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Lietuvos ir Sovietų 
atstovai susitiko Maskvoje 

Sunaikinta 19 pasienio punktų 

Vilnius. Gegužės 27 d. — Lie
tuvos vyriausybės spaudos biu
ras pranešė, jog įvyko Maskvoje 
pasitarimas, kuri suorganizavo 
Lietuvos ministeris pirminin
kas, su Sovietu ministerių tary
bos pirmininko pavaduotoju Vi
talių Dogužijevu. 

Savo susitikime jie diskutavo 
derybų pravedimo klausimus 
tarp Lietuvos ir Sovietų Sąjun
gos delegacijų. Buvo sutarta, jog 
delegacijų darbo grupes susitiks 
ateinančių savaite išdiskutuoti 
oficialaus pasitarimo delegacijų 
klausimus, kuris turėtu prasidė
ti pirmojoje birželio mėnesio 
pusėje. 

Pas ike i t imas atstovais 
Sio susitikimo metu būvu 

sutarta bendradarbiauti nusi
kaltimu srityje ir kaip su jai-
kovoti. Buvo nutarta koor 
dinuoti įstatymus prižiūrinčiu 
agentūrų veikla. lodei tuo 
tiKslu buvo nutar ta pasikeisti 
atstovais tarp Sovietų Sąjungos 
Vidaus reikalų ministerijos ir 
Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalu ministerijos. 

Taip pat buvo diskutuota ir 
muitiniu bei sienų kontrolės 

klausimai ir nelaimingi užpuo
limai. Sovietų Sąjungos vyriau 
sybė išreiškė pasitikėtjimų. kad 
respublikų vadovybės imsis 
priemonių sulaikyti tiems už 
puolimams ir kad iškilę ginčai 
bus sprendžiami konstrukty
viai. 

Buvo paliestas ir ekonominiu 
ryšių klausimas tarp Lietuvos 
Respublikos ir Sovietų Sąjun 
gos. Del to buvo diskutuojama 
galimybė turėti Lietuvos Res
publikai atstovą tame komitete, 
kuris tvarkys tarp respublikų 
ekonominius klausimus. 

Washingtonas nereaguoja 
Siame pasitarime dalyvavo 

taip pat Lietuvos Respublikos 
ministeris Aleksandra- Abišala 
ir Sovietų Sąjungos vidaus rei
kalų ministeris Borisas Pugo. 

Paskutines žinios skelbia, kad 
Sovietų daliniai nusiaubė jau 19 
pasienio vietovių. Iš Vakaru 
puses nėra reakcijos. Washing-
torias pro pirštus i tai žiūri. Kai 
ten žurnalistai del to paklausė 
vyriausybes atstovų, ka mano 
daryti Baltieji rūmai, tai jis atsi 
sakė tuos įvykius Pabaltijo 
valstvbėse komentuoti 

Susilaikymas Europos 
Parlamente 

S t r a s b o u r g a s . - Elta 
praneša, jog Europos Parlamen
tas ir Europos Taryba yra 
palankiai nusiteikę pabalt iečių 
atžvilgiu, bet ta ip pat nenori 
perdaug užrūstinti Maskvos. 
Taip padėtį aptaria kovo mene 
sį Europos Parlamente lankęsi-
latvių išeivijos veikėjas Imants 
Liegis. 

Tuo pat metu. rašo jis. Stras-
bourgų vizitavo gausi Maskvos 
Aukščiausiosios Tarybos 
delegacija, kurios tikslas buvo 
..apšviesti"' Europos parlamen
tarus apie . . t i k r a - padėtį 
Pabaltijo valstybėse. Delegaci
jos vadovas Nišanovas tvirtino. 
jog Sovietų Sąjunga nebyra ir 
kad visų interesas y r a ją 
išlaikyti vieninga didelę ir 
galingų. .Jei respublikos nori 
atsiskirti, jos turės laikytis 
„secesijos įstatymo". Negalima 
paneigti, kad Lietuva 50 metų 
buvo Sovietų Sąjungos dalimi. 
Mes suprantame, kaip Pabalti
jo valstybės tapo SSRS dalimi, 
bet mes norime, kad atsisky
rimas būtų ..civilizuotas". 
Reikia atsižvelgti į SSRS sau
gumą, į sienas, į trijų milijonų 
(nebaltųi teises Pabaltijo vals
tybėse. Nišanovas taip pat teigė, 
kad centrinė valdžia nebuvusi 
atsakinga už sausio 13 d. 
įvykius Vilniuje^ — tai buvusi 
vietinio garnizono ..ekspliozija". 
kurios metu buvę padaryta ..ne
teisėtu veiksmu ". 

Liegis taip pat aprašo Europos 
parlamento delegacijos, besiruo
šiančios aplankyti Pabaltijo 
valstybes, susitikima su svečiais 
iš Maskvos, kuriame irgi domi
navo Nišanovas. Jis kalbėjo, 
kad 1940 metais nebuvę ..tikros 
okupacijos" ir kad pabaltiečiai 
sveikinę rusus. Nišanovas taip 
pat aršiai puolė V. Landsbergį 

Sus ipaž ins su Pabaltijo 
įstatymais 

Europos Parlamento delegaci
jai vadovausiantis krikščionis 
demokratas Siegbert Albert pa
tvir t ino, kad jis aplankys 

Pabal t i jo vals tybes. bet 
pareiškė, jog jie nenori to 
paversti „politiniu įvykiu". 
Anot vieno pa r l amen ta ro . 
Albert esąs svarbi politinė 
figūra ir pasižymįs racionaliu 
nuosaikumu, bet jo pozicija 
Pabaltijo atžvilgiu nesanti vi
siškai aiški; jis. greičiausiai, 
nenorįs ..destabilizuoti Mask
vos". 

Europos Parlamento pirmi
n inkas Guy Defour pain 
formavo Liegį, kad Taryba per 
žiūrės Pabaltijo valstybių priim 
tus įstatymus apie žmogaus 
teises (mažumas, kalbas, ir t.i.!. 
nes Maskva tvirtina, kad tie 
įstatymai yra diskriminacinio 
pobūdžio. Du parlamento komi
tetai — politinis ir santykių su 
nenarių valstybėmis — pakvie-
Pabaltijo valstybių vadovus Į 
savo posėdžius Helsinkyje bir 
želiui baigiantios, bet dalyvau
j an t ir sovietinių svečiu 
delegacijai. 

Pažymėtina, kad Europos Par
l amen ta s pr iėmė nauja 
procedūrą, pagal kurių bus 
galima panaikinti „ypatingu 
svečių statusą". Tam tereikia 
penkiolikos komiteto narių 
pritarimo. 

— Š i l u t ė s apylinkėje 
Sakutėlių kaime Antanas Ged
minas pasidarė penkių kilovatų 
galingumo vėjo jėgainę, kuri 
jam teikia elektrą, pjauna mal-
kas, obliuoja lentas ir atlieka 
kitus darbus. 

— Gediminas Vagnor ius . 
Lietuvos min pirmininkas, 
pranešė skirsiąs didžiausią dė
mesį žemės ūkiui. Pramonė stip
riai surišo Lietuvą su Sovietais 
ir reikia laukti jų malonės, kad 
aprūpintų ta žaliava. Reikia 
grįžti į buvusį nepriklauso 
mybės laikų tvarkomą ūkį. o 
pramonėje dirbti tik tiek. kiek 
reikalinga kraštui išsilaikyti, 
sakė Vagnorius. 

Septintosios JAV ir Kanados Lietuvių Dainų šventės bendras vaizdas Chicagoje. Vyrų jungtiniam chorui diriguoja Emilija Sakadolskurne. 
Jono Kuprio nuotrauka 

Sesių respublikų bendras kelias 
Žmogaus teisių kovotojas — Gruzijos prezidentas 

Tbilisi, Gruzija. Gegužes 27 d. 
— Gruzinų tautos vadas, buvęs 
Sovietų kalinamas koncentraci
jos stovyklose, laimėjo didele 
balsų dauguma praėjusio sek
madienio tiesioginius preziden
to rinkimus. 

Zviad Gamsachurdija savo tau
toje iškilo, kaip griežtai pasisi-
sakęs prieš Sovietų hagemonijų 
ir nė vienas kitas kandidatas 
nesurinko net ne ketvirtadalio 
balsų, kiek surinko šis 52 metų 
tautini.-, veikėjas. Jo laimėjimas 
buvo tuoj pat spontaniškai pa
minėtas paradu, kai susirinko į 
stadioną minia, kuris talpina 
90,000 žmonių. Maždaug 3,000 
žmonių laikė uždegtas žvakes ir 
skandavo „Zviad, Zviad!", o 
maždaug tūkstantis Tautinės 
gvardijos narių, apsirengę žalios 
spalvos uniformomis ir burgun
diškomis bere tėmis , ku r ių 
nekenčia Kremlius ir sako. kad 
tai yra prieš Sovietų konstitu
ciją, dalyvavo parade. Kitoje 
stadiono vietoje buvo iškeltas di 
džiulis plakatas: „Gruzija virš 
visko!" 

P rez iden to žodis 
Gamsachurdija dar negaluti

nais duomenimis gavo 8 7 ^ bal
su, o jo artimiausias varžovas --
Valerijonas Advadze tesurinko 
tik 6'"( ir nė vienas kitas kan 
didatas nesurinko nė dviejų 
procentų balsų. Jo laimėjimu 
nepatenkinta Maskva, nes, dau 
gelio manymu. Gruzija pasuks 
greitu keliu į nepriklausomybę. 
Jis ir pirmiau nevengdavo kriti 
kuoti prezidentą Gorbačiovą ir 
jo daromas pastangas įvesti 
naują respublikų federacinę 

Prieš sankcijų 
panaikinimą 

NVash ing tonas . Prez 
Bushas pasakė šia savaitę, jog 
j i s p r i e š ins i s sankci jų 
pašalinimui prieš Iraką, kol 
t ebėra prez. Husse inas 
valdžioje Bushas jau nekartą 
yra psnkc-. jog jis nori. kad Hus 
se inas būtų p a š a l i n t a s iš 
prezidento pareigų Irake. Todėl 
JAV negali turėti normalių 
ryšiu su Iraku Prezidentas tai 
pasakė bendroje spaudos konfe
rencijoje su Vokietijos kancleriu 
Helmut Kohl. kuris pirmą karta 
vizitavo JAV prezidentą, kai 
yra sujungta Vokietija 

uniją. Radikalus nusisukimas 
nuo Maskvos reiškias, kad Gru
zija galinti pakliūti į diktato 
riaus rankas. Bet Gamsachurdi-
ja žurnalistams pareiškė, jog 
„Mes nekelsime savu kurso, ku
rio pagrindas yra žmonių teises 
ir demokratija. Bet tuo pačiu 
metu mes neleisime, kad įsiga
lėtų Gruzijoje anarchija 
Kremliaus tamsių jėgų orgija". 

Svarbus sus i tar imas 
Gruzijos rinkimai sutapo su 

t a u t i n i ų frontu iš šešių 
respublikų konferencija, kuri 
įvyko Kišineve, Moldavijos sos
tinėje. Čia buvo tų frontų 
atstovų padaryt.is nutarimas 
visiškai atsiskirt: nuo Sovietų 
Sąjungos, nors jos niekada savo 
laisvu noru nebuvo j tą sąjungą 
įsijungusios. Šioje konferencijoje 
dalyvavo Gruzija Moldavija. 
Armėnija, Estija. Latvija ir Lie
tuva. Svarbiausias šio pa 
sitarimo tikslas b;; o eiti į bend
rą tikslą ir sutartinai vesti savo 
respublikų politinius ir ekono
minius reikalus 

Prisimintina, jot: kitų devynių 
respublikų — slavų ir Azijos 
respublikų — pr< dentai susi 
tiko su preziden: i Gorbačiovu 
balandžio menes; atskirai ir su
sitarė veikti kartu, kad būtų su
daryta nauja ju unija su nauja 
konstitucija. Jie sutarė, kad ki
tos respublikos gali pasitrauk
ti iš sąjungos, bei '• tai joms ne
bus taikoma ekonominių leng
vatų. 

( tampa Pabaltijo 
respublikose 

Jtampa praėjusią savaitę padi
dėjo Pabaltijo i.-: blikose. kaip 
rašo antradieni' ..New York 
Times" dienr iš1 -. kai .Juo
dosios bėre! specialiai 
užpuldinėjo beginklius žmones 
ir degino perėjimo punktus prie 
Lietuvos - Latvijai sienos ir 
prie Lietuvos Gudijos pasie
nio. Pabaltijo \ - vbės sutarti
nai įsteigė prie savo sienų 
patikrinimo pui tus praeju 
šiais metais, kad apsisaugotu 
nuo kasdieniniu prekių išve 
žimo į kitas r e . Mikas ir kad 
būtų jų kontrolė Pabaltijo ne
priklausomybe- priešai tai iš 
naudojo savo reik iams. kaltin 
darni, kad tai j r »"ieš Sovietų 
konstitucijos liv.-ią. 

Dienraštis aprašo .juodųjų be 
rečių žygdarbis: Latvijoje ir 
Lietuvoje Kremlius neigia, kad 

su jo žinia vykdomi jų smurto 
veiksmai, tačiau tuo pačiu jų ir 
nesmerkia ir nesulaiko. Pabal
tijo respublikų vadai paskelbė 
griežtą protestą Maskvai. Gam-
sachurdijos milžiniškas laimėji
mas tą laisvės kovą dar labiau 
sustiprina, nes į ją aktyviai ir 
viešai įsijungė tos tautos 5.5 
milijonai žmonių. 

Ruošiasi ir J e l c ina s 
Rinkiminėse kalbose Gamsa

churdija pakartotinai puolė sa
vo oponentus, kad jie tarnauja 
Maskvai ir yra KGB agentai. 
Kai minėtasis kandidatas Ad
vadze pasisamdė 4 rusų sargy
binius jam saugoti, tai Gruzijos 
saugumo vyrai juos areštavo. 
Žinių agentūros praneša, jog 
Gruzijos tautinę gvardiją sudaro 
visi jauni vyrai, kurie atsisakė 
tarnauti Sovietų kariuomenėje. 
Gamsachurdija jau kreipėsi į 
prez. Gorbačiovą, kad įvykt- ;ų 
pasitarimas dėl Gruzijos nepri-
klausomybėts. pranešė tai ..Tas-
so" agentūra. 

Po šių Gruzijos rinkimų seka 
Rusijos Respublikos tiesioginiai 
prezidento rinkimai, kurie bus 
birželio 12 dieną Neabejojama 
Boriso Jelcino laimėjimu. Po jų 
Jelcinas taip pat turės savo 
gyventojų stiprų mandatą kal
bėtis su Gorbačiovu įvairiais 
ginčytinais klausimais. 

Lietuva nedalyvauja 
biudžeto reikaluose 
Maskva. Gegužės 21 d. — Cia 

Šiandien „Izvestijos" rašė. jog 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
finansų ministenai nesutiko 
prisidėti prie bendrojo Sovietų 
Sąjungos biudžeto Lietuva 
išsako savo pozicija, jog nebus 
jokio mokėjimo, nes Lietuva 
pareiškė atstatanti savo nepri
klausomybe nuo Sovietų Sąjun
gos Latvija su Estija sutinkanti 
mokėti dalį pinigų tik toms 
programoms, kurios yra jų 
valstybėms reikalingos, tačiau 
ir šiuo atveju negalima susitarti 
del sumų dydžio 

OMON 
vėl siaučia 

Jonišk is . Gegužes 25 d Sa 
ločių rajone vėl buvo užpulti 
muitinės postai. Joniškio rajono 
pasienio užkardoje užpultas 
Kalvių punkta> ir muitines 
namelis sudegintas Pasienio 
tarnybos patalpos nenukentėjo, 
nes jos yra atskirame name. 
Gavę anksčiau tą informacija, 
darbuotojai pasitraukė. Puolė 
dėmėtomis uniformomis apsi
rengę žmones su juodomis beiv 
temis. Užpuolikų buvo 10 ar 15. 
Jie turėjo granatsvaidį. Užpuoli
mas t ruko 19 minučių 

Saločių punkto muitines na 
mėlis ir pasienio tarnybos na 
mėlis buvo sudeginti. Čia mui
tinės tarnautojai buvo filmuo
jami, buvo verčiami nusirengti 
Buvo beveik sunaikintas Lietu
vos parlamento narės Raso-
Rastauskienės automobili- 1 
Kalvius vakare atvyko ginkluo
tų vyrų grupė keturiomis maši
nomis, dvi iš jų buvo su milici 
jos ženklais Jie padegė postą ir 
darė kra tas gyvenamuose na
muose. Šį kartų, kaip liūdi 
ninkai pasakojo, užpuolikai bu 
vo ginkluoti lengvais automati 
niais ginklais ir granatomis 
Kadangi lietuviai tarnautojai 
spėjo pasi t raukt i , tai buvo iš 
vengta susirėmimo. 

Kita grupe OMON daliniu te 
sė savo puolimus i rytus už Vi I 
niaus, maždaug 29 ar 30 kilo 
metru toliau. Pasienio p 
Lavoriškėse. Medininkuose n 
Šumske buvo visiškai sudegi n 
ti. muitinės tarnautojai buvo 
mušami, taip pat liepta išsi 
rengti ir jie buvo filmuojami. 

Taip pat pranešama, jog tie 
devyni dezertyrai iš Lietuvos po 
licijos įsiveržė j policijos sandėli. 
pavogė 40 automatiniu šautuvu 
ir 10.000 amunicijos vienetu 
Dezertyram- vadovavo buvęs 
komunistų veikėjas, perėjės 
dirbti OMON labui 

— Lietuvos valstybinis teat
ras New Yorko tarptautiniame 
festivalyje nuo birželio 13 iki 
birželio 2:1 dienos atliks du vei
kalus: Čekovo „Dėde Vania" ir 
..Kvadratų' Jų režisierius Ei
muntas Nekrošius 

— Dal ius Čekuol is , kuri- va 
dovauja Lietuvos Informacijos 
biurui Kopenhagoje, susitiko -u 
Vokietijos ambasados pirmuoju 
sekretoriumi H. Lenz. su ku 
nuo buvo aptart i Vokietijos 
vvriausybes požiūriai i Pabaltijo 
valstybes ir Lietuvos ryšiai su 
Vakarų kraštai> 

— El tos telegramų agentūra 
perorganizuota j Lietuvo- Res 
publikos vyriausybes telegramų 
agentūrą, kuri vykdys informa 
cijos tarnybos funkcijas 

LIETUVOJE 
— L ie tuvos Didžiojo ku

nigaikščio Gedimino 650 mir
ties metinių jubiliejinio ko
miteto pirmininku yra AT pir
mininko pavaduotojas Bronius 
Kuzmickas. Vilniuje bus pa
statytas konkurso būdu atrink
tas Gedimino paminklas prie 
buvusių kunigaikščių rūmų. Ar
kikatedros aikštes ry t inė je 
dalyje. 

— Amerikos delegacijos va
das Europos Saugumo ir Bend
radarbiavimo konferencijoje 
Max Kampelman gegužes 23 
dieną kalbėjosi Vilniuje su Lie
tuvos prez. V. Ladsbergiu. Ge
gužės 24 d. jis vizitavo kai ku
riuos pastatus Vilniuje, kurie 
vra sovietu daliniu pagrobti nuo 
sausio mėnesio. Jis taip pat susi
tiko su lenkų ir r ^ ų mažumos 
atstovais ir vedė pasitarimus su 
Lietuvos Lžsienio reikalų mi
nisterių Algirdu Saudargu, kaip 
pranešt- nepriklausomas Lietu
vos radijas 

— Sovietų vyriausybe atsake 
j daugelio lietuvių protestą, kad 

Sovietų daliniai u/puola lietu-
vius prie pasienio. I ta i a tsakė 
per Maskvos radijų gegužės 25 
d. Vidaus reikalų minister is 
Borisas Pugo. kad Sovietų vy
riausybė neįsakiusi tu puolimų 
ir jis neturįs įrodymu, kad so
vietų daliniai pultų pasienio 
postus. Lietuvių ir latviu protes
tai esą ..provoakcijos". norint 
pasunkinti situaciją. 

— Rusijos prez B. Jelcinas 
gegužės 24 d. kalbėjosi su prez. 
Gorbačiovu ir iškėlėjam Pabal
tijo puolimu> Gorbačiovas j am 
atsakęs, kad apie tuos puolimus 
nieko nežinąs, bet liepsiąs gen. 
Pugo sužinoti, kas ten darosi, 
praneša Vakarų žinių agentū
ros. 

— Lietuvos ministeno pir
mininko padėjėjas min. Zigmas 
Vaišvila ir Gudijos atstovas 
pasirašė gegužes 24 d. bendrą 
protokolą, jog dviejų žmonių 
mirtis prie pasienio zonos nebu
vo „politinis konfliktas", bet 
tragiškas atsitikimas. 

— Min. p i r m . Ged iminas 
Vagnorius ir Užsienio reikalų 
ministeris Algirdas Saudargas 
pasiuntė telegramą Sovietų vy
riausybei, kad būtų OMON da
linio pavogti ginklai sugrąžinti 
ir kad OMON sustabdytų savo 
veiklą. 

— I>eningrade televizijos re
porteris A. Nevzorovas gegužės 
24 d. vakare roaė jo susuktą 
filmų, kaip OMON vyrai degina 
Lietuvos ir Latvijos sargybinių 
postus ir pasakė, kad „tu tikri
nimu punktu tuoj neliks", para
gindamas, kad Pabaltijo vyriau
sybes atsisakytu nepriklauso
mybes idėjos. 

— Lietuvos Darb in inkų <a 
junga šią vasarą organizuoja 
socialine parama neturtingųjų 
šeimų vaikam.-. Norima kelis 
šimtus Donbaso. K u/baso ir 
Vorkutos vaikų atsikviesti j 
Lietuva, kad jie čia galėtu 
pagyventi kiek g e r e s n ė m i s 
sąlygomis kelias savaites lie 
tu\ m šeimose 

KALENDORIUS 

Gegužes 29 d.: Algedas. Erd
vile, Magdalena, Teodozija. 

( iegu/es 30 d.: Ferdinandas . 
Joana Arkietė. Jazminą. J o n i 
le. V j baudas 

ORAS C m C A U O J E 

Saule teka 5:21, leidžiasi S: 15 
Temperatūra diena 90 1 . nak

tį 69 I 
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LSS VYRIAUSIA 
SKAUTININKE PRANEŠA 

Pateikiame ištraukas iš LSS 
Vyriausios skautininke* s. Biru 
tes Banaitienės aplinkraščio Nr. 
2. 

NAUJOS PAREIGŪNĖS 

LSS Seserijos Garbės gynėja 
išrinkta vs Danute Surdėnienė. 

LSS Ramiojo Vandenyno ra 
jono vadeivė vs Laima Jarą 
šūnienė. po sėkmingo penkerių 
metų darbo, vadeivės pareigas 
perdavė s. Danutei iii-
tienei. 

STOVYKLOS IR KURSAI 

Pradedant kadencijų. L99 
metų terminui išrinktoji Seseri 
jos ir Brolijos vadovybe 1991 
metus paskelbė „Lavin imo 
metais". 

Šiais metais numatyti ši< 
cialūs lavinimo kursai 

Laužavedžių kursai vyks 
JAV Vidurio rajono Kuko 
stovykloje liepos 14 lti die 
nomis. 

Atlanto rajono stovykloje 
(BSA Gamp Resolute, Bolton. 
MA» laužavedžių kuisai vyks 
rugpjūčio 18-20 dienomis. 

Kursai organizuojami LSS ir 
LSB. .adovaujant s. fil. Lyvijai 
Garsienei ir s. fil. Edvardui 
Meilui. Vienetų vadovės pni 
somos atkreipti dėmesį ir pa
raginti laužavedžių talentus tu 
nnčias seses dalyvauti šiuose 
kursuose. 

„Gintaro" ir „Ąžuolo" va-
dovų,-ių lavinimo mokyklos 
š.m. rugpjūčio 17-24 dienomis 
vyks BSA Camp Resolute. Bol 
ton, MA. vadovaujant vs fil. 
Gilandai Matonienei ir vs. Kv. 
ziui Matoniui. Tuntininkės ir 
vietininkes prašomos paskatinti 
vadovauti galinčias seses nede! 
siant registruotis ir dalyvauti 
šiuose kursuose. 

„Miško ženklo" - Gilwellio 
kursai rugpjūčio 17 24 dienomis 
vyks Camp Pomperoug, Union. 
CT. LSS ...Miško ženklo"' kursų 
įgaliotinis vs Česlovą.- KUiuli.-
jau išsiuntė informaciją it re 
gistracijo> lapu- Norintieji 
dalyvauti prašomi nedelsiant 
registruotis 

Tunt in inkių . ų s ą s k r y d i s 
jvyks š.m. spalio 12 14 die 
nomi>. vadovaujant LS Seseri
jos VSP vs fil Laimai Kiliulie-
nei ir LS Brolijos VSP s. Gintau
tui Taorui. Vieta bus pranešta 
ateityje. 

R A J O N U STOVYKLOS 

Atlanto rajono 
pjūčio 18 25 d. vyks BSA Camp 
Resolute, Bolton. MA. 

Europos rajono stov> kla liepos 
26-rugpjūčio 3 d. vyk.- Lietuvių 
Sodyboje Anglijoj-. 

Kanados rajono s to \ 
liepos 28 — rugpjūčio 10 u vyks 
Romuvoje. Kanadoje. 

>:•• Vandenyno rajono 
stovykla įvyks birželio 'l's 
Rambyno stovyklavietėje, Big 

Lake. I 
Vidurio rajono stovykla 

liepos 13-26 d. Rako stovykla-
uster. Michigan 

VASAROS STOVYKLOS 
LIKT L V O J E 

Kauno krašto: birželio 16 21 
d. vieta — Kalviai. 

iu mokomoji: birželio25 
d. — liepos 5 d. vieti 
..Laumės pt-da" 

Varu: - • 
nas — Nida liepos 15-25 u.: po 
to stovykla. 

Pietų krašto: rugpjūčio 2 9 d. 
-. planuojančiu.- šią 

irą vykii i Lietuva ir ža
dančios apsilankyti minėt 
stovyklose, prašomos prai 

tusiai skautininkei. 

NAUJA SKAUČIŲ 
UNIFORMA 

Aguonėlės : 
Balta bliuze 
A-linijos, tamsiai nv 

jonas 

P a u k š t y t ė s : 
BSA trumpom rankovėm bliu

ze 
Tamsiai mėlynas A lini 

jonas 
Specialybių juosta 
S k a u t ė s , pri t . s k a u t e s , vyr. 

s k a u t e s , s k a u t i n i n k ė s ; 
BSA t r u m p o m ranfc 

Tamsiui mėlynas sijonas 
dviem klostėmis 

•Juostini- dirž akla 
raištį 

(Specialybių juosta dėvi skau 
tės ir prit. skaut< • 

Marškiniai perkami per Boy 
Scouts <>f America krautuvėse 

Si jonai p e r k a m i per 
„Schoolbelles". 

Užsakymų lapai pasiusti tun-
t ininkems ir vietininkėm?. 

Iškyloje į Shed akvariume Chicagoje jaunesnieji jūrų skautai.-ės ir jų vadovai, ės klausosi pa 
aiškinimų apie įvairius jūrų gyvūnus. 

VAKARONE 
SU GYDYTOJAIS 

Filisterių Skautų sąjungos 
Chicagos skyriaus valdyba, 
vadovaujant kun. fil. Juozui 
Vaišniui. per šiuos darbo metus 
suruošė nemažai renginių — 
vakarienes su įdomiais prele
gentais, vakarones su skaidrėm 
ir karštom diskusijom. Po 
puikiai pasisekusios vakaronės 
su advokatais , kuri įvyko 

irio 1 d , buvo nu ta r ta 
suruošti kita. panašaus pobū 
džio vakarone — su gydytojais. 
Vakarone įvyko gegužės 3 d.. 
-Jaunimo centro kavinėje Joje 
dalyvavo keturi jauni filisteriai 
daktarai, gydytojai. Prelegentais 
buvodr. fil. Rimvydas Dainaus-
kas<Rush St. Luke'.- ligoninės 
patologas1 , dr. fil. Vilija 
Kerelytė ichiropraktikė. turin
ti savo kabinetą), dr. fil. Dalia 
Petreikytė 'dantistė, tu r in t i 
privačią praktikai ir dr. fil. 
Žibutė Zaparackaite Knepper 
; vaiku akiu gydytoja, irgi turin
ti privačia praktiką1. Visi šie 
jauni gydytojai yra tapę ne tik 
savo sričių specialistai, bet taip 
pat yra veiklus ir lietuviškoje 
visuomenėje — jų pavardes 
dažnai linksniuojamos lietuvių 
tarpe! 

Alfabetine tvarka pi rmas 
turėjo kalbėti dr. Damauskas, 
bet kadangi dr. Petreikytė sku
bėjo i Liet operos repeticija, ji 
kalbėjo pirmoji. Dr. Petreikytė 
kalbėjo apie dantų „implants" 
— kai į dantų smegenis yra 
įsodinamas vamzdelis, kur:.- po 
keliu mėnesių gerai Įsitvirtina, 
ne- žandikaulis apauga šį vamz
deli. T d * jo įau galima 
uždėti p!< ur karūnėle 

! I - ną paįvai
r i n o s k a i d r ė m i s , o po to 

•šinejo klausim':- Datų 
m a t y t buv* įėję šia 
pr< ii k laus imų 
buvo nemažai . 

Toliau kalbėjo dr Damaus
kas, ku r i s paaiškino apie savo 
medicinos šaką ir savo dar i 
Rush St . Luke 's ligoninėje. J i -
k a l b ė j o <-ipie įva i r iu s r i č ių 
patologus ir kiek ilgai kiek 

..Palangos"'tunto-. v • skautės k ndid \ngeles skauty K 
vadove Gailė Radvenytė Viltis Janutaitė. Vanessa Varn;*n< 1 
Mulokaitc II eil. Vai* ' 
Barauskaite 

i/.iur. .• I- k I eil 
. a im • />••,:.litaitvti ir Rima 
idija Tara 

Nu< ti <iail<-» Radvenytės 

ANGLIJOJE 
Kas treji metai Lietuvių 

Skautų - ;junga korespon-
denciniu būdu per renka 
vadovybę. Iki šiol tris kartus 

vienas turi mokslintis. J i s 
pasisiūlė duoti patarimus kaip 
įstoti į mokyklą ir ką toliau 
reikėtų studijuoti, bet deja, 
kavinėje be pačių prelegentų, 
nebuvo ne. vieno kito jaunesnio 
žmogaus. Dr. Da inausku i 
daugiausia klausimų buvo apie 
skrodimu- autopsy) ir apie 
užkrečiama AIDS ligą ir jos 
pavojų patologams. 

Dr. Vilija Kerelytė kalbėjo 
apie chiropraktiką ir kaulų bei 
raumenų ir -anarių manipulia
ciją. Lietuviams ši medicinos 
šaka daryta nelabai priimta ir 
daug kas iš lietuvių) į chiro
praktiką žiuri abejingai, bet 
amerikiečiu tarpe šis gydymas 
yra plačia: vartojamas ir su
laukęs geru atgarsių. Kaip il
gai gydymus truks, priklauso 
nuo paciento stovio, kai jis 
pagaliau ateina pas chiro
praktiką r kokia yra jo ligos is
torija: gal užteks vienos sesijos, 
gal tą pačią procedūrą reikės 
pakart'", keletą kartų. Dr. Vili
ja irgi naudojosi skaidrėmis 
aiškint: apie skausmą ir tera
piją jam mažinti. 

Paskutinioji šio vakaro prele
gentė - daktarė Žibutė Knep
per, vaikų akių ligų specialiste 
i ir taip pat tev. Vaišnio akių 
daktare . irgi naudodama skaid
res paaiškino apie akies susi
formavimą nuo mažens, ką 
vaikas mato ir kaip jo akys 
keičiasi ir taikosi jam augant, 
-b taip pat kalbėjo apie kata 
raktus, trumparegystę ir glau
koma. . - pabrėždama kad nėra 
taisyklės, kada reikia turėti 

operacija — jeigu gali ma
tyti, nereikia operacijos. Akis 
yra kaip foto aparatas, kuris 
pats moka prie sąlygų 
prisitaikyti. 

Visi prelegentai savo pra 
nešimus darė lietuvių kalba, o 
tai nėra lengvas dalykas, nes 
daug žodžių ir pavadinimų ne 
išverčiami į lietuvių kalnų. 
Klausimų visiems gydytojams 
buvo gana daug ir nei vienas ne-
sijautė r::-kriaustas. Turinio ir 
prelegentų pasiruošimo 
atžvilgiu vakarone praėjo labai 
gerai - tik truko klausytoju. 
Valdyba nebežino kaip kreiptis 
l narius rašo laiškus, niekas 
jų nešk -kambina telefonu 
- telefonai negeri, nes niekas 

nepraneša, kai tur i nauja 
numeri deda pranešimus į laik 

!)(•• tu jie nemato ar ne
skaito. Net kviečia draugus 
asmeniškai ir tie nepasirodo. 
Gaila ir organizatorių, ir 
kruopščia, pasiruošusių prelen-
tu. kurie : .pagailėjo savo laiko 
bet tun jo kalbėti į pustuščią 
sale 

ird is skautiškas ačiū 
daktarams Dainauskui. Kerely-
tei. Knepper ir Petreikytei už 
tokius puikius pranešimus, in 
formacija ir veltui duotus pa 
tarimus 

Kita Likanderytė 

perrinktas, devynerius metus 
LSS Europos rajono vadu buvo 
v.s. S. B. Br. Vaitkevičius Jam 
nekandidatavus, naujo vado 
pareigoms kandidatavo v.s. J. 
Alkis ir s. E. Šova. Europos ra
jono skautų vadovai ir vadovės 
korespondenciniu būdu išrinko 
v.s. J. Alkį (J. Alkis gavo 12, o 
E. Šova — 7 balsus) LSS Euro 
pos rajono vadu 1991 91 metams. 
Jo išrinkimą patvirtino LSS 
Tarybos Pirmija. 

Brolis Vaitkevičius, vadovą 
vęs rajonui 9-rius metus. įdėjo 
daug širdies, darbo ir skyrė 
daug laiko bei pinigų skautybės 
idėjai. Jis organizavo vasaros 
skautu stovyklas, joms vado
vavo, ruošė posėdžius ir jiems 
pirmininkavo, pravedė rinklia
vas, o svarbiausia daug rašė 
apie skautu gyvenimą „Europos 
Lietuvyje" ir pasaul inė je 
lietuvių spaudoje. J is visa 
siela ir širdim buvo šiame skau
tiškame darbe, jis rodė skautiš
ko gyvenimo pavyzdį, tuomi 
jaunimo ir tėvų tarpe užsi 
tarnaudamas pagarbą. 

LSS Vyriausia Vadovybe 
įvertindama v.s. S. B. Vait
kevičiaus pastangas ir darbą, 
pakėlė jį į vyresniojo skauti
ninko laipsnį ir pagerbė „Už 
nuopelnus"' ir „Lelijos" ordi
nais. 

Vasario 2 d. įvyko pareigu 
perdavimas Londone. LSS Euro
pos rajono vadovai ir vadoves 
broliui Vaitkevičiui pareiškė 
nuoširdžią padėką, į te ikė 
dovaneles ir palinkėjo ilgus 
metus aktyviai skautauti . 

Naujam LSS Europos rajono 
vadui v s. J. Alkiui šios pareigos 
ne naujiena. Jis LSS Anglijos 
rajonui ilgus metus vadovavo, 
kada veiklos sąlygos buvo 
žymiai sunkesnes. Tik 
vadų dėka milžiniškas pastangų 
ir pasiaukojimo skautuos id< įai, 
rajonas yra gyvas, veržlus, 
veiklus ir palaiko glaudžius 
ryšius -u Vasario 16 gimnazijos 
..Aušros" tuntu ir LSS Vyriau 
siąja vadovybe JAV. 

V.s.-J. Alkį — LSS Eui opos ra 
jono vadą per 40 m"tu išeivijoje 
esame girdėję da inuojan t i 
choruose, kalbanti ir v 
vaujantį su s i r i nk imu 
suvažiavimuose. Ilgus metus 
vadovauja DBLS-gai ir LNB 
vei. Jis visuomet pilnas energi
jos ir nepailsta, dirbdamas D 
Britanijos lietuviu ir Nepri 
klausomos Lietuvos naudai. 
Nuo jaunystes J. Alkis pri
klauso -kautų organiza* ijai. jai 
ilgus metus vadovavo. Už tai 
LSS vyriausia vadovybė, įver
tindama jo pasišventimą, yra 
pagerbusi ir apdovanojusi LSS 
ordinais: „Už Nuopelnu.-' . 
„Lelijos". ..Padėkos" ir „Geleži 
nio Vilko" vs J. Alkio v i k l a 
šakota, plati, reikalaujanti daug 
laiko ir energijos Be savo 
kasdienini' darbo, manomo, 
brolis J Alkis nepavargs ir 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS CHIRUhOUA 
166 East Superior Sulte 402 

Valandos pagal susitarimą, 
Tel. - ( 1 3 1 2 ) 337-12*5 
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skautišką darbą. 

Linkime sėkmės, ištvermės ir 
geriausio pasisekimo vado
vaujant LSS Europos rajono 

Skautijai. O Mūsų skautiška pa 
reiga visokeriopai jam padėti. 

v.s . J . M. 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS UGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy C'OSS ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chlcago 
Tel. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai ) 

Pirm antr . ketv . penkt nuc 12 ik 6 . v 

Kab. (1-312)735-4477; 
Rez (708)246 0067; a'sa (708)246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LlGOS 

jSOO W. 95 Si Tel (708) 422-0101 
Valandos paq3l sus:ta""ią 

• • . . - 1230-3 v 
-žsarytaa keivd 1-3 v p p p* • 

• šestd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kedzle Ava., Chlcago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLETUSI'J KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
VuGLIŲ IR KOr. '.-

CHIRURGIJA 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Te). (1-312) 767-7575 
5780 Archer Ava. 

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

Cardiac Diagnosis. Lto 
Marąuette Medical Butlding 

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. 
Širdies ir Krauiagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chlcago. III. 
Tel. (1 312) 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgln. I I I . 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Speoalyoė vidaus ir kraup ligos 
Necnirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tel. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr. penkt 12-3 v p p . kfe'v ? 7 v.v 

Reikalui esant atvažiuoju n i namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hlckory Hllls IL 
vikarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598 4055 
Valandos paga1 susitanmą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 VV 65 St Chicago. IL 
Tel (1-312) 476 2112 

S 79 f i Ave " - . 
Tel (708) 598 8101 

• • . • . ; 

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. K'SIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ave.. Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 >*: 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba hetuviškai) 

Tikrina ak'S. c ta iko ak.mus 
2618 W. 71*t St. 

Tel. (1-312) 737-5149 
Vai pagal SJS tar-ną 

Paloa Vision Center. 7152 W. 1271h St 
Hgts III Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448 1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
OPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL 60453-2533 

Tai. 708-636 3113 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTAT'. 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave Solte 324 ir 
5635 S Pulaskl Rd.. Chlcago IL 

81 St. ir Kean Ave Just i re. IL 
Tel. (1-312) 565 2960 ( v e * * 2A . , 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ VIDAUS U . 

2454 W. 71st Street 
(1 312) 434 2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2 7 

Kab. tai. (1-312) 585-0348: 
Rez. (1 312) 779 5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IM CM 

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

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300: 
Raz. (708) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS • ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S. Kedzla Ava.. 
Chlcago III. 6065? 

Pirm antį ketv ir pp'>! 
p.ig.il su 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester. IL 60153 

Tel. 708-531 1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Sešt paga! susitarimą 

Kabineto tel. (1 312) 776-2880. 
Rez. (708) 448 5545 

EDMUNDAS VIZINAS. M.D., S.C 
iiybe - Vicaus :>gų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Vaiancvs pagal susitarimą 
Tel. (1 312) 585 7755 

ARAS ŽLIOBA. M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Suite 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel. 1 708-527 0080 

Valandos pagal susitarimą 
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Laisva rinka 

DAR NĖRA LAISVĖ 
Gyvename pasaulyje, kuria

me ekonomija vaidina nepa
prastą rolę. Populiarėjanti sąvo
ka, kad žmogus turi laisvę sau 
susikurti kiek įmanoma patogią 
ir saugią finansinę atramą, kar
tais pereina ribas ir dabar jau 
sulaukia vis stipresnės reakci
jos komunistinės idėjos pasekėjų 
tarpe. Tokiu būdu apie ko
munizmo visus sulyginantį šūkį 
su s i sp i e t ė pasau l io ne tur 
tingieji. Visi žinome, kaip laikui 
bėgant vis didėjo plyšys tarp šių 
skirtingai galvojančių grupių. 
Kad šios abi galvosenos rodė 
tam tikrą pavojų nustatyt i 
gyvenimo būdą ir kitiems, ne
buvo laiku net pastebėta, o ir 
vė l i au buvo tik s t a tomos 
užtvaros ir vienų ir kitų idėjų 
plėtimuisi skirtinguose pasaulio 
kraštuose. Pasauliui mažėjant, 
abi pusės šoko įsigyti vis galin
gesnius ir galingesnius ginklus, 
užsiauginant naujas kar tas , 
kurios nebuvo mačiusios kitokio 
gyvenimo būdo ir tikėjo savo va
dais, arba buvo kupini pavydo. 
Tačiau didžiausią paramą sau ir 
vieni ir kiti matė tik vis 
daugėjančiuose ir modernė-
jančiuose ginkluose, t a r tum 
atominė bomba galėtų išspręsti 
šią didžiulę problema. Imperijos 
pasaulyje nenyko, jos tik įgavo 
skirtingą veidą, su kuriomis jau 
nebegalėjo varžytis mažieji 
kraštai. Šio šimtmečio pabaigoje 
pradėjus trupėti komunizmui, 
pasaulyje lemiamą žodį sau 
prisiėmė ekonominės imperijos, 
besivaržydamos dėl pasaulio 
r i n k ų , dažna i užp i ldamos 
žodžiais savo va r to jamų 
pr iemonių nemoralumą. Šį 
jautrų klausimą viešumon kaip 
tik iškėlė dabartinis popiežius 
Jonas Paulius II enciklikoje 
..Šimtieji Metai", taip pavadin
tą, nes ji parašyta atžymėti 
šimto metų jubiliejų po po
p iež iaus Leono XIII-jo en
ciklikos, kur jis atsigynė nuo 
socialistų iškeltų kaltinimų dėl 
teisės turėti nuosavybę. 

Kai seniau karaliukų balsai 
buvo neginčijamai paskutinis 
žodis pavaldiniams, pasaulis 
keitėsi ir metams bėgant nuo
savybės te i sės d a u g i a u s i a 
susikoncentravo didelių įmonių 
rankose. Dabartinėje encik
likoje popiežius Jonas Paulius 
užgir ia žmonijos pas tangas 
palikti ekonominę galią paski
rų individų rankose plačiai iš
vystant pasaulyje laisva rinką 
ir neleidžiant įsigalėti ko
munizmui. Čia pasidžiaugiama 
tokiomis išsivysčiusiomis žmo
nių būdo savybėmis, kaip darbš
tumu, kantrybe ir protavimu, 
imantis rizikingu pramonių ir 
prekybų bei joms patikimai 
vadovaujant. Čia taip pat pa 
stebima, kad pelno padarymas 
yra visai suprantamas užmokes
tis už įdėtą darbą ir planavimą, 
kas įrodo tokių pastangų vertę. 
Enciklikoje tačiau įterpiama ir 
kita gaidelė, duodanti suprasti, 
kad visiškai nereguliuojamas 
kapitalizmas turi ir blogų pusių, 
nes yra pagunda išnaudoti 

neturtinguosius ir nepajėgius 
protauti , ypač tolimuose 
atsilikusiuose kraštuose, kur 
dar nėra būdų rungtyniauti 
kapitalistinėse varžybose. Šioje 
srityje dažnai nesiskaitoma su 
žmogumi. Be to, yra prekių, 
kurios negamintinos ir nesiūly-
tinos silpnesniems asmenims, 
nes rinka neturėtų būti be 
moralinio pamušalo. Siūloma 
atsisakyti gobšumo, nepalie
kant nuošalyje mažesnių ir besi
vystančių tautų piliečių. 

Šiame rašte pasmerkiami tiek 
kapitalizmo, tiek marksizmo 
kraštutiniai atvejai, kada eko
nominis gyvenimas pasidaro 
vieninteliu siekiančiųjų tikslu, 
tarsi žmogus turėtų tik tokį 
vienašališką troškimą. Laisvoji 
rinka turėtų žiūrėti plačiau į 
žmogaus sielą ir poreikius ne tik 
materialinėje plotmėje. Žmogus 
turi išlaikyti pagarbą ir sau 
pačiam, ir kitam žmogui. 

Tad šis toks garbingas ir žmo
giškas požiūris šiame popiežiš
kame dokumente nėra vien tik 
ekonomiškas pritarimas laisvos 
rinkos klestėjimui, jis daugiau 
kalba apie moralę ir gyvenimo 
būdo pasirinkimą, siekiant su
grąžinti jame gerųjų laisvės 
savybių, ko pasaulio vadams 
šiuo momentu tikrai trūksta, 
besirūpinant vien rinka, pelnu 
ir gyvenimo šauniu stiliumi. 

50 METŲ KUNIGYSTĖS JUBILIEJUS 
Kun. A. Zakarauskas Di< vo ir žmonių tarnyboje 

Visai kitaip gieda komunis
tiniuose Sovietuose jų ordinuo-
ti generolai. Laisvės žodis jiems 
tiesiog sukelia siaubą. Kai skai
tome apie armėnų išsilaisvi
nimo kovas ir atsiskyrimą nuo 
sovietinio centro, jų žodžiai 
nuskamba kaip seniai girdėtos 
melodijos, — deja, dažnai pa
sikartojančios ir Vakarų 
pasaulyje rūp inan t i s ,,sta
bilumu". 

Sovietų ministeris Yazovas 
sako: Šiandien ambicingos na
cionalistų ir separatistų jėgos 
deda didžiausias pastangas su
naikinti mūsų Uniją. Bet tik 
stipri ir vieninga Sovietų 
respublikų sąjunga gali vyrau
ti pasaulio arenoje kaip Super-
power... Gi buvęs oro pajėgų 
maršalas Kožedubas lygina da
bartinių tautinių grupių judėji
mus su Antrojo pasaulinio karo 
fašistais, pabrėždamas, kad 
Kariuomenė ir vėl yra pasi
ruošusi atlikti savo įsiparei
gojimus, užblokuojant kaprizin 
gus vadus, kurie ruošiasi palai
doti mūsų „superpovver". Vėl 
įkyriai kartojama, kad, norint 
pasiekti Naująją pasaul io 
tvarką tegalima pasitikėti tik 
kariška jėga. 

Naujoji pasaulio tvarka mums 
primena ką tik matytą šaržą, 
kuriame JAV valst. sekretorius 
Baker' is d raugiška i t iesia 
ranką Shamirui ir perduoda 
prezidento siūlymą: Land for 
Peace! (Žemė už Taiką!) \ tai 
Shamiras šypsodamasis atsako: 
Sutinku su siūlymu! Jūs pasi-
laikykit taiką, o mes pasilai-
kysim žemę! 

RKV 

Iš visų lietuvių katalikų 
parapijų Amerikoje Sv. Antano 
lietuvių parapija Cicero. 111. yra 
išleidusi daugiausia kunigų ir 
seselių. Sekmadienį, birželio 2 
d., vienas iš gabiųjų tos parapi
jos auklėtinių kun. Antanas 
Zakarauskas minės 50 metų 
kunigystės jubiliejų. 

Jubiliatas gimė Cicero 1917 
m. liepos 3 d. v i en tu r t i s 
Konstancijos Gervai tės ir 
Pranciškaus Zakarauskų sūnus. 
Jo tėveliai yra kilę iš Pakuonio 
parapijos, Kauno apskrities, 
Lietuvoje Jie išaugino sūnų, 
kuris yra ne tik geras Amerikos 
pilietis, bet ir mylintis savo tėvų 
žemę Lietuvą. Taipgi tėveliai jį 
išmokė gražiai vartoti lietuvių 
kalbą Jo tėvelis mirė 1955 m.. 
o mamyte dar gyva 195 metų' ir 
gyvena Marąue t t e Parko 
rajone. 

Sukaktuvininkas baigė Sv. 
Antano parapijos mokyklą, 
vėliau lankė ir baigė Quigley 
priruošiamą seminariją Chica
goje ir Kunigų seminariją Mun 
delein, Illinois, kur įsigijo ma
gistro laipsnį ir teologijos li
cenciatą. 1941 m. gegužės 3 d. 
buvo įšventintas kunigu Mun-
delein seminarijos koplyčioje. 
Kelerius metus kun. Antanas 
dar gilino mokslus De Paul ir 
Loyolos un ivers i te tuose , 
studijuodamas pedagogiką ir 
psichologiją. Jo ..curiculum 
vitae" yra įvairus. įspūdingas ir 
įdomus. 

Pirmas jo paskyrimas buvo 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
lietuvių parapija Marąuette 
Parke, Chicagoje, kur darbavosi 
iki 1949 m. Paskui dvejus metus 
dirbo Šv. Kryžiaus lietuvių 
parapijoje Town of Lake rajone. 
Po to išdirbo penkerius metus 
Šv. Jurgio lietuvių parapijoje 
Bridgeporto rajone. 1956 metais 
mirus a.a. kun. S. Valuckiui, 
kun. Zaka rauskas išėjo iš 
parapinio darbo ir perėmė Šv. 
Kazimiero seselių kapeliono 
pareigas mot in i škame 
vienuolyne Chicagoje. kur dar
bavosi dešimtį metų. Toliau jis 
buvo paskirtas Šv. Kryžiaus 
ligoninės kapelionu. Tose parei
gose išbuvo iki 1970 m. Tada vėl 
grįžo į parapijos darbus kaip 
klebonas Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo lietuvių parapijos Mar
ąuette Parke. Šioje parapijoje 
kun. Zakarauskas išbuvo 25 
metus, 17 metų eidamas klebo
no pareigas. Pagal Chicagos 
vyskupijos tvarką, 1988 m. kovo 
mėnesį išėjo kaip ..Klebonas 
emeritas" sulaukęs 70 metų 

VAIKAI SUTELKĖ 
10,000 DOL. 

Kpiphany katalikiškos mo
kyk los 35 šešto sky r i aus 
mokiniai per septynis mėnesius 
sutelkė 10.046 dol.. kad galėtų 
vykti i VV'ashington. DC. pama 
tyti istorinių vietų Toji mokyk 
la yra neturtingųjų rajone ir 
vaiku tėvai patys neturtingi. 
Bet mokytojos vadovaujami jie 
per mokslo metus surengė dau 
gybv pyragų išpardavimų, auto 
mobilių plovimo vajų. taupė sa
vus pinigus ir gavo 3.000 dol. iš 

kelių verslininkų. įstaiga, kuri 
mokiniams tokias ekskursijas 
organizuoja, sako, kad tik labai 
retai neturtingi vaikai ten vyks
ta, nes persunku sutelkti lėšas. 

100.000 DOL. TEATRUI 

Goodman teatras, pirmau
jantis Chicagoje. veikiantis De 
Paul universiteto globoje, gavo 
ĮOO.OOO dol. paramos iš Alton 
Jonės fondo. Lėšos bus panau 
dotos pastatyti muzikine melo 
dramą ,,Riverview". 

amžiaus. 
Visas šias minėtas pareigas 

eidamas, jubilia- - dar profeso
riavo Quigley - unarijoje iki 
1944 m.. Šv. Ka miero kolegi
joje ir mergaičių kademijoje iki 
1953 m.. Mari; s aukštesnėje 
mokykloje nuo '. 956 iki 1966 m. 
Prie viso to dar mokė teologiją 
ir psichologiją ištisus 10 metų 
Šv. Kazimiero seselių mokytojų 
kolegijoje Chicagoje. 

Sukak tuv in inko gabumai 
buvo ir yra įvairūs, ką įrodė jo 
plati visuom* ninė veikla . 
Turėjo ypatingi, gabumų muzi
kos srityje, pvz. gerą, gražų 
balsą, grojo vargonais ir pianinu 
ir dar keliais kitais muzikos in
strumentais. Būdamas Quigley 
seminarijos studentas, jis pava
duodavo a.a. Ac a Mondeiką 
Sv. Antano bažnyčioje Ciceru, 
kaip ..vargonininkas" atostogų 
metu. Mundeleni seminarijoje 
buvo choro vargonininkas ir 
orkestro vedėjo pavaduotojas. 
Marąuette Parko parapijoje 
įsteigė ir išlavino 40 mergaičių 
chorą, kuris giedodavo įvairiose 
parapijose Chicatroje. Toj pačioj 
parapijoje 1947 m nuorganiza
vo 60 instrumentu mokiniu 
orkestrą :Band'. kuris dar ir 
šiandien linksmina parapiečius 
Sv. Jurgio parapijoje suorgani 
zavo 30 balsų berniukų chorą 
Ir 1944 m. jis dirigavo Šv. 
Kazimiero mergaičių chorui, 
kuris atliko ..Draugo"' metinį 
koncer tą Orchestra Hali . 
Chicagos mieste centre. 

Kun. Antanas ypatingai daug 
dėmesio ir jėgų kreipė į jaunimo 
veiklą 1941-1949 m. vikarau
damas Marąuette Parko parapi
joje. Čia įsteigė skautų vienetus 
berniukams ir mergaitėms. 
Aukštesniųjų mokyklų jauni
mui suorganizavo dvi draugijas, 
kurios kas savaitę turėjo susi
rinkimus ir šokius parapijos 
salėje. Iš visos tos veiklos išsi
vystė „Nativity Youth Center", 
kuriame sueidavo keli šimtai 
jaunimo kiekvieną šeštadienio 
vakarą pasilinksminti doroje 
aplinkoje. Ypatingai sėkmingai 
veikė jaunimo sporto koman
dos. Dalyvaudamos Chicagos 
vyskupijos CYO rungtynėse, 
vis laimėjo pirmenybes. 

Per ištisus k migystės metus 
kun. Zakarauskas veikė su 
Lietuvos Vyčiu organizacija ir 
nuola tos buvo jų uolus 
kapelionas. Dar ir dabar eina 
Vyčiu. Vidurinės Amerikos 
apskr i t i e s dvasios vado 
pareigas. Siu būdu jis apenie 
visą parapijos -unimą būdamas 

vikaru Marąuette Parke 
Bet sykiu ir neužmiršo lietu

viškos visuomenės reikalu. 
Daug dirbo Šiluvos šventoves 
įrengimo VVashingtone komi
tete ir pagelbėjo vyskupui V. 
Brizgiui r inkt i aukas ir 
organizuoti pagrindinius darbus 
tos šventovės dedikacijai Taip 
pat dirbo kaip komiteto narys 
įruošimui Lietuvių Kankinių 
koplyčios Šv. Petro bazilikoje 
Romoje. Daugelį metų veikė su 
BALFu kaip vicepirmininkas. 
Sykiu buvo ir Lietuvos Šaulių 
draugijos kapelionas Chicagoje 
Taip pat veikė kaip dvasios va
das Marąuette parapijos Motinų 
klube ir Šv. Teresėlės drau
gijoje. Prie viso to dar buvo 
narys Katalikų Spaudos drau
gijos, kur i leido dienraštį 
..Draugą", direktorius. 

Chicagos arkidiecezijos vy
resnybė, įvertindama kunigo 
Antano veiklą. 1970 m. paskyrė 
jį kardinolo Cody patarėju <Con-
sultori. Toliau veikė kaip kvo
tėjas arkivyskupijos šeimyninių 
problemų įstaigoje ir vertėjas 
vyskupijos vedybų teisme. Jo 
susidomėjimas skautiška veikla 
davėjam daug progų dalyvauti 
skautų darbuose, nes keliais 
atvejais jis užėmė dvasios vado 
pareigas arkivyskupijos skautų 
komitetuose, atstovaudamas 
vvskupą pietvakarinėje 
Chicagos dalyje. Be to. dar buvo 
vyskupijos „School Board" na
rys ir darbavosi komitete, ku
ris įsteigė Kunigų senatą. Dar ir 
dabar veikia su Kolumbo 
Vyčiais ir buvo kapelionas Al 
Arabi vieneto — International 
Order of Alhambra. 

Prie šios visos veiklos Jubilia
t a s rado laiko keliauti po 
Europą. Du kartus su prel. J. 
Shliku aplankė automobiliu 13 
kraštų, kur susipažino su 
vietinių žmonių gyvenimu. 

. Vėliau kitais atvejais lankėsi 
kraštuose arčiau Jungtinių 
Amerikos Valstybių. 

Nuolatos globojo parapijos 
chorą, nes labai mėgo choro 
bažnytinį giedojimą. Sugrįžęs į 
parapija kaip klebonas, kun. 
Antanas tuojau pradėjo sugriu
vusiu bažnyčios dūdų vargonų 
atremontavimą, išleisdamas 
tam reikalui tūks tanč ius 
dolerių. Taip Marąuette Parko 
parapija visus metus turėjo di
dingą, visur žinomą ir gerai išla-
vinta chorą su solistais 
bažnyčios giedojime. Tai 
nuopelnas muz. Antano Lino. 
kuris yra choro vedėjas daugiau 
kaip dvidešimt metų. 

Kun. An tanas Z a k a r a u s k a i — jubiliat?i< 

Kun. Zakarauskas y ra mė
giamas kalbėtojas :r programų 
vedėjas posėožiuose bei banke
tuose, kur jo žymesnių kalbėtojų 
ar svečių pristatymai visados 
yra gyvi ir pilni gražaus humo
ro. Gražiai vartoja l ietuvių 
kalbą ir nuolat buvo kviečiamas 
į įvairias parapijas su pa 
mokslais ypatingom pamaldom 
Net daugeli kartų vyko į St. 
Petersburg pamokslą sakyti Va
sario 16-tos minėj ime, kur 
didelėj Šv. Jono bažnyčioje 
aiškino k i t a t a u č i a m s apie 
Lietuvos priespaudą ir jos 
t roškimą laisvės ir nepr i 
klausomybės. 

Sukaktuvininkas yra labai 
draugiškas kunigas ir visu ir 
visur buvo mylimas ir ger
biamas. Jis yra malonaus būdo. 
su šypsena veide, su atvira, gera 
širdimi ir didelis tolerantas. 
Kun. Zakarauskas susi lauks 
daug sveikinimų per ateinančio 
sekmadienio iškilmes, nes jo 
veikla įvairiose įstaigose padare 
jį žinomą daugeliui žmonių už 
mūsų lietuviškų parapijų ribų. 

Ateinanti sekmadienį, birželio 
2 d.. 2 v. popiet kun. Antanas 
Zakarauskas a tnašaus iškil
mingas padėkos šv. Mišias Švč. 
Mergelės Marijos G i m i m o 
bažnyčioje Marąuette P a r k e su 
kunigais koncelebrantais. Per 
Mišias giedos parapijos choras 
ir solistai, vadovaujami muz. 

Antano Lino Žinoma suvažiuos 
daug jo draugu, prietelių ir 
pa rap i eč ių da lyvaut i ši -• 
iškilmėse. 

Šiuo metu jo motinai K Zaka
r a u s k i e n e i y ra didel io 
dž iaugsmo šventė sulaukus 
savo sūnaus auks in io kunigys
t ė s jub i l i e jaus . Visi lietuviai 
k a t a l i k a i dž iaugias i , kad 
Jubil iatas neužkase jam Dievo 
duotų talentų, bet naudojo juos 
ir Dievo garbei ir lietuvybės 
naudai. 

Linkime energingam Jubilia
tui gausiu Dievo malonių ir ge
r o s sve ika tos , k a d ga l ė tų 
sėkmingai darbuotis Kristaus 
Bažnyčiai ir Chicagos lietuvių 
gerovei 

Tegul Švč. Šiluvos Marija 
saugo ir lydi jį visuose ateities 
darbuose. Ilgiausiu Metų' 

M. J . P. 

Kodėl nerandame laimės? Nes 
jos ieškome ten. kur jos nėra: 
gyvenimo viršūnėse, nuosta 
b iuose to l iuose , kur auga 
..laimės gėles". Laimė gi glūdi 
tylioj, tamsioj, giliai paslėptoj 
vietoj, kur i yra t a ip arti mūsų 
ir į k u r i ą mes taip re ta i 
nusileidžiame: mumyse pačiuo
se. 

-/. v. Kapį ther 

SEPTYNIOLIKA METŲ 
TREMTYJE 

Kuosa buvo skubota Mamytė ir Tetukė tik * ludo-
jo ir drebėjo. Mudu su Broliu apsirengėm. pa-.- mem 
mokslo pažymėjimus, po knygą Išsigandę nesi kėm. 
ką geriau pasiimti su savimi. Sesutė supakav p italy-
nes. rūbų. maisto. Vienas iš atėjusiųjų mus ve/' patarė 
pasiimti šiltų rūbų. tai pateko kartu ir mūsų / liniai 
paltai. 

Prie namų stovėjo sunkvežimis. į kuri mus kėlė 
Mes trys ir likusieji raudojome. Paskutini- i -įsnis 
į Tėvų namus ir jau važiuojame. Kelione bu rum-
pa. tik iki geležinkelio .stoties. Ten ant bėgių -'ovėjo 
ilgas ešelonas prekinių vagonu 

Sunkvežimiais vis vežami žmones Mator jažjs 
tarnas šeimas Dabar supratome, kad mum^ • lavo. 
Mus veš ne už Nemunėlio. Tėvelio nebemal Pi"'*" 
vagonų vyrai atskiriami nuo seimu ir varom Mtus 
vagonus. Moterų ir vaiku klykimas Vyrai, ap ibinę 
savuosius, buvo kareiviu atplėšiami Baisu aiku, 
nenusakoma... Taip galėjo būti tik sovi kur 
viešpatavo teroras, melas, apgaulė ir žiauri nea: 
žmonėms. 

įkeldinti i vagoną, kurio abiejuose šonuos* 
gultai ir maži. grotuoti langeliai, gavon 
apačioje. Su mumis vagone buvo Baroni 
keturiais vaikais. Barntšktenė su maža: 
sūnaitėliais. Marcinkevičiene su mažu sūne 
nelaimingųjų bendrakeleivių pavardžių neat ienų 
bet vagonas buvo pilnutėlis 

canta 

igubi 
vietą 
ė su 
viem 
Kitu 

Kad daugiau sutalpintų žmonių, daiktus krovė į 
atskirą vagoną, tik pundus su patalyne leido pasiimti 
drauge. Prie ešelono pastoviai vaikščiojo sargyba. Pro 
paliktą siaurą durų plyšį matėme toliau stovinčiu 
daugybę žmonių, kurie ieškojo savo artimųjų, norėdami 
dar ką nors įduoti. Mes matėme Sesutę, Teta. kuri. 
sužinojusi kad mes trys išvežami, ejo i NKVD prašyti. 
kad ir ją leistų drauge su mumis. Mūsų Mamytes 
sveikata visada buvo nestipri, o mudu su Broliu - dar 
paaugliai. Tetos neleido, nes ne tos šeimos narys. 
Prašėsi ir Sesuo, tai jai pasakė: ..Jei nori. lipk į vagoną 
ir važiuok!" Bet mūsų Tėvelis dar be teismo buvo 
kalinamas, nežinojome, kas bus su juo. Sklido nerimas 
tingos kalbos apie greita karą. Nusprendėme, kad 
Sesuo turi likti namuose Tolimesniam savo tremties 
gyvenime pastoviai tuo sprendimu džiaugėmės. 

Tris agoniškas paras prastovėjo ešelonas 
gimtamiestyje. Su sargyba išleisdavo atsinešti vandens 
Šį tą iš maisto, nužygiavus sargybiniui toliau, savieji 
įduodavo. Sesutė ir Teta mums idave dar pinigų, 
pagalve Prie vagono pribėgdavo Brolio ir mano 
draugai, bet jie buvo varomi šalin. Gi žmones vis vežė 
ir grūdo i vagonus. 

Vagono duris uždarė aklinai. Pajudėjus ešelonui, 
girdėjosi ištisine rauda ir maldos.. Sustojus Naujojoj 
Vilnioj, kariškiai landžiojo po vagonus ieškodami ir 
šaukdami dar neatskirtu vyrų. Vel šauksmas, ašaros 
ir atsiskyrimas... 

II. Kelionė 

Traukinys pajuda tolyn i rytus. Esame vežami ) 
laisvą, humaniškiausią, teisingiausią pasaulyje 
valstybe, kuri vadinasi SSSR sovietu kariuomenei 

okupavus Lietuvą, taip buvo skelbiama Sudiev, brangi 
tėvyne, sudiev laisve, artimieji ir tėvu namai! 

t rošku. Išvietei pa l ik ta skylė vagono grin
dyse. Sustojus ešelonui, visi lipdavo lauk ir lįsdavo po 
vagonais ..tūpti"'. Sarmatyt is nebuvo kada. niekas 
nebojo šalia tupinčio kaimyno ir patruliuojančių 
sargybiniu, kur ie vis šaukdavo ..greičiau, greičiau". 

Stotyse, 'ydint apsaugai, po pora žmonių iš vagono 
buvo vedami atsinešti vandens ir neaiškios buizos. 
Susi t ikdavome su paž į s tamais iš k i tu vagonu. 
pasikalbėdavome. Net ir tokiose sąlygose susikurdavo 
tremiamųjų anekdotai. Kadangi buvo vežamos ir žydu 
šeimos, tai mamos žydukams aiškindavo, kad dabar 
gyvenimas bus sunkus ir vištienos valgyti neteks, nes 
jos čia nėra. Ir. štai. maža žydaite pro durų plyšį pama
to vaikščiojančias višteles Mergaite su džiaugsmu 
sušunka: ...Mama. mama. žiūrėk, yra vištų'" Motina, per 
pykus atsako: ..O. tu. durna merga, pamatei viena viš
tą ir ant visos Rusijos šauki — višta, višta'" Kita. 
kauniete žyde. guodėsi, jog ją vežti atėjusiu prašiusi, 
log verčiau nušautų vietoje ir nevežtu ilgoms, nenusa 
komoms kančioms Jai rusas atsakęs ..Del t " -
kulkos gaila". 

Kai kada kariškiai susimylėdavo ir palikdavo pra 
viras duris Tuomet visi spietemės prie to durų p: 
gaudydami orą Visiems buvo šiurpu, kada. sustojus 
ešelonui, vedinos vaikais pr ie vagonu prieidavo 
varganos rusu moterys ir prasydavo duonos Mušu 
mamos kalbėdavo: ..Dieve. Dieve, kur mus veža? Kas 
čia per ša l is ' K i s bus su mumis, jei savieji duonele-; 
stokoja?". 

'Bus daugiau) 
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IR PARAMOS 

CLASSIFIED GUIDE 

Visu - dideiiu ir mažų - akys nukreiptos ( stovyklautoju programos atlikėjų talentus. 
Nuotr dr. M. Laniausko 

BRIGITOS IR ROMO 
RASIŲ VESTUVĖS 

Šv. Jurgio bažnyčia prisirinko 
p i lnu tė lė l ietuvių, šeimos 
draugu ir giminių. I> Egipto at
vyko Rasiu giminai t is , iš 
Chicagos dr. Ragas su žmona 
Praurime, solistė, kuri pai 
vairino apeigas pagiedodama, 
dr. Antanas Lipskis su žmona ir 
kiti. 

Žygiavo pirmoji pamerge Vita 
Špakevičiūtė ir kitos pamerges 
Irena Grubliauskaitė. Regina 
Svirskytė, Danguolė Spakevi 
čiūtė-Altman. Audra Užpurvy 
te Parker. Pirmasis pabrolys 
buvo Andrius Balta, pabroliais 
Arūnas Kleinas. Jonas Bačiulis 
Arūnas Šimkus. Raimunda-^ 
Bačiul is . Įspūdingiausiai 
nuteikė žiūrovus, kada pasirodė 
Br ig i ta , tėvelio ir mamos 
lydima. Sekė jaunikis Tomas, 
tėvų Irenos ir Juozo Rasių 
iydimas. Prie altoriaus laukė 
kunigas Vincas Valkavičius. Sv. 
Jurgio parapijos klebonas. Jis 
atlaike Šv. Mišias ir apeigas. 
Šv Mišių lekcijas skaitė Audra 
Užpurvytė-Parker ir Bryan 
Parker. Palydovais buvo Ignas 
Vileniškis. Bryan Parker ir 
Rimas Maurukas. 

Kun. Valkavičius pasakė 
t r u m p a . bet įspūdinga 
pamokslą, palygino žmogau< 
gyvenimą prie Šv. Jurgio 
v i t ražo , esančio toje pat 
bažnyčioje ir ragino jaunuosius 
ieškoti grožio ir gėrio pasauly
je įspūdingas buvo pačių ap 
eigų atlikimas, kada jaunieji 
aiškiai ir garsiai atsakinėjo i 
klausimus. Duonos ir vyno 
auka nešė Irenos Rasienės sesuo 
Aldona Lipskienė ir brolis dr 
Leonidas Rag;is. 

Menine dali atliko Praurime 
Rag iene . Richard VVadell 
t rumpetė ir vargonininkas 
Robin Dinda Kunigas irgi 
giedojo Mišiose. Palydovais. 
kurie atvedė svečius j vietas 
buvo Ignas Vileniškis, Bryan 
Parker. Rimas Maurukas. Šv. 
Mišiom pasibaigus, tarus ..taip" 
ir bažnyčios plojimu susirinkę 
lydėjo Toma ir Brigitą Rasius. 

Vaišes ir pasilinksminimas 
įvyko World Trade Center. erd 
viam City Vievv Ballroom erd 
vioje salėje Jaunieji nuvyko 
nuo t r aukoms . o svečiai 
vaišinosi užkandžia is bei 
gėrimais, laukdami jaunųjų at
vykstant Vėlėliau svečiai buvo 
pakviesti i žavinga sale. kur 
užeme vietas prie skoningai 
papuoštų apvaliu stalų. Su visu 
nuoširdumu vyko progrma. 

Mylė t i yra skaistykla; 
mylėti ir būti mylimam - dan 
gus; nebūti pamiltam tam 
sumo vieta: nustoti mylėjus 
pragaras. 

L Eguilaz 

kuriai vadovavo Ignas Vile
niškis. Tėvai pasitiko jaunuo
sius su duona ir druska. Jau
nieji sedejo su tėvais, atskiro 
didelio stalo nebuvo, kas sudarė 
šilumos ir a r tumo įspūdį. 
Tautinius šokius atliko šaunu 
sis jaunimas. įjungęs ir abudu 
jaunavedžius. Antra kaitą jiems 
•;urišo rankas, iškeltas, kad visi 
matytų Kalbėjo jaunosios tėvai, 
kalbėjo jaunojo tėvelis, kalbėjo 
ir jaunojo teta Aldona Lipskie 
nė. visi keliais žodžiais linkė
dami ateičiai laimės. 

Maistas buvęs pirmaeilis ir 
patarnavimas puikus. Puotai 
pasibaigus, prasidėjo šokiai, 
šoko visi ir vyresni ir jaunimas, 
kurio buvo apsčiai. Kaip toje 
pasakoje, aplinka virsta užburta 
salimi iki pirmojo gaidžių giedo
jimo. 

Šios vestuvės sujungė ne tik 
Brigitą n I omą. bet ir jų tėvus, 
gerai Bostono visuomenei žino
mas šeimas Špakevičių ir Rasių, 
dailininką ir mecenatą, kuris 
daug gera daro savo aplinkai . 
Vaišėse maldą atkalbėjo kun. 
Baltrašiūnas. buvęs Šv. Petro 
parapijos klebonas. 

Laimes jauniesiems Brigitai ir 
Tomui, pradedant bendro gyve
ninio kelią. 

Elena Vasv l iūn ienė 

Dainavos animo stovykla 
šiemet min; savo 35 metų 
sukaktį. Per j„ vra perėję šimtai 
jaunimo, kur nemaža dalis ir 
toliau pratę.-: a lietuviškosios 
išeivijos gyva-'ingumą naujojo
je mūsų kartoje. 

Išlaikyti š : stovyklavietę, 
kad at i t ik tu visus griežtus 
Michigano v;, -t įjos nustatytus 
saugumo, hig nos ir gamtos ap
saugos poreir s ir kartu būtų 
jauki, patogi ir miela aplinka 
susir inkt i jaunimui vasaros 
stovykloms, įvairiems kursams, 
suvažiavimą" s. pareikalauja 
daug energijos, laiko ir lėšų iš 
stovyklavietė- tarybos, valdybos 
ir globos komitetų. 

Lietuva sa' > laisvėjimo pro
cese taip pat šaukiasi finansinės 
ir m o r a l i m - pa ramos iš 
išeivijos, kun. reikia pasi
džiaugti, gana jautriai ir dosniai 
reaguoja. 

Bet ir i š e i v i - lietuviškojo ka
mieno išlikimas neturėtų būti 
nustumtas nuošalin. Kad mūsų 
tauta krašte ir išeivijoje ir toliau 
išliktų gaji ir auganti atspari 
šių d ienų besikeičiančiame 
pasaulyje, reiKalingas finansi
nių resursų ir sveikos nuovokos 
balansas. 

Dainavos mecenatai, šimti
ninkai, aukos, stovyklautojų 
įnašai ir įvairūs renginiai 
sudaro stovyklos išlaikymo bei 
gerinimo finansinį pagrindą. 

Šiemet Dainavos stovyklos 
globos komitetas Clevelande 
rengia laimėjimus kuriuose 
rėmėjai galės laimėti: „Disney 
World" kelior.t 600 dol. vertės, 
dr. Adolfo Šležo dovana), vienos 
savaitės atostogos Marco saloje 

— Lito organizacijos dovana, 
savaitgalis StoufTers Hamilton 
Hotel, Itasca. IL — Birutes 
Zalatorienės — Travel Advisers. 
Inc. dovana ir 50 dol. nuolaida, 
perkant vietinės kelionės bilietą 
lėktuvu ar laivu per ..Europa" 
kelionių biurą Clevelande. 

Laimėjimų traukimas bus lie
pos 21 d. per Dainavos sukak
tuvinę metinę šventę. Bilietai 
po 1 dol. Knygutė — 10 dol. 
Laimėjusiems bus pranešta. 
Bilietai greitu laiku bus pradėti 
platinti visoje Amerikoje. 

Clevelando globos komitetui 
vadovauja dr. Marius Laniaus-
kas. 25514 Chatvvorth Dr.. 
Euclid. Ohio. 44117. Kiti 
komiteto nariai: Regina Šilga-
lienė. Albertas Sušinskas.Jn.. 
Aldona Zorskienė, Nijolė Bal
čiūniene, Rimas Jasinevičius, 
Vladas Cyvas ir Vacys Rociū-
nas. 

Viktoras Palūnas, vienas iš 
pirmųjų šio komiteto narių 
Clevelande. dėl sveikatos pa
s i t r a u k ė . Komi t e t a s savo 
uoliam nariui atsisveikinant 
įteikė dail. Rimo Laniausko nu
pieštą gražų specialu adresą, 
kaip padėką už jo ilgametį 
nuoširdų darbą. ,,Mūsų bendro 
darbo valandos palieka malo
niausių prisiminimų. Sukak
tuvininkė Dainava Tau dėkoja, 
kaip vienam iš jos kūrėju : r 

ugdytojų" — sakoma visų ko
miteto narių pasirašytame ad
rese, V R . 

Laimė yra nujausti naują. 
nežinomą, saulės auksu užpiltą 
gyvenimą. 

J Gliaudą 

Some People Are Getting Canied Away 
With Our Celebrate America CDs. 

ŽMONES SUŽAVĖTI 
MŪSŲ .CELEBRATE 

AMERICA" 
CERTIFIKATAIS 

Žmones, kurie myli Ameriką, jaučia 
naują įsipareigojimą ateičiai ir dvasinj 
pakilimą Susižavite ir >us' Taupykite pas 
mus1 Mes žengiame Į ateit), savo klientams 
siūlydami aukštų nuošimčių certi'ikatus ir 
specialias dovanas 

įnešdami nuo $2 500 iki $50.000 31>. 
5'/2 arba 7Vi me'g terminui, galėsite išsi
rinkti dovaną. Pasirinkimas didelis, 
elektriniai namų apyvokos reikmenys, 
elektroniniai Įtaise .ideo baldai, kompiu

teriai, pianinai, spalvotos televizijos patio 
baldai. ..microvvave" krosnelės, vėsintuvai, 
žolės pjovimo mašinos ir net deimantiniai 
papuošalai Visos dovanos, kaip ir mūsų 
certifikatai, yra aukštos kokybes pagamin
tos garsių firmų, kaip General Electric. 
RCA. Apple. Minolta ir Kimbaii 

Aukšti nuošimčiai ir specialios dovanos 
— tai mūsų ..Celebrate America CD pro
grama. 

..Celebrate America" CD — tvirtas finan
sinis produktas, vertas Standa^i Federal 

banko vardo Jau 80 metų kai mes pade
dam žmonėms realizuoti ..American 
dream" nuosavą namą. pirmąjį automobilĮ, 
aukštąjį mokslą, finansiškai tvirtą ateitj 
Tad. švęskite su mumis Standard Federal 
bankas turi talentą padėti žmonėms 
taupyti! 

- • 
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Standard Federal Bank 
"CS 
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REAL ESTATE REAL ESTATE 

&J> GREIT 
PARDUODA 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

( 3 1 2 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensin inkams Nuolaida 

ra 
BELL-BACE REALTORS 

J . B A C E V I Č I U S 
6 5 2 9 S. Kedzle Ave . , 

Chicago, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų Įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
100/0—20°.o—30°<o pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Strot 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

GJ MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis. Realtor 
Irena Bllnstrublenė. 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMĄ 

Tunu Ctucigos miesto lettimą ' VTHJ * 
i-imiesty L"bu greitai. yarar"'jo»3i >• 
ringa> 

312-77"*-33i:j 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

c r 
MARGA 

MASONRY 
Atlieka visų rūšių mūro darbus naujas 

Ir senas mūras (Masonry). Siūlių 
užtaisymas (t^ckpointing). Kaminai 
(Chimneys). ŽkHnlal (Firep'aces). Stiklo 
Mokų langai (Glassblocks Windowsj 

Skambint. (312) 847-4197 
Leave message 

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

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėt' lietuviška 

Pervežama keleivius iš VVashtngtono 
New Yorko ir atgal yra 1 vieta | Wa-
shmgtoną gegužės 31 d 

ATLANTA IMPORT-EXPORT 
2719 W. 71 St. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 312-434-2121 nuo 9v.r —5 v.p.p 

ŠALIS TA LIETUVA VADINAS 
Viktoras Šimaitis 

Tai patriotiniai, sklandus ir daugiausiai 
paliktą tėviškę liečia eilėraščiai, kurių 
pabaigoje vaizdelis — vadinamas ir 
baladė Leidinėlis didelio formato. 24 
psl su viršeliais Iliustruota tautiniu 
menu V1 Vijeikio Išleido ..Tėviškėle" 
Kaina su pers iun t imu 6 .50 dol 
III gyventojai dar prideda 40 et 
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti 
..Draugo adresu 

OJW»I l Cfy& 
• 

• 
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DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

ATGAVĘ VILTĮ, pertvarkos tekstai — 
Vytautas Landsbergis 225 psl S 18 00 

MEŠKOS MAUROJIMO METAI, romanas — 
Kazimieras Barėnas 444 psl S 15 00 

NAUJIEJI VĖJAI, šiuolaikinės prancūzų poezijos 
antologija. Vertė Povilas Gaučys. 247 psl 8 00 

MOTERIS SU BALTU CHALATU, atsiminimai. 
pasakojimai — Dr. K. Šimaitienė. 494 psl $ 20 00 

KELIONĖ Į KAUNĄ, romanas — 
Andrius Norimas. 167 psl S 10 00 

ĄŽUOLŲ RANDAI. Sibiro tremtinės atsiminimai 
Antanina Garmutė. 127 psl S 6 00 

LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 
1387-JI METAI — Jonas Dainauskas 352 psl$ 15 00 

LAIKO PAGRĖBSTAI, atsiminimai 
Vladas Kulbokas 336 psl $ 8 00 

NUO ASMENS IKI ASMENYBES, 
asmenybes ugdymas Justinas 
Pikūnas. 172 psl $ 7 00 

TAU TOS ATMINTIES BEIEŠKANT, apie 
dievus ir žmones. Alg, Greimas. 525 psl S 12 00 

KARAS BRAUKIA KRUVINĄ AŠARĄ, karo meto 
dienoraštis Algirdas Gustaitis. 941 psl $ 30 00 

BALTASIS BANGINIS, romanas — H Melvile 
347 psl S 10 00 

ŠV RAŠTO KRAŠTUOSE. II d . Apaštalo Pauliaus 
pėdsakais Antanas Rubšys — 477 psl S 10 00 

DĖMESIO, žiūrėk Į mane Vaikams aprašymai 
Violeta Palčinskaitė — 86 psl $ 2 00 

AUKSO LYRA. vakarų pasaulio poezija. 
Vertė Alf TyruOliS — 259 psl m virš $ 9 00 
k virš $ 12 00 

IEŠKANČIOJO PĖDSAKAI, evangeliniai mąstymai 
Kęstutis Trimakas 267 psl m virš . . . . S 10 00 
k. virš $ 12 00 

DOKUMENTAI. Lietuvos Vietinės Rinktinės 
Istorijai Z Raulmaitis — 405 psl $ 15 00 

Pastaba Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitas, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos 
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Lietuvių egzekutyvų klubo nariai savo susirinkime. Iš kairės sėdi: Patricia Michalski — guberna
toriaus asistentė ir Kazimieras Oksas — pirmininkas; antroj elėj: Peter Bulika — narys, Ilmars 
Bergmanis — latvių atstovas, Richard Kalunds — Latvių-amerikiečių federacijos atstovas, Pranas 
Jurkus - narys ir Darius Povilaitis Lietuvių pasaulio centro atstovas. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

RINKIMAI 

Gegužės 4-5 ir 11-12 d. visoje 
Amerikoje vyko L i e t u v i ų 
Bendruomenės tryliktosios tary
bos rinkimai. 

Rinkimus vykdė ir Daytona 
Beach Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė gegužės 12 d. Tą dieną 
buvo minima Motinos diena, 
vyko lietuviškosios pamaldos ir 
po to, p a v a l g i u s p i e t u s . 
Rinkiminės komisijos pirmi
ninkė Birutė Kožicienė pakvie
tė visus dalyvius dalyvauti LB 
rinkimuose. 

Iš viso balsavimuose dalyvavo 
šios kolonijos 55 asmenys. Iš jų 
18 balsavo paštu, 37 — salėje. 

Komisija, susidedanti iš Biru
tės Kožicienės, Jono Kapčiaus ir 
Igno Bumelio, suska ič i avo 
balsus ir iš jų rado 52 balsus 
galiojančius ir t r i s ba l sus 
negaliojančiais. 

{ LB tarybą iš Daytona Beach 
apylinkės kandidatavo aktyvus 

Laiškas 

ŽUVUSIEJI V I L N I U J E 

„Lietuvių fondo veikloje" — 
įamžinkime 1991.1.13 d. Vilniu
je žuvusius herojus (Draugas). 
Patikslinam pavardes ir gimimo 
datas. 

Loreta Asanavič iū tė g. 1967 
m. (ne 1966i. 

Virginijus D r u s k i s g. 1969 
m. (1966'. 

Dar ius G e r b u t a v i č i u s g. 
1973(1972). 

Alvydas K a n a p i n s k a s gim. 
1952 (1958). 

Algimantas P e t r a s Kavoliu
kas 

Vidas Maciu levič ius (Ma
tulevičius) 

Alvydas Matulka iMakulka) 
g. 1960(1973). 

Apolinaras J u o z a s Povilai
tis. 

Trūksta: 
Vytautas Koncevičius, gim. 

1941, gyveno Kėdainiuose. 
Aukščiau pateikiu pastebėtas 

klaidas ir netikslumus pagal 
knygą „Lietuva 1991.01.13 -
dokumentai, liudijimai, atgar
s i a i " t ik ką pas i rodž ius ią 
Lietuvoje. 

Aleksas P e t r a u s k a s 

v i s u o m e n i n i n k a s , uo lus 
bendruomenininkas LB apy
linkės pirmininkas dr. Vytautas 
Majauskas. 

Kas LB Floridos apygardai 
ats tovaus LB tryliktoje tarybo
je, paaiškės, kai bus suskai
čiuoti ir paskelbti balsavimo 
duomenys. 

Prof. dr. Sigita Ramanaus
kienė, Daytona Beach Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės valdy
bos v icepi rmininkė , dažnai 
amerikiečių spaudoje pasisako 
d a b a r t i n ė m i s Lietuvos pro
blemomis, reaguoja į ameri
kiečių spaudoje pasirodančius, 
Lietuvą liečiančius straipsnius, 
palaiko glaudžius ryšius su Flo
ridos kongreso ir senato nariais, 
laikraščių štabo darbuotojais ir 
kiekviena proga jiems pareiškia 
lietuvių vardu padėką už Lie
tuvos laisvės kovos pastangų 
rėmimą. Dr. Sigitai Rama
nauskienei ta lkina LB pirmi
ninkas dr. Vytautas Majauskas, 
Juozas Paliulis ir jiems priklau
so nuoširdi padėka už politinį 
darbą. 

Suarez nušvie tė susirinku
siems, kokia yra svarbi lietuvių 
veikla ir bendradarbiavimas su 
kubiečių organizacijomis. 
Padėkojo už darbą ir įteikė 
kongresmane i I leanai Ros 
Lehtinen, o taip pat Miami 
Lie tuvių-Amerikos piliečių 
klubo pirmininkei E. Jonušienei 
ir V. Dubauskui išgraviruotą 
lentelę už veiklą, laisvinant pa
vergtus kraštus . Pasibaigus 
susirinkimui vaišinomės kubie-
tiškais užkandžiais. 

r v s 

Miami, Fla. 

S U S I T I K I M A S SU 
V . L A N D S B E R G I U 

Gegužės 14 d. gautas laiškas 
iš o rgan izac i jos , ,Cubanos 
Desterrados" direktoriaus Ser 
gio De Paz. Laiške rašoma, kad 
dalyvavo susitikime ir pasikei
tė ši l tais žodžiais su Lietuvos 
prez iden tu Vy tau tu Lands
bergiu Baltuose rūmuose Wa-
shington, D.C. 

STUDENTAI 
R E S P U B L I K O N A I 

Floridos International uni
versiteto studentų respublikonų 
organizacija gegužės 5 d. į savo 
susirinkimą pakvietė dalyvau
ti Miami lietuvius. I šį susi
r inkimą atvyko Floridos valsti
jos kongresmanė Ileana Ros-
Lehtinen. Pasakė išsamią kalbą 
apie šią jaunimo organizaciją, 
ypatingai pabrėžė kokia yra 
svarbi Lietuvos ir Pabaltijo 
respublikų kova už laisvę ir 
nepriklausomybę. Apie pasku
t i n i u s įvyk ius Lie tuvoje 
papasakojo Miami klubo direk
torių pirmininkas Vytautas Du
b a u s k a s . U n i v e r s i t e t o res
publikonų prezidentas John 

MOTINOS DIENA 

Gegužės 12 d. Miami lietu-
vių-Amerikos piliečių klube 
buvo atšvęsta Motinos diena. 
Susirinkusius pasveikino klubo 
pirmininkė Elena Jonušienė. 
Buvo prisegtos gėlės vyriausiai 
ir jauniausiai mamoms. Po to 
paskaityta poezija, skirta Mo
t inoms p r i s i m i n t i . Choras 
„Banga", akompanuojant mu
zikei Danutei Liaugminienei, 
atliko meninę programą. Va
dovei įteiktos gėlės. Pasibaigus 
p r o g r a m a i visi vaišinosi 
s k a n i a i s p i e tumis . Klubo 
pirmininkė Elena Jonušienė 
pranešė , kad Miami lietu-
vių-Amerikos piliečių klubas 
uždaromas vasaros sezonui nuo 
gegužės 12 d. iki rugsėjo 8 d. 
Tad lauksime susitikimo rug
sėjo 8 d. 

DAIKTU TRŪKUMAS 

Dar tęsiame daiktų rinkimą 
„Auka Lietuvai". Geraširdžiai 
žmonės daug aukoja, malonu 
matyti nuoširdų žmonių norą 
padėti vargstantiems tėvynėje, 
ypač šiuo svarbiu Lietuvos 
momentu . Kadangi norime 
greičiau išsiųsti siuntą Floridos 
lietuvių vardu, tai prašome 
prisidėti visų. kas dar gali 
paskirti ką nos šiam kilniam 
tikslui. 

V. D. 

A.tA. 
VALERIJOS IR KAZIMIERO 

NAVICKŲ 
MIRTIES SUKAKTYS 

Jau su ĵo dešimt metų. kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš gyvųjų tarpo mūsų Mamytę a.a Valeriją Navickienę, mirų 
sią 1981 n: vasario 1 d. 

Sueina trisdešimt metų, kai Amžinybėn iškeliavo mūsų 
Tėvelis a a. Kazimieras Navickas, miręs 1961 m. birželio 
mėn. 23 ei Abu Tėveliai palaidoti Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse 

Šioms liūdnoms sukaktims paminėti bus atnašaujamos 
gedulingo.- įv Mišios Tėvų Jėzuitų koplyčioje š.m birželio 
mėn., 2 d sekmadienį, 10 vai. ryto. 

Mūsų giminės, draugai ir pažįstami maloniai prašomi 
pamaldose dalyvauti ir su mumis pasimelsti už mūsų mylimų 
a.a. Tėvehų sielas. 

Nuliūdę dukterys. Natalija Aukštuolienė, Prudencija 
Jokubauskienė ir Leontina Petrauskienė su šeimomis. 

UKAUGAS, trečiadienis. 1991 m. gegužes men. 29 d. 

Mielai Motinai 

A.tA. 
JULIJAI SKIRMUNTIENEI 

mirus, „Draugo" redaktorei AUŠRELEI LIULE-
VIČIENEI. visai jos šeimai ir mirusios ar t imiesiems 
nuoširdžiausią užuojautą reiškią ir ka r tu liūdi 

Draugo redakcija, administracija 
ir spaustuvės personalas 

A.tA. 
IGNUI KUŠLIKIUI 

mirus, dukterims LAIMAI BRAUNE ir ALDONAI 
RIŠKIENEI su šeimomis bei ki t iems giminėms ir 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Otilija ir Romas Kasparaičiai 
Laima ir Vytas Ardickai 
Dana ir Dan Dutton 
Jolanta ir Jonas Zubinai 
Birutė ir Jonas Saliai 
Milda Jakštienė 

A.tA. 
IGNUI KUŠLIKIUI 

mirus, žmoną MARIJĄ, vaikus: LAIMĄ. LIUCIJĄ. 
BENIŲ. ALDONĄ ir ALGI su šeimomis bei k i tus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Marija Polteraitienė 
Algis. Danutė. Kristina 
ir Tomas Liaugaudai 

NEW JERSEY, NEW YORK - „U«tuvo« Atsiminimai", 
••kmadtonteta nuo 2 Iki 3 v. p.p. i i Seton Hali Unlvorsl-
totostotiM, 89.5 FM banga. .,Mu*ic of Uthuanla" pro
gramos, vedamos anglų kalba, i i tos pačios stoties, 
taip pat sakmadianiais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Dr 
J . J. Stukas — direktorius, 234 Sunltt Dr., Watchung, 
N. J. 07060. Tol. 908-753-5636. 

A.tA. 
KAZIMIERUI KLEIVAI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame valdybos narei 
VIKTORIJAI, duk roms LORETAI IR ANGELEI su 
šeimomis ir k i t iems g iminėms. 

St. Petersburgo Vyčių valdyba 

( ^ midlcincl Fcdcral 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki S100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

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

(1-312) 925-7400 O"312) 254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S ^ARLEM AVE 

A.tA. 
IGNAS KUŠLIKIS 

Gyveno Grand Rapids. MI 
Mirė 1991 m gegužes 26 d . sulaukęs 82 m. amžiaus 
Gimė Lietuvoje, Sakių apskrityje, Kuslikių kaime 

Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko giliame liūdesyje po 47 vedybinio gyvenimo 

mėty žmona Maryte, dukterys su šeimomis: Laima Braune, 
žentas David, Liucija Gibson, žentas Michael, Aldona 
Riškuvienė. žentas Kęstutis ; sūnūs: Benediktas, marti Mol-
ly su šeima; Algis: dvylika anūku: Kanadoje mirusių brolių 
a.a. Prano ir a.a Juozo Kuslikių šeimos 

Priklausė Šv Petro ir Povilo parapijai. Grand Rapids. MI 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 29 d Iš koplyčios 

10 vai. ryto bus atlydėtas į Šv Petro ir Povilo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą 
Po pamaldų bus nulydėtas { Grand Rapids kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus prisiminti velionį savo maldose. 

Nuliūdusi šeima. 

A.tA. 
STASEI RUKIENEI 

Lietuvoje mirus, jos seseris STEFUTE KISIELIENE, 
JADVYGĄ DOČKIENE ir jų šeimas širdingai 
užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Razmų šeima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IK CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 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 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 merų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

FSUC 
- _ . 

(706 398-9400 

i2r i .J 
LENOER 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chii-jgo. Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberte Road 
Palos Hills, Illinois f-0465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

C kero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, llhnois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PFTKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
l AVVRENCE C. GASUNAS 



DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. gegužes mėn. 29 d. 

x U n i o n 
d r a u g i j a 
sekmadienį, 
tėję rengia 

P i e r L i e t u v i ų 
biržel io 9 d.. 
Gintaro vasarvie-
birželio trėmimų 

x Vysk . J u o z a s Žemaitis , 
lydimas kun. Vytauto Gus
taičio, Vilkaviškio klebono. 
dalyvavęs gegužės 25 d. simpo
ziume, gegužės 26 d. Švč. M. 
Mari jos Gimimo pr.rapijos 
bažnyčioje atlaikęs pamaldas ir 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
gegužės 27 d. laikęs gedulingas 
šv. Mišias, išvyko į Detroitą 
Vyskupą ir jo palydovą išvežė 
automobiliu A. Zaparackas. 

x Mari jos aukšt . mokyklos 
d i r e k t o r ė ses. Grace Ann ir 
jos asistentė Barbara McKee 
įteikė 210 moksleivių baigimo 
diplomus. Palaimino kun. P. 
Paurazas ir kun. F Cassidy. 

x Dr. Algimantas ir Aldona 
Galiniai , Long Beach, Ind.. 
buvo atvykę į Chicagą. lankėsi 
„Drauge" ir dienraščio paramai 
įteikė 25 dol. auką. Labai dėko
jame. 

x G a u d e n t a s Baltrušai t is , 
Sun City, Cal.. „Draugo" garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsdamas prenumeratą viene
riems metams dienraščio stipri
nimui paaukojo 120 dol. Nuošir
dus ir didelis ačiū. 

x Kazys Dargis ir P e t r a s 
P isnys , Chicago. 111., pakeis
dami .,Draugo*' s i un t imo 
adresą, kiekvienas paaukojo po 
25 dol. Labai dėkojame. 

x Dr . Milda E'udrys, Chica
go, 111., atsiuntė 50 dol. auką su 
prierašu: ,,Su dideliu apgailes
t av imu a ts i sakau .Draugo' 
prenumeratos. ,Draugas' visad 
buvo mano draugas". Nuoširdus 
ačiū už auką ir gerus žodžius. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą su 
20 dol. auka šie „Draugo" gar
bės prenumeratoriai, rėmėjai, 
gyv. Chicagoje: Vytautas Vana
gas, Stasė Jakubonis, Juozas 
Br i ed i s , Valeri ja Š i m k u s , 
Aldona Ankus, Jonas Veiveris. 
Labai dėkojame. 

x KELIONĖ LAIVU KARI
BŲ J Ū R O J E . . . septynios nak 
tys, keturios salos. Kaina TIK 
$972.50 žmogui įskaitant skri
dimą iš Čikagos, aukštos kate
gorijos kambarys su vaizdu į 
jūrą, visas maistas ir net uostų 
mokesčiai bei „taxes". Jokių ki
tokių mokesčių! Išplaukiam 
š.m. lapkričio 03. Vietų skaičius 
labai ribotas. Registruotis G. T. 
I N T E R N A T I O N A L , I N C . 
9525 S. 79th Ave., H ickory 
Hi l l s , IL 60457. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

Ad\uk, i ta^ 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63 St., Chicago, II 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport. II 60441 

Tel <708> 301-4866 
V.il.mdov pj^.il •.u-itanm.j 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S Ked/ie Avenue 

Chicago, U 60629 

T e l . (1-312) 776-8700 
P.irho \ ,i! nuo 9 iki 7 \,i! \,ik 

š-štad u \ r iki ! \ . i l d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 VV. 69th Street 
Chicago, II 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimo 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS K OSTIS 

201 E. ()({den Ave.. Ste 18-2 
Hinsdale . II. 60521 
1>l . <708> 325-3157 

Valandos pa^al susitarime 

minėjimą. Gedulingos šv. Mišios 
bus 11 vai. gamtoje, o po 
pamaldų valgykloje minėjimo 
akademine dalis. J. Rinkūnas 
sakys pagr indinį žodį, O 
Pe t r i enė dek lamuos . Po 
minėjimo bendri dalyvių už
kandžia i . Kviečiami visi 
apylinkės lietuviai iš Beverly 
Shores. L'nion Pier ir kt. 

x Marijos aukšt . mokyklos 
mokines dalyvavo meno ir 
fiziko? konkurse. Pagyrimus 
gavo lietuviškomis pavardėmis 
Margaretu Janavičiūtė, Matilda 
Szydagytė ir daug pavardžių ne
lietuviškų. Mokykla džiaugiasi 
la imėj imais ir moksleivių 
pažangumu. 

x Ats iun tė už ka l ėd ine s 
kor te les 15 dol. Antanina Au-
gaitis. Chicago, 111., po 10 dol.. 
Vera Bubnienė, Teresė Balnio-
nis ir Paulina Mačiulis, Chica
go, 111., visiems tariame ačiū. 

x Atsiuntė po 20 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių 
ir pratęsė prenumeratą: An
tan ina Gylys, Wa te rbu ry , 
Conn., Domas Slapkūnas, Gulf-
port. Fla., Juozas Plečkaitis, 
Racine Wisc., Alfonsas Venclo
vas, La Grange, 111., Bronius 
Bartkus, Chicago, 111., Bronius 
Juška, Kenosha, Wisc., Adolfas 
Merkevičius, Westland, Mich., 
Vladas Garsys , Worcester , 
Mass., Ann Yakuczun, Mil-
vvaukee, Wisc., Stasys Škėma, 
Toronto, K a n a d a . Visiems 
dėkojame. 

x Ats iuntė po 20 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių 
ir pratęsė prenumeratą: Adelė 
Vismantas, Chicago, 111. Kazys 
Kazlauskas, Waukegan. 111.. 
Julia Lungys, Chicago, 111., Ona 
M a s t i u k a s , S t ickney, 111., 
Salomėja Saliamonas, Hartford, 
Conn.. Ada Skučas, West Palm, 
Beach, Fla., Balys Milaknis. 
Arlington, Va., Juozas Lapin
skas, East Chicago, 111., Stasys 
Astras, Grand Rapids, Mich. La
bai dėkojame. 

x Norėdami atšvęst i įvai
rias šeimos šventes bei šenvienų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašome kreitis į Baltijos res
toraną, 8100 Robe r t s Rd., 
Jus t ice , D. tel. 1-708-458-1400. 

(sk) 

x O. Adomaitienė su drauge 
iš Sunny Hills, Fla., buvo 
atvykusios į Dainų šventę. 
Lanko įvairias Chicagos lietu
vių įstaigas ir žymesnes vietas. 
Jos aplankė ir „Draugą", 
pasikalbėjo apie savo įspūdžius 
Chicagoje ir apie gyvenimą Flo
ridoje. 

x U.S. Savings Bonds pro
g r a m a šiemet mini savo 50 
metų sukaktį. Kviečia visus iš 
naujo jungtis, kas dar nepri
klauso, į valstybinių lakštų 
taupymo programą, nes valsty
bei nuolat reikia remti savuo
sius ir svetimus. 

x Kun. V. Kluonius, Mac 
kinaw City, Mich., Kazys 
Paškonis, Eastlake, Ohio, V. 
Adomaitis. Wisconsin Delis, 
Wisc., Leonas Krajauskas, St. 
Petersburg.Fla., „Draugo" gar
bes prenumeratoriai, rėmėjai, 
pratęsdami prenumeratą, pri
dėjo po 20 dol. dienraščio stip
rinimui. Labai dėkojame. 

x Atsiuntė po 20 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių ir 
pratęsė prenumeratą: kun. J. 
Adomaitis, Alpena, Mich. Anta
nas Pasukonis, Dearborn Hts., 
Mich. Angelė Baltutienė, Sud-
bury, Ont., Kanda, Juozas 
Lekas, Chicago, 111., Pranė 
Skruodys, Naperville, 111., A. 
Markevičius, Los Angeles, Cal., 
E. Stanevičienė, Coldwater, 
Mich., taip pat atsiuntė 20 dol., 
užsisakė naujausių leidinių ir 
knygos paramai dar pridėjo 6.60 
dol. Visiems nuoširdus ačiū. 

x Pra tęsė p renumera tą , o 
už kalėdines korteles, kalen
dorių atsiuntė po 20 dol. Bronė 
Kazlauskas, Elena Petreikis, 
Juozas Sudeikis, Al. A. Sim-
mons, S. Neniškis, Emily Tri
makas, Halina Dilys, Simon 
Naujokas, Francis Pranskus. 
visi iš Chicago, 111., Birutė 
Matutis, Orland Park, 111., Pra
nas Zaranka, Redford, Mich., 
Stella Kontvis. Westminster, 
Cal., Visiems tariame ačiū. 

x Sutinkame iš New Yorko 
ir Washingtono jūsų gimines ir 
pristatome į Chicagą, arba iš
vežame atgal pigiau, negu 
lėktuvu. Skambinti iki 12 vai. 
dienos, tel. (312) 434-8618. 

(sk) 

• Š h . ŽVAIGŽDUTĖ 
^ ^ ^ į i J J J * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam 

Redaguoja J Plfctas. Medžiagą siųsti: 3206 W. «5th Plac«, Chicago, 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
1L 60629 

x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. a r Genę Belec
kus , 540 A m b a s s a d o r Ct. 
Sunny Hills, Fla. 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk> 
x Be B E L G R A D O ir 

MASKVOS ir be VARŠUVOS 
„mielos", su Lufthansa per 
Berlyną skrendam MIESTAN 
G E D I M I N O ! Č I K A G A -
B E R L Y N A S - V I L N I U S 
SPORTO šventėn: 23 liepos iki 
08 rugpjūčio n u o $1,095.00, 
SPORTO šventėn: 25 liepos iki 
10 rugpjūčio n u o $1,125.00, 
MENO I R MUZIKOS: 22 
rugpjūčio iki 07 rugsėjo nuo 
$1,125.00 G. T. INTERNA
TIONAL, INC. 9525 So. 79th 
Ave., Hickory Hills. 111. 60457. 
Tel. (708) 430-7272. 

x A U K Š T O S KOKYBES 
RŪKYTOS D E Š R O S , PA-
LENDVICA su pristatymu į 
namus Lietuvoje — $84.00. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x ATLANTA IMPORT-EX-
PORT perveža la iškus , doku
mentus , dolerius; parduodame 
automobi l ius . Užsakymai iki 
birželio 2 d. A t l a n t a Im-
port -Export , 2719 W. 71 St., 
( h i e a g o , I L 60629, t e l . 
312^34-2121. 

(sk) 

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

(sk) 

x G. T. INTERNATIONAL, 
INC., rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasiti
kimą ir persodinimą New Yor
ko bei Washingtono Aerouos
tuose. Prašome kreiptis: G. T. 
I N T E R N A T I O N A L , INC. , 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL. Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " N R . 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje: 10 sv. miltų, 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. 
dėžė persikų, 4 sv. valg. drus
kos, dėžė ananasų, 2 dėž. 
džiovintų slyvų. 2 dėž. razinų, 
64 oz. aliejaus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00. Kreiptis: „ŽAIBAS" 
9525 South 79th Ave., Hicko
ry Hills, IL 60457. telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

BAŽNYČIOJ 

Bažnyčioj žiba daug žvakelių, 
Klupau mažas a š ant kelių. 
Maldai rankelės supintos, 
Žydi mano gėlės skintos. 
Motinėle, Tau po kojų 
Žiedus aš bijūnų kloju. 
Tavo akys mane seka, 
O širdis t ik meile plaka. 
Ranka kelia akmenėlį, 
Eik, vaikeli, čia per smėlį. 
Ten dagiai ir usnys želia, 
Saugok lygų, t iesų kelią. 
Taip Motulė vis mokino, 
Mane mažą užaugi r . 
Kalbu Dievui poterėlį 
Už jos didį rūpestėlį! 

A lb . Kaš iubienė 

M A N O MINTYS 

Kai atvyksta žmones iš Lie
tuvos į Ameriką, jie jaučiasi 
išlaisvinti nuo komunizmo. 
J i ems y r a įdomu m a t y t i 
skirtumą t a rp jų ir mūsų. 
Dauge l i s jų norėtų čia 
pasilikti. Lie tuva ir Amerika 
skiriasi savo technologijoje. 
Lietuvoje gyvenimas netoks mo
dernus kaip čia. Pavyzdžiui, ten 
nėra tiek mašinų, drabužių ir 
kitokio tur to . Ten nėra laisvo 
žodžio, ka ip čia pas mus. Bet 
Lietuva yra st ipri . Ji stengiasi 
būti laisva. J i tą įrodė nepa
siduodama, nors i r buvo grasi
nama. Mes t ikime, kad lietuviai 
tėvynėje daug iškertėjo, bet jie 
yra stiprūs ir sulauks laisvės. 

D a n u t ė J a s u k o n y t ė , 
Los Angeles 

Sv. Kazimiero 
l i t . mokyklos dv ika lbės 

klasės mokinė. 
(„Aš čia gyva") 

M I E L A S DIENORAŠTI 

2055 m. birželio 4 d. 
Labai atsiprašau, kad keletą 

dienų nerašiau, bet labai sunku 
rašyti erdvėlaivyje, nes skren
dame šviesos-žaibo greičiu. 
Dabar esu Mėnulyje ir laukiu, 
kad atvežtų mano bagažą. Be
laukdama papasakosiu truputį 
apie save. Mano vardas yra Vi
lija. Esu dvylikos metų amžiaus. 
Turiu dvi sesutes: Vejurką ir 
Nidą. Mes gyvename Los Ange
les mieste, Californijoje. O, štai, 
mano bagažas jau atsirado. Da
bar trumpam laikui nutrauksiu 
rašymą; tęsiu toliau viešbutyje. 

Vilija Gu lb ina i t ė 

M I R U S I Ų J Ų 
P R I S I M I N I M A S 

JAV švenčiami net keli miru
siųjų prisiminimai. Labai gra
žūs papročiai, nes mirusieji 
daug paliko gyviesiems, už tai 
tu r ime bū t i dėkingi mirusie
siems ir dažnai prisiminti juos 
maldose. Prisiminti ne tik mi
rusiems skirtose dienose, bet ir 
kasdieninėse dienose. 

Šia proga noriu perteikti vie
ną lietuvių tautosakos pasako
jimą apie mirusiuosius. Nebūti
n a i tikėti kas parašyta, bet 
įdomu sužinoti senų laikų lietu
vių tautosaką. 

Viena mergaitė buvo įsimylė
jusi berniuką. Jos berniukas su
sirgo ir numirė. Buvo pašarvo
t a s tėvų namuose. Vakare buvo 
daug žmonių, kurie meldėsi. 
Naktį visi išvyko į savo namus. 
Bet tai mergaitei buvo gaila pa
likti savo mylimąjį vieną, ji li
ko budėti visą naktį. Apie 12 
vai. nakties, mergaitė pastebėjo, 
kad numirėlis juda. Jai nejau
ku pasidarė ir laukia, kas toliau 
bus. Pamažu kelia galvą ir pats 
keliasi. Mergaitės vardas buvo 
Darata. Tada berniukas karste 
atsisėdęs klausia: „Darata, Da
rata, ar tavo tėvai tau pažadėjo 
duoti margą karvę?" — „Paža
dėjo" — Atsakė mergaitė. Kai ji 
taip pasakė, tai numirėlis plumt 
žemyn ir vėl negyvas. Bet po 
kiek laiko ir vėl keliasi... Darata 
taip vargo iki 1 vai. nakties. Po 
1 valandos numirėlis daugiau 
nebesikėlė. Taip papasakojo M. 
Janionienė, 46 m. amžiaus, Du-
barų kaime, Ramygalos valsčiu
je. Užrašė Kazys Janionis, 1936 
m. balandžio 5 d. Iš dr. J . Balio 
t a u t o s a k o s a r chyvo . 

Tuojau, žale 
nusileido j c 
žalčių karą 

u davus ženklą, prasiskyrė marui vanduo, ir jie 
..gna. po mariomis, kur buvo gintaro rūmai 'E^U-
nei 

BUČKIS 

Mano mėgiami a, įsias gyvuliu-

uis 

as „Bučkis". 
Turi žalių. 

x VISI SIUNTINIAI Į LIE
TUVĄ siunčiami su PRISTA
TYMU l NAMUS papigintomis 
kainomis. Rūbai, maistas, vais
tai - KIEKIS NERIBOTAS, 
MUITO NĖRA. Iš kitų miestų 
savo daiktus siųskite mums 
paštu arba UPS. TRANSPAK, ^ žemyn nusileidžia savo nar 
2638 W. 69 St., Chicago, IL velyje. Jis labai g-eitai skrenda. 
60629. tel. 312-436-7772. Kiekvieną diena mes ji pamai 

tiname ir pagirdome. J a m labai 

kas yra paukšči: 
Jis labai spalvot; 
raudonų, mėlynu plunksnų. J is 
savo narvelyje .. ksmai skrai
do ir žaidžia. Ta i , viršų pakyla. 

(sk) 

patinka garsiai čiulbėti. Jo 
gražus čiulbėjimas mus prikelia 
kas ryta penktą valandą. Jis sa
vo galvą greitai sukinėja, apžiū
ri viską, kas tik aplinkui yra. 
Jis, atrodo, yra geras ir lai
mingas paukštis. Aš jį labai 
myliu. 

I n d r ė Žukauskai tė , 
Dariaus Girėno lit. m-los 5 sk. 

mokinė 

NAKVYNĖ PAS PLĖŠIKĄ 

(Legenda) 
(Tęsinys) 

Marija paklausė jo kalbos. Vi
si trys nuėjo į plėšiko namelį. Iš 
sigandusi plėšiko žmona pasi
sveikino su jais. Paprašius nak
vynės, neatsakė, priėmė. 

Plėšiko žmona labai gailėjosi 
pamačius, kad prie Marijos krū
tinės esantis kūdikėlis nuo šal
čio drebėjo. Plėšiko žmona buvo 
motina, turėjo savo vaiką, todėl 
užjautė ir kitą. Ji suprato, kad 
jos vyras plėšikas tyčia tuos ke
leivius pas save pasikvietė nak
vynei, kad juos apiplėštų ir 
visus tris užmuštų. Ji susigrau
d inus i į keleivius ta ip 
prakalbėjo: 

— Skubėkite, mano mieli, iš 
čia, kol dar laikas, nenakvokite 
čia!.. Aš esu plėšiko žmona, ma
no vyras sugrįžęs iš miško tik
rai jus užmuš!.. 

Dievo Motina Marija atsakė: 
— Nusiramink, žmonele, ne

sirūpink be reikalo. Mes nepra
žūsime! Dievas yra su mumis. 

Marija, prieš eidama miegoti, 
pasiprašė geldelės (vonelės), 
kad nuplautų Kūdikėlį Jėzų. 
Plėšiko žmona davė ir pašildė 
vandens . Marija pradėjo 
maudyti Jėzų. Plėšiko žmona, 
pamačiusi labai gražų Jėzaus 
kūnelį, atsiminė savo vaiką, 
priėjusi prie lopšio, liūdnai į jį 
žiūrėjo. Marija, tai matydama, 
liepė ir jai savo mažutėlį išmau
dyti. 

— Negaliu, mano sūnus visas 
piktšašiais (žaizdomis) išbertas 
tas... Negerai tokį žaizdotą kar
tu su sveiku kūdikiu prausti, — 
verkšleno plėšiko žmona. 

Dievo Motina Marija, nieko 
nelaukdama, liepė paduoti savo 
vaiką ir savo rankomis, tame 
pačiame vandenyje, kur Jėzus 
maudėsi, išmaudė žaizduotą 
vaikelį. Kai tik įkišo į vandenį, 
tuojau nuo skaudamo vaiko kū
nelio visi piktšašiai nukrito ir 
žaizdos užgijo. Marija sugrąžino 
plėšiko žmonai sveiką ir 
linksmą vaikelį. Plėšiko žmona 
labai apsidžiaugė. Tuo metu iš 
miško grįžo plėšikas. Pamatęs 
stebuklą išsigando ir jo sąžinė 
atbudo, nė pats nebežinojo ką 
daryti. Norėjo auksu ir sidabru 
užmokėti už sūnaus išgydymą, 
bet keleiviai užmokesčio ne
priėmė. 

(Bus daugiau) 

TARDYTOJO KABINETE 

Tardytojas klausia vagį: 
— Ar tamsta vienas šią 

vagystę atlikai? 
— Tai, vienas. Kas gali šiais 

l a ika i s rasti sąžiningą 
partnerį?.. 

GALVOSŪKIO NR. 137 
ATSAKYMAS 

Šių žodžių paaiškinimo turėsit 
ieškoti žodyne, šiuo atveju lietu
vių-anglų kalbos žodyne. 

GALVOSŪKIO NR. 138 
ATSAKYMAS 

1. begemotas, 2. stumbras, 3. 
šarka, 4. kanarėlė, 5. lapė, 6. 
žalvarnis, 7, šernas, 8. stirna, 9. 
žirafa, 10. žiurkėnas, 11. drie
žas, 12. barsukas. 

GALVOSŪKIS NR. 156 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

HUA* 

Čia matote iškarpą iš JAV že
mėlapio. Parašykite, kurioje 
valstijoje (State) yra ši vietovė. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 157 
(Žiūrėkite piešinėlį) n n 

GALVOS4KIO NR. 
ATASKYMAS 

139 

Mergaičių skirtumai: 1. nosy
se skirtumai; 2. pirmoji turi kel 
nių sagtį, antroji — ne; 3. Pirmo
sios matoma kelnių kišenė, ant
rosios — ne; 4. pirmosios kelnių 
raukšlė skirtinga nuo antrosios. 

n 
D D n 

• • 
n 

I tuščius langelius reikia 
įrašyti raides t a i p , kad 
keturiuose langeliuose skaitant 
gulsčiai ir stačiai išeitų žodžiai, 
kurie reiškia: 1. Kas žmones pri
glaudžia naktį? 2 Naminis gy
vulys. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 158 

(Žiūrėkite piešinį) 

Nuspalvokite tuos langelius, 
kurie pažymėti taškais. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 159 

Iš Švento Rašto, senojo Testa
mento žinote, kad žydai keliau
dami iš Egipto per dykumas, tu
rėjo pasiekti Pažadėtąją Žemę. 
Dalis žydų nusikalto Dievui, jie 
nusiliejo aukso veršį ir jį gar
bino. Koks žydų vadas t am pa
sipriešino ir tuos žydų veiksmus 
pasmerkė? ( g ^ ^ 

GALVOSŪKIS NR. 160 

Viename dideliame name gy
veno 3 berniukai, kurie mokėsi 
toje pačioje mokykloje. Jeigu 
sudėtume laiką, kurį kiekvie
nas berniukas užtrunka eida
mas nuo namų iki mokyklos, tai 
gautume 48 minutes. Kiek lai
ko kiekvienas berniukas eina iš 
namų į mokyklą, jeigu jų grei
čiai yra proporcingi skaičiams 3, 
4 i r 5 ? (5 taškai) 

R e d . Šio sezono šie 
galvosūkiai yra paskutiniai. 
Kai bus paskelbti visi at
sakymai ir suska i ty t i visi 
taškai, bus pranešta laimėtojų 
pavardes, taškai ir premijos. 

Jeigu bus gauta pinigų, vasa
ros sezonui bus paskelbti ki
tokio pobūdžio uždaviniai. Seki
te kiekvieną „T.Ž." numerį. Ki
tas galvosūkių sezonas prasidės 
nuo spalio mėnesio. 


