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JAV siūlo pakaitalą 
kokaino auginimui 

Prekybinės privilegijos 
Andų kraštams 

Washington, DC. Preziden
t a s George Bush pirmadienį 
padarė pranešimą apie pre
kybos l engva t a s pagrindi
nėms Pietų Amerikos kokainą 
gaminanč ioms valstybėms, 
vadinamiems Andžių kraštams, 
Ecuadorui, Kolumbijai, Bolivi
ja i ir Peru, kad joms padėtų 
išvystyti alternatyvinius eks
portus. 

Šių susitarimų buvo prieita po 
Ecuadoro prezidento Rodrigo 
Borja apsilankymo, kada jis 
buvo priimtas JAV Kongrese. 
Tačiau tuo metu daug kas abe
jojo, ar iš to apsilankymo tie 
k r a š t a i turės konkrečios 
naudos. 

Ši programa atsako į vieną pa
grindinių Lotynų amerikiečių 
nusiskundimų: kad Amerikos 
politika per daug dėmesio skiria 
policiniam darbui ir netvarko to 
policinio darbo socialinių bei 
ekonominių pasekmių. 

Neuž tenka policinės 
pagalbos 

Vienas ekspertas apie karo su 
n a r k o t i k a i s ekonomines ir 
socialines pasekmes aiškina: 
„Kai sunaikini valstiečio kokos 
auginimo lauką, ir palieki jį be 
kito priimtino ekonominio pa-
kaitalo.jam tenka rinktis tarp 
emigravimo ar prisirašymo prie 
kokio nors revoliucinio fronto". 
Jo nuomone, prez. Bush planas 
„praplės šių kraštų ekonomi
nius pasirinkimus. Tačiau, jei 
n e a t s i r a s aiškių paska tų , 
nedaug kokos augintojų pereis 
prie kitų augalų auginimo". 

JAV Atstovų rūmų narys Sam 
Gibbons (D-Fla.), kuris pri
klauso prekybos pakomisijai, 
pareiškė, jog šis planas yra 
žingsnis į teisingą puse: ,,Aš jį 
remsiu ir tikiuosi, kad dauguma 
Kongreso narių tą irgi pada
rys". 

P a n a i k i n s importo m u i t u s 
Pagrindinis to plano elemen

tas, kur is prezidentinės prok
lamaci jos keliu į s iga lės 
rugpjūčio 1 d., yra importo 
muitų panaikinimas 67-iems tų 
keturių kraštų produktams — 
nuo šviežių braškių iki brangių 
dviračių rėmų. 

Pernai, JAV importai iš ke
turių Andų kraštų siekė 26.6 
mil. dol. Sumažinti muitai gali 
padidinti jų legalių gaminių pa
klausą, kas tiems kraštams 
sudarytų lengvatą, konkuruo
jant su kitais kraštais. Pa
vyzdžiui, pagrindinė šviežių 
braškių eksportuotoja Meksika, 
nepriklausanti tiems kraštams, 
ir toliau turėtų mokėti 1.5 pro
cento tarifą už Šį produktą 

Paska t in s a l ternatyvas 
Baltųjų rūmų pareigūnai aiš

kino, jog kitos to projekto dalies 
tikslas — padidinimas agrikul-
tūrinės paramos Andų kraš
tams — yra paskatinti kokaino 
auginimą pakeisti kitais gami
niais, konsultuojant su kiekvie
nu kraštu sužinoti, ką būtų 
genausia auginti pagal vietovės 
geografines-klimatines sąlygas. 
Galimų produktų tarpe būtų 
apelsinai, avokadai, arbata , 
kava, macadamia riešutai ir 
prieskoniai. Tačiau minėdamas 
tas galimybes, narkotikams 
pakaitalų ekspertas Rensselaer 
Lee priminė, jog auginimo cik 

las keičiant nelegalius augalus 
į legalius t ruks ilgiau negu 
perėjimo į kokos auginimą 
ciklas, kuris trunka tarp 18 ir 
24 mėnesių. 

Lee apskaičiavimu, iš Lotynų 
Amerikos kasmet yra ekspor
tuojama 400-500 tonų rafi
nuotos kokos, o 1987 m. kokos 
eksportas siekė tik 250 tonų. Jo 
apskaič iav imu, narkot ikų 
pirkliai iš to kasmet uždirba 
tarp 9 ir 10 bilijonų dolerių. 
Tokią paskatą nugalėti nebus 
lengva. 

Veiks esančių tarifų 
s is temos rėmuose 

Šis praplėtimas nuo muito 
atleidžiamų importų yra jau 
esančio įstatymo dėl muitų 
atleidimo rėmuose, pagal kurį 
įvairios į JAV importavimo 
lengvatos suteikiamos 130-čiai 
besivystančių kraštų. Prez. G. 
Bush taip pat pranešė sieksiąs 
išrūpinti Kongreso pritarimą 
įstatymui palengvinti tarifus 
tiems keturiems kraštams, kas 
dar praplatins jų ekonomines 
lengvatas. 

Per paskutiniuosius šešerius 
metus, JAV neapmuituoja dau
gumos P ie tų Amerikos i r 
Karibų pajūrio kraštų gaminių. 
Tačiau į šių gaminių tarpą 
neįeina JAV ekonomijai Jau t 
rūs gaminiai", kaip tekstilės, 
avalynė, kurie konkuruotų su 
JAV svarbiais vietiniais ga
miniais. 

Birželio 27 d., prez. Bush 
paskelbė, jog JAV galutinis 
tikslas yra prieiti prie laisvos 
prekybinės rinkos Šiaurės , 
Centrinei ir Pietų Amerikai, t.y. 
jokia prekyba tarp šių konti
nentų kraštų nebūtų apmuituo-
jama. 

Neseniai JAV tokią sutartį 
jau sudarė su Kanada ir jau 
eina ta kryptimi derybose su 
Meksika. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— J A V Aukščiausiojo Teismo 
teisėjas William J. Brennan.Jr. 
atsistatydino iš pareigų dėl ..pa
žengusio amžiaus ir sveikatos". 
Nesitikėtas liberališkų pažiūrų 
84-mečio teisėjo atsistatydini
mas duos prezidentui George 
Bush progą jo vieton nominuoti 
jo pažiūroms palankesnį teisėją. 
Brennan buvo amžiumi vyriau
sias Aukščiausiojo Teismo tei
sėjas. 

— Washington. DC, apeliaci
nis teismas atmetė nuosprendį 
prieš buvusį Baltųjų rūmų 
pareigūną Oliver North, nes 
atrodo, kad teisme buvo nau
doti neleistini parodymai. 

Seoul. Korėjoje atsistatydino 
visi 80 opozicijos delegatai par
lamente, reikalaudami naujų 
generalinių rinkimų. Tai pir
mas toks įvykis, kad opozicijos 
nariai vieningai pasielgtų. 

— Mongolijos gyventojai 
liepos 22 d. pradėjo balsuoti pir
muose savo krašto daugiapar
tiniuose rinkimuose. Šio ko
munistų valdomo krašto visuo
tiniuose parlamento rinkimuose 
dalyvauja komunistai ir penkios 
opozicinės partijos, visos sie
kiančios pakeitimų rinkos eko
nomijos link 

Sovietų Sąjungoje 
sunkėja ekonominė 

padėtis 

Jungtinių Tautų pulkų delegatai (dešinėje) susitinka su Šiaurės Korėjos delegatais Šiaurės-Pietų 
Korėjos pasienyje Panmunjom. Tarp kitų reikalų buvo tariamasi apie visų karinių pabūklų 
išvežimą iš Panmunjom prieš pradedant derybas apie abiejų Korėjų susijungimą rugpjūčio mėnesį. 

JAV veiksmas Kambodijos 
atžvilgiu pavėluotas 

Phnom Penh. Pol Pot vado
vaujami ir Kinijos remiami 
Khmer Rouge komunistai suki
lėliai artėja prie centrinės pro
vincijos sostinės, kuri yra t ik 60 
mylių į šiaurę nuo Kambodijos 
sostinės Phnom Penh. Tuo pačiu 
metu buvusio Kambodijos vado 
princo Sihanouk vadovaujami 
rezistentai iš v ie tnamieč ių 
dalinių atkovojo Stoung mies
telį, esantį 100 mylių į šiaurę 
nuo Phnom Penh. 

Tačiau anot vieno Azijos vals
tybės diplomato, JAV pastangos 
tartis su Vietanmu dėl Khmer 
Rouge stabdymo j a u esančios 
pavėluotos, nes didieji Khmer 
Rouge laimėjimai paskutiniuoju 
metu yra dėka Kinijos per 
vienuolika metų žymiai padi
dintos karinės paramos pasta
riesiems. Apskaičiuojama, kad 
Khmer Rouge sandėliusoe da
bar yra ginklų ir amunicijos 
vieniems metams. 

J A V v e i k s m a s t ik 
pa ska t i n s suk i l ė l ius 

Vakarų diplomatai nemano, 
kad JAV atšaukimas savo pa
ramos Kambodijos opozicinei 
koalicijai Jungtinėse Tautose ir 
JAV pažadas neleisti Khmer 
Rouge frakcijai vėl įsigalėti 
sumažins stiprėjančias kauty
nes. Priešingai, jų nuomone, tai 
tik paskatins juos aršiau kovoti. 

Azijos kraštų diplomatai JAV 
pažadą remti tik nekomunis
t ines opozicines g r u p e s 
pavadino nereal is t išku. Jie 
sakė . kad JAV t e i k i a m a 
nekarinė parama nekomunis-
tams neišvengiamai pasieks ir 
Khmer Rouge, nes jie kontro
liuoja sus i s i ek imo k e l i u s , 
kuriais eina karinė pagalba iš 
Beidžingo, Kinijos. Vienas azi
jietis diplomatas paaiškino: 
„Khmer Rouge nekomunistams 
neduos Beidžingo siunčiamų 
ginklų, jei šie nesidalins iš JAV 
gaunamomis kitomis medžiago
mis". 

Vie tnamas i rg i blogoje 
padė ty je 

Praėjusį savaitgalį Vietnamo 
remiama vyriausybė Phnom 
Penh stengėsi suskaldyti opozi
cinę koaliciją, per savo žinių 
agentūrą sakydami, jog JAV pa
keistoji politika duoda princui 
Sihanouk progą bandyti su
jungti Vietnamo vyriausybės 
dalinius su nekomunsitinėmis 

opozicinėmis grupėmis prieš 
Khmer Rouge. Tačiau princo 
Sihanouk atstovas Beidžinge 
pareiškė, kad princas neturi 
jokių planų pereiti į vietna
miečių remiamos vyriausybės 
pusę. 

Dabartinės Kambodijos vy
riausybės silpnėjančia poziciją 
parodo ir jos raginimas, kad 
opozicija priimtų paliaubas, 
grįžtų į derybas dėl Australijos 
suformuluoto taikos plano, 
k u r i a m e siūloma sudary t i 
Aukščiausiąją Nacionalinę Sau
gumo tarybą. į kurią įeitų 
visos dabar kovojam os grupės 
Tuo pačiu metu per Kambodijos 
valstybines žinias n v o pripa 
žinta, jog vyriausvhes kariuo
menė ir milicija nebepajėgian
čios nugalėti opozic -os kovoto
jų karo lauke. 

i 

Korėjiečių ginčai dėl 
sienos atidarymo 

P a n m u n j o m . Korėja. Vyks
tan t ginčams tarp Šiaurės ir 
Pietų Korėjos dėl ;ienos ati
darymo, pirmadie- padidėjo 
įtampa tarp abiejų •• jistybių dėl 
rugpjūčio 15 d. sieros atidary
mo. Tą dieną bus -venčiama 
45-ji sukaktis Japor.i nugalėji
mo ir Korėjos išs: įdavimo iš 
Japonijos valdžios <uri truko 
nuo 1910 iki 1945 rr.tų. NUO II 
jo pasaulinio karo p ">aigos, nei 
viena, nei kita pux leido savo 
piliečiams laisva; r*r sieną 
judėti. 

š iaurės Korėjo- /riausybė 
sost inėje Pyont. ang šio 
mėnesio pradžioje p-.uiešė, jog 
rugpjūčio 15 d. tnr.s dienoms 
atidarys Panmunjr-- esantį įva
žiavimą į Šiaure- 'rėją, kad 
Pietų korėjiečiai Į ėtų daly
vauti bendroje vis korėjiečių 
konferencijoje. 

Pietų Korėjos pre; mantas Roh 
TaeWoopenktad.fr atsiliepė, 
kad jis Panmunj' praėjimą 
atidarysiąs penkir —- dienoms, 
pradedant rugpjiV 13 d. ir 
perėjusiems leis ke. iti kur tik 
nori. Į tai Pyongya c pirmadie
nį atsakė, pareikšd, - , jog tega 
Įima kalbėti tik ai m pateik 
tą sienos atidaryrr :rojektąir 
sukritikavo Seou r aną kaip 
„klastingą rekla: . propagan
dos t ikslams". 

Tad pirmadieni ; tų Korėjos 
televizijoj pasiro^. "ys Seoulo 

Naujas Ukrainos 
prezidentas 

Maskva Ukrainos parlamen
tas prezidentu išrinko Leonid 
Kravčuk, 56 m. Ukra inos 
Komunistų partijos antrąjį 
sekretorių. Prezidento rin
kimuose dalyvavo 27 varžovai. 

Nors Ukrainos parlamentas 
liepos 16 nu ta rė , jog šios 
respublikos įstatymai galiosią 
virš sovietinių ir kad Ukraina 
turint i teisę sukur t i savą 
kariuomene, valiutą, pilietybės 
įstatymus ir bankų sistemą, ne 
visi ukrainiečiai, anot AP žinių 
agentūros praneš imo, nori 
nepriklausomybės. Ukrainoje 
nepriklausomybės kūrimo pro
cesas nėra pažengęs taip toli 
kaip Pabaltijo krštuose. 

Ginčai Ukrainos parlamente 
dėl nepriklausomybės netie
siogiai privedė prie respublikos 
prezidento Vladimir Ivaško at
sistatydinimo. Jis tuomet tapo 
Ukrainos KP vado deputatu. 

Ukrainos Helsinkio grupės 
atstovas Anatoly Dotsenko 
užgyrė Kravčuko išrinkimą. 
..Respublikos vadų tarpe jo 
požiūriai yra liberališki. Be to, 
Leonid Kravčuk yra tautiniai 
sąmoningas ukrainiet is , re
miantis Ukrainos tautinį at
gimimą ir jos laisvą apsispren
dimą". 

Dotsenko nuomone, Kravčuk 
nepasisakys už išstojimą iš 
Sovietų Sąjungos, bet rems 
posūkius į didesnį savaran
kiškumą. Priimadamas savo 
išrinkimą, Kravčuk pareiškė 
parlamentui: ..Remsimės de
mokratinės visuomenės princi
pais, sovietine galia ir so
cialistiniu pasirinkimu, o taip 
pat ir primtąja Ukrainos vals
tybinio suverenumo deklaraci 

ja" 

vyriausybės ministeriai ir pa
reiškė, jog jie šaukiasi pasita
rimų su Šiaurės Korėja dėl 
sienų atidarymo sąlygų. 

Sienos atidarymui Pyongyang 
reikalauja, kad Pietų Korėja nu 
griautų betonine sieną, kurią 
Pietų Korėja išsigina pastačiusi, 
kad panaikintų antikomunisti
nį nacionalinio saugumo įstaty
mą ir paleistų iš kalėjimo disi
dentus, įkalintus už savo gimi
nių lankymą Šiaurės Korėjoje. 

Gynybos ministras Lee Sang 
Hopon pranešė, jog Seoul 
priėmė Pyongyang pateiktą 
pasiūlymą bendrai ištirti sienos 
pastatymą 

M a s k v a . Sovietų ministeris 
p i rmininkas Nikolai Ryžkov 
valstybinio laikraščio „Izvesti-
j a " sekmadienio laidoje perspėjo 
krašto gyventojus, kad sociali
nės įtampos greičiausiai didės 
Sov. Sąjungoje, nes maisto t rū 
kūmai blogės ir pradės t rūkt i 
užsienio valiutos javų pirkimui. 

Jo atsišaukime buvo išvardin
tos įvairios ekonominės proble
mos: nuo augančios juodosios 
rinkos, per kurią vis daugiau so
vietinių maisto gaminių iške
liauja į užsienį pro Rytų Eu
ropos sienas,iki sovietinės mais
to gamybos stagnacijos. 

S u s p e n d u o t a s pas i en io 
pa la i svė j imas 

Norėdamas sustabdyti juodąją 
rinką, Ryžkovas paskelbė, jog 
la i svesnis t a rp respub l ik in i s 
judėjimas, kuris buvo įvestas 
pr ieš dvejus metus , nor int 
palengvinti sovietų sienos su 
Čekoslovakija ir Lenkijos truk
domus šeimų ryšius, dabar bus 
panaikintas . Tą reikėję pada
ryti , nes juodosios rinkos vers
l ininkai šį atlais\ inimą pikt 
naudojo, važinėdami pigia kai
na Sovietų Sąjungoje pirkti val
džios subsidijuojamų maisto 
įmonių produktus ir juos par 
duodant Rytų Europos kraš
tuose aukštesnėmis kainomis. 

Ryžkovas skundėsi: „Čekos
lovakija yra pilna mūsų gami
nių. Vyksta didelio masto spe
k u l i a c i j a , ir čekų policija 

nepajėgia jos sukontroliuoti". 
J is taip pat minėjo, jog didelis 

kainų skir tumas tarp Sovietų 
Sąjungos ir Rytų Europos kraš
tų skatina asmenis važinėti tarp 
Rytų Europos ir sovietinių res
publikų grynai spekuliacijos 
tikslais O padidinimas sienų 
kontrolės t ik suerzina pasienio 
gyventojus. 

Dingo j avų derl ius 
Kalbėdamas apie šįmetinį ja

vų derlių, Ryžkovas sakė neži
nąs, kur dingsta javų derlius, 
nes jis nepasiekiąs valstybinių 
aruodų Davė pavyzdį, jog šįmet 
iki liepos men. vidurio valdžios 
aruoduose buvo tik 7.5 milijonai 
tonų javų, tuo tarpu kai tuo pa
čiu metu pernai jų buvo 12.7 
milijonai tonų. 

K a d a n g i perna i Sovietų 
Sąjungos žemės ūkis tepajėgė 
pateikti tik 59 milijonus tonų 
kviečių, 44 milijonus tonų teko 
importuoti, už tai sumokant 
kieta valiuta, kurios vis mažiau 
lieka. Neminėjo kiek Sovietų 
Sąjunga turi užsienio valiutos 
rezervų. 

Ryžkovas skundėsi, jog nežiū
rint to. kad šįmet buvo prana
šaujamas geras derlius, kolcho
zai nepriima nustatytų planų ir 
nesirašo kontraktų. Valdžia 
nebepajėgia išreiklalauti pro
dukcijos, kas ekonomijai ken
kia. Tuo tarpu atrodo, kad javų 
augintojai laukia geresnių 
pasiūlų iš juodosios rinkos. 

Lietuvos komunistai apie 
1940 liepos 21 

Viln ius . Lietuvos Komunistų 
partija liepos 19 „Tiesoje" at
spausdino savo Pareiškimą dėl 
1940 metų liepos 21 įvykių Lie
tuvoje. J a m e rašoma, jog Lietu
vos inkorporavimas Sovietų 
Sąjungon „išliko kaip brutali 
l i e tuv ių t au to s vals tybinio 
apsisprendimo klastotė, tary
binio okupacinio režimo prie 
varta įgyvendintos krašto anek
sijos svarbiausioji grandis". 

Pripažįstama, jog Liaudies 
seimo rinkimai buvo suklastoti. 
kad Lietuvos įstojimas buvo tik 
akims surežizuotas, kad Lietu
vai duotas „popierinis su vėre 
ni te tas" . 

Taip pat rašoma, jog nors LKP 
1938-1939 m. mėgino „tarti 
savo žodį", ginant Lietuvos 
nepriklausomybę, „LKP nega 
Įėjo ir nesugebėjo atlikti pat 
riotinės jėgos ir pozityvaus poli 
tinio veiksnio vaidmens ... Ne 
žinodami visos tiesos apie stali 
nizmo nusikaltimus, socializmo 
deformacijas, komunistai... pro
pagavo tar iamus liaudies sie
kius įsijungti į TSRS" Rašo
ma, kad „LKP veikla stalininio 
režimo metais buvo nesava
rankiška ir tam tikrais atvejais 
netgi nusikaltėliška". 

Rašoma, jog atsikyrusi nuo 
Maskvos, „tapusi savarankiška, 
pripažinusi daugiapartinę siste
mą ir skatinusi jos formavimą 
Lietuvos Komunistų partija 
r y ž t i n g a i pasuko Lie tuvos 

— Sirijos prez. Hafez ai Assad 
baigė pirmąjj Sirijos vynausy 
bės apsilankymą Egipte per 13 
metų, per kurį principiniai 
sutiko remti Egipto pastangas 
s i ek t i t a i k a u s sp rend imo 
Arabų-Izraelio konfliktui. 

valstybės atkūrimo, socialinio 
teisingumo, demokratijos keliu. 
Šių dienų komunistai negali 
jaustis atsakingi už to meto ir 
tų komunistų istorines klaidas, 
nuo kurių ideologijos ir veiksmų 
jie atsiribojo. Atsisakiusi bolše
vizmo prakt ikos ir teorijos 
principų. LKP smerkia tą kelią, 
kuris vedė į Valstybingumo ir 
Nepriklausomybes pragaištį. 
Komunistams, kaip ir visiems 
doriems Lietuvos žmonėms, 
liepos 21 — data, primenanti 
tragišką lietuvių tautos likimą 
sudėtingame ir prieštaringame 
įvykių verpete . žūtbūtiniame 
dviejų didžiųjų valstybių susi
dūrime. Iš kovo 11 aukštumos 
šios datos šventimas praeityje 
primena farsą". 

„Šiandien LKP kaip kairioji 
politinė jėga yra pasiryžusi 
žengti su savo tauta, siekti visų 
Respublikos politinių jėgų kon
solidacijos ir santarvės, įtvirti
nant Lietuvos Nepriklauso
mybę". 

Pareiškimą pasirašė Lietuvos 
Komunis tų partijos Centro 
komiteto biuro nariai. 

KALENDORIUS 

Liepos 25 d.: Šv. Jokūbas 
apaštalas. Kristupas. Valen
tina, Aušra 

Liepos 26 d.: Šv .Joachimas 
ir Ona. Marijos tėvai. Gluosnis, 
Greitute 

O R A S CHICAGOJE 

Saulė teka 5:37, leidžiasi 8:19. 
Trečiadieni temperatūra 83 F 

<28C\ naktį 61 F < 16 O . dalinai 
saulėta 

http://TaeWoopenktad.fr
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SgyMEs 
G L 0 3 0 J A CHICAGOS SKAUTIN INKIŲ -KŲ R A M O V Ė 

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

VAKARONĖ SU SVEČIAIS 
IŠ LIETUVOS 

Chicagoje lankantis Lietuvos 
Skautų sąjungos dvasios vado
vui kun. Sigitui Tamkevičiui ir 
Lietuvos Skaučių Seserijos 
dvasios vadovui kun. Antanui 
Gražu l iu i , biržel io 22 d. 
Jaunimo centre jiems buvo 
suruošta susipažinimo su vietos 
skautininkais vakarone. 

Po šv. Mišių Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, ku r i a s k u n . S. 
Tamkevičius koncelebravo kar
tu su čikagiškiais kunigais Juo
zu Vaišn iu , dr . Kęs tuč iu 
Trimakų, J. Dauginčiu ir J. 
Gutausku, susipažinimui ir 
pabendravimui susirinkta Jau
nimo centro mažojoje salėje. 
Vakaronę ruošė Chicagos Skau-
tininkių draugovė. Dalyvavo ar
ti 150 asmenų, daugiausia 
skaut in inka i , -ės . Vakaronę 
sklandžiai pravedė Skaut i -
ninkių draugovės draugininke 
s. Aldona Palukaitienė. 

Pasveikinusi susirinkusius, 
vakarones vedėja prie stalo 
scenoje vietas užimti pakvietė 
abu garbingus svečius — s. kun. 
Sigitą Tamkevičių ir s. kun. 
Antaną Gražulį, LSS Tarybos 
vicepirm. vs Ireną Kerelienę, 
ASS vadijos pirm vs fil Danutę 
Eidukienę, vs fil kun. Juozą 
Vaišnį ir LS Brolijos Vyriausia 
skautininką vs Gediminą De
veiki. 

Su svečiais supažindino vs fil 
kun. Juozas Vaišnys. Trumpa, 
suvalkietišku sąmojum perpin 
ta kalba. kun. J. Vaišnys apibū
dino abiejų svečių religinę ir vi
suomeninę veiklą, iš Lietuvos 
okupanto patirtas represijas, 
dabartinius įsipareigojimus. Ke
liais sakiniais paminėjo jų 
kilmę — abu dzūkai, kilę iš 
gausių šeimų. 

I susirinkusius prabilti pa
kviestas kun. S. Tamkevičius 
visų s impat i jas la imėjo 
nuoširdžiu žodžiu, malonia 
šypsena. Pasidžiaugęs Dievo 
valia stovįs prieš šią audienciją 
JAV, o ne Sibire (kur žmonių 
valia dar turėjęs būti) — gvil
deno lietuvių išeiviją domi
nančius klausimus — dabartinę 
padėtį Lietuvoje ir Sovietų 
Sąjungoje bei ten vykstančių 
permainų priežastis. Plačiau pa
ryškino kelius, kuriais 50 metų 
eita prie kovo 11-osios — Lietu
vos Nepriklausomybės a t s 
tatymo paskelbimo. Tai bu
vo skausmingas žmonių gy
vybes aukomis kankinių, 
tremtinių, kalinių, partizanų, 
kovotoju del religinių įsiti

kinimų ir žmogaus teisių — 
žmonių kančia, tėvynės meile ir 
gyvybės auka pašvęstas kelias. 
Didelę reikšmę turėjusios ir išei
vijos nenuilstančios pastangos 
bei tikėjimas tau tos išsilaisvi
nimu ir Nepriklausomybės ats
tatymu. 

Kalbėdamas apie įvair ius 
atgimimo Lietuvoje reiškinius, 
plačiau sustojo ir prie Lietuvos 
Skautų sąjungos ats ikūrimo ir 
dabartinės jos veiklos. Komu
nistų partija pradžioje bandė 
kontroliuoti atsisteigiančias or
ganizacijas. Ypač paranki atro
dė skautų organizacija, kuriai 
norėta pripažinti tik išviršinė 
forma — uniformos. Džiugu, kad 
senųjų skaut ininkų ir susipra-
tus io p a t r i o t i š k o j a u n i m o 
pastangomis Skautų sąjunga 
a tkur ta pagal jos ideologiją ir 
paskirtį. Nors pradžioje kom
jaunimo buvo bandoma įvairiai 
varžyti skaut iška veikla, ji ple 
čiasi, apjungdama vis daugiau 
jaunimo. J a u leidžiama skau
t a m s s t e i g t i s mokyk lose . 
Stovyklaujama. Skau ta i jau 
užima reikšmingą vietą ir tokią 
užims Nepriklausomoje Lietu
voje. Numatomas gražus tarpu
savio sugyvenimas visų Lietu
voje atsisteigiančių jaunimo 
organizacijų. S k a u t a m s dar 
t rūks ta vadovų — senieji jau 
nebepajėgūs, o jauniems dar 
t rūks ta patyrimo. Įvertinama 
pernai Lietuvos skautų vadovų 
paruošiamoje stovykloje daly
vavusio JAV skautų vadovų bū-
rel io į n a š a s . T u o m i buvo 
parodytas gražus pavyzdys ir 
ki toms organizaci joms, kad 
neužtenka vien dolerių, bet 
reikalinga ir kitokia pagalba — 
reikia ne vien medžiaginės 
paramos, bet tarpusavio ryšių, 
a p s i l a n k y m o ir pavyzdžio 
parodymo. I v.s. Sigito Miknai-
čio paklausimą, kas atsitiko su 
ateistų vaikais, įsijungusiais i 
s k a u t i š k ą veiklą , k u n . S. 
Tamkevičius paaiškino, kad 
pernai žiemą skauta i mokėsi 
k a t e k i z m o , s u s i p a ž i n o su 
tikėjimo tiesomis, krikštijosi. 
Dabar nesą problemos, jei 
ateina apie tikėjimą nežinan 
tieji. Prieš tikėjimą nusiteikę, 
neturėtu stoti į skautus . 

Savo kalba kun. S. Tamkevi 
č ius baigė padėkos žodžiu 
išeivijai už jos pastangas Lie
tuvos laisvinimo reikaluose ir 
įvairiopą pagalbą Lietuvai to
kiose pat pastangose. Jo kalba 
buvo labai nuosekli, aiški, tad 

Svečiai iš Lietuvos susitinka su LSS vadovą:- Chicagoje. Iš k.: vs fil. kun. Juozas Vaišnys, SJ, 
LS Brolijos Vyriausias skautininkas vs Gedirr.:nas Deveikis, Akademinio Skautų sąjūdžio vadi
jos pirm. vs fil. Danutė Eidukienę, Lietuvos Skautų sąjungos dvasios vadovas s. kun. Sigitas Tam 
kevičius, Lietuvos Skaučių Seserijos dvasios vadovas s. kun. Antanas Gražulis ir LSS Tarybos 
vicepirm. vs. Irena Kerelienė. N u Q t r j T a m u l a i č i o 

ir paklausimų daug nebuvo. 
Mielus svečius LSS vardu 

sveikino Tarybos vicepirminin
kė vs Irena Kerelienė, Akade
minio Skautų sąjūdžio vadijos 
pirm. vs fil Danutė Eidukienę, 
LS Brolijos Vyriausias skauti
ninkas vs Gediminas Deveikis, 
„Aušros Vartų" tunto tunti-
ninkė ps. Jolanda Mockaitienė, 
„Kernavės" tunto tuntinikė ps. 
Irena Meilienė, „Lituanicos" 
tunto atstovas vs Jonas Paronis, 
„Nerijos" jūrų skaučių tuntui 
atstovaujanti jvs Irena Regienė 
Chicagos skautininkių draugo
vei a ts tovavusios s. Nijolė 
Balzarienė ir s. Zina Pociene 
Chicagos skautininkų ir skau
tininkių vardu sveikino vs fil 
Antanas Paužuolis ir vs Halina 
Moliejienė. Sveikinant buvo 
įteikta skautiškų leidinių ir 
vokeliai su piniginėmis dova
nomis. 

Svečiai padėkojo už malonų 
pr iėmimą ir pareiškė, kad 
gautas pinigines dovanas auko 
ja Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos leidimo reikalams. 
Dalį dalyvių toks sprendimas 
nustebino. Lietuvos Kroniką vi
si vertina, bet šios aukos buvo 
skiriamos Lietuvos skautijai. 
Tai pamoka ateičiai, kad turint 
mintyje tikslą, reikia jį iš 
anks to t iks l ia i paaiškint i . 

Visiems sustojus ratu (šį kartą 
ratas buvo tikrai didelis), jūrų 
budžiui dail. Algiui Trinkūnui 
akordeonu pritariant, buvo pa
dainuota, užbaigiant „Lietuva 
brangi" ir tradicine ..Ateina 
nakt is" . 

Rengėjoms — Chicagos skauti
ninkių draugovės narėms kvie
čiant, buvo gardžiuojamasi jų 
pačių paruoštais ir paaukotais 
skanėstais, gurkšnota kava. 
bend rau j an t tarpusavyje, 
susipažįstant su mielais svečiais 
iš Lietuvos. 

Chicagos Skautininkių drau
govė, skubiai suruošusi šią susi
pažinimo vakaronę, užsitar 
nauja visų dalyvių nuoširdaus 
„Ačiū!" Mieliems svečiams — 
malonios viešnagės JAV, lai
mingos kelionės ir sėkmingos 
darbuotes gausiuose įsiparei
gojimuose. 

IR 

BAIGIASI TERMINAS 
KANDIDATU SIŪLYMUI 

LSS Vadovybės r inkimų 
prezidiumas praneša, kad kan
didatus į LSS Vadovybę siūlyti 
terminas baigiasi š.m. rugpjūčio 
1 d. Kandidatų į visus LSS 
Vadovybės postus siūlymo pro
cedūra buvo nurodyta visiems 
LSS vadovybės rinkimuose 
dalyvauti užsiregistravusiems 
LSS nariams.-ėms. Siūlomų 
kandidatų pnstatymo lapai su 
siūlančiųjų parašais, o taip pat 
pridėtu raštišku siūlomo as
mens sutikimu, siunčiami LSS 
Vadovybės rinkimų prezidiumo 
pirmininkui fil. Leonui Mas-
kaliūnui, 6 Brook Lane, Palos 
Park, IL 6C484. Tel. 7 0 8 -
361-5128. 

ASS STUDIJŲ DIENOS 

Šįmetinės s'udijų dienos vyks 
rugpjūčio 17 19 dienomis Lie
tuviu centre 'emonte. 

Stovykla - <tudijų dienos pa
vadinta ..Ko > 11-toji", atsižvel
giant į polit rsius įvykius Lietu
voje. Pakvvsti paskaitininkai 
praplėsti mūsų žinias apie kovo 
11-tos dienos įvykius. 

Tikimasi VISTI ASS narių daly
vavimo. Registracijos reikalais 
kreiptis : Joną Vanakojį. tel. 
312-585^19. 

STOVYKLOS 

Liepos 28 - rugpjūčio 4 d . -
Europos rajono s k a u t ų ir 
skaučių stovykla Lietuvių Sody
boje, Anglijoje. 

Liepos 28-rugpjūčio 5 d.— 
Jūrų skautų ir skaučių buria
vimo stovykla prie Muskegen 
ežero, Michigane. 

Liepos 28 - rugpjūčio 5 d . -
Ramiojo Vandenyno rajono 
skautų ir skaučių stovykla 
„Rambyne", Big Bear kalnuose, 
Californijoje. 

R u g p j ū č i o 1-15 d. — 
Mažosios Lietuvos skautų,-čių 
stovykla, Skomantuose, Lietu
voje. 

Rugpjūčio 5-18 d. — Kana
dos rajono skautų.-čių stovykla 
„Atgimimas" vyks „Romuvos" 
stovyklavietėje. 

Rugpjūčio 16-19 d. — Akade 
minio skautų sąjūdžio stovykla 
— studijų dienos Chicagos apy
linkėse. 

Rugpjūčiol8-25 dienomis 
— „Ąžuolo" ir „Gintaro" va
dovų, -ių mokykla-s tovykla 
B.S.A. Camp Resolute. Bolton. 
MA. 

Rugpjūčio 19-26 dienomis 
— Atlanto rajono skautų ir 
skaučių stovykla. B.S.A. Camp 
Resolute. Bolton. MA. 
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Klaipėdoje tęsiama Nepri
klausomos Lietuvos laikais 
pradėtoji ..Jūros dienos" tra
dicija. Šįmetinėje dalyvavo ir 
Klaipėdoje a ts ikūrę jū rų 
skautai, apie tai š.m. „Tiesos" 
liepos 3 d laidoje rašo pernai su 
Lietuvos buriuotojais transat 
lantineje kelionėje Klaipėda — 
Nevv Yorkas dalyvavęs žurnalis
tas Gediminas Pilaitis. Straips
nelis, pavadintas „Mes — Balti
jos vaikai", papuoštas ir prie 
kapitono L Stulpino paminkli 
nio antkapio su vėliava budin
čių jūrų skautų nuotrauka. 
Rašoma: 

„Gyvename prie Baltijos, bet 
jūra dar netapusi mūsų savasti
mi. Laivyną valdo sąjunginės 
žinybos. Klaipėdos uoste jū
reiviai iki šiol negali iškelti 
trispalves vėliavos. Jūreivystės 
mokyklą baigę jaunuoliai, kaip 
ir anksčiau, priversti ieškotis 
darbo svetur. 

„Neatsitiktinai ir tradicinėje 
Jūros šventėje Klaipėdoje šįkart 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

OR. VIJAY BAJAJ. M.D.. S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Stroot, Chicago 
Tol. (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai ) 

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

Vyrai i ška lb ingesn i už 
moteris , bet moterys tu r i 
daugiau įtikinamosios galios. 

Randolph 

Kob. (1-312)735-4477; 
Raz (708)246-0007; arba <708)24«-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MCDICAL BUILDING 

6449 So. PulMkl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

SURENDER KUMAR. M.D. 
PETER STECY, M.D. 
šVdies >r Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tol. (708) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kodzlo Ava.. Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir krauio ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. PulMkl Road. 
Tol. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

8132 S. Kodzlo, Chicago. III. 
Tai. (1 312) 925-2670 

1185 Dundaa Ava., Elgln. III. 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

•055 S. Roborts Rd.. Hlckory Hllls. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W, 71 st St. 

Tol. (1-312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tol. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St Chicago. IL 
Tol. (1-312)478-2112 

9525 S 79th Ave Hickory Hills IL 
Tol. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytoias ir chirurgas 

Anestezi|0s ir skausme gydymo specialistas 
Sherman ligonine. Elgm IL 

Tol. (708) 837-0005 
Skambinti galima 24 vai 

Jūrų skontai -u vėliava budi prie kapitonui L. Stulpinui pastatyto paminklo 
Klaipėdoje 

JŪROS DIENA KLAIPĖDOJE 

Tol. kablnoto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IP CHIRURGAS 
1443 So. 50ttt Ava.. Cicoro 

Kasdien 1 M 8 vai vak 
išskyrus Keč šest 12 * i 4 vai popiet 

T. RAMA, M.D. 
Specialybe — Chirurgija 
2454 Wost 71 st Stroot 

Tol. (1-312) 434-1818: Roz. (708) 8520689 
Vai P,"T' . antr ketv ' penkt 

3 ik 7 v v Tik su&tarus 

buvo daugiau rimties bei susi
kaupimo. Iškilmės prasidėjo 
Smiltynėje, kur a t idengtas 
paminklinis antkapis pirmajam 
Lietuvos jūrų kapitonui Liud
vikui Stulpinui. Plaukiodamas 
carines Rusijos laivais jis nepa
miršdavo Lietuvos. 1923 metais 
pradėjo dirbti Klaipėdos uosto 
viršininku. Kure mūsų naciona
linį laivyną, telkė profesionalius 
j ū r i n i n k u s Tik š iand ien 
deramai įvertinome šio žmogaus 
nuopelnus. 

..Pagerbdami žuvusius jūri
ninkus, skautai į Baltijos jūrą 
nuleido ąžuolų vainikus. Sena
miestyje buvo atidaryta meno 
kūrinių paroda ..Mūsų jūra". 
Laikrodžių muziejaus kiemely
je skambėjo kamerinė muzika ir 
varpu garsai". 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312)787-7575 
5780 Archor Avo. 

(6 blokai | vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR ūROS~ATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Avo.. Sulto 324 Ir 

5635 S. Pulaottl Rd.. Chicago. IL 
Tol. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71st. St.. Chicago. III. 

Tol.: (1-312) 436-0100 
11800 Souttmost Hlgtmay 
Palos Holghts. III. 60463 

(708)361-0220 (708)361-0222 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Stroot 

Kablnoto tol. (1-312) 737-1168: 
Rozld. (708)385-4811 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Stroot 

Vai antr 1-4 v p p <r ketv 2-5 v p p 
Seėt pagal susitarimą 

Kablnoto tol. (1-312) 776-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71St Stroot 
(1-312) 434-2123 
pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D., S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archor Avo. (prie Austm) 

Valandos Dagai susitarimą 
Tol. (1-312) 585-7755 

Kab. tol. (1-312) 585-0348: 
Roz. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GvDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-

6-9 antr 12-6 penkt 10-12. 1-6 
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Ekonominė pagalba 

IŠSIVADAVUSIEMS 
IŠ KOMUNIZMO 

Houstone susirinko ekonomiš
kai s t iprūs ir kitiems galintieji 
padėti valstybių vadovai ir 
užsienių reikalų bei iždo minis-
t e r i a i a p t a r t i savo bendrų 
reikalų. J ie visi, ypač Europos 
didžiosios valstybės, kaip Pran
cūzija ir Vokietija, nori pagel
bėti Sovietų Sąjungai, kuri eko
nomiškai pergyvena didžiulę 
krizę. 

Vokietija yra jau pasižadėjusi 
keliolika, net daugiau kaip 
dvidešimt bilijonų pagalbos. 
Prancūzija mažiau, bet taip pat 
žymią sumą. Italija pritaria 
rėmimui , bet tuo tarpu dar 
neske lb ia , k iek gali duoti. 
Amerika susilaiko teikti pa
galbą pinigais, bet t ik padėti 
techniškai . Japonija net visai 
apie pagalbą Sovietų Sąjungai 
nekalba, kol ji negrąžins per 
paskutinį karą užimtų keturių 
japonų salų. 

Visos ekonominės valstybės 
žada padėti iš komunizmo išsi
vadavusiems kraštams, išsky
rus Rumuniją, kurios prezi
dentas tebėra komunistas. Jis ir 
parodė savo aštrius dantis prieš 
ki ta ip manančius. Tas kraštas 
pal iekamas savo likimui, toli
mesnei krizei ir netvarkingam 
valdžios elgesiui. Nors Rumu
nija demokratijos nepažįsta ir 
juo labiau jos negalėjo pažinti 
valdoma komunistų konserva
torių, j i mėgina prisitaikyti 
Vakarams ir Rytams, bet labiau 
l ikt i komunis t i ška ir prisi
ta ikyt i Sovietų Sąjungai. 

Ekonominė pagalba, teikiama 
Europos stipriųjų valstybių, 
Amerikos ir Japonijos, gali 
padėti komunizmo nualintiems 
k ra š t ams atsistatyti , pradėti 
naują gyvenimą ir patiems pasi
just i laisvais žmonėmis. Ar stip
riųjų pagalba ir parama padės 
g re ič iau n u a l i n t u s k raš tus 
a ts ta ty t i , tai priklausys ne tik 
nuo duodančių, bet ir nuo 
imančių. Atsistatyti valstybinį 
gyvenimą iš vidaus ir iš išorės, 
pravesti gyvenimo lygį taip, kad 
pajustų bent dauguma tų naujų 
valstybių žmonių, priklausys 
nuo pastangų, dedamų viduje. 
J o s t u r ė s s t a t y t i naują 
gyvenimą žmonėms ir kurti 
naujas valstybes ant senos vals
tybės pagrindų. Tų pagrindų 
ieškoti yra priverstos visos Rytų 
tautos. 

Ekonominis gyvenimas vi
suose komunizmo valdytuose 
kraštuose yra susmukęs. Jį da
bar a ts ta tyt i tai sukurti naują 
v a l s t y b ę . Gal k iek geriau 
Vengrijoje, kuri pirmoji pradėjo 
daryti reformas. Bet pabėgėliai 
vengrai iš Rumunijos, pralei
dimai pro savo kraštą kitų vyks
tančių yra didelė to krašto 
naš ta ir sunkumai. Tai išspręs
ti ieško priemonių nauja valdžia 
ir nauji žmonės. Nors jie pripra
tę prie komunistinės tvarkos, 
bet dabar pradeda savame kraš
te jaust is savais žmonėmis ir 
statyti naują gyvenimą. Jei dar 
ateis pagalba iš kitų tvarkingai 
gyvenusių valstybių, tai ir jų 
gyvenimas pagerės. 

Blogiau jaučia Lenkija, nors ji 
seniausiai jautė laisvės spin
dul ius . Blogai jaučiasi Če
kos lovak i j a ir Slovakija. 
Dešimtmečiais alintas kraštas 
nualintas, nedarbas, infliacija ir 
p in igų ver tės sumažėjimas 
jaučiamas ir dabar. Jie džiau
giasi laisvu gyvenimu, kad gali 
rinkti valdžią pagal savo norus, 
bet jokia valdžia negali padaryti 
stebuklų, kai valstybė, tauta, 
žmonės buvo laikomi tik vergais 

ir i šnaudojami iki kaulų 
smegenų. 

Infliacija Lenkijoje jaučiama 
tokia didelė, kad ir naujoji 
valdžia, demokratiškai išrinkta, 
nesijaučia pajėgi sulaikyti 
p in igų k r i t i m ą ir pakelt i 
gyvenimo lygį. Nenuostabu, 
kad valdžia griūva ir Mazoviec-
kis žada sudaryti naują ka
binetą a rba pats išeiti iš 
valdžios. 

Geriau jaučiasi čekai ir slova
kai, bet ir jie be tikros pagalbos 
ir žmoniškos paramos negalės 
apse i t i . J i e tu r i fabrikų, 
gamyklų, gerų prekių, kurias 
gal i pa s iū ly t i svet imiems 
kraštams, bet greitai niekas ne-
sidaro. Nepadarys nei idealis
tas prezidentas, kuris yra rašy
tojas, nei parlamento pirmi
ninkas, nors ir jis turi geriausių 
norų. 

Tuo atžvilgiu Vakarų turtin
gųjų sutarimas yra geras ir nau
dingas išsilaisvinusiems iš ko
munizmo valdžios. Jie tik bijo, 
kad jie vėl ton valdžion nepa
kliūtų. Juk komunizmas įsigali 
ten, kur yra suirutės, bet savo 
pačių suiručių ir krizių nepaiso, 
nes komunizmas žmogaus 
nevertina. 

LIEPOS 28-TAJAI PAŽYMĖTI 
Liepos 28 yra įsitvirtinusi 

Lietuvos politinių įvykių istori
joje. Tą dieną prieš 68 metus 
JAV suteikė de jure pripažini-

JUOZAS B. LAUČKA 

plėsdamas Lietuvos rėmėjų ir 
mą Lietuvai ir jos kaimynėms draugų gretas Daug dėmesio 
Latvijai ir Estijai. Tuojau buvo kreipta į išsamų amerikiečių ne 
pradėti diplomatiniai santykiai, t ik vyriausybes, bet ir vi-
nenutraukti iki šių dienų. 1922 suomenės informavimą. Vėliau 
metais daugelis valstybių jau susilaukta Lietuvos finansinės 
buvo pripažinusios Lietuvą, o misijos su Jonu Vileišiu, Va-
JAV prireikė beveik ketverių sario 16 akto signataru, prie-

Pasaulis yra nustebęs, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės, 
nieko negaudamos. taip pasitiki 
Gorbačiovu, nors jį patį Sovie
tų Sąjungoj nelaiko didvyriu. 
Vakarai y ra taip pat nustebę 
Vak. Vokietijos kanclerio ir 
P rancūz i jos prezidento 
sutarimu, kad jie taip aklai, 
kaip ir Amerikos vyriausybė, 
garbina Sovietų Sąjungą. 

Vokietija tegalvoja tik apie 
susijungimą dviejų padalytų 
dalių — Vakarų ir Rytų, kurios 
nebuvo vienodos nei eko
nomiškai, nei ideologiškai, ne t 
nei tautiškai . Vokiečiams ta i 
buvo ir y ra sunku pergyventi. 
Vakarų Vokietija visuomet 
turėjo savo viduje saugotis šni
pų vokiečių, atvykusių iš Rytų. 

Vakarų Vokietijoje klestėjo 
gyvenimas , augo pramonė, 
gamyba, prekyba ir turtai. Tuo 
tarpu Rytų Vokietija skurdo, 
žmonės buvo padaryti sveti
mųjų ir savųjų pa ta ikūnų 
vergais. Dabar gali jie susi
jungti, pradėti naują gyvenimą, 
ekonomiškai atkusti. Apie jų 
pagalbą buvo kalbėta ekonomi
niuose vyriausių vadų pasi
t a r i m u o s e , bet Vokietija 
p a r e i š k ė , kad jos r y t a m s 
pagalbos nereikės — ta pagalbą 
teiks tik Vakarų Vokietija. 

Prancūzija nori labai aiškiai 
nusikratyti Amerikos įtakos ir 
pradėti vėl savo didybę ir praei
ties galybę Europoje. Prancūzijos 
prezidentas Mitterrand linksta 
pagelbėti Sovietų Sąjungai atsi
stoti ant savų kojų juo greičiau, 
kad t ik neprisidėtų viena 
Amerika ir viena Vokietija. 
Prancūzija visuomet buvo beso
tė galybės ir viršijimo, nors ne 
visuomet jai sekėsi. Prisi
mintinas tik generolas Ch. de 
Gaulle ir jo pareiškimai. Dabar 
reikia suprasti Mitterrandą, 
kuris siekia to paties savo kraš
tui ir tauta i . 

Ar tai pasiseks vienus didžiuo
sius nuo kitų griūvančių di
džiųjų atskirti ir pasidaryti 
Prancūzijai ir Vokietijai tarpi
ninkėmis, greitai pamatysime. 
Dabar tegalima tik spėlioti ir 
laukti, kol visi pirštus nudegs, 
nes p e r d a u g pasit iki ko
munizmu, kuris iki šiol visus tik 
apgaudinėjo. 

A. D. 

metų tokiam sprendimui pada
ryti. Dėl to būta įvairių prie
žasčių. 

Bene svarbiausioji buvo aplin 
kybė, kad Valstybės depar
tamente, vykdančiame šalies 
užsienio politiką,ilgesnį laiką 
pirmavo aukšto lygio pareigū
nai, kurie tikėjo, kad Rusijos im
perija gali atsistatyti, todėl 
reikia ginti jos vieningumo ir 
nedalomumo interesus. Taigi 
vyravo „vienos, nedalinamos 
Rusijos" doktrina. 

Washingtone tuo metu 
• 1918-1920) veikęs administra
cijos pripažintas Rusijos amba
sadorius Borisas Bekmetevas 
a' rodo buvo apsukrus ir įtakin
gas diplomatas. J is buvo paskir
tas ambasadorium jau carą 
nuvertus, tačiau demokratinės 
ir tautų laisvo apsisprendimo 
teisės jam nebuvo prie širdies. 
Jis gynė „atsistatysimos" Rusi
jos interesus visomis jėgomis, 
susiradęs šiltos paramos pre
zidento Wilsono administracijo
je. Jo budrumas ir skubus rea
gavimas į bet kokias pastangas 
Lietuvos pripažinimo reikalu 
neliko ilgesnį laiką be 
pasekmių. 

J A V lietuvių siekimai 

Amerikos lietuviai siekė Lie
tuvos visiško pripažinimo nuo 
pat dienos, kai jie sužinojo apie 
Lietuvos 1918 metų vasario 16 
pasiskelbimą atsisteigiančia ne
priklausoma valstybe. Nuo pat 
pirmojo Pasaul in io karo 
pradžios Amerikos lietuviai 
telkė medžiaginę ir politinę 
paramą savo Tėvynei, išbandė 
įvairius strateginius užmojus. 
Tada nebuvo vieningos organi
zacijos Lietuvai pagelbėti , 
tačiau svarbiausios organizaci
jos pasiekė kompromisą. Dvi at
skirai veikusios institucijos — 
katalikų Tautos taryba ir tauti-
ninkų-liberalų Lietuvių Tautinė 
taryba — sudarė vykdomąjį 
komitetą, kurio nariai turėjo ap
sigyventi ir veikti Washingtone. 
Įsteigtas Lietuvių informacijos 
biuras, veikęs tose pačiose 
patalpose Washingtone. 

Vykdomasis komitetas 

Iš tikrųjų vykdomasis komite
tas tapo Lietuvos atstovybe, 

šakyje. Misijos tikslas buvo 
siekti JAV de jure pripažinimo 
ir gauti stambesnę finansinę 
paramą Laisvės paskolos forma. 
Vileišis tad buvo pirmasis Lie
tuvos atstovas Washingtonui, 
tačiau administracija tada jo 
tokiu nepripažino, nors jis buvo 
a t l ikęs visus r e i k a l i n g u s 
prisistatymo formalumus. J i s 
negaudavo Valstybės depar
tamento atsakymų į savo me
morandumus ir pareiškimus. 

Vykdomasis Komitetas ir lie
tuvių organizaciniai vienetai 
savo ruožtu nuolatos kleben
davo Baltųjų rūmų ir Valstybės 
departamento duris, prašydami 
suteikti Lietuvai de jure pri
pažinimo. Sal;a to, pradėta 
k re ip t i s talkos į a t s k i r u s 
Kongreso narius. Kongrese 
susilaukta teigiamu atgarsių. 
Pavyzdžiui, senatorius Lodge iš 
Massachusetts. žymus izolia-
cionistas, rodė daug pritarimo 
Lietuvos reikalui Lietuviai net 
pažadėjo jam padėti, kad jis 
būtų perrinktas senatorium 
kitai kadencijai. Pasisekė prieiti 
prie senato užsienio reikalų 
komiteto. Jo vadovybė sutiko 
priimti JAV lietuvių atstovus 
yosėdyje, kuriame jie galėtų 
Udėstyti Lietuvos bylą. Vienas 
ty -inėjimo posėdis buvo paskir
tas dar 1919 metų rugpjūčio 
pabaigoje. Tiesa, te ig iamų 
vaisių nesusilaukta, bet Lie 
tuvos vardas išlaikytas gyvas 
aukštuose sluoksniuose. 

Pa rama Kongrese 

Saukti masiniai susirinkai 
daugelyje vietovių. Juose priim
tos rezoliucijos, prašančios ir 
reikalaujančios Lietuvai pripa
žinimo, patikdavo į oficialius 
Kongreso užrašus — Congres-
sional Reard. Kongresmanas 
Fiorella LaGuardia iš New 
Yorko buvo pasiūlęs įstatymą 
paskirti lėšų JAV pasiuntinybei 
ir konsulatu įsteigti Lietuvoje. 
Senatorius William King iš 
Utah pasiūk senate rezoliuciją, 
prašančią prezidentą pripažinti 
nepriklausomą Lietuvą. 

Tačiau prezidento Wilsono 
valstybės sekretorius Colby 
laikėsi griežtai nustatytos pro 
rusiškos po'.:tikos. Viename at
sakyme Ita jos ambasadoriui 
sekretorius Colby nurodė, kad 

JAV draugys tės ir ga rbė ; 
sumetimais turi apsaugoti Rusi
jos interesus. Jis tai parašė 1920 
metų rugpjūčio 10 dieną, taigi 
jau visam mėnesiui praėjus, kai 
Sovietų Rusija pasirašė taikos 
sutartį su Lietuva, atsižadė
dama amžiams nuo bet kokių 
teisių į jos teritoriją ir sa
varankiškumą. Panašiai Vals
tybės departamentas atsakė 
rugpjūčio 23 d. laiške adre
suotame Jonui Vileišiui, priėjo 
vardo nepridedant jam priklau
sančio titulo. 

Šalti, rūstūs Valstybės depar
tamento vėjai neišmušė Lie
tuvos teisių gynė j " , ypač 
Amerikos lietuvių, iš veiklos 
rikiuotės. Daug vilčių davė 1920 
metų lapkričio mėnesį įvykę 
prezidentiniai rinkimai atneša 
pergalę respublikonų partijai. 
Joje netrūko Lietuvos reikalui 
palankių žmonių. Naujuoju pre
zidentu išrinktas Warren Har-
ding šalies vairą perėmė tik 
1921 metų kovo 4 dieną (pagal 
senąjį konstitucijos nuostatą). 

Milijonas pa ra šų 

Pripažinimo siekianti veikla 
tęsta be atvangos. Pasiryžta 
surinkti milijoną parašų ameri
kiečių, pasisakančių už Lietu
vos pripažinimą. Tai pasiekta 
gana greitai. Tarp Lietuvai pri
pažinimo prašiusių buvo ir 
išgarsėję pasaul io bokso 
čempionai Dempsey ir Willard. 
Neapleistas ir intelektualų pa
saulis. Buvo sutelktas žymiųjų 

intelektualų būrys, kuriame 
ypač veikliai reiškėsi Prince-
tono universiteto profesorius 
Benderis. Daug padėjo advoka
tas VVilliam McAdoo. preziden 
to Wilsono žentas, nors jam vis 
dėl to nepasisekė a n k s č i a u 
įtikinti savo uošvį Lietuvos 
naudai. McAdoo parašė laišką 
naujajam valstybės sekretoriui 
Hughes , ką t ik H a r d i n g o 
paskir tam toms pareigoms, 
nurodydamas, kad į jo kreipi 
mąsi j jo pirmtaką sekretorių 
Colby nesulaukta atsakymo. 

1921 metų gegužės 31 dieną 
prezidentas Hardingas priėmė 
Amerikos lietuvių delegaciją. 
Pakartotas prašymas pripažinti 
Lietuvą ir įteiktos JAV piliečių 
peticijos, kurių visas milijonas 
buvo įrištas į 138 knygas. 
Delegaciją lydėjo keli Kongreso 
nariai, iš Lietuvos kilęs Nevv 
Yorko teisėjas Aron Levy, be to 
penki latviai ir keturi estai. 
Delegacijos pastangos davė aki 
vaizdžių vaisių. Po kelių savai 
čių JAV atidarė savo konsulatą 
Kaune. Tačiau pilnutinio pripa 
žinimo taip ir nesusilaukta net 
dar vienerius metus. Per tą 
laiką tęstas naujas prašymų ir 
reikalavimų vajus. 

Teigiamas s p r e n d i m a s 

Pagaliau 1922 metų liepos 25 
dieną prezidentas Hard ing 
padarė teigiamą sprendimą. Tą 
dieną jo vardu vasltybės sek
retorius Hughes išsiuntė JAV 
įgaliotiniui Rygoje telegramą, 
pavesdamas jam 1922 metų 
liepos 28 dieną tuo pat laiku 

pranešti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vyriausybėms, kad JAV 
suteikia visoms tr ims respub
likoms de jure pripažinimą. Tą 
pačią dieną buvo paskirti JAV 
atstovai Kaunui . Rygai ir Tali-
nui. o 1921 m. balandžio mėnesį 
Lie tuvos a t s tovu p a s k i r t a s 
Valdemaras Černeckis priimtas 
ka ip p i l n a t e i s i s į g a l i o t a s 
ministeris ir nepaprastas pa
s iun t inys . Nuo pripažinimo 
dienos - 1922 m liepos 28 -
Lietuvos pasiuntinybės teisės iš
liko nepažeistos. 

P r a s i k i š a n t i s p a n a š u m a s 

Ir nes i s t eng ian t pa lygint i 
1918-22 metų laikotarpį su 
šiemetiniais įvykiais negal ima 
nepastebėti atitinkamo panašu
mo. Anais laikais JAV delsė 
pripažinimą, nedrįsdamos pa
kenkt i ga l imam Rusijos „atsis
t a tymui" , o dabar vengiama 
pripažinti teisėtu, ta ikiu būdu 
susikūrusios Lietuvos vyriausy
bės „perestroikos" ir visuotinio 
. .pastovumo" intersų sumeti
mais . D a b a r t i n ė Amer ikos 
lietuvių veikla taip pat panašiai 
į 1918-1922 metų pastangas. 
Tik tada masinės protesto de
monstracijos nebuvo naudo
jamos. Vėl šiltesni vėjai pučia 
Kongrese, o administracijoje — 
šaltesni. Bent taip daugeliui 
mūsų atrodo, nors prezidentas 
Bush ir valstybes sekretorius 
B a k e r savo ruož tu dažna i 
pabrėžia JAV politiką ir norą 
taikiu būdu pagelbėti Lietuvai 
ir jos Pabaltijo kaimynės savo 
tikslų pasiekime. 

Lietuvių Katalikų religines šalpos darbuotojai su tarybos pirmininku vysk. P Baltakiu. Iš kairės 
pirmoj eilėj: Gintė Damušytė, vysk. Paulius Baltakis. R. Virkutyte ir M Skabeikienė; antroj eilėj: 
R. Adams, kun. K. Pugevičius, V. Nakas. A. Adams ir Rasa Razgaitienė. 

DUOBE 
R o m a n a s 

ANDRIUS NORIMAS 

ba' Meilė juk taip pat kaip kokia akimirka!.. 
Netikėtai pokalbį nu t rauk ia durų gongo su-

dainavimas. Jurgio mintys išsiblaško sykiu su pabars
tytais po svetainę žingsniais įėjimo durų link. 

to, nes idėja kilusi iš paties Dangaus. Tai nereiškia, 
kad mes turime žemės tur tus — tik smerkti — ne! Tik 
mes neprivalome juos mylėti labiau, kaip savo sielą. 
labiau, kaip savo vidinį, dvasinį aukštumą. Žemės tur
tai y ra tasai molis, iš kurio Dangiškasis Tėvas lipdo 
savo žmonių kūnus. Taip, dangiškasis Skulptorius... 
O dieviškieji įstatymai teigia, jog Žemė yra Dievo, 
t iktai Jo vieno! Jeigu šioji teisybė visų žmonių būtų 
gerai suprasta, tai jie imtų versti savo nuosavybes 

— Tikrasis turtų valdytojas yra tas, kas jaučia, kad viešąja nuosavybe. Tada ta nuosavybe galės naudotis 
visi daiktai yra jo, skirti jam naudotis, jais -ziaugtis, įr džiaugtis lygiomis visi žmonės visoje žemėje! 
turėti iš jų malonumų ar naudą. Tačiau prie : neprisi- Nutyla, lyg iš naujo išgirsta rojalio garsus. Pamato 
rišant, nepasidarant savo tur tų vergu! Juk Diogenas Mariją. Po trumpos tylos atitokęs vėl prabyla. Tik jo pasaulėlio valdovas. Į tampa po pasikalbėjimo su tėvais 

13 
Kambario durims užsidarius iš karto lyg ramiau pasi

daro. Lygiai kaip iš t r iukšmingo, kupino žmonių ka
bareto išėjus į tylią naktį. Savo kambaryje Vytas visada 
pasijunta kažkaip drąsiau, tvirčiau. Tarsi šio kubo savi
ninkas Net tam t ikro, tik j am tepriklausančio 

jautėsi laimingiausias gyvendamas po apv< r-tu mau- balsas kiek skaidresnis, iš baritono pavirtęs kone 
dymosi kubilu. Jo filosofija išsilaikė iki šių drnų. Tai- tenoru. 
gi ilgiau kaip jo vienalaikių turtuolių arba valdovų _ Taigi, matai, Maryte... Medžiaginė gėrybė 
filosofijos. Lygiai kaip Diogenas mes galime - • žibintu pinigų forma yra duota mums teigiamai, konstrukty-
ieškoti tikrojo žmogaus jo nesurasdami, nes visur viai naudotis, bet ne eikvoti be prasmės ir be saiko 
žmones yra pavergęs t a s a i senovini- Aukso Pinigai sutverti juos naudoti svarbiems reikalams, bet 
Veršis...Nors jis mums apsireiškia vis naujorr.s formo- ne beatodairiškam švaistymui. Jais apmokama koks 
mis, naujais pinigais, naujais turtais, važiomis nors įsipareigojimas arba skola. Pinigus reikia turėti 

Neramus klajūnas pagaliau il
gesio atvedamas į tėvynę ir ran
da ten, savo trobelėje, prie savo 
žmonos krūtinės, savo vaiku 

vilionėmis.. 
Marija žėrinčiomis akinus stebi vyrą. Pati ^u tyliai 

šnabžda: 
— Tokį Jurgį tada pažinau... Tokį c milau... 

Užsidegėlį, :dc~l:3tą! Teisybės, tiesos siekėja! 
Jurgis nekreipia dėmesio į žmoną, rvirdi jos 

šnabždėjimo, tik jos skambinimą. 
— Bet iš antros pusės, visuotinis turto - ekimas 

ratelyje, jų išlaikymo rūpestyje rodo, jog kažkur jame paslėptas gėris K avienas 
tą laimę, kurios jisai veltui paprastas žmogus sutvertas iš žemės, sufor-r uotas iš 
pasaulyje ieškojo. 

J W 

atsargoje geriems tikslams, kaip svetingumui, 
auklėjimui, pramones vystymui, kultūriniams ar meno 
reikalams paremti. Pagaliau, artimui pagelbėti, kai jį 
i š t inka nelaimė Savo bažnyčiai... Arba padėti 
žmonėms susidaryti geresnį rytojų. Ypač jauniems, dar 
gyvenimo nepatyrusiems... 

Marijos akyse ašaros. Pajunta visą vyro gerąją 
sielą. Tokią artimą, mylimą... Didžiuojasi jo sielos 
švarumu ir kilnumu. 

— Žinau, Jurgi, tu pareigingas. Tu nelinki Vytui 
dulkių, iš purvo. Todėl jis žemę myli, ypač š jos iš- blogo! Trokšti jį padaryti vidiniai labiau vertu.. Bet 

Goethe gaunamus turtus. Idėjos žmogus stovi auk^ au viso t am reikia labai daue. oi daue laiko! O Vvtas taiD sku 

atslūgsta. Jau svetainėje kilęs noras užrūkyti virsta 
jau nebepakeliama kančia. Atidaro rašomojo stalo 
stalčių, išima cigarečių pokelį ir užsirūko. Plačiai ati
daro langą į sodą. Godžiai t r auk ia į plaučius tabako 
dūmus, sykiu su kvapniu sodo medžių aromatu. 

Minutę šitaip gėrisi įeinančiu i jį nikotinu. Jaus
damas gyslose tirpimą, galvoje svaigimą, nebejunta 
susijaudinimo. Nervai atsileidžia. Apmeta žvilgsniu 
kambarį. Sustoja prie durų. Šalia jų sienoje didelis pa
veikslas, vaizduojąs tėvų krašto sodybą. 

Dabar Vytas įsižiūri į paveikslo detales. Pusiau 
apgriuvusi, šiaudinu stogu trobele skendi vaisinių me
džių ir gėlyno margumyne. Trobeles langeliai maži. su 
langinėmis. Stogo sudūrime žirgeliai. Šalia kelio, tols
tančio j akiratyje dunksant i miško melsvumą, stovi 
medine Rūpintojėlio koplytėlė stulpo viršūnėje. 

..Tai šitokio skurdumo jie ilgisi, 
manęs ten neįprašytų gyventi. ." 

Nė su pyragais 

(Bus daugiau) 



Lietuviv Kataliky Religines Šalpos Vedėjas kun. K. 
Pugevičius su savo štabu ir Lietuvos BIX roko grupes 
nariais, pakavusiais pirmąjį konteinerį KNYGŲ LIETUVAI. 

"Knygy alkis mūsuose didelis. Praplyšo 
juodas debesis ir siunčiamas knygas jau 
gauname!" 

"Užsienyje išleistu knygų visuomet 
laukiame. Džiaugiamės kiekvienu laisvo žodžio 
puslapiu." 

"Manome, kad JŪSŲ pagalba perskaitysime 
dar ne viena toli nuo mūšy brangiosios Lietuvos 
tautiečiy parašytą knygą." 

"Džiaugiamės Jūsy gerumu ir meile mūšy 
Tėvyne!" 

"Jums, kurie rūpinatės ir vargstate dėl 
mūšy, nuoširdžiausia padėka!" 

"Dėkoju Jums iš visos širdies; dabar visa toji 
teologinė literatūra įpareigoja mane gyventi taip, 
kad ji nestovėty nepanaudojama." 

• • 

KNYGOS LIETUVAI 
KNYGOS LIETUVAI per praėjusius me tus y ra parūpinusi tūkstančius leidiniu lietuviu ir angly kalbomis Lietuvos 

organizacijom, institucijom, universitetam. KNYGOS LIETUVAI keliavo oro paštu, "M bag" maišais, lėktuvais ir lagaminais. 

1990 m. liepos men. 15 d. Rafaela laivu iš Amerikos išplaukė 40 pėdy konteineris su 20 tony KNYGŲ LIETUVAI. 
Tūkstantis dėžiy moksliniy, filosofiniy, teologiniy, istorini\i, medicininiy, techniniy leidiniy praturtins m ū š y broliy ir sesiy 

Lietuvoje žinias apie platųjį pasaulį. KNYGOS LIETUVAI suteiks jiems progęi artimiau susipažinti su laisvu žodžiu. 

Jūsy p a r a m a padės Lie tuvai atverti duris į nauj^ idėjy pasaulį ir pasotinti jos taip didelį alkį žiniom 

KNYGOS LIETUVAI remiu savo auka: 

$ 5 © © § 1 0 0 $1>D ll'^lj S 

Pavarde, vardas 
Adresas 

Čekius rašyti ir siusti: 
LITHUANIAN CATHOI.IC REUGIOUS AID / K N Y G O S LIETUVAI 

351 Highland Boulevard, B r o o k l y n . N e w York 11207 
Visos aukos nurašomos nuo taksy mokesčiu 

Norintys paaukoti vertingesnių knygų ir leidinių 
komplektų Lietuvai prašom kreiptis darbo 
valandomis j Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos 
darbuotoje Rasę Razgaitienę tel (718) 647-2434. 



Prof. Edvardas Bubnys pagerbiamas Suffolk universiteto. Iš k.: pažymėjimą 
įteikia universiteto dekanas Richard L. McDowell. prof. Edvardas Bubnys 
ir Suffolk universiteto prezidentas David J. Sargent. 

BOSTONO ŽINIOS 
EKONOMIJOS DAKTARAS 

Ekonomijos daktaro laipsnį 
gavo Juozas Petras Kairys, 
sūnus Rozalijos ir Juozo Kairių, 
buv. Fitzmaurice Motor Sales 
Brocktone savininkų, dabar gy
venančių Cape Code. Jaunas is 
daktaras 1981 m. baigė Har 
vardo universitetą su pagyrimu 
(Magna cum laude); eilę metų 
dirbo įvairiose finansų įstaigose 
New Yorke. 1987 m. Chicagos 
univers i te te gavo magis t ro 
laipsnį, o dabar tas pats Chi
cagos universitetas suteikė jam 
daktaratą. Pradedant naujais 
mokslo meta i s , dr. Juozas 
Petras Kairys dėstys Western 
Ontario universitete Londone. 
Ont., Canada. Juozas Petras 
Kairys lankėsi Lietuvoje bene 
penkis kartus 

AUKOS LIETUVAI 

Dabartinėje Lietuvos kovoje 
už valstybingumo atstatymą 
labai r e i k a l i n g a laisvojo 
pasaulio lietuvių parama. Ją 
organizuoja LB krašto valdyba 
šūkiu ..Dovana Lietuvai". Pa 
skutiniu metu tam reikalui per 
„Laisvės Varpą" pasiųsta 3.500 
dolerių. Tą sumą sudarę auko
tojai sako. kad jų pavardžių 
nereikia skelbti, nes jų t ikslas 
— ne savęs reklamavimas, bet 
noras padėti Lietuvai. Tai gra
žus pavyzdys tiems, kurie vis 
dar susilaiko nuo pagalbos 
rankos ištiesimo Lietuvai. 

BOSTONTŠKIAI 
BALTISTIKOS 

KONFERENCIJOJE 

Birželio 21-23 dienomis Seat-
tle, WA, vykusioje dvyliktoje 
baltistikos konferencijoje' Asso-
ciation for the Advencement of 
Baltic Studiesi dalyvavo bosto-
niškiai Milda Bakšytė-Richard 
son ir jos vyras prof. Robert 
Richardson. Toje konferencijoje 
jiedu skaitė paskaitas apie lie
tuvių liaudies meną: Milda apie 
lietuvių liaudies kryžius ir 
koplytėles, o Robertas apie 
folklorą ir pasakas. Abudu Ri 
chardsonai gyvai domisi lietu
vių tautine kultūra, o ypač 

liaudies menu. Ta tema Milda 
R icha rdson dažna i skai to 
paskaitas įvairiuose vietos ren
giniuose ir universitetuose. 

ĮVYKIU LIETUVOJE 
LIUDININKĖ 

Audra Veitaitė iš Miltono 
paskutinius 5 mėnesius praleido 
Lietuvoje, kur jai teko būti liu
dininke, o kartais ir aktyvia 
dalyve svarbių įvykių, kaip 
Lietuvos valstybingumo atsta
tymo deklaracijos paskelbimas, 
blokada, moratoriumo nustaty
mas ir t.t. Apie visa tai plates
nis jos pasakojimas perduotas 
..Laisvės Varpo" liepos 15 d. 
anglų kalba laidoje. 

RENGINIAI 

- 1991 m. kovo 24 d. 3 vai. po 
pietų First & Second Church 
salėje Bostone sol. Lilijos Šuky
tės koncertas, akompanuojant 
dr. Vyteniui Vasyliūnui. Kon
certą rengia Naujosios Anglijos 
baltų draugija. 

- 1991 m. balandžio 7 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje koncertas, 
kurio programą atliks sol. Irena 
Milkevičiūtė, sol. Virgilijus 
Noreika ir pianistė Gražina 
Landsbergienė — visi iš Lietu
vos. 

„LAISVĖS VARPAS" 

Vienintelė lietuvių greito 
viešo susižinojimo priemonė 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
yra Laisvės Varpo lietuvių ra
dijo programa, perduodama lie
tuvių ir anglų kalba kiekvieną 
sekmadienį 9:00-10:00 vai. ryto 
iš radijo stoties WCAW — FM 
98. Jos vedėju yra Pe t ras 
Viščinis, 173 Arthur St., Brock-
ton, MA 02402, telefonas: (508) 
586-7209. Programos metu sku
biais reikalais skambinti į radi
jo stotį telefonu: (508) 587-9898. 
Žinias galima perduoti Faxu, 
skambinant telefonu: (508' 
586-7209. Tuo tarpu telefonas ir 
Fax yra toje pačioje telefono lini
joje, tad dėl žinių perdavime 
Faxu reikia pirma paskambin 
ti telefonu, prašant, kad būU 
įjungtas Fax. 

1990 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU praneša, kad vėl 
duodamos vizos grupėms ir pavieniams keliautojams vykti į 
Lietuvą. Ta pačia proga dėkojame už jūsų KANTRYBĘ IR PASI
TIKĖJIMĄ laukiant naujų pasikeitimų. 

Rugpjūčio 20 iki rugsėjo 6 
Čikaga. Kopenhaga. Ryga, Vilnius: 14 naktų Vilniuje, 2 naktys 
Kopenhagoj 
KAINA: i i ČIKAGOS — $2325.00, 
iš NEW YORKO — $2175.00 

Rugsėjo 3 iki rugsėjo 19 
Čikaga. Kopenhaga. Ryga, Vilnius: 14 naktų Vilniuje, 1 naktis 
Kopenhagoj 
KAINA: i i ČIKAGOS — $2195.00, 
i i NEW YORKO — $2045.00 

Dar bus viena ekskursija spaito mėn., apie kurią smulkesnės žinios 
bus paskelbtos vėliau. VISOS KAINOS GYVENANT DVIESE 
KAMBARYJE. 

Rugsėjo 27 iki spalio 13 
Kelionė i Ispaniją, Portugaliją. Fatimą ir Maroką 
KAINA: iŠ ČIKAGOS - $2495.00 

Gruodžio 4 iki 11 
Kelinė į Puerto-Vallarta: j kainą įskaičiuota: kelionė lėktuvu, 
viešbutis, 3 valgiai į dieną ir vietiniai alkoholiniai gėrimai. 
KAINA: Iš Čikagos - $715.00 

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 S. W«tt«rn Av«. 

Chlcago, IL 60643 
M L : ( 3 1 2 ) 2 3 6 - 9 7 8 7 
FAX: 312 -238 -0935 

£2 midlcind Padarai 
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 H A R L E M AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 A R C H E R A V E N U E 

(1-312) 254-4470 

ELE (=1 
JA. *lUt. 

LEN0ER 

Praneš;-, me. kad po trumpos ligos mirė mūsų mvlimas 
sūnus, brolis ir dėde 

A.tA. 
EDWIN PETTING 

Gyveno Desplaines, IL 
Mirė 1990 m. liepos 23 d.. 11:10 vai. ryto, sulaukęs 54 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Tauragės apskrityje. Amerikoje išgyveno 

41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Lena Žilinskiene, 

sesuo Zelma Malinauskienė su šeima; broliai Augustas ir 
Richard su šeimomis; krikšto tėvas Aleksas Schleiteris su 
šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami Amerikoje ir 
Lieti. voje. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį nuo 2 iki 9 v.v. ir ketvir
tadienį nuo 2 iki 5 v. p.p. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 
W. 71 St. Po to bus perkeltas j Lietuvių Evangelikų Tėviškės 
parapijos bažnyčia. 6641 S. Troy St. Budynės įvyks ketvir
tadienį 7:0*.' v v. Laidotuvės įvyks penktadieni, liepos 27 d.. 
9 vai. ryto. Po pamaldų bus nulydėtas į Bethania kapines. 

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

Nuliūdę motina, sesuo ir broliai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

' 

DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. liepos men. 25 d. 

A.tA. 
FRANK. J. JAGMINAS 

Gyveno C hieagoje. 
Mirė 1990 m. liepos 23 d.. 7:55 vai. p.p.. sulaukęs 72 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mathilde: sūnūs 

Frank, Paul ir Jeffrey: anūkai Paul ir Patrick. anūkė 
MaryEllen ir km giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas trečiadienj nuo 4 iki 9 
Funeral Home koplyčioje. 3700 W. 63 St. 

Laidotuves įvyks ketvirtadieni, liepos 26 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į St. Nickolas of Tolentine parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžia; kviečiame visus gimines, draugus ir pažjs 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona ir sūnūs. 

Egan 

Laidotuvių direkt. 
582-2000. 

Egan Funeral Home. Tel. (312) 

rt* 

CLASSIFIED GUIDE 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

RIMAS L. 
(312)586-5959 

Norintieji PIRK 
NAMUS per sa 
paminėti, kad esa 
Rime Stankau* 
vybės (kainavir-a 

GREIT 
PARDUODA | 

STANKUS 
(708)425-7161 

TI ar PARDUOTI 
staiga, prašome 
•e arba/xxite būti 
•diientais Nuosa- J 
s nemokamai. 1 

S MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ -meste ir priemiesčiuose Šak
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIF 

778-2233 

Parduok--e greičiau 
už didesif kalną! 

Įkainojimas velti 
Perkame ir pa' 
valstijose 
Išlavinti ir paty-' 
MIS kompiute' 
Perkame-pardj. 
dėles nuosavv£pt 

Vietinė Įstaiga 
ALEXAND£R J. MOCKUS 

REALTCRS, LTD. 
6610 S. Pulaski ChlcaflO, IL 60629 

(312)767-6655 
I letuviamsž-' " ir Patikimas vardas 

dame visose JAV 

'nautoja' 

-ne ir mažas ir di-

C3 MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimai t is . - • 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kadzla Ava. 
Tel. 436-7878 

H E L P W A N T E D 

MISCELLAMEOUS 

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

T«l. 376-1882 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

pigiau mokėsit už 
nes draudimą pas 

10%—20% 
automobilio 
mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

T e ) _ GA 4-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMA 

Turiu Chicngos 
užmiesty Dirbu g 
nmgai 

312 779-J313 

PATAISYMAI 
•Mto leidimą Oirfcu ir 
»'• garantuotai ir sąži-

KLAUDIJUS PUMPuns 

Reikalinga liet. kalbanti moterį* gyven
ti kartu su mvaiide moterim ir pagelbėti su 
lengva namų ruoša Kambarys, maistas ir 
alga Skambinti 
(708) 652-6076 arba (708) 892-0573 

Reikalinga moteris gyventi kartu su 
savininke Marquette Parko apylinkėje 
Butas ir maistas veltui Alga pagal 
susitarimą Skambinti tel — (312) 
434 -7174 . 

INSTALLER NEEDED 
For Handicapped Van Modif'cation. 
Eletncal Knovvledge Very Desirabte Conve-
ment West Suburban location Near I-290 

ADAPTIVE PRODUCTS 
708/832-0204 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis [ Harml t Deckys 

Tai. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v. v. 
Kalbėti netuviskai 

A.tA. 
JOHN L. PAUKŠTIS 

II KARO VETERANAS 

Gyveno Chicagoje. Bnghton Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m. liepos 24 d , ryte. sulaukęs 72 m amžiaus. 
Gimė Chicagoje 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Lillian po tėvais 

Tvsardy; sūnus John su žmona Beverly. duktė Marialice 
Dočkus, vyras Adolph; 7 anūkai: Christine. Gregory. Rene. 
Elizabeth. Lisa, John ir Amy; švogeris Henry TNvardy ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstami 

Priklausė: Past commander Darius Girėnas American 
Legion Post #271. past Cook County commander of American 
Legion. 12th Ward Democratic Precinct Captain. 35 m past 
president of De La Salle High School Alumni Assoc. ir past 
president of K. of L. Council 24. I. C. Men's Club ir prie 
daugelio kitų organizacijų. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį nuo 5 iki 9 v v. ir ketvir-
tadienį nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas Daimid koplyčioje. 4330 S. 
California Ave. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 27 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo 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 žmona, sūnus ir duktė. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir 11-312) 523-9852 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI . 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 

Chicago, I l l inois 6062^ 
l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 6046S 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South SOth Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. I l l inois 60660 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s gali te pas iek t i 
skambindami l-<312)-476-2345 

ANTHONY B. P1TKUS 
DONAI D A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
l AVVRENCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 S o . 50 A v e . , C i c e r o , I l l i n o i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . (708) 652-5245 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. liepos mėn. 25 d. 

x Gegužinė rugpjūčio 5 d. 
bi's prie Marijonų vienuolyno 
sodelyje. Geguž inę r e n g i a 
„Draugo" renginiu komitetas, 
kuris taip pat renka dovanas-
fantus laimėjimams. Jas galima 
Įteikti ir , .Draugo" ad
ministracijai. Gegužinė pra
sidės šv. Mišiomis Marijonų 
koplyčioje 12 vai. Po to bus pie
tūs. „Draugo" administracija 
bus atidaryta po pamaldų. Čia 
bus gal ima įsigyti įva i r ių 
leidinių, knygų, t a u t i n i ų 
papuošalų ir užsimokėti „Drau
go" prenumeratą. 

x A k a d e m i n i o S k a u t ų 
sąjūdžio Studijų d ienos „Ko
vo 11-ji" prasidės susipažinimo 
laužu penktadienĮ, rugpjūčio 17 
d., Lietuvių centre, Lemonte. 
Visi akademinės skaut i jos 
nariai, jų šeimos ir draugai 
kviečiami dalyvauti. 

x Aukotoja i suaukojo dau
giau kaip 126,000 JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybos 
vadovaujamam „Dovanos 
Lietuvai" fondui. Dosnumo 
dėka buvo galima finansiškai 
paremti vaistų pervežimą iš 
Europos į Lietuvą, padėti Lie
tuvos aukštesnėms mokykloms 
ir Vytauto Didžiojo universi
tetui įrengti leidyklą, apmokėti 
įvairių knygų persiuntimą Lie
tuvos bibliotekoms bei ins
titutams. Buvo paremti ir kiti 
raštu ir iš anksto pristatyti 
humanitariniai, švietimo ir kiti 
projektai. JAV Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdyba turėjo 
specialų posėdį liepos 15 d. ap
tarti „Dovanos Lietuvai" ir 
kitus reikalus. 

x P r a t ę s d a m i p r e n u m e r a 
tą a t s iun tė po 10 dol. už kalė
dines korteles, kalendorių: Sta
sys Alšėnas, Sofija Šimkienė. 
Patricia Bendza, E. Kved, 
Salomėja Nikant, Domas Dab-
ravolskis, A. Dėdinas ir Felik
sas Putrius. Visiems tar iame 
ačiū 

r Je i nor i te Lietuvoje pirk
ti namą su sk lypu arba, pagal 
jūsų projektą namą pastatyti jū
sų, arba giminių vardu, te irau 
kitės pas Liną: 708-839-5561. 
Darbo vai.: p i rmadieni-penk
tadienį 1 v. p .p . -5 v. p .p . 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir tikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Bace RE, tel. 778-2233. 

į s k ) 

x Prof. Bona Maziliauskie-
nė dėstys kursą apie lietuvių 
romaną 16-tame Lituanistikos 
seminare rugpjūčio 5-19 
dienomis, Plano, Illinois. Kurse 
bus skaitomi ir nagrinėjami du 
romanai: Lietuvoje rašytas 
Ričardo Gavelio „Jauno žmo
gaus memuarai" ir išeivijoje 
rašytas Antano Škėmos „Baltoji 
d robu lė" . \ s e m i n a r ą yra 
kviečiami visi s tudentai ir 
vyresni, kurie domisi lituanis
tika. 

x L i e t u v i ų S k a u t ų są
j u n g o s vadovybės r ink imų 
p r e z i d i u m a s p r a n e š a , kad 
kandidatų siūlymo terminas 
baigiasi rugpjūčio 1 dieną. 
Kandidatų sąrašai, pasirašyti 
juos siūlančių asmenų, o taip 
pat raštiškas kandidato su
tikimas, siunčiami Rinkimų 
prezidiumo pirm. fil. Leonui 
Maskaliūnui. 

x Alfonsas Giedrai t i s , San
ta Monica, Ca., poetas, kultū
rininkas, Bronius Tiškus,, Col-
linsville, 111., dr. L. O. Girniūtė, 
Chicago, 111., Brigita Tamo
šiūnas, St. Petersburg Beach, 
Fla., Stanley Vaitiekauskas, 
Woodhaven, N.Y., Mary Con-
rad, Lagūna Hills, Cal., „Drau
go" rėmėjai, garbės prenumera
toriai, pratęsė prenumeratą su 
visa šimtine. Labai dėkojame. 

x Marija Norusis , Highland 
Park, 111., Juozas Daunoras, 
Oak Park, 111., Joseph Jacobus, 
Fair Lawn, N.J., Kazys Kleiva, 
St. Petersburg, Fla., Petras la-
nys, Asburg Park.. N. J „ Vytau
tas Krasauskas, Hickory Hills, 
111., Julija Sachauskas, Chicago, 
111., „Draugo" garbės prenu
meratoriai, nuoširdūs rėmėjai, 
su prenumeratos pratęsimu 
atsiuntė po visą šimtinę. Nuo
širdus ačiū. 

x Kun. Vaclovas Aliulis , 
„Katalikų pasaulio", leidžiamo 
Vilniuje, vyriausias redakto
rius, yra atvykęs į Chicagą ir 
apsistojęs Marijonų vienuolyne 
prie „Draugo". J is jau aplankė 
„ D a i n a v o s " s tovyk lav ie t ę , 
lanko pažįstamus ir įvairius 
veikėjus. Šeštadienį, liepos 28 
d., išskrenda į Putnamą, kur 
žada dalyvauti lietuvių susiarti
nimo šventėje liepos 29 d. 

x S k a u t a i iš Rako s tovyk
los Michigane grįžta šį šešta
dienį, liepos 28 d. Autobusas su 
stovyklautojais prie Jaunimo 
centro sustos 4:30-5 vai. p.p. 
Tėvai prašomi laiku atvykti su
tikti grįžtančius vaikus. 

x { Eichs tae to gimnazijos 
b u v u s i ų m o k i n i ų — abi
turientų suvažiavimą, kuris bus 
Chicagoje spalio 5-7 dienomis, 
žada atvažiuoti kun. Kęstutis 
Žemaitis ir garsus Detroito 
gydytojas — enkologas dr. Vai-
nutis Vaitkevičius. Komitetas 
laukia ir kitų buvusių mokinių 
atsiliepimo. 

x Bill Hough, tarptautinės 
teisės specialistui, buvo paskir
ta 5000 dol. iš JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybos 
vadovaujamo „Dovana Lietu
vai" fondo. Lietuvių visuomenės 
dosnumo dėka šiam prez. Lands
bergio kviestam patarėjui taip 
pat buvo paskirta lėšų tarptau
tinių teisių knygų persiuntimo 
į Lietuvą išlaidoms padengti. 

x „El ta -Pressed iens t" , lie
tuviška informacija vokiečių 
kalbą Nr. 3, išėjo iš spaudos. 
Šiame numeryje rašoma vokie
čių ar vokiškai suprantantiems 
žurnal is tams apie Lietuvą, 
Latviją ir Estiją bei jų siekimą 
nepriklausomybės, apie Boris 
Jelciną ir kt. Gražiai išleista, ir 
žurnalistai galės pasinaudoti. 

F^TF ^ ^ <^. • 

WiK ŽVAIGŽDUTE 
^hlto^^^JL* * " Įsteigtas Lietuviu Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrimu 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2640 w 63 St., Chioigo. IL 60620 

Tel. 11-312) 776-5162 
14300 S Bell Rd , t.ockport, II 60441 

Tel (70S) 301-4866 
Valando*. pa>»«i! susitarimą. 

Advokatas Jonas Gžbaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago. II 60620 
Tel . (1-312) 776-8700 

x J u o z a s Žilionis, Cleve-
land, Ohio, buvęs „Draugo" 
bendradarbis, lietuviškos kny
gos p la t in to jas , Pe ter J . 
Mažinąs, Chicago, 111.. Harry ir 
Leonidą Neu, Palos Hills, 111., 
Jurgis Bucevičius, Baltimore, 
Md., nuola t in ia i , ,Draugo" 
rėmėjai, garbės prenumerato
riai, pratęsdami prenumeratą, 
pridėjo po visą šimtinę. Labai 
dėkojame. 

x Ne p i rmą k a r t ą lankan
tys Lietuvą ar turintys iškvie
timus nenori keliauti su turis
tine grupe. Jums G. T. Interna
tional gali sudaryti puikų indi
vidualų maršrutą, parūpinant 
nakvyne su maistu, arba v'en 
kel ionę. Sva rb i aus i a — 
aplenksite Maskvą, keliaujant 
į Vilnių per RygąTCopenhagą 
arba per Berlvna. Kreiptis: G. 
T. In t e rna t iona l , 9525 Sou th 
79th Avenue , Hickory Hills, 
I L 60457-2259 ; t e l . (708) 
430-7272. 

(sk) 

x Nebrangia i p a r d u o d a m e 

x A. Saulis, Toronto, Ont., 
Kanada, „Draugo" rėmėjas, 
pratęsė prenumeratą su 110 
kanadiškų dol. Labai dėkojame 
už auką. 

x G. T. INTERNATIONAL, 
I N C . L I E T U V O S GYDY
TOJŲ SĄJUNGOS pavedimu 
organizuoja išvyką į Lietuvą 
š.m. SPALIO 1-18 DIENO
MIS. 14 naktų Lietuvoje, 2 
naktys Kopenhagoje. GYDY
T O J Ų S U V A Ž I A V I M A S 
ĮVYKS KAUNE nuo 7 iki 10 
spalio. Kviečiame gydytojus ir 
visus kitus norinčius pasinaudo
ti šia puikia proga kartu keliau
t i . P i l n a ke l ionės k a i n a 
$1,985.00. Prašome kreiptis: 
9525 So . 79th Ave., H icko ry 
Hills, IL 60457, tel . (708) 
430-7272. 

(sk) 

Redaguoja J Pl*£as Medžiagą siusti: 3206 W. 85th Place. 

MIŠKAS 

Tyliai, tyl iai ošia miškas. 
Po eglaite miega vfikas. 
O kiškelis t a s mažutis 
Daineles dainuoja 

— Kiški, kiški, ką darai? 
Vilkas miega — atsargiai! 
O kiškeliui t a s nerūpi; 
J is l inksmai sau dūdą pučia. 

L i n a Kairvtė, Lietuva 

LAISVE 

Ko mes visada ieškome, 
ir tik kartais randame? 
Kas tai galėtų būti 
kad visada reiktų ieškoti? 
Yra tai mumyse. 
Nelengva rasti tai, kas širdyse! 

Šį žodį „laisvė" Kanadoje mes 
vartojame atvirai :r negalvo
dami apie tai , jog kituose kraš
tuose laisvės nėra. Lietuvoje šis 
žodis yra kaip sapnas. Žinoma, 
lietuviai jau pradeda atgauti 
laisvę, bet pilna nepriklausomy
bė dar ka ip sapnas. 

O jeigu a tgaus (ir mes mel
džiamės), kaip pasikeis mūsų 
g y v e n i m a s ? Mes norėsime 
daugiau bendrauti su lietuviais 
ir kalbėti lietuviškai. 

Galima įsivaizduoti Lietuvą 
k a i p l i ū t ą narve . L iū t a s 
nerimauja, blaškos. :r riaumo
ja, norėdamas ištrūkti į laisvę. 
O jei t a s liūtą? i š t r ū k s , 
priešams, reikės sat^otis, nes jis 
norės atkeršyti vis;ems, laikiu
siems jį sukaustytą grandi
nėmis. 

Taip ats i t iks ir Lietuvai, kai 
ji a tgaus laisvę. Jį bus kaip liū
t a s , n iekieno d a u g i a u 
nebesulaikoma. 

Matas S tanevič ius , 
Hamiltono Vysk M. Valančiaus 
aukš t . l i t . m-los mokinys . 
Kanada. (Jubiliejinis leidinys) 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos 
Chicago, IL 60629 

Deklamuoja Los Angeles ..spinduliukai" Aleksas Newsom ir Austė Kuolai 
tė. Mikrofoną laiko mokytoja Gailė Radvenytė. 

x N e b e r e i k i a l a u k t i 13 
mėnesių Aerofloto bilietų. Už 
labai prieinamas kainas galite 
nupirkti bilietus savo artimie
siems SAS oro linija iš Rygos 
per Kopenhagą į New Yorką, 
Čikagą ar Los Angeles; arba 
Lufthansa oro linija iš Vilniaus 

Lietuvoje raujus automobilius pcT Berlyną į New Yorką, Čika-
LADA ir VOLGA, ir namus. 
Keičiame dolerius j rublius ar
ba pristatome dolerius j Lie
tuvą. Pervedame palikimus. 
S k a m b i n t i : Ąžuo lu i 
312-434-8618. 

<sk) 

gą. Los Angeles, San Francisco 
ar Vašingtoną. Kreiptis: G. T. 
I n t e r n a t i o n a l , 9525 S o u t h 
79th Avenue , Hickory Hills, 
IL 60457-2259 ; t e l . (708) 
430-7272. 

(sk) 

Parbo vai nuo ^ iki 
iki ' 

' vai 
vai 

v. ik 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 VV. 69th St.eet 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandom pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 K. Ogden Ave. . Ste. 18-2 
Hin«dale. II. 00521 
Tel. <708> 32.V3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Lietuvė ieško bet kokio 
darbo prie ligonio arba namų 
ruošos. S k a m b i n t i : (312) 
778-0645. 

(sk) 

x P r o f e s o r i u s A l g i r d a s 
Budrys, po sėkmingi; koncertų 
Quebeke. pasauliniame klarne
tistų festivalyje, tarptautinių 
kritikų įvertintas, kaip vienas 
iš šių dienų virtuozų, akompa
nuojant muzikui Alvydui Va-
saičiui, atliks koncertą Balzeko 
Muziejuje liepos 27 d., penkta 
dienį 7:30 v.v. Visuomene 
nuoširdžia i kvieč iama at
silankyti bei pabendrauti su 
Lietuvos iškiliuoju menininku 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambink i te 
R E M A X REALTORS, Rimas 
S tankus , tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Pa t r i a d o v a n i n i ų p r ek ių 
ir e lektronikos pa rduo tuvėse 
Chicagoje ir St. Petersburgo 
Beach. FL rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų. Lietuvoje pagei
daujamų, reikmenų didelį pasi
rinkimą. Priimam užsakymus ir 
iš k i tų miestų. S iunč iame 
prekes į Vilnių ka rgo-o ro lini
ja. Tel . 312-778-2100. 

(sk^ 

MAIRONIO I D Ė J O S 
„KUR BĖGA Š E Š U P Ė " IR 

„LIETUVA BRANGI" 

Maironis — rašytojas, poetas 
— mūsų tautos dainius. Jis pajė
gė gražia forma — poezija iš
reikšti lietuvių tautos jausmus 
ir troškimus. 

Maironis savo poezijoje „Kur 
bėga Šešupė*' ir „L ie tuva 
brangi" aprašo labai gražiai 
Lietuvos gamta: kur rausta 
žemčiūgai, kur rūtos žaliuoja, 
kur mėlynas dangus, susimąs
tęs tamsus Nevėžis, žali kalnai, 
k u r i u o s e sesutes da inuo ja 
gražios, malonias dainas. 

Taip pat labai pabrėžiama ir 
religinė minti* Tarp žalių 
medžių pas ta ty tos graž ios 
bažnyčios, kuriose lietuviškai 
gieda ..Pulkim ant kelių" ir 
prašo Aukščiausiąjį apsaugoti 
jų taip mylimą šalį. 

Patriotinė-tėvynes meilė ran
dama beveik visuose Maironio 
eilėraščiuose. Vytautas Didysis 
toje žemėje viešpatavo, gynė ją 
nuo priešų. Nugalėjo kryžiuo
čius ties Žalgiriu ..čia bočiai už 
laisvę tiek amžių kariavo", u i 
mylimą, lietuvių krauju aplais
tytą žemę. 

Maironis prieš penkiasdešimt 
aštuonerius metus pasitraukė iš 
gyvųjų tarpo, bet o kūryba, jo 
kūrybos dvasia gyva: ji ne vieną 
lietuv} nulydėjo s svetimas šalis. 
..Lietuva brangi'* palietė mano 
ir mano draugu širdį 

Venesa Kasel ionytė, 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

VALKATA IR RAGANOS 
(Konkursinė lietuvių liaudies 

pasaka) 
(Tęsinys) 

Kunigaikštis liko sumišęs, 
nežinojo ar tikėti, ar netikėti. 
Savo būsimam žentui paskyrė 
vieną darbą atlikti: 

— Jei per vieną naktį pasta
tysi koplyčią už miesto dviejų 
mylių atstume. Taip pat pasirū
pinsi kunigu, kuris jus sutuoks. 
Salia kelio turi būti obelų ir 
kriaušių su vaisiais, kad va
žiuojant į vestuves būtų galima 
vaisių pasiskinti. Jei taip įvyks, 
aš leisiu savo dukteriai tekėti už 
tavęs. O jei tų darbų neatliksi, 
aš jus nubausiu už manęs 
apgaudinėjimą. 

Juodu pažadėjo taip padaryti, 
kaip kunigaikštis nori. Rytojaus 
rytą jau stovėjo koplyčia. Kuni
gaikštis liepė pakinkyti ketu-
rius arklius į karietą ir važiuo
ti į sutuoktuves per vidurį mies
to. Ant visų kelių, kuriais va
žiuos, turi būti ištiesti raudoni 
kilimai. Taip sakydamas kuni
gaikštis galvojo: „Jei jaunikis 
nevažiuos kilimu, o šalia jo, jis 
bus prastos kilmės vyras. O jei 
važiuos per kilimą tiesiai, bus 
k i lmingos gent ies v y r a s " . 
Važiuojant į sutuoktuves, jauni
kis važiavo tiesiai per kilimą. 
Arkliai kojomis sukapojo kilimą 
į smulkius gabalus. Važiuodami 
pakely galėjo pasiskinti obuolių 
ir kriaušių. 

i Bus daugiau) 

aukšt. lit. m-los mokinė (Ju
biliejinis leidinys). 

Ž o d y n a s : D Sumišt i 
(sumišęs), 2)žentas. 3 > atstumas. 
4) sutuokti (sutuoks). 5) pasi
skinti. 6) apgaudinėjimas. 7) pa
kinkyti. 8) karieta. 9) sutuoktu
vės. 10) jaunikis, 11) gentis (gen
ties). 

Klausimai: 1) Kokj darbą jau
nikiui paskyrė kunigaikštis? 2) 
Ar jaunikis įvykdė kunigaikš
čio uždavinį? 3) Koks buvo paga
liau kunigaikščio sprendimas? 
4) Kaip buvo pasiruošta iš
kilmėms? 5) Kaip jaunikis 
važiavo į iškilmes? 

Gramatika: Žemiau yra sura
šyti 7 veiksmažodžiai bendra
ties formoje Juos parašyite ke
turiais laikais (esi. būt. k. būt. 
daž . būs.) trečiame asmenyje. V 
Gerti (vandenį), 2) kulti (javus). 
3 melžti (karvę). 4> plakti (muš
ti pvz. plakti dalgį). 5) prausti 
(vaiką). 6) rišt i (virvę), 7) 
skaityti 'knygai 

DARIUS IR GIRĖNAS 

Liepos mėnesį JAV švenčia 
savo nepriklausomybės šventę. 
Šį mėnesį prezidento y r a 
skelbiama Pavergtųjų tautų 
savaitė. Mums, lietuviams, liū
desio ir garbės diena taip pat 
yra liepos mėnesį. P r ieš 
penkiasdešimt sep tyner ius 
metus, iš šio krašto vieno aero
dromo slaptai pakilo oranžinis 
lėktuvas, kurio tikslas buvo 
nugalėti Atlantą. Kodėl slaptai? 
Lėktuvas neturėjo visų reika
lingų įrengimų, todėl Amerikos 
valdžia nebūtų leidusi lakū
nams skristi į tokią tolimą 
kelionę. Du drąsūs žemaičiai 
Darius ir Girėnas pasitikėjo 
savo lėktuvu ir pasiryžo iš
garsinti Lietuvos vardą pasau
lyje. Pagal kelio ilgumą, j ie 
laimėjo antrą vietą Atlanto 
nugalėtojų tarpe. Jų tikslas 
buvo pasiekti laikinąją Lietuvos 
sostinę Kauną. Nežinomos jėgos 
jiems pastojo kelią netoli Lietu
vos valstvbės sienų. Liepos 17 
Lietuvai buvo liūdesio ir garbės 
diena. Tauta verkė savo did
vyrių, o pasaulis garsino Lietu
vos vardą. Jų t e s t amen tą 
vykdydami lietuviai stojo į 
partizanų eiles ir kovėsi narsiai 
su pavergėjais. Jų dėka lietuvių 
tauta liko gyva ir drąsiai kovo 
11 d. pasakė: ..Mes daugiau 
nebevergausime!" Didvyrių var
dais daug kas pavadinta, net ir 
viena lituanistinė mokykla. Kol 
gyvas bus didvyrių prisimi
nimas lietuvių širdyse, tol tauta 
bus gyva. 

APGAVIKAS 

MAN PATINKA 
DAINAVA 

Mano vasaros didžiausias 
įspūdis, manau, yra stovykla. 
Aš buvau ateitininkų stovykloje 
Dainavoje. Mes ten dainavome, 
maudėmės, šokom, kūrėm lau
žus ir buvome užimti visokiais 
užsiėmimais. Ten stovyklavo ir 
mano draugai. Mes į Dainavą 
nuvažiavome autobusu ir tuo 
pačiu būdu grįžome. Aš ir kitais 
metais važiuosiu į moksleivių 
stovyklą. Nakt į miegojome 
kambariuose. Ten yra berniu
kams ir mergaitėms atskiri na
mai. 

Vieną kartą maudymosi lai
kotarpiu, aš ir mano draugų 
grupė išbėgome iš stovyklos ir 
ėjome „Pilėnų" link, kur sto
vyklauja šauliai. Aš visur be
vaikščiodamas apsikrėčiau „poi-
sen ivy". 

R imas Pu t r ius , 
Marąuette Parko lit. m-los 

8 sk. mokinys 

Red. Rugpjūčio 5-12 d. Dai
navoje stovyklaus mokytojai, 
jaunimas ir tėveliai. Su jais kar
tu galės stovyklauti ir jaunesnio 
amžiaus vaikai, kuriuos užims 
ir jiems programą sudarys 
patyrusios vadovės. Prašykite 
savo tėvelių, kad ten važiuotų 
ir jus paimtų kartu. Daugiau ži
nių apie stovyklavimą gausite 
parašę laišką stovyklos vadovui 
J. Masilioniui, 4632 S. Keating 
Ave., Chicago, IL 60632. Tel. 
(312) 585-2629. 

SESELĖ N I J O L Ė 
A P L A N K Ė 

1990 m. kovo 10 d., 10 vai. 
ryto, seselė Nijolė Sadūnaitė 
aplankė Šv. Kazimiero lituanis
tinę mokyklą Clevelande. Mo
kiniai buvo suskirstyti grupė
mis. Mūsų grupėje buvo V, VI 
ir VII skyriai. Kai mes atėjome 
į dainavimo klasę, čia susi
tikome seselę Nijolę. 

Pas isveik inome. J i labai 
džiaugėsi, kai mes pagiedojome 
giesmes: „Dieve, Tave garbi
nam". „Jėzau pas mane ateiki", 
„Šiluvos Marija". Tas giesmes 
giedosime Pirmosios komunijos 
proga. Seselė Nijolė papasakojo 
apie gerąjį Dievulį, kuris myli 
visus žmones. Ir mums patarė 
mylėti Dievą ir visus žmones. Ji 
papasakojo apie Lietuvos 
vaikus, kad jie norėtų atvykti į 
Ameriką. Lietuvos vaikučiams 
reikia religinių knygų, kad kas 
nors jas nugabentų į Lietuvą. 
Mums buvo smagu pasikalbėti 
su sesele Nijole. Sekmadienį 
bažnyčioje mes dalyvavome pro
cesijoje kartu su sesele Nijole. 
Bažnyčioje buvo labai daug 
žmonių. Mus filmavo, o vakare 
tuos filmus matėme televizijoje. 

Gaja Bublytė, 

Clevelando Šv. Kazimiero it. 
m-los mokinė 

Tikra istorija apie garsų 
gamtininką Charles Darwin. 
Vieną karta vaikai sumanė jam 
iškrėsti juoką. Labai atsargiai 
suklijavo kelių vabalų dalis kar
tu. Tarp jų buvo peteliškės spar
nai, vabalo galva, žiogo kojos. 
Jie tą dirbtinį vabalą nunešė ir 
paklausė, kurios rūšies yra šis 
vabalas. 

— Ar jis zirzė, bimbė (hum) 
kai jūs jį sugavote0 — paklausė 
mokslininkas. 

— Taip! — atsakė vaikai gal
vodami, kad jie sukvail ino 
Danvin'ą. 

— Mano manymu jis yra va
balas apgavikas (humbug). — 
taip Darvvin'as paaiškino sumi
šusiems vaikams. 

Meškiukai mokosi skaityti. Ir jūs 
vasarą skaitykite lietuviškas knygas. 

f 


