gamtą. Korpuso organi
zatoriai sako: per du šimtus 
metų amerikiečiai iš rytų į va
karus keliavo su kirviu, skynė 
kelią, naikino miškus; dabar 
reikia iš ry tų į vakarus eiti su 
kastuvu ir gamtos atsiprašyti. 
Ne vien iš meilės medžiui, bet 
iš reikalo, jei tu, aš, mūsų vai
kai nori gyventi ir oru kvėpuoti 

Miškų išsaugojimu pradėta 
rūpintis globaliniu mastu. Visi 
laikraščiai, žurnalai tam skiria 
daug vietos. 

LIETUVA LAUKIA MŪSŲ 
PAGALBOS 

Grįžtant prie tropikinių miš
kų, didžiausią rūpestį ekolo
gams kelia Brazilijos ir kitu Lo
tynų Amerikos kraštų nesuge
bėjimas susilaikyti nuo miškų 
masyvų naikinimo. Padangių 
satelitai informuoja, fotografuo
ja, kad vien tik Amazonės upy
ne 1987 rugpjūčio mėnesį paste
bėti 6.947 žmonių sukelti miš
kų gaisrai . Dūmai pasiekia 
Venezuelą ir Argentiną. Kas
met sunaikinama kirviu arba 
ugnimi apie 30,000 kvadratinių 
mylių miškų, rašo World Press 
Revieiv. Tai didesnis plotas už 
visą Lietuvą. Toks pat trumpa
regiškumas ir kitose tropikinė-
se šalyse — Indonezijoj, Tajuje. 
vidurinėse Afrikos valstybėse. 
Kiek energingiau valdžia tvar
kosi tik Costa Ricoj. Iš viso pa
sauly kasmet sunaikinama tro
pikinių miškų apie 70,000 kvad
ratinių mylių. Jungtinių Tautų 
sluoksniuose sakoma, kad tik 
atominis karas gali prilygti 
tokiam pasaulio žalojimui. 

Į miškų kirtimą ir atliekų de
ginimą įsijungia ekonominis ir 
politinis mechanizmas. Medžių 
pirkliai, pramonė negailestingai 
kerta, pelnijasi ir visai negalvo
ja, nesvarsto, kaip turės ir a r iš 
viso galės gyventi jų vaikai ir 
vaikų vaikai . Tropikiniai miš
kai kadaise sudarė 10 procentų 
viso žemės paviršiaus. Jau išny
ko trečdalis. Iš likusių dviejų 
trečdalių kasmet sužalojama ar
ba visai sunaikinami du procen
tai Kai pasaulio priekaištau
jantieji pirštai, kaltinimai nu
kreipiami pirmiausia į Braziliją, 
kuri leidžia didžiausią rezervatą 
naikinti , iš jų politikų ir spau
dos išgirstami trumparegiški at
sakymai: ..Kodėl mes negalime 
su savo miškais daryti ką nori
me? Tai mūsų vidaus reikalas". 
Ne. tai žmonijos išlikimas šioje 
planetoje reikalas. 

Biologai apskaičiuoja, kad iš 
10 milijonų žinomų rūšių gyvu-

ją, tarnavęs kariuomenėj, buvęs lių ir augalų pasaulyje, pusė jų 
Vietname. Pirmai pradžiai Wee 
ler jau gavo 300.000 dolerių iš 
Annie E. Casey fundacijos, įsi
kūrė netoli Baltųjų rūmų. Ki
tais metais Virginijoj įkurs Že
mės korpuso akademiją ir pra

gyvena arba auga tropikiniuose 
miškuose. Ketvirtadalis visų 
vaistų žaliavų gaunama iš tų 
miškų. J a u prie dabartinio tem
po kasdien išnyksta nesugrą
žinamai kelios rūšys gyvulių ar 

dės ruošti specialistus. Priims augalų. Britų biologas Norman 
500 kadetų nuo 16 iki 21 metų. Myers teigia, jog rytoj po vieną 
vyrus ir merginas. Pirmenybe rūšį išnyks ne kiekvieną dieną, 
neturtingiems, nevartojusiems bet kiekvieną valandą, 
narkotikų. Turės pereiti tam Kokia iš to didžiausia bėda? 
tikra patikrinimą. Jų uždavinys Bėda ta , kad šiandien pabė-
bus atsodinti miškus. Pirmoj davoję, rytoj vėl tęsime tą patį 
eilėj tuos. kurie išdegė, sunai- gamtos naikinimą, 
kino audros viesulai, pvz.. Pie- t. g. 

Artai ne aštuntas pasaulio stebuklas? Kryžių kalnas netoli Šiaulių, kurj bolševikai traktoriais 
kelis kartus sutrypė, kryžius sunaikino, o po nakties ar kitos vėl išdygdavo kryžiai kaip miškas. 
Ten dabar kelios dešimtys tūkstančių didelių 'r mažų kryžių ir kryželių. 

A. Nako nuotrauka 

KAS BUVO 
STANISLOVAS ŽEMAITIS 

Keletas duomenų apie Maskvoje susideginusį lietuvį 

Po Romo Kalantos susidegi
nimo Kaune 1972 metais, štai 
1990 balandžio 26 d. Maskvoje 
susidegino Stanislovas Žemai
tis, protes tuodamas prieš 
sovietiniu okupantų veiksmus 
Lietuvoje. 

Šioje tragedijoje dar ne visos 
detalės buvo žinomos ir aiškios. 
Čia pateiksime vieną kitą Vil
niaus laikraščių pranešimą ir 
keletą mūsų bendradarbio 
gautu informacijų privačiu 
keliu. 

Vilniuje išleidžiamas ..Res
publikos" dienraštis 1990 m. 
gegužės 3 dieną, pailiustruo
damas dviem nuotraukom, 
trumpai pranešė, kad karstas su 
Žemaičio palaikais daugelio lie
tuvių buvo atlydėtas iš Vilniaus 
aerouosto iki Vilniaus arki
katedros, k u r pagerbdami 
velionį prakalbomis atsisvei
kino Arvydas Juozaitis, An
t a n a s Terleckas i r poetas 
Mykolas Karčiauskas. Po to 
ka r s t as buvo nulydėtas į 
Kauną, kur vakare prie Laisvės 
paminklo Vytauto bažnyčios 
klebonas Ričardas Mikutavičius 
karstą pašventino į paskutinę 
kelionę. L a i d o t u v ė s buvo 
gegužės 2 dieną Ežerėlyje, arti 
Kauno. 

Apie patį S. Žemaičio susi
deginimą 199i> balandžio 26 
dieną trumpi pranešimai pasi
rodė Vilniaus spaudoje. Jų 
tarpe specialu? Eltos korespon
dentas B. Bučelis g laus ta i 
pranešė, kad tą di?ną 14 vai. 40 
minučių į Masi-vos Sklifosovs-
kio instituto ligoninę buvo 
pristatytas žmogus, „įtariamas 
bandymu susideginti" (!) Mask
vos centre, prie Didžiojo teatro. 
Sverdlovo aikštėje. Jis buvo 52 
metų Stanislovas Žemait is , 
gimęs Kauno rajone... 

Papildoma i ^ a r pridedama, 
kad ligoninės reanimacijos 
skyriaus gydytojas pasakęs, jog 
nukentėjusio būklė labai sunki, 
nes pažeista daugiau kaip 60*^ 
jo kūno paviršiaus. O sovietų 
žinių agentūros TASS gen. di
rektoriaus pavaduotojas Jurijus 
Romancovas pranešė gavęs Sov. 
S-gos VRM (Vidaus reikalu 
ministerijos1 pareiškimą, kad 
ministerijos žiniomis „nuken 
tėjusis jokių politinio pobūdžio 
reikalavimu neišreiškė. Plaka
tų, laiškų ar kreipimųsi ne
rasta' ' . 

Šis ir kiti sov ie t in ia i 
pranešimai, -stelbtieji spaudoje 
ir per radiją. 'Uvo labai nepilni, 
netikslūs ar 'yčiom iškraipyti. 

Susideginimo aktui norėta skir
t i , kuo maž iau dėmesio , jo 
prasmei sumenkinti dar pride
dant, kad mirusis buvęs bedar
bis, niekur nedirbęs ir pan. 

Iš tikrųjų S. Žemaitis nebuvo 
bedarbis ar niekur nedirbęs. 
Tiesa tik ta, kad jis buvo pensi
ninkas. Bet ir pačiu vėliausiu 
laiku dar dirbo statybininkų 
kooperatyve Šakių rajone. Tik, 
matyt, jau ruošdamasis protes
to aukai, savaitę prieš susidegi
nimą atsiskaitė su darboviete ir 
pasitraukė iš tarnybos. Taigi 
susideginimo metu „nebedir
bo"... 

Taip pat ne visai tikslus 
pranešimas ir Maskvos Vidaus 
reikalų ministerijos, kad prie 
velionio nerasta plakatų, laiškų 
ar k re ip imųs i . Ežerėlyje 
žinoma, kad velionis tikrai 
paliko laišką savo šeimai, tik 
šią informaciją te lk ian t , jo 
tur inys d a r nebuvo viešai 
paskelbtas. 

Pats Stanislovas Žemaitis, 
gerokai anksčiau su šeima 
atsikėlęs į Ežerėlį prie Kauno, 
gyventojų buvo pažįstamas kaip 
padorus žmogus, t ik kiek 
atitolęs nuo vietinių, nes buvo 
tvirtas komunistas , partijos 
narys, o su tokiais gyventojai 

Įvykiai Lietuvoje ir laisvųjų 
tautų vadovų perdėtas rezervuo
tumas reikalauja iš mūsų grei
tos, masinės reakcijos. Su mūsų 
veiksnių pritarimu Connecti-
cut valstijoj veikiąs Americans 
for a Free Lithuania peticijos 
komite tas yra išsiuntinėjęs 
daugybę laiškų su parašų 
rinkimo blankais pavieniams 
asmenims ir lietuviškoms or
ganizacijoms visoje Amerikoje. 
Sur ink tų parašų lapai jau 
plaukia iš įvairių vietovių su 
lietuvių ir kitataučių Lietuvos 
draugų parašais. 

Komitetas dėkoja visiems 

paprastai vengia atvirai šnekėti 
ar bičiuliautis. 

Žemaičių šeima į Ežerėlį at
vyko berods iš Alytaus . 
Stanislovas ir jo brolis Pranas 
buvo komjaunuoliai. Stanislo
vas veikė kaip komjaunimo 
organizacijos sekretorius ir dir
bo šoferiu Ežerėlio durpynų 
įmonėje. Šofer iaut i jam 
nesisekė, tai vėliau tą pačią tar
nybą ilgą laiką turėjo milicijoje. 
O tarnaujant milicijoje, po 20 ar 
25 metų pensijon galima išeiti 
daug anksčiau, kuo jis ir tapo. 
sulaukęs arti 50 metų. 

Tarnybą milicijoje užbaigda
mas. Žemaitis prieš porą metų 
išstojo iš komunistų partijos, 
kaip čia sakoma, „grąžino 
partinį bilietą". Tokie išstojimai 
iš kompartijos, kaip žinoma, 
labai padažnėjo nuo 1988 metų. 

Tiems, kurie arčiau pažino 
Žemaitį, atrodė, kad jis buvo 
partijos .įarys ir komunistas ne 
dėl išskaičiavimų ar karjeros, 
bet iš įsitikinimo ir dėl idėjos. 
Tokių komunistų idealistų Lie
tuvoje buvo labai nedaug. 
Žmonės jų betgi neužjausdavo. 
pašiepdavo ar gailėdavosi, kaip 
lygiai jų nesuprasdavo kiti 
komunistai karjeristai 

Atėjus glasnost laikams, pla
tyn išsiliejant taut inio at
gimimo bangai, vis ryškiau atsi-
sk le idž ian t okupantų ir 
komunistų parazitiškumui Lie
tuvoje, daugeliui atsivėrė akys, 
pabudo sąžinės, užvirė jausmai. 

Vienas iš jų, Stanislovas 
Žemaitis, ryžosi paaukoti savo 
gyvybę, protestuodamas pačio 
je komunizmo sostinėje prieš 
Lietuvos pavergimą ir norė
damas daugiau atkreipti pasau
lio dėmesį, atėjus jo tėvynės 
išsilaisvinimo metui. 

Tegu ir ne tiek plačiai, kiek 
tikėtasi, pasaulio dėmesys buvo 
atkreiptas. Antroji šventa lietu 
viška auka! 

Z. Z. 

bendradarbiams ir prašo ener
gingai tęsti parašų rinkimą. Vė
liausia jų grąžinimo data yra 
gegužės 26 d. Patirtis parodė, 
kad geriausi rezultatai gaunami 
kreipiantis į įvairius sambūrius: 
studentų centrus universite
tuose , įs ta igose i r ypač 
bažnyčiose, kur dvasininkų 
pritarimą gauti labai padeda 
vysk. P. Baltakio šią peticiją pa 
remiąs laiškas. Norįjj gauti pra
šomi kreiptis į Komitetą tel. 
(203) 347-7095. Pagal galimybes, 
prašome grąžinti pilnai parašais 
užpildytus peticijos lapus 

Komitetas kreipiasi į parašų 
teikėjus, prašydamas nesiųsti 
surinktų parašų a t sk i ra i į 
Baltuosius rūmus, bet visus su
jungti į vieną masinę peticiją, 
kur i bus įteikta JAV pre
zidentui jo susitikimo su Gor
bačiovu išvakarėse. Te šioji 
peticija primena, kad viešosios 
apklausos rezultatai nepasako 
visos tiesos ir kad yra daug 
amerikiečių, kurie tiki, kad Lie
tuva neturi būti parduota. 

Vaiva R. Vėbrai tė-Gust ienė 
Americans for a Free 

Lithuania Petition Committee 

GERBIAMI 
LIETUVININKAI! 
Gegužės 26 dieną Klaipėdoje 

organizuojamas viso pasaulio 
mažlietuvių suvažiavimas. Bus 
pasirašomi (remiantis 1918 Til
žės ir 1946 Fuldos aktais^ svar
būs dokumentai, l iečiantys 
Mažąją Lietuvą. Kviečiame Ma
žosios Lietuvos Rezistencinio 
sąjūdžio ir Mažosios Lietuvos 
Bičiulių draugijų a ts tovus . 
Norėtume sulaukti Kanados. 
JAV. Australijos. FRG ir maž
lietuvių iš kitur. 

Mažlietuvis, pasak M. Gelži-
nio. „nėra vien t as lietuvis, 
kuris yra kilęs iš Mažosios 
Lietuvos arba joje gyvenęs, bet 
kiekvienas lietuvis, ku r i am 
rūpi Mažosios Lietuvos ateit is", 
nes nuo autochtonų priklausys 
Mažosios Lietuvos likimas. 

Mažosios Lietuvos lietuvinin
kų bendrija. Adresas: 233 800 
LIETUVA. KLAIPĖDOS mies
tas. Liepų gatvė 5-5 

P.S. Rašydami laiškus nu
rodykite tikslų adresą, gimimo 
vietą ir metus. 

Ne žemės derlumu, ne rūbų 
jvairumu. ne gamtos gražumu, 
ne miestų ir pilių tv i r tumu 
gyvuoja tauta, bet savo kalbos 
išlaikymu ir vartojimu. 

Kan. M. Daukša 

KAI LAISVE ŠVITO 
Žmonių mental i tetas 

J U O Z A S RUDZEVIČIUS 

Žmonės sužinoję, kad Vilniuje kurias; I etuvos 
valdžia, sujudo visi. o jauni vyrai patys nuspv dė, kad 
ten renkasi ir Lietuvos kareiviai. Nekantri* ir pėsti 
per laukus, miškus būtų ėję, upelius, upes i-; 'dę, tik 
į tolimą, už 120 km šviečiantį Vilnių nežin kelių. 
Vienas ryžtingųjų jau ir kelią žinojęs, buvo B "ininkų 
vals., Lankeliškių dvaro pradžios mokyklos n rytojas 
Juozas Čižauskas. 

Alfonsas Svotelis,prisiminęs pirmąsias š\ lančios 
laisvės dienas, iš Baltimorės rašė ir apie B ininkų 
vals. savanorius. Pirmuoju jis mini savo anu metu pra
džios mokyklos mokytoją, tą patį Juozą Čižą -ką. Šis 
jau 1918 m. pavasarį atsisveikinęs mokiniu : ranešė, 
kad daugiau nemokytojaus — į kariuomene - anoriu 
išeina Ir išėjo. Ten baigęs Karo mokyklą. Li- v a i tar
navo karininku. Tomis dienomis ne daug n > žemės 
tepakilęs pirmokas tebuvau, mokytojo at.si--•• kinimo 
žodžių tiksliau neprisimenu, bet ir dabar kuone 
matau, klasėje tebegirdžiu, kai jis paspk garbin
gą Lietuvos praeitį, karžygiškus kunigaikš* - jų nar
sius karius matau, kaip gyvus, o tokios pla-' • žydin
čios Lietuvos nė vienas neregėjome nė sapnį: se, kokia 
ji, jos žmonės buvo laimingi. O kas būt gale:' žmiršti 
t a s laukiamas valandėles, kai būdavo skaito, 
deklamuoja, moko Sūduvoj pamėgtus inomi« 
dainuojamus poeto Prano Vaičaičio p;;" etinius, 
nostalginius eilėraščius, tiesiog negalėjom' įsiklau
syti. Kiekvienam būtų užtekę bent valan^ čia p a 

būt i . tų žodžių pasiklausyti, būtų matęs, kai čia klasės 
nušvisdavo Lietuvos kaimo gamtovaizdžiais. Tada 
kuone matėme, kai teka ten ramios upės, pulkais 
pakilę gieda vieversiai, į guolį saulutę prašo nuraude 
vakarai , ir gieda lietuviai varguoliai, kai pabaigti 
dienos darbai. Ten varpas sunkiai gaudžia ir jį girdėt 
toli , toli. Pati gamta su tavim, rodos, šneka: Gražu, 
gražu mūs Lietuvoj... Kas gi būt galėjęs užmiršti džiova 
mirštančio poeto Pr. Vaičaičio dainos žodžius: 
Gyvenimo mano saulutė jau leidžias, kas kartą šešėlis 
ilgyn ir ilgyn... O kai suaudrojęs mokytojas deklama
vo Žalgirio mūšį, jis čia mūs akyse būdavo išvirsta 
karyžygiu. Tada klasėje galėjai kuone įžiūrėti, kai 

t rempiamais keliais puikai jau eina už pulkų, kai joja 
šaunūs Vytauto bajorai užstot už garbę Lietuvos. 
Galėjai ten matyti, kai dūmai rūksta, dunda žemė, 
nerimsta juodbėriai žirgai, pats Vytautas žiūri, mūšį 
rengia, arti kryžiokai vanagai... 

Tada sukylantis nerimas, šalelę gimtinę iš nevalios 
vaduoti kuone balsu šaukė. Laikas bėgo, žmonės iš
girdo, kad iš Rusijos sugrįžusieji ir iš Vokietijos belais
vių stovyklų paleistieji karininkai jau buvo kviečiami 
į Lietuvos kariuomenę. O kai spalio 25 d Lietuvos Aide 
buvo parašyta, kad jau veikiai Lietuvoje bus organizuo
jama visų rūšių ginklų kariuomenė, kaimų vyrai vis 
garsiau, drąsiau prieš gerą šimtą metų į Napoleono 
kariuomenę jojusių protėvių karo dainą kartojo. 

Jau mano gėlelė pražydėjo, eisiu į karužę. 
Eisiu į karužę, užsirašysiu. 
Išduos man mandierą. išduos man mandierą. 
Išduos man mandierą raudonos barvos (spalvos). 
Ir lauke vyrai ženklo, kada ir juos Vilniun pasauks, 

pakvies j Lietuvos kariuomenę. Ėjo dienos, prabėgo sa
vaitės, praslinko mėnesiai, o iš Vilniaus jokio ženklo 
nebuvo matyti, negirdėti nė jiems skirtų žodžių. 

Lietuvos taryba nuo pat pradžios plušėjo, rūpinosi 
O kai jis švintančios laisvės vilties vedamas tėvynės atkuriamos valstybės reikalais, o kariška krašto a p 

ginti savanoriu išėjo, nematėme. Mes nė išleistuvėse sauga jos buvo didžiausias rūpestis. Betgi ką ji galėjo 
nebuvome; nebuvome pakviesti. padaryti, kai vokiečiai ne vien kraštą ir pačią L. tarybą, 

Bartininkų vals. ir kaimų partizanai jau antri sakytume, tebelaikė surištomis rankomis. Tai L ta ryba 
metai partizaniniais išpuoliais nuo žandarų gynė savo jau 1918 m. balandžio men. slaptai ėmėsi registruoti 
gyvenvietes, tramdė žandarų sauvalę, už žmonių laisvę savanorius. Iš karininkų pirmuoju užsirašė Kazys 
bruzdėjo, savo drąsą stiprino pamėgtąja partizanų 
daina. 

Sujudėjo mišku medžiai 
Nuo žieminio vėjo. 
Suskambėjo plieno kardai 
Po Lietuvos šalį. 
Ten ir apylinkės kaimų jaunų vyrų būreliai vaka 

rais susirinkę vienkiemių klėtyse, dainavo senoviškas 
kariškas dainas, o prie jų prijungtą patriotinį refreną 
kartote kartojo. 

Tu Lietuva, tu mano, tu mano tėvyne, 
Lietuvėle tu mano, šalele gimtine. 

Škirpa, iš kareivių — Stasys Butkus. Iki 1918 m. spalio 
men. įsiregistravo 39 karininkai ir 2 kareiviai. Lie
tuvos taryba,susirūpinusi kariuomenes organizavimu, 
1918.VI. 10 slaptai įsteigė Apsaugos komisiją, o savano
rių telkimo darbą jai įsake pradėti 1918 m spalio 10 
d., dar vokiečiams neleidžiant Po šešių dienų į Vilnių 
atvyko 11 savanorių. Sekančią dieną per vakarinį 
patikrinimą savanoriai pirmą kartą sugiedojo t au tos 
himną. Prieš spalio 20 d. ir karininkai vien slaptai arba 
juos kviečiant į Vilnių pasitarti, neva švietimo 
reikalais, buvo registruojami 

(Bus daugiaui 



DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. gegužės mėn. 16 d. 

Rašytojos Nijolės Jankutes Užubalienės knygas Bostone apžiūri poetas An
tanas Gustams ir knygų autorė. N u o t r g š a t i e n ė g 

BOSTONO ŽINIOS 
RAŠYTOJA N I J O L Ė 

JANKUTĖ BOSTONE 
Tautodailės institutas, kurio 

nuoširdi vadovė yra Saulė Ša
tienė, balandžio 8 d. suruošė 
įdomų pobūvį So. Bostono Lietu
vių Piliečių klubo salėje. Ant 
sienų buvo iškabintos jdomios 
su l iaudin tos geomet r inės 
figūros. Ant stalų išdėstytos 
medžio skulptūros, sukurtos V. 
Ulevičiaus, V. Urbanavičiaus, 
R. Tarabildos, keli eksponatai 
Prano Paleckio — verpstės, kop
lytėlės, rūpintojėlis, koplyt
stulpis J. Daugvilos: vienas kop
lytstulpis prof. Končiaus,. M. 
Jankausko didele balto medžio 
lėkštė ir kryžius, P. Vaškienės 
tamsaus medžio lėkštė. Daug 
eksponatų buvo be parašų. 
Paroda buvo originali, lietu
viškos sielos ir grožio kupina. 
Kūriniai kalbėjo į žiūrovą be 
žodžio, be garso. 

Žodžio ir garso kalba prašneko 
rašytoja Nijolė J a n k u t ė , 
nukreipdama visų dėmesį į 
rašytinį meną. Nijolė Jankutė , 
gimusi Lietuvoje, bet užaugusi 
už jos ribų. Su Nijole Jankute 
supažindino Rita Krukonienė, 
išryškindama Nijolės meile jos 
vaizduojamiems asmenims, jos 
jautrią sielą, atsispindinčią jos 
veikaluose. Jankutės kūrinių 
veikėjai nesudėtingi. Rašytoja 
nesmerkia savo vaizduojamųjų 
asmenų, ji vaizduoja gyvenimą 
tokį, kokį j) mato. 

Autorė savo žodyje apsakė šių 
dienų sąlygas, kurios trukdo 
knygai. Televizija — didžiausias 
knygos priešas. Sunku yra kny
gas platinti, nes pati aplinka 
sulaiko pirkėją. Knyga yra pa
grindas dvasiniam augimui. 
Pati rašytoja nuo vaikysės yra 
suaugusi su knyga. Rašytoja 
yra skautė ir mokytoja, aktyviai 
dirbanti su jaunimu. Vaiko siela 
rašytojai gerai paž į s tama. 
Jdomu buvo klausytis pasakos 
apie moderniąją laumę, kuri 
turėtų būti prieinama visiems. 
Jankutes stilius — logiškas, 
jos sakiny nėra nereikalingų 
žodžm Jos mintys gražiai 
reišk. . veikalo ir vaizduojamų 
asmenų prasmę. Kalba lengva, 
maloni. Ji aprašo žmones, 
kuriuos sutinka savo gyvena
moje aplinkoje, vaizduoja jų cha
rakterį. Jdomu. kad rašytojos 
gyvenamoji aplinka yra už jos 
tėvynes ribų Amerika, kuri turi 
savitą lietuvio charakterį, min
tis ir darbus Iš Jankutes raši
nių ateinančios kartos galės pa
tirti, kaip gyvenome Buvo 

malonu klausytis rašytojos žo
džio ir su didesniu atidumu jos 
veikalus skaityti. 

Saulė Šatienė įteikė rašytojai 
dovanu, susirinkusiems nuošir
džiai plojant. Klausytojai dar ža
vėjosi tautodailės paroda ir 
skaniai užkandžiavo 

Elena Vasyl iūnienė 

S E R G A RAŠYTOJAS 
ST. SANTVARAS 

Rašytoją Stasį Santvarą , 
gyvenantį So. Bostone, vėl ap
niko sveikatos sutrikimai. Ba
landžio 30 d. jis nugabentas į 
ligoninę. Jam daromi tyrimai. 
L inkė t ina rašytojui Stasiui 
S a n t v a r u i greit nuga l ė t i 
iškilusius sveikatos negala
vimus ir vėl grįsti į kūrybinį 
darbą. 

ATŠAUKTAS RENGINYS 

Gegužės 19 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje 
turėjo įvykti lietuvių etnogra
finio ansambl io , .Sodauto" 
renginys. Jis būtų sudaręs lyg 
to ansamblio išlydėjimą į Lie
tuvą, j kurią jį kviečia ..Ratilio", 
ansamblis. Sustabdžius vizų į 
Lietuvą išdavimą, ansamblio 
išvykos reikalai pakibo ore. 
numatytas renginys atšauktas. 
Jei kelionė į Lietuvą įvyks, 
renginys bus ruošiamas rudenį, 
kai jis grįš iš kelionės. 

ATVYKSTA TINKLINIO 
KOMANDA 

Iš Lietuvos atvyksta moterų 
t inkl inio komanda . .Neris", 
dalyvauti Šiaurės Amerikos lie
tuvių sporto žaidynėse, kurios 
vyks gegužės 26-28 dienomis 
Braintree. Brocktone ir Ran-
dolphe. Atvykstančioji koman
da yra iš Kauno. 

D E V I N T O J I S IMFONIJA 
P E R RADIJĄ 

Balandžio 29 d. Lietuvoje gro
jant Beethoveno IX ją simfoniją, 
kaip vilties, ryžto ir laimėjimo 
simbolį, toji simfonija skambėjo 
radijo bangomis ir Bostone bei 
apylinkės gyventojams, iškel
dama Lietuvos kovą už savo 
valstybingumo atstatymą ir 
stiprindama viltį, kad gėris 
laimes prieš blog). Tą dieną 
La i svės Varpas perdavė 
minimos simfonijos ištrauką su 
at i t inkamu paaiškinimu Tatai 
padarė ir Cape Codo radijo stotis 

VVFCC-FM. Joje simfonijos per
davimu pasirūpino Rastonių 
šeima. Simfonija buvo transliuo
jama, 11-12 vai. dienos metu. 

AKTUALI IR ĮDOMI 
PASKAITA 

Gegužės 1 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos patalpose 
vykusi adv. William Hough iš 
New Yorko paskaita Lietuvos 
re ika la i s s u t r a u k ė daug 
Bostono ir apylinkės lietuvių. 
Su paskaitininku susirinkusius 
supažindino Gintaras Čepas, iš
ryškindamas jo tarptautinės 
teisės žinias ir patirtį Lietuvoje, 
kur jam teko būti vėliausių 
įvykių, ne tik stebėtoju, bet ir 
aktyviu dalyviu, teikiant pata
rimus tarptautinės teisės klau
simais. Pats paskaitininkas il
giau negu valandą įdomiai 
aiškino Lietuvos kovą už vals
tybingumo atstatymą, iškel
damas neteisėtai vykdomą Lie
tuvos okupaciją, nepagrįstą 
Lietuvos jaunuolių šaukimą į 
Raudonąją armiją, okupacinės 
kariuomenės neteisėtus veiks
mus Lietuvoje, tariamą išsto
jimo iš Sovietų S-gos įstatymą, 
Lietuvos gyventojų nepalaužia
mą ryžtą ir užsienio lietuvių 
jaunimo pasiaukojimą,savano
riškai Lietuvoje atliekant at
sakingą darbą. Vėliau jis atsa
kinėjo į įvairius klausimus. Su
sirinkusieji paskaitininkui dė
kojo ka r š t a i s plojimais ir 
pagerbė atsistojimu. Tai retas 

Lietuvos bičiulis. 
P.V. 

DAILĖS DARBŲ PARODA 

Kasmet Cambridge Public 
Library savo patalpose suruošia 
Elenos Vasyliūnienės dailės 
darbų parodą. Šiemet parodos 
atidarymas bus gegužės 21 d. 5 
vai. po pietų. Paroda veiks ligi 
birželio 5 d. Lankymas — biblio
tekos darbo valandomis. Įėjimas 
į parodą — nemokamas. 

EUROPINĖS PABIROS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e 
CLASSIFIED GUIDE 

Buckingharr.o rūmuose diena 
prasideda 6 vai. 45 min ryto, 
uždegus šviesą antrame aukšte , 
kunikaikštytes Onos apar ta
mentuose. Jo? asmeninis sargy
binis pasveikina „Labą rytą, 
jūsų karališkoji didenybė", tuoj 
pat „uždarydamas" savo burną. 
J i s gerai pažįsta karal ienės 
dukrą, kadangi kunigaikš ty tė 
rytais y ra labai n iūr i . Tuoj pat 
pabunda ir visi rūmai , o vy
riausias jų prižiūrėtojas pa
tikrina a r 2UU valytojų tvar
kingai atlieka savo darbą, a r jau 
atvežta bandelės i r duona. 

7 vai. 30 min. pažadinama ka
ralienė. Jos kambarinė a tneša 
arbatą, pakeliamos užuolaidos. 
Kitoje ko r idor i aus pusė j e 
karalienės vyras geria puodelį 
kavos. 8 vai. 30 min. karal ienė 
maudosi ir veiiau su vyru kar
tu pusryčiauja Patiekalai: kiau
šinienė, dešreles, kumpis, vaisių 
sunka. Terasoje škotas su ,,du-
de l" m a i š u groja l i a u d i e s 
dainas. J au 9 vai. 30 min. 
Karalienė skaito svarbiausius 
laikraščių s t ra ipsnius , par
lamento pranešimus, a t sako į 
laiškus: per metus jų gauna 50 
tūkst. Savaime aišku, kiek
vienas laiškas yra t ikr inamas, 
bijant įdėtos sprogstamos me
džiagos. Valstybiniai r a š ta i at
nešami odiniame portfelyje. 
Vieną raktą turi karalienė, kitą 
ministeris. 11 vai. karalienė pri
ima diplomatus ir keletą (iš 300) 
patarėjų. Švaros „br igada" bai
gia dirbti, nors iš 365 kambarių 
tik maža dalis yra „apgyvendin
ta". Pietus karalienė valgo 
viena, imdama valgį nuo šiltos 
lėkštės. Po p ie tų , v e ž a m a 
Rolls Royce mašina, Elzbieta 
II lanko ligonines, našlaičių 
namus, atidaro parodas ir t.t. 
Vakarop rūmu komendantas at

neša pasirašyti raštus, o 7 v.v. 
atsisveikina asmeniški kara
lienės sekretoriai . Elzbieta II 
- karieniauja 8 v.v. prie televi
zijos apara to ir dažniausiai 
viena. Temstant ušdaromi rū
mų vartai , sargybiniai su šuni
mis vaikšto rūmų parke. Pasku
tinis, kur i s mato karalienę yra 
viršila, ka i jis atsisėda prie 
jos miegamojo kambario durų. 

Vokiečiai ypač mėgsta praleis
ti atostogas svetimuose kraštuo
se. Užsienio valstybės naudoja
si stipria vokiška valiuta, išly
gindamos net savo biudžetą, ta
čiau k a r t u keldamos viešbu
čiams, restoranams pajamų mo
kestį, o savininkai atitinkamai 
kelia ka inas atostogininkams. 
Tad užsienyje gerokai pakilus 
kainoms ir vokiečiai suveržė 
savo diržus, nes kaip parodė sta
tistiniai duomenys 1989 m. tik 
409c vokiečių atostogavo ilgiau 
kaip dvi savaites, kai tuo tarpu 
1988 m. jų dar buvo 44^. Man
ding beveik 22.5 mil. vokiečių 
savo atostogas praleido „balko
n e " arba atostogavo savame 
krašte. Pr ie mėgiamiausių Va
karų Vokietijos vietovių pri
klausė Bavarija — ten atostoga
vo 10%, šiaurinės jūros pa
krantė, Juodmiškis. Iš užsienio 
kraš tų pirmą vietą užėmė 
Ispanija — 16%, Italijoje — 12%, 
Austrijoje — 10%. Kelionių 
įstaigų duomenimis, pigiausiai 
vokiečiai atostogauja Turkijoje, 
ku r 1 markė turi 1.48 m. vertę. 
Kitose valstybėse: Meksika — 1 
m. = 1.44, JAV 1 m. = 1.05 m. 
Markės vertė krenta D. Britani
joje — 1 m. = 0.99 pf., Ispanijo
je — &#?TJf:. Šveicarijoje — 0.75 
pf. ir Suomijoje — 0 69 pf. 

V 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

Gegužės 19 d, So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio 
aukšto salėje etnografinio an
samblio „Sodauto" vakaronė su 
ati t inkama programa. 

NEW JERSEY, NEW YORK - "Lietuvos Atsiminimai", pir
madieniais nuo 8 iki 9 v.v. i i Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. "Muslc of Llthuanla" programos, vedamos 
anglu kalba,Iš tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdimos nuo 7:30 iki 8 v. v. Dr. J. J. Stukas — direktorius, 
234 Sunllt Dr., Vvatchung, N.J. 07060. Tel. 201 753 - 5636. 

GELBEHM LIETUVĄ 
IR JOS ŽMONES!!!! 

Lietuvai skubiai reikalingi vaistai, gydomosios 
priemonės ir chirurginiai instrumentai. 

"Lithuanian Hotline"' rūpinasi šių reikmenų 
urmu pirkimu ir greitu pristatymu tėvynėn. 

Be jūsų paramos mūsų sergantieji . 
broliai ir sesės, invalidai, seneliai 
vaikai ir kūdikiai nebus išgelbėti. 

Prašome rašyti čekius 
"LITHUANIAN MERCY LIFT 
ir siųsti šiuo adresu: 
"Lithuanian Hotline" 
511 E. 127th Street 
Lemont. IL 60439 
Platesnei informacijai 
skambinti: 1-708-257-6777 
arba 
Lithuanian Catholic 
Religious Aid 
351 Highland Blvd. 
Brcx)klyn. N.Y. 112(T 
Tel. 1 '18 647-2454 

<rį<;* 
Lithuanian 
"HOTLINE" 
511 E l27thSt i -eet . Lemont iL 6 0 * 3 3 
(708)2S"7-6777 • F « * (708) 2S7-6887 

REVMAX GREIT 
REALT0RS PARDUODA Į 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbarorite būti 
Rimo Stankaus klijentais Nuosa-
vyDės Įkainavimas nemokamai. 

• MLS KOMPIUTERIŲ 
paga:oa gahte PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ nieste • D' emiesčuose Sąži
ninga patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BEl̂ -BACE REA..TORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KE02IE 

778-2233 

Parduodam* greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di-
deies nuosavybes 
Vietine įstaiga. 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS. LTD. 

6610 S. Pulaski. Chicago. IL 60629 
(312)767-6655 

i letuviams žinomas ir patikimas vardas .̂ Į, 

m MLS. 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 

Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardavime. Kreiptis tel. (312) 
767-0600 arba (312) 776-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
Ona Stop Raal Estate 

Parduodami Adams County, Wls. 
namai: a. ..Ranch" stiliaus: 2 mieg.; 
10 akrų skypas, privatus kelias. 
$41,900. b. „Ranch" stiliaus 3 mieg.; 
10 ar 20 akrų sklypas. $62,000. 
Apylinkė pilna laukinių žvėrelių ir 
puikiausių grybų! Parduoda savi
ninkas. Skambinti: t e l . 
608-339-6910 

Sav. parduoda 3 mlag. ..Forrester" 
stiliaus namą Lemonte. Puikiai išlaiky
tas. $177,500. Tai. 708-257-2722. 
Kalbat! angliškai. 

HELP W ANTED 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis.Reaitor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax. 

5953 S. Kadzia Ava. 
Tai. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

Ieškau jauno, rimto vyro dirbti 
ir mokytis spaustuvės darbo pilną 
laiką. Skambinti; Valentinui 
Krumpliui, 312-778-1700 

Busy ethnic beauty salon needs 
•xporieneed stylist. No follovvmg 
necessary. Guaranteed salary. Full or 
pt. time. Call Wed-Sat te l . 
312-436-4052 

FOR RENT 

Išnuomojamas 2 kamb. „English 
basament" butelis su baldais, šilu
ma ir elektra vyresnio amžiaus žmo
gui. Prie gero susisiekimo ir krautuvių: 
2120 S. 50 Ave.. Cicero. 

Tai. 708-656-6599 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 9Sth Street 

Tel. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779.3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS — 

' Ir 
ADOPTION 

Wa ara a lovlng Catholic Family wishing 
to adopt your baby The best in home lite 
and education will be lovingly given Ali 
Medical of legal expenses paid Ptease call 
608-254-2823 

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

T«4. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

•H vaiMu. vaių remi j VUKAS. JAV Lietuvių Bemln* *nene \i.TA ir kur* organizacinis 

600 LIETUVOS 
KRIKŠTO JUBILIEJUI 

paminėti apžvalginis leidinys jau 
išėjo iš spaudos. Redagavo J . 
Baužys. 

Knygoje dokumentinė medžia
ga, popiežiaus ir Lietuvos vyskupų 
laiškai, dvasinio atsinaujinimo pro
grama, keletas straipsnių, konkur
sai, leidiniai, medaliai ir ženklai, 
arkiv. Jurgio Matulaičio palaimintuo
ju paskelbimas, kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus paskyrimas ir platūs 
pasaulyje vykusių minėjimų 
aprašymai su arti 400 nuotraukų. 
Vertinga knyga sau įsigyti ir kitam 
padovanoti. 

Išleido Jubilijaus vykdomasis 
komitetas. 315 psl.. didelio formato. 
Spausdino ..Draugo" spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu 14.50 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 96 cen
tus valstijos mokesčio. Užsakymus 
siųsti: 

DRAUGAS 
454S W. 83 St. 

Chicago, III. 80629 

VISI LIETUVIAI PRAŠOMI 
KASDIENĄ SKAMBINTI 

prez. G. Bush ir sekantiems res
publikonams: 

Lynn Martin — kandidatuoja 
į JAV Senatą 

708-518-0900 
Jim Edgar — kandidatuoja į 
Illinois valstijos gubernatorių 

312-372-9090 
ir pasiskųsti, kad respublikonai 
nieko nedaro Lietuvos reikalu. 

Bronius Jonušas 

LITHUANIAN MARCHES 
AND SONGS 

Naujai irekorduota plokštelė. 
Atlieka Lietuvos televizijos ir radi
jo choras. Raimondas Katinas, 
direktorius, Irena Milkevičiūtė, 
sopranas. Orkestracija simfonijos 
orkestrui paruošė Stasys 
Domarkas Rekordavo Lietuvjs 
filharmonijos orkestras. Vilnius 
1989 m. Dirigentas Juozas Domar
kas. Išleido AG Rakorda. Emili
ja Jonušas mecenatė. 

Maršai — C pasauli! Suaidės 
vėl laisvės dainos Graudž'a trimi
tai. Kur bakūžė samanota, šėriau 
žirgelį, Laukų dai.ia. Leiskit į 
Tėvynę ir kitos. 

Plokštelė su persiuntimu 
kamuoja 12 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 80 et . valstijos 
mokesčio Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4S4S Wast 63'd St. 
Chicago. IL 80829 

. 



Laiškas 
L A I Š K Ų R A Š Y M A S 

POLITIKAMS 

Lie tuva i ats idūrus dideliame 
pavojuje, kai išjos buvo išvaryti 
užsienio žurnalistai, o dabar 
ekonominė blokada, kiekvienas 
iš mūsų tu rė tume jausti morali
nį įsipareigojimą atlikti t a i , ką 
galime. Padaryt i mes galime la
bai daug , jei nepagailėsime tru
putį laiko ir keliasdešimt centų. 

Aš ka lbu apie laiškų rašymą: 
prezidentui , senatoriams, kon-
g r e s m a n a m s ir amerikiečių 
spaudai . Neatsisakykime, save 
t e i s i n d a m i : , ,Aš n e m o k u 
angliškai rašyt i" arba „parašys 
tie, ku r i e gerai moka amerikie
t i š k a i " . Mes t u r i m e bū t i 
kūrybingai šiame mūsų tėvynės 
gyvybiniame pavojuje. Tur ime 
a t r a s t i draugų ir amerikiečių 
t a r p e , ku r i e ne t ik m u m s 
pagelbėtų ta i padaryti, bet ir 
patys t a i padarytų nuo savęs. 
P r imink ime savo va ikams bei 
a n ū k a m s , kad ir jie prašytų sa
vos draugus , bendradarbius ta i 
padaryt i . Mes maloniai nusteb
sime, kaip mūsų draugai — kitų 
t au tyb ių žmonės — nori mums 
padėt i . 

Kreipiant is telefonu į kon-
gresmaną pataikiau p a s labai . 
iškalbų Ohio atstovės Mary 
Rose O a k a r sekre tor ių , s u 
kur iuo kalbėjausi ap ie pus
valandį . Jis man aiškino, kad 
tik dabar politikai pajuto, kokią 
didelią jėgą tur i Amerikos lietu
v ia i . J i e tiesiog n u s t e b i n t i 
žmonių demonstracijomis Wa-
shingtone bei kituose mies
tuose. Pabrėžė, kad ta i neeili
niai re iškiniai ir kad polit ikai į 
tai kreipia didelį dėmesį. Pasi
naudodama gera proga, ban
džiau iš jo sužinoti, kokie k i t i 
y ra efektyvūs būdai valdžiai, 
kad konkrečiai remtų Lietuvos 
Nepriklausomybę. Jo atsaky
mas buvo labai atviras: „Tai y ra 
poli t iniai žaidimai. Lie tuvių 
o r g a n i z u o t u m a s y r a l a b a i 
s t ip rus ir lemiantis. Tai y r a 
j ė g a , su kuria k i e k v i e n a s 
pol i t ikas t u r i skaitytis . J ū s ų 
pozicijoj labai svarbu nuolat , be 
a tvangos spausti savo a t s tovus 
kongrese ir senate". Toliau j i s 
kalbėjo, kad laiškų rašymas y r a 
geriausias būdas, nes ta i l ieka 
įrodymas, ko atstovams reikia, 
tuomet aš vėl jo užklausiau, ką 
j i s galvoja apie v a d i n a m u s 
forminius vieno teksto laiškus. 
J i s a tsakė: „Jeigu la i škas y r a 
a i škus , ko norima pasiekti ir 
y r a pas i rašytas išskaitoma pa
varde, nurodytas adresas a n t 
laiško, jis yra autentiškas. Je igu 
yra gaunama tokių laiškų daug. 
p o l i t i k a s pama to g r u p i n ę 
organizaci ją , kuri . r e i k a l u i 
esan t , jo r inkimams gali pasi
ta rnaut i . Tai yra t ikras parakas 
šau tuve , su kuriuo k iekv ienas 
poli t ikas t u r i skaityt is". Kol 
Amerikos žmonės (tai mes), ne
nustos beldęsi į senatorių ir kon-
gresmanų duris, tol Lietuvos 
k laus imas bus diskutuojamas. 

Je i j ū s to nedarysite, niekas už 
jus nepadarys" . 

Dana Č i p k i e n ė 

Ger i au čia p a k e n t ė t i , n e g u už 
žemišką pelną a m ž i n u o s i u s tu r 
t u s p ra ras t i . 

Kasiodoras 

K e r š t a s , k a i p l a i k a s , n e t u r i 
paba igos , todė l j is iš viso n e t u r i 
p r a s i d ė t i . 

A. Baronas 

A.tA. 
ALBERTAS ROŽĖNAS 

Gyveno Hot Springs, Arkansas, anksčiau Chicagoje, Mar-
ąuette Parko apylinkėje. 

Mirė 1990 m. gegužės 12 d., 8:20 vai. vakaro, sulaukęs 64 
m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje. Pabiržės mieste. 
Amerikoje išgyveno 41 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Konstancija Kvecai-
tė, duktė Gailė, žentas Jonas Rudaičiai; anūka i Albertas su 
žmona ir Rimas B a n k a i , proanūkė Asta, Lietuvoje brolis Anz-
garas su šeima ir kit i giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Priklausė Liet. Bendruomenei, BALF'ui ir Liet. Fondui. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, gegužės 17 d. ir penkta

dienį, gegužės 18 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette 
koplyčioje. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 19 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus at lydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę ž m o n a , d u k t ė , a n ū k a i i r kit i g iminės . 

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

M ū s ų m i e l a m n a r i u i 

A.tA. 
JONUI LAUKIUI 

m i r u s , l i ū d i n č i ą ž m o n ą L E O K A D I J Ą , s ū n ų J U S 
TINĄ, d u k r ą D A N G I R Ą i r ž e n t ą I G N Ą B U D R I U S , 
a n ū k e s i r a n ū k u s s u š e i m o m i s i r g i m i n e s L i e t u v o j e 
n u o š i r d ž i a i u ž j a u č i a m e . 

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
Chicagos skyriaus valdyba ir nariai 

Lithuanian 
"HOTLIIME" 
5 1 1 E. 127 th S t ree t . Lemont. IL 60-439 
(708) 2 5 7 - 6 7 7 7 • Fax (70B) 2 5 7 - 6 8 8 7 

PADĖKIME LIETUVAI! 

1 Rengiamas L ie tuva i labai reikalingas medikamentų 
siuntinys. Prašome aukų šiai pagalbai. Čekius rašyti: ..Litnuania 
Mercy Lift" ir siųst į Lithuanian ..Hotline". 

2 Pasaulio Lietuvių Centras Lemonte. gegužės 20 d. po 
11 vai. mišių rengia masini mitingą — „Lithuanian Freedom Day" 
Kalbės kongr. R. J . Durbin. Dėl autobuso iš Chicago/Cicero 
į Lemontą skambint į ..Lith. Hotline". 

3. Galima Įsigyti ..Free Litnuania Now!" peticijas ir ,,SOS 
Lietuva!" komiteto marškinukus bei Iipinukus skambinant ..Lith. 
Hotline" 

LITHUANIAN „HOTLINE" PRAŠO TALKOS IR AUKŲ! 

f\^ midlcind Fcdcrcil 
• • i ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000 00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

EEE 
iau«i K a s * 
LENOER 

A.tA. 
PETRAS ŽELVYS 

Gyveno Chicagoje, Wrightwood apylinkėje, anksčiau Mar
ąuette Parke. 

Min 1990 m. gegužės 13 d., 9:30 vai. vakaro, sulaukės 86 
m. amžiaus. 

Girr.o Lietuvoje. Vilkaviškio apskrityje. Gražiškių kaime 
Amerikoje išgyveno 41 m. 

Pasi.iko dideliame nuliūdime dukros Nijole Lukosiūnienė. 
žentas Balys, kazimierietė seselė M. Lucille; du anūkai: Vitas 
ir Rima^ Lietuvoje sesuo Petronėle Samojauskienė su šeima 
ir kiti amines . 

Velionis buvo našlys a.a. Albinos. 
Prik ausė Lietuvių Fondui ir buvo jo iždininkas. 
Kūnas pašarvotas gegužės 15d., antradienį ir gegužės 16 

d., trečiadieni nuo 3 iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplvčioje. 
2533 W 71 St. 

Laidotuvės įvyks gegužės 17 d., ketvirtadienį. Iš koplyčios 
9 vai. lyto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pama;dų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 
Vietoje šeiių prašoma aukoti Lietuvių Fondui. 

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

Nuliūdę dukros, sesuo, a n ū k a i ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476 2345. 

PENKERITJ METU MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
KASTYTIS IZOKAITIS 

Už a.a. Kastyčio sielą šv. Mišios bus aukojamos 
gegužės 19 d. 9:30val. ryto Tėvų Jėzui tų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame gimines , draugus ir pažįs tamus 
da lyvau t i šiose pamaldose ir k a r t u su mumis pasimels
t i už a.a Kastytį . 

L i ū d i n t i I z o k a i č i ų š e i m a 

G a r b i n g a m Rašytojui 

A.tA. 
VYTAUTUI ALANTUI 

m i r u s , ž m o n a i IRENAI , s ū n u m s ALGIUI su še ima ir 
G I N U I r e i š k i a m e gil ią užuo jau tą i r k a r t u l iūdime. 

"Į 
• Vanda ir Otonas Vaitai 

KAPU PUOŠIMO DIENĄ - MEMORIAL DAY, 
Sekmadienį, gegužės 27 dieną, 1990 m. 

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖSE 
ĮVYKS ĮSPŪDINGOS APEIGOS 

• I šk i lmės p ras idės lygiai 11 va l andą ryto šia tvarka: 
nuo suigėjų paminklo prasidės eisena ir žygiuos iki paruoš
tos estrados. Eisenoje ir programoje dalyvaus Petro Zalubos 
vadovaujamas dūdų orkestras. 

• A m e r i k o s legionierių D o n V a r n a s Pos tas ir Moterų 
Auxi: i r y dalyvaus eisenoje ir pagerbs už laisvę žuvusius 
kanu-. 

• Git—nių programą atliks o p e r o s solistas Algirdas Bra
zis :r Petro Zalubos dūdų orkestras. 

• P a g r i n d i n ę kalbą p a s a k y s Cook County Sheriff 
J a n u s E . O 'Grady . 

• Iški mėse su vėliavomis kviečiami dalyvauti šauliai, Neo-
Lithu snai, skautai. 

Pagrindinis kalbėtojas James E. O'Grady 

Visu?- lietuvius kviečiame dalyvauti ruošiamos*- apeigose. 
Lietuvių Tau t in ių Kapinių Vadovybė 

LITHUANIAN NATIONAL CEMETERY 
8201 >o. Kean Avenue, J u s t i c e . IL 60458 (708) 4584)638 

DRAUGAS, t rečiadienis . 1990 m. gegužės m ė n . 16 d. 

PADĖKA 
A.tA. 

VLADAS ŠIMOLIŪNAS 
Š.m. balandžio mėn. 16 d. mirus mylimam vyrui a.a. 

Vladui Šimoliūnui, šeimos ir gimines vardu, nuoširdžiai 
dėkoju visiems Los Angeles lietuviams, taip gausiai dalyva
vusiems t virš 200^ jo laidojimo apeigose. Prel Bartuškai už 
sukalbėta a.a. Vlado vėlės intencijai rožinj ir gerai api 
budinanti jautrų pamokslą; Šauliams, ramovenams ir šaulėms 
už sargybą prie karsto bažnyčioje ir palydint į kapines; sol. 
B. Vizgirdienei ir A. Pavasariui už maldingą giedojimą, 
pamaldų metu. taip pat muz. A. Jurgučiui ir parapijos choris 
tams; kapinėse atsisveikinimo žodi tarusiems inž. Ruokiui. 
inž. Kiškiui, J. Pažėrai, laidotuves pravedusiam A Bulotai 
ir Vlado draugams, nešusiems jo karsta: parapijos salėje pietus 
paruošusioms G. Plukienei. A. Uldukienei; Lietuvos Duktė 
rims už pyragus prie kavos. M. Kairienei už vaišių koordina 
vimą, P. Olšauskienei už salės sutvarkymą; organizacijų var 
du kalbėjusiems salėje; Amerikos Lietuvių piliečių klubo ir 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje pirm. inž. Kiškiu1. 
Birutiečių pirm. A Pažiūrienei, Lietuvos Dukterų pirm K 
Gasparonienei, Tautinės s-gos pirm. R. Šakienei. Radijo klubo 
ir žurn. pirm. V. Šeštokui, Liet. Bendr J. Rukšėnienei ir il
gos pažinties draugų prof. dr. Marijai Gimbutienei, visiems 
ir pavieniui sakau lietuvišką ačiū. Pagarbiai reiškiu £iiii* 
padėką užpirkusiems šv. Mišias už a.a. Vlado sielą ir gausiai 
jo vardu aukojusiems lietuviškai spaudai bei dabartinės Lie 
tuvos laisvinimo darbams paremti. Už tok) šiltą mano vyro 
a.a. V. Šimoliūno geros valios ir darbštumo įvertinimą dekin 
gai žvelgiu kiekvienam j akis ir drauge meldžiu Aukščiau
siąjį, kad Aname Pasaulyje būtų jam gailestingas 

Nuliūdusi žmona Stase 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Te le fona i - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te l e fonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Ca l i fo rn i a A v e n u e 
Te le fonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th S t r e e t - Tel. (1-312) 737-121.* 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Tel. <708> 974-4410 

9236 S. R o b e r t s R d . - Tel. (708) 430-5700 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 

Chicago. Illinois 60629 
312-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 6046? 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 30th Avenue 

Cicero, Illinois fr0650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s g a l i t e p a s i e k t i 
s k a m b i n d a m i 312-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONAI D M. PETKUS 
lAVVRENO C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1 4 2 4 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o . I l l i n o i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PKlEMIKSi TOSE 
T e l . ( 7 0 8 ) 6 5 2 - 5 2 4 5 



DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. gegužės mėn. 16 d. 

x Vysk. Vincen to Brizgio 
auksinio vyskupystės jubilie
jaus minėjimas įvyks birželio 10 
d. Sudarytas rengimo komi
tetas, kurio pirmininkai yra 
kun. Jonas Kuzinskas ir inž. 
Antanas Rudis . Komitetan 
įeina įvairių organizacijų atsto
vai. 

x Poezijos dienos artėja. 
Jos įvyks Jaun imo centre 
gegužės 25 d. 'penktadienį) ir 
gegužės 26 'šeštadienį!. Spal
vingą ir temomis įvairią pro
gramą atliks patys poetai ir ak
toriai. 

x Dr. Br . Vaškelis gegužes 
18 d., penktadienį, vadovaus 
vakaronei su prof. dr. Algiu 
Geniušu iš Vilniaus. Vakaronę 
rengia Lit. studijų ir tyrimų cen
tras Jaunimo centro kavinėje. 
Pradžia 7 v.v. Visi kviečiami. 

el grito 
BALTICO 

L o i :>*•*«* •W>tr'>« M M • *•***% ". 

x EI. G r i t o (Šauksmas) 
1987-1988. Tai Venezuelos di
džiojoje spaudoje tilpusių apie 
Lietuvos ir Pabaltijo okupaciją 
straipsnių rinkinys. Straipsniai 
iš laikraščiu perfotografuoti, 
rašyti daugiausia dr. Vytauto 
Dambravos . Knyga didelio 
formato, puslapiai nenumeruo
ti, rinkinys pusantro inčo sto
rumo. Iliustruotas. Informa
vimas Lotynų Amerikos — tai 
neįkainuojamas darbas, nu
šviečiantis sunkias Pabaltijo 
dienas. 

x P a r o d a - v a k a r o n ė Čiur
lionio galerijoje. Gegužės 16 
d., trečiadienį,7:30 v.v. Jaunimo 
centre Gytis Vaitkūnas, este
tikos istorikas, dailėtyrininkas 
iš Lietuvos kalbės apie Lie
tuvos dailės istorinį kelią, nacio
nalines mokyklos plėtote okupa
cijos sąlygomis ir jos reikšmę 
tautiniam atgimimui. Vaka
rones metu bus atidaryta Čiur
lionio galerijos darbų paroda, 
kuri veiks visą vasarą. 

(sk> 

A.lvokcitas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2M<> W 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel . (1-312) 776-?162 
14300 S Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pa^al --usitarima 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Ked/ie Avenue 

Chicago, IL 60620 

T e l . (1-312) 776-8700 
Darbo va! nuu 9 iki 7 vai. vak 

•>eštad 9 v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
V vtenis Lietuvninkas 

2501 VV 69th Street 
Chicago, I I 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Kasdien 9 - 6 vai vak 

lemais ir vakarais 
c pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ofcden A ve.. Ste. 1H-2 
Hinsdale. II 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Mokslo metų užbaigimas 
Jaunimo centre veikiančių li
tuanistinių mokyklų šį šešta
dienį, gegužės 19 d., vyks tokia 
tvarka: 9 vai. ryt° Jaunimo cen
tro maž. salėje šv Mišios Da
riaus Girėno ir Chicagos Aukš. 
lituanistinės mokyklų moki
n i a m s , mokytojams ir tė
veliams. Šv. Mišias aukos kun. 
Juozas Juozevįčius. Po Mišių 
maž. salėje vyks Aukšt. lit. 
mokyklos užbaigimo aktas . 
D a r i a u s Girėno mokyklos 
mokiniai po Mišių grįžta į 
klases, o jų tėveliai kviečiami 
susirinkti į Jaunimo centro 
posėdžių kambarį. 12 vai. Da
riaus ir Girėno mokyklos moki
niai, mokytojai ir tėvai renkasi 
Jaun. centro maž. salėje. Čia 
vyks mokslo metų užbaigimo 
iškilmės ir vaišės. Visi mokiniai 
prašomi vilkėti taut iniais dra
bužiais. 

x Č i u r l i o n i o a n s a m b l i o 
sąstate yra 67 asmenys — 
choristai ir instrumentalistai. 
Margučio rengiamas Čiurlionio 
ansambl io k o n c e r t a s bus 
gegužės 19 d., šeštadienį, 7 v.v. 
Jaunimo centre. Visi kviečiami 
atsilankyti. Bilietai gaunami 
Margučio raštinėje ir Vaznelių 
parduotuvėje. 

x Eleonora ir J u r g i s Skar
dis , Sault Ste. Marie, Ont. 
Kanada. Paul ius ir Birutė 
Gyliai. Olympia, Wash., „Drau
go" paramai atsiuntė po 50 dol. 
Kun. Jonas Pakalniškis, Little 
Neck, N.Y., - 25 dol., Halina 
Bagdonas ir Grasilia Meilus, 
Chicago, 111., po 20 dol. ir Hugo 
Bevehau atsiuntė 5 dol. auką. 
Visiems nuoširdus ačiū. 

x Vincas Žiobry s, Hickory 
Hills, 111., visuomenininkas, 
Mažosios Lietuvos veikėjas, 
Aldona Ruth Oak Lavvn, 111., 
Vytas J. Urba, Jupiter. Fla., 
Jonas Indriūnas, Roselle, 111., 
Ben N o r k ū n a s , Dearborn . 
Mich., V. Gudaitis. Toronto, 
Kanada , , ,Draugo" garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsė p r e n u m e r a t ą su visa 
šimtine. Labai dėkojame. 

x R. Lietuvių Bendruome
nė finansuoja 5 asmenims ke
lionę į demonstracijas Wa-

x VLIKo valdybos posėdis 
bus gegužes 19 d. NVashingtone. 
Bus svarstomas specialios komi
sijos, vadovaujant dr . A. 
Budreckui paruoštas, sovietų 
reparacijų Lietuvai apskaičia
vimas. Iš Chicagos į tą posėdį 
vyksta VLIKo tarybos pirmi
ninkė A. Kačinskienė ir val
dybos vicepirmininkas inž. P. 
Narutis. 

x Amer ikos Lietuvių Tau
t inės s-gos seimas, įvykęs 
1990.V.12-13 d. Bostone, iš
rinko pirmininku dr. Povilą 
Švarcą ir patvirtino jo pristatytą 
valdybą: Rūtą Šakienę, Joną 
Petronį, Ramūną Bužėną ir 
Karolį Milkovaitį. Visi iš Los 
Angeles. Californijos apylinkių. 

Mik. ŽVAIGŽDUTE 
Redaguoja J. Piacas. 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
Medžiagą siųsti: 3206 W. 85th Place, Chicago, IL 60629 

Viktoras Simaitis 

LIETUVIŲ MANIFESTAS 

Atsisakėm „nuo senojo svieto", 
Ir paikos bolševikų tvarkos! 
Mes nenorim raudonu Sovietų, 
Tik laisvos mylimos Lietuvos! 

Per ilgai rusų himną giedojom, 
Nors ir keikėme jį širdyje, 
Už vergiją maskoliams dėkojom 

x Medikamentus Lietuvai į 
paskirtą vietą sunkvežimiais 
veltui suvežti pažadėjo P.I.E. 
Nationwide Trucking Co. ir Nevilties ir mirties naktyje! 
Jonės Truck Lines. Su šiomis 
transporto bendrovėmis susi- Dėl supuvusios Markso idėjos 

Žemė vargo ir kraujo pilna! 
Net Maskva, ta tautų 

pavergėja, 
Slampinėja, kaip šuc. alkana! 

t a rė „Li thuanian 
komiteto nariai. 

Hotl ine ' 

x Žurnl. Antanas Juodva l 
kis , lietuviškos spaudos ir 
veiklos darbuotojas, Ilona ir 
Petras Dapkai, Stasė Kazlas, 
Onute Dainis, Kazys Kielius, 

Bunda žeme pavasario sėjai 
Ir šviesėja Tėvynės dangus! 
I gyvenimo Laisvės Alėją 

Kazys Ramanauskas, Emilija žengia laisvės pasilges žmogus! 
Susmaras, visi iš Chicago, 111., 
„ D r a u g o " rėmėjai, garbės 
p renumera to r i a i , pratęsė 
p r e n u m e r a t ą v iener iems 
metams su visa šimtine. Labai 
dėkojame. 

x Z. Gi rdauskas , Toronto, 
Kanada , ,Draugo" garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsė prenumeratą, pridėjo 30 
dol. „Draugo'" paramai, nusi
skundė laiške, kad dienraštis 
mažai deda žinių apie Kanados 
lietuvius, o per dažnai matomi 
tie patys veidai iš Chicagos lie
tuviškos veiklos. Ta proga 
malonu paminėti, kad Gir
dauskas anksčiau yra atsiuntęs 
visą šimtinę „Draugo" reika
lams, bet nebuvo paminėta 
spaudoje. Ats iprašome už 
neapsižiūrėjimą, o už aukas ir 
laiškutį tariame nuoširdų ačiū. 

x Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba ruošia pagerbimą Juo
zui Enčer iui . pasku t in i am 
korporacijos pirmininkui nepri
klausomoje Lietuvoje. Kviečia
mi visi korporan ta i bei 
visuomenė kuo gausiau daly-

LAIŠKAS I LIETUVA 

Miela močiute. 

Labas! Kaip pas Jus na
muose9 Pas mus blogos žinios. 
Mūsų prez identas Bushas 
nenori padėti Lietuvai, ypač 
dabartinių įvykių metu. J am 
svarbiau yra nesusipykti su ru
sais. Negražu sakyti, bet reikia 
pripažinti, kad jis apleido kitus 
Pabaltijo kraštus ir nenori 
Lietuvai padėti, norėdamas 
turėti stiprią Rusiją. Iš 
laikraščiu žinome, kad Jūsų 
ekonominė padėtis labai bloga, 
nes rusai neleidžia į Lietuvą 
įvežti alyvos ir kitų labai 
reikalingų prekių. Amerikos 
lietuviai Jums visaip stengiasi 
padėti: demonstruoja, rašo laiš
kus valdžiai. Mūsų mokykloje 
mokiniai rašo laiškus prezi
dentui ir kitiems valdžios ats
tovams. 

Dabar laukiu iš Jūsų at
sakymo. Man labai įdomu ir 
svarbu sužinoti, kas pas J u s 

shingtone. Norintieji dalyvauti, v a u t l p a g e r b i r n e birželio mėn. 9 d a b a r v y k s t a J e i n e b u s k o k i ų 

bet finansiniai nepajėgus, pra 
šome r e g i s t r u o t i s Al te : 
1-312-778-6900. 

(sk) 

x SPRANDINĖ (palendvi-
ca) , SKILANDIS , r ū k y t o s 
d e š r o s aukštos kokybės i 
Lietuvą - $84.00. T r a n s p a k , 
2638 W. 69 St.. Chicago, IL 
60629. tek 312-436-7772. 

(sk) 

x Tik pal iesk rankenė lę , ir 
„Kalba Vi lnius" . Taip veikia 
naujieji automatiniai Grundig 
radijai O gal norite sutaisydinti 
vokišką radiją0 Gradinskas. 
2512 W. 47th Str.. Chicago, IL. 
tel. 312-376-1998. 

(sk) 

x Lietuvos Laisvės dienos 
m i n ė j i m a s ! Sekmadien į , 
gegužės 20 d.. Pasaulio Lietuviu 
centras kartu su JAV Lietuviu 
Bendruomene, ALT'u. VLIK'u 
bei Lietuvių „Hotline" paminės 
Lietuvos nepr ik lausomybės 
atkūrimą. Programoj: 11 vai. šv. 
Mišios, po jų Illinois valstybės 
rezoliucija ir politinių vadų pa 
reiškimai, skirti Lietuvai. Lais
vės dienoje kalbės kongr. Ri-
chard Durbin. Dalyvauti pa 
kviesti senatorei i Alan Dixon 
ir Paul Simon bei kiti. Vėliau 
bus gegužine, bus galima apžiū
rėti Pas. Liet centrą, aplankyti 
Lietuvių tautini dailės muziejų. 
Vilniaus bažnyčių architektūros 
parodą ir Lietuvių „Hotline". 
Informacijai skambint i : A. 
Kavakienei a r b a I). Gylienei 
- (708) 257-8787 a rba Lietuvių 
„Hotl ine" - (708) 257-6777. 

< s k > 

d., 6 v.v.. Lietuvių Tautiniuose 
namuose, Čikagoje Programoje 
numatyta iškilminga sueiga, 
meninė programa, vakarienė ir 
šokiai . Kaina — 20 dol. 
asmeniui. Stalus ir pavienes 
vietas galima užsisakyti pas 
V i d ą J o n u š i e n ę , t e l . 
708-448-4520. 

(sk) 

x M A I S T O D E F I C I T A S 
LIETUVOJE! Prieš išvykdami 
aplankyti savo artimuosius Lie
tuvoje nepamirškite pasirūpin
ti deficitiniu maistu. Už $100.00 
„Žaibas" pristatys jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje 4 kg lietu
viško skilandžio, 2 kg. „Žalgi
rio" dešros. 2 kg. „Suvalkietiš
kos" dešros. 1 kg. „Sodžiaus" 
dešros, 1 kg. filė pievelėje. 
„ŽAIBAS" 9525 So. 79th Ave.. 
Hickory HUls, m . 60457, tel. 
(708) 430-7272. 

(sk) 

x Pa t r i a dovaninių prekių 
ir elektronikos parduotuvėse 
Chicagoje ir St. Petersburgo 
Beach. FL rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų. Lietuvoje pagei
daujamu, reikmenų didelį pasi
rinkimą. Priimam užsakymus ir 
iš kitų miestų. Siunčiame 
prekes į Vilnių ka rgo-oro lini
ja . Tel. 312-778-2100. 

(sk) 

x Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX REALTORS. Rimas 
Stankus , tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

*V*E*L*Y*K*0*S* 

Velykos - t a i Dievo 
sūnaus m i r t i s ant k r y ž i a u s 
i r p r i s i k ė l i m a s . K r i s t a u s 
me i l ė amžinai spindės mu
myse ne t i k Velykų, ry ta , , 
be t i r kiekviena, diena,. 

Lydia Bendora i t y t ė , 
7 k l . 

K. D o n e l a i č i o 
l i t . m o k y k l a 

kurie jai buvo reikalingi. Nori 
sugrįžti į namus, bet neberan
da išėjimo iš pilies. Padėkite jai 
surasti tikrą kelią. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 162 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Piešė Lina Gaižutytė, 7 kl. K. Donelaičio lit. mokykla. Piešinys iaimėjo 
III vietą lit. mokyklų piešinių konkurse. 

nors kliūčių, rengiamės šią 
vasarą pas Jus atskristi. 

Pasiilgus Tavęs, močiute. 
Karina. 

Karina Pau l iu tė , 
Dariaus Girėno lit. 
m-los 8 sk. mokinė. 

JĖZAUS KŪDIKYSTĖ 

(Legenda) 

Gegužės mėnuo skirtas Mari
jos garbei, tad verta prisiminti 
žmonių sukurtą pasaką-legendą 
apie Marija ir Jėzų. 

Kai Viešpats Jėzus užgimė, 
visame pasaulyje pasidarė gra
žiau: visi sodai pasipuošė 
gražiais žiedais, pievos žydėjo, 
žiedai kvepėjo, visur buvo 
ramiau ir linksmiau. Visa gam
ta, atrodo, pajaunėjo, o į žmonių 
šaltas širdis papūtė drungnas, 
meilę gaivinantis vėjelis. Dievo 
Motina, augindama ir gražiai 
mokydama Jėzų. vaikštinėjo su 
Juo po svietą. Vedžiojo Jį, už 
baltos, mažos rankelės paėmusi, 
po žydinčias pievas, skynė Jam 
žydinčias laukines gėleles. 
Vaikščiojo su Juo po kaimus, 
užeidavo j neturtingu žmonių 
prastus namelius, aplankydavo 
laukuose ganančius piemenėlius, 
rodydavo Viešpačiui Jėzui, ką 
žmonės dirba, kaip gyvena ir 
kaip pragyvena Vaikščiojo kas
dien į bažnyčia. į anktyvas 
pamaldas, o šeštadieniais į die
nos iškilmingas pamaldas su 
pamokslu. Marija mokė Jėzų 
gražaus elgesio ir mokė melstis 
į Dievą Tėvą esantį danguje. 

(Bus daugiau1 

V E L Y K O S 

Mes pradedame ruoštis šv. 
Velykoms kel ias savaites prieš 
Ve lykas . M a m y t ė nupe rka 
puošnius rūbus, valomės namą, 
e iname į bažnyčią. Šventos 
Velykos yra pati svarbiausia 
mūsų tikėjimo šventė. Šven
čiame Jėzaus nugalėjimą blogio 
ir prisikėlimą iš numirusių. Per 
Jėzaus auką dangus atsidarė vi
siems žmonėms. 

Kelias dienas prieš šventas 
Velykas mes išverdame kiauši
nius ir juos numarg iname įvai
riomis spalvomis. Velykų rytą 
tėtė margučius paslepia kieme. 
Po pusryčių a š su broliuku ir se
sute einame ieškoti margučių. 
Nėra lengva juos surasti , nes 
tėtė kai kuriuos paslepia po 
lapais, medžiuose, t a r p krūmų 
ir išdygusių gėlių. 

S u r a d ę v i su s m a r g u č i u s , 
einame į Mišias padėkoti Dievu
liui. Papras ta i visa šeima susi
r enka pas m u s vakarienei. Man 
smagu susitikti su savo dė
dėmis, tetomis ir pusbroliais. 

Velykos y r a atgimimo šventė. 
Atgimsta gamta , žmonių gera 
nuota ika ir meldžiamės už 
mūsų tėvynę — Lietuvą. 

Stefutė Utz, 3 sk. 
K. Donelaičio lit. m-la. 

V I E N A K O J Ė ŽĄSIS 

(Lietuvių tautosaka) 

Vienas kunigas laikė pas save 
berniuką, kur is j a m patarnau
davo. Kar tą švento Martyno 
d i e n ą š e i m i n i n k ė i škepė 
k u n i g u i žąsį. B e r n i u k a s , 
kun igu i n e m a t a n t , nulaužė 
žąsies koją ir suvalgė. Kai atėjo 
k u n i g a s v a l g y t i , p a k l a u s ė 
berniuko: 

— Kur dingo žąsies koja? 
— Žąsis neturėjo antros kojos. 

— paaiškino berniukas kunigui. 
Kunigas nusijuokė ir daugiau 

nieko nesakė. 
Po Kalėdų kunigas važiavo 

kalėdoti (lankyti parapiečius) 
savo parapijoje. Važiuojant pro 
karčiamą. pamatė žąsį, kuri tuo 
metu pr i t raukus koją stovėjo 
ant vienos kojos. Taip daro žąsys 
žiemos metu . 

— Mata i , kunige . — tarė 
berniukas. — kad žąsis tik vieną 
koją turi . 

Kunigas švilptelėjo — žąsis 
nuleido antrą koją. 

— Žiūrėki, šelmi, kad žąsis 
tu r i ir an t rą koją. 

— Kunige, buvo ir anai keptai 
žąsiai, t i k reikėjo švilptelėti -
būtų ir j i iškišus antrą koją. 

LIETUVOS TREMTINIAI 

(Berniuko eilėraštis iš Lietuvos) 
Ir kiek jau žuvo tremtinių, 
Daug vyrų, motinų, vaikų; 
Nors nebuvo j ie kalti, 
Tačiau buvo išvežti. 

Kokius jie šalčius 
Turėjo iškęsti, 
Betgi Laisvę jie 
Turės dar rast i . 

Eimut is Viršila 

GALVOSŪKIO NR. 141 
ATSAKYMAS 

Šiame aprašyme dalyvavo 12 
žmonių. 

GALVOSŪKIO NR. 142 
ATSAKYMAS 

Šiauriniame žemės pusrutuly
je dabar yra pavasaris, o pietų 
pusrutulyje — ruduo. 

GALVOSŪKIO N R . 
ATSAKYMAS 

143 

Pi rmas pardavėjas pardavė 7 
kriaušes už 10 centų, jam liko 
3 kriaušės. Antras pardavėjas 
pardavė 28 kriaušes už 40 
centų, jam liko 2 kriaušės. 
Trečias pardavėjas pardavė 49 
kriaušes už 70 centų, jam liko 
v i ena k r i a u š ė . L ikus ios 
kriaušės buvo parduotos po 30 
centų kiekviena. Taigi, kiek
vienas gavo po vieną dolerį 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 
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Pagal piešinėlių turinį nu
meriai tur i būti rašomi šia 
tvarka: 1, 2. 4, 3. 

GALVOSŪKIS NR. 161 
(Žiūrėkite piešinį) 

PY 

Tarp šių suraizgytų linijų yra 
pasislėpę šie dalykai: sraigė, 
skrybėlė, obuolys, saldainis 
(Lollipop), ledai (ice cream eone). 
Suraskite ir apibraukite tuos 
daiktus. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 163 

(Žiūrėkite piešinėlius) 

lilli i_u 

M e r g a i t ė užlipo į p i l i e s 
bokštą. Ten rado du dalykus. 

Čia matote tris palapines. Jos 
atrodo visos panašios, bet gerai 
įsižiūrėję, pamatytsite vieną 
skirtingą. Kuri iš jų išsiskiria? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 164 

Išspręski te šį pap ra s t ą 
uždavinį: 

Medžio šešėlis yra 15 metrų il
gio, lazdos šešėlis yra 5 metrų 
ilgio. Kurio aukščio yra medis, 
jei lazdos ilgis 6 metrai? 

(o taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 165 

Sakinį suda ro veiksnys , 
tarinys ir pažyminys. Ar galimi 
tokiame sakinyje kableliai? Pa
rašykite tokį sakinį. 

(5 taškai ' 

GALVOSŪKIU 
S P R E N D Ė J A M S 

Šiandieną baigiamas galvo
sūkių sprendimo sezonas. 
Vasara atostogų ir poilsio 
laikas. Kai pasibaigs galvo
sūkių atsakymai, bus suskai
čiuoti t a ška i ir paskelbt i 
duomenys. Tuo pačiu kartu bus 
paskirtos ir premijos. 

Dar kar tą kartoju, kad 
galvosūkių atsakymai nebus 
užskaityti, jei bus gauti po jų 
paskelbimo .Tėvynės žvaigždu
tėje". Jei kas turi te ypatingų 
sunkumų su laikraščio gavimu, 
rašykite redaktoriui, bus atsi
žvelgta. 

Naujas galvosūkių sezonas 
prasidės spalio mėnesi. Jei bus 
gauta pinigų premijoms iš 
Lietuvių Fondo, dar skelbsiu 
vasarini konkursą, panašų kaip 
pernai. 

Neužmirškite „T.Ž." ir vasa
ros metu. Paskaitykite, para 
šykite įspūdžių, nuotykių iš 
kelionių, stovyklų, perskaitytų 
knygų. 

Jaigykite A. Gustaičio naujai 
parašytą knygą „Sodininkai" ir 
vasarą perskaitykite. Iliustruo
ta, įdomi. Gaunama Švietimo 
Tarybos knygyne. 

Redaktor ius 


