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Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos pirmininko 
sveikinimo žodis Šventajam 

Tėvui Lomžoje 
Lietuvos Katal ikų Bažny

čios Episkopato, atsikūrusios 
nepriklausomos Lietuvos vy
riausybės, brolių kunigų atsi
kūrus ių vienuolijų ir visų 
Lietuvos katalikų tikinčiųjų 
vardu sveikiname Jus, Šv. Tėve, 
atvykusį su apaštališku vizitu 
į sį gražųjį Lenkijos valstybės 
Lomžos miestą, kurio artumas 
prie Lietuvos sienos ir J o 
Ekscelencijos Lomžos arkivys
kupo pa l ankus kv ie t imas 
suteikė mums gražią progą su 
Jumis nusitikti. Šis susitikimas 
mums ypatingai džiugus ir 
mielas, nes čia mes jaučiamės 
ne kaip svetimieji, bet kaip savi 
tarp savųjų. Visiems žinoma, 
kad žymi šios vyskupijos gyven
tojų dalis kalba lietuviškai. J ie 
čia ne emigrantai, ne tremtiniai, 
o nuo seniausių laikų vietiniai 
gyventojai.išsaugoję per kartų 
kartas savo brangųjį dvasinį 
paveldą meilę katalikiškam 
tikėjimui, lietuviškai kalbai ir 
kultūrai. Šiandien mes vieni
jamės su jais kaip viena lietu
viška šeima ir reiškiame Jums, 
Šv. Tėve, savo nuoširdžiausią 
dėkingumą, pagarbą ir meilę. 
Glaudžiamės prie Jūsų tėviškos 
širdies, žinodami, kad tik Jū s 
jautriai suprasite mūsų siekius 
ir užjausite mus mūsų sunku
muose bei sielvartuose. 

J a u 600 metų kaip Lietuva, 
būdama katalikiška šalis, yra 
palaimingoje Apaštalų Sosto 
globoje. Ta i su te ikė j a i 
pasitikėjimo ir ramybės net 
audringiausiuose metuose, nes 
žinojo, kad „Petro laivas plauks 
kaip plaukęs ten, kur Kristus 
iria jį, nors neliausis vėjas kau 
kęs ir audra baisi". Jūsų, Šv. 
Tėve, dėka Apaštalų Sosto globa 
mūsų tautai tapo dar palaimin-
pesnė ir dosnesne. Juk Jūs iš
aukštinote mūsų tautą palai
mintojo arkiv. Jurgio Matu
laičio garbe, sus t ip r ino te 
Lietuvos Katalikų Bažnyčią 
naujais ganytojais vyskupais, 
(kurių naujausius su džiaugsmu 
ir dėkingumu Jums pristatome 
kaip jau konsekruotais Sek
minių šventėje — Juozapas 
Tunaitis, Vilniaus arkivyskupo 
augziliaras ir vysk. Sigitas 
Tamkevičius. Kauno arkivysku
po augziliaras). Visais reikš
mingais mūsų tautai momen
t a i s Jūsų t ėv i ška š i rd is 

Olimpinio komiteto 
pasi tar imai 

Vilnius. — Birželio 6 d. Lie
tuvos radijas pranešė, jog 
Lietuvos Olimpinio komiteto 
nariai (LOK) buvo Barcelonoje 
neoficialiam pasitarimui su Ca-
talonijos Olimpiniu komitetu. 
Lietuva pasirašė dokumentą su 
COC, jog su te ik iamas jai 
leidimas dalyvauti visuose 1992 
metų olimpiniuose įvykiuose, 
kurie įvyks Catalonijoje, COC ir 
Pabaltijo olimpiniai komitetai 
sieks gauti Tarptautinio olim
pinio komiteto pripažinimą 
birželio 13 d. 

Taip p<»t buvo pranešta, jog 
LOK nusprendė 1972 metų 
ol impiniuose žaidimuose 
laimėjusiam Vladui Česiūnui 
aukso medalį įteikti šiais 
metais 1.000 rublių kompen
sacijos už su/eidimus.kuriuosjis 
patvrtr- iš Sovietų dalinių, kai jie 
jį sumušė ir sužeidė Lietuvos 
muitinės p<>~tc. 

surasdavo mums paguodos ir 
past ipr inimo žodį, o Jūsų 
Apaštalinis laiškas Lietuvos 
vyskupams švenčiant Lietuvių 
t au tos Krikšto 600 metų 
jubiliejų,mums buvo lyg dvasi
nio atgimimo chartija, kuri 
pažadino mūsų tautą dvasiniam 
ir t au t in iam pris ikėl imui . 
Džiaugdamiesi Apaštalų Sosto 
palaimos dosnumu, turime viltį, 
kad ar t imiaus iu la iku ji 
pas i re ikš ir diplomatinių 
santykių tarp Vatikano ir 
Lietuvos vyriausybės pilnutiniu 
atnaujinimu. 

Šventasis Tėve.šiandien Jūs 
esate labai arti Lietuvos sienos. 
Esame įsitikinę, kad Jūsų meilė 
Lietuvai yra taip didelė, kad 
Jums nebūtų per sunku pratęsti 
šią savo apaštalinę kelionę iš 
Lenkijos ir Lomžos tiesiog į 
Lietuvą ir jos sostinę Vilnių. 
Gerai žinome, kokios kliūtys 
pastoja tam kelią, bet turime 
viltį, kad sekančiais metais 
Lietuvos žemę pasieks jūsų 
palaimos žingsniai. Šiandien gi 
visos mūsų tautos vardu galiu 
pareikšti: Šv. Tėve, mes visa šir
dimi Jus mylime, Jūsų laukia
me ir kviečiame aplankyti mus 
kaip savo vaikus. 

Kai prieš 6 š imtmečius 
Lietuva krikštu įsijungė į 
Europos krikščioniškų tautų 
šeimą, lenkų tauta, jau būdama 
a r t i m a mums geografiniu 
atžvilgiu, tapo pati artimiau
sia ir katalikiško tikėjimo bei 
kultūrinio bendravimo atžvil
giais. Šiandien visi pripažįsta, 
kad lietuvių tautai tai buvo 
Dievo Apvaizdos dovana ir 
malonė, nes tuo būdu Lietuvai 
pavyko išvengti vokiško bei 
švediško protestantizmo ir at
sispirti prieš rusišką provos-
laviją. Nežiūrint tarp mūsų 
iškilusių praeity kai kurių 
nesusipratimų, mes lietuviai 
niekad neužmiršome, kad mus 
jungia vienas krikštas, vienas 
tikėjimas ir meilė Šv. Tėvui. 
Todėl reiškiame lenkų tautai, 
kaip tikėjimo broliams, savo 
nuoširdžiausią pagarbą ir meilę. 
Dabar, kai Lietuva pergyvena 
didžių išmėginimų valandas, 
mes turime viltį, kad lenkų 
tauta broliškai palaikys mus. 
siekiančius tautinės laisvės ir 
nepriklausomybės. 

Šventasis Tėve, Jūsų apaš
talinis vizitas ir palaiminimas 
tesuvienija mūsų šidis Kristaus 
tiesoje ir meilėje. 

Lietuvos Vyskupų 
konferencijos pirmininkas 

Vincentas 
kardinolas Sladkevičius 

Landsbergis 
Gorbačiovui 

M i u n c h e n a s . — Čia 
,.Laisvosios Europos" radijas 
pranešė, jog birželo 5 diena 
Lu-tuvos prezidentas Vytautas 
Landsbergis parašė a tvi rą 
laišką prezidentui M. Gor
bačiovui, kurį ten paskelbė 
Lietuvos Parlamento informaci
jos biuras Laiškas yra labai 
trumpas: „Pone Prezidente, aš 
prašau jus viešai pareikšti, jog 
visi žinotu, kad kol Jūs būsite 
savo pozicijoje kaip prezidentas, 
nebus panaudota karinė jėga 
prieš Lietuvos Respubliką ir 
prašau sutikti pradėti įgaliotas 
derybas, kad ryšiai tarp mūsų 
kraštų būtų sunormalinti". 
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Kinija parduoda raketas 
Pakistanui ir Sirijai 
JAV teikia privilegijuotą s tatusą 

— Vakarų 

Kai Sovietų prezidentas Michailas Gorbačiovas iš . , Norvegiją formaliai priimti Nobelio Taikos 
premiją, sovietų daliniai pradėjo aplink Lietuve* '-"arlamentą savo neįprastą veiklą, tai Lietuvos 
Respublikos prezidentas Vytautas Landsbergis p aprašė vėl susirinkti ir saugoti Lietuvos Parla 
mentą iki baigsis Rusijos Respublikos prezidenU nr.kimai. Čia matome, kaip lietuviai, susiėmę 
rankomis, pradėjo pirmąją naktį saugoti Lietu\ ;* Parlamento rūmus (Gaila, kad nežinome jų 
pavardžių). 

Pirmą kartą renkamas 
prezidentas 

Maskva.-Rusijoje jaučiama „Washington Pcs;" dienraštis, 
pakili nuotaika. Tūkstančiai Jis būsiąs JAV Senato vadų sve-
kalinių ir jų sargybinių, tarp čias. „Mesjį pakvietėme dėlto. 
daugelio mil i jonų žmonių, 
pirmą kar tą demokra t i ška i 
renka savo prezidentą tūkstant 
metinėje Rusijos istorijoje. 

„Mes turėjom mums primes
tus vadus nuo Jono Žiauriojo lai
kų, pagaliau Rusija turi progą 
balsuoti", pasakojo Arnoldas 
Jeremeno, Magadano demokra
tų g rupės o r g a n i z a t o r i u s , 
„Washingono Posto" korespon
dentui D. Remnick. Šios dienos 
balsavimai panaikina šimtme
čius buvusią diktatūrą. 

Senato sveč ias , je i i š r i n k s 
O Maskvoje t ū k s t a n č i a i 

žmonių p i r m a d i e n į įšėjo j 
sostinės gatvės, pasisakydami 
už Borisą Jelciną. Jie neabejo
jo, kad j is bus išr inktas jų pir
muoju prezidentu. Jei j i s bus 
tikrai išrinktas, tai numatoma, 
kad jis sekančią savaitę vizituos 
Washingtoną, rašo t as pats 

Rusijos kandidatai 
Maskva. — Šiandien Rusijos 

Respublikoje paskelbta nedarbo 
diena — prezidento rinkimai. 
Kad įvestų prezidento postą, 
rusų depu ta t a i padarė 150 
pataisų Rusijos Federacijos 
Konstitucijoje. Deputatai taip pat 
įsteigė ir konstitucinį teismą. 
Rusijos prezidentas bus vyriau
sioji valdžia, tačiau tą valdžią 
kontroliuos liaudies deputatų 
suvažiavimas per tarybą. Jelci
nas savo viceprezidentu pasirin
ko Rusijos deputatų grupės 
„Komunistai už demokratiją" 
vadovą pulkininką Aleksandrą 
Ruckojų. Jis balandžio mėnesį 
vykusiame deputatų suvažiavi
me paskelbė savo grupės — 
komunistai už demokratiją — 
įkūrimą ir sužlugdė Rusijos 
Komunistų part i jos p l anus 
nušalinti Jelciną. Jo oponentas 
N.Ryžkovas savo vicepreziden-
tiniu kandidatu pasirinko buvusį 
Afganistane KGB viršininką ir 
daba r t i n į Sovie tų V i d a u s 
re ikalų min i s t e r io pirmąjį 
pavaduotoją generolą pulki
ninką Borisą Gromovą. Yra dar 
ir kiti 3 pretendentai — Pavol-
gio-Uralo kar inės apygardos 
vadas gen. pulk. A l b e r t a s 
Makadovas, Kemerovo srities 

kad jis yra labiausiai žinomas ir 
svarbiausias politikas Sovietų 
Sąjungoje", pasakė senatoriaus 
Robert Dole padėjėjas Senate. 

Rėk ia 50<* ba l sų 
Žmonės gatvėse viešai kalba, 

kad atėjo laikas F usijai atsikra
tyti komunistų visam laikui. 
Tik dabar paaiškėjo, kad rinki
muose dalyvauja 6 kandidatai. 
Gorbačiovas yra sąjungos vado
vas, bet Rusijos prezidento rin
kimai yra istorinis įvykis į 
valdžios decentralizavimą ir 
visos sąjungos sudemekratini-
mą. Nors Jelcinas, kur is išstojo 
iš Komunistų partijos praėju
siais metais, yra a iškus žmonių 
pasirinktas kandidatas, tačiau 
yra nemaža galimybių, kad 
Jelcinas gali iŠ pirmojo karto 
negauti reikalingų 50% balsų 
daugumos ir turės po dviejų 
savaičių vėl rungtis su kitu 
kandidatu. Komunistų partija 
tur i du savo aiškius kandidatus 
— buvusį ministerį pirmininką 
Nikolajų Ryžkovą ir buvusį 
V idaus r e ika lų m i n i s t e r į 
Vadimą Bakatmą. 

JAV LB peticija 
prezidentui Bushui 
Chicago, - JAV LB Krašto 

valdybos Visuomeninių reikalų 
taryba paruošė peticiją JAV pre
zidentui George Bush, kad jis 
suteiktų diplomatinį pripa
žinimą demokratiškai Lietuvos 
Respublikos vadovybei, kad pa
smerktų sov.etų vykdomus 
karinius veiksmus ir žudymus 
Lietuvos teritorijoje ir pasieno 
kont ro lės punk tuose , kad 
su l a iky tų JAV ekonominę 
pagalbą SSSR. kol nebus išvesti 
OMON kariniai daliniai iš 
Lietuvos ir - urąžint i Lietuvos 
televizija bei k i t i užgrobti 
pastatai. 

Muzikos S en tės metu ši 
peticija bu-'O p a s i r a š y t a 
keliolikos tūkstančių lietuvių 
bei •tterikiečių ir pasiųsta į 
Bal tuos ius r ū m u s birželio 
mėnesio pradz oje, pranešė JAV 
LB informa: s tarnyba. 

— Maskvo je v a k a r 
leidžiamas „Pr .vdos" dienraštis tarybos pirm. Amanas Tule-

jevas ir Sovietų liberaliųjų pavadino Bori-4 Jelciną ..garbe 
demokratų partijos pirm. VIa- troška ir net; <amu būti Rusi 
dimiras Žirinovskis. jos Respublika prezidentu". 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— S e n Alan Dixon atsiuntė 
„Draugui" savo įkalbėtą JAV 
Senate kasetę, kurioje viešai pa
smerkia Sovietų Sąjungą už 
pranešimą, kad Sovietai nėra 
atsakingi už įvykusį kruvinąjį 
smurtą sausio 13-osios naktį 
Vilniuje užimant televizijos ir 
radijo pastatą. 

— L e n k i j o s prez. Lech 
Walesa, baigdamas savo 4 dienų 
viziią Izraelyje, pasakė, jog 
Lenkija neparduos Sovietų 
gamintų tankų Sirijai, „kadan
gi mes nenorime parduoti gink
lų Izraelio priešams". 

— J e r u z a l ė s spauda 
pranešėjog Izraelio Energijos 
minis ter is Yuval Ne 'eman 
pranešė Knesset nariams, kad 
su ki tų kraštų pagalba pradės 
rengti branduolinį reaktorių. 

— Izrael io vyriausybė ofi
cialiai painformavo JAV, jog 
paskutiniu metu buvo pasirašy
tas Damascus mieste Sirijos-
Libano ..brolystės pak t a s " , 
kuris yra rimtas Izraelio saugu
mui grasinantis faktas prie jų 
šiaurinės sienos. 

— Kuwa i t a s nuteisė mirties 
bausme žmogų, kuris Persų 
įlankos karo metu bendradar
biavo su Iraku. Taip pat Saudi 
Arabija sušaudė sep tyn i s 
žmones už įvairius nusikalti
mus, kurie nesurišti su buvusiu 
karu. 

— A u s t r i j o s prez. K u r t 
Waldheim sekmadienį atvyko į 
Iraną. Sakoma, kad taip pat 
bandys tartis, kad būtų išleisti 
pagrobtieji vakariečiai, kurie 
laikomi Libane. 

— Pietų Afrika nominavo 
naują savo ambasadorių Ameri
kai, kuris buvo Afrikos Parla
mento narys. Juo yra 66 metų 
Johannesburgo advokatas Har-
ry Schwartz. aktyvus žydų 
bendruomenės narys. Jis pasi
traukė iš Parlamento narių, kad 
galėtų būti Pretorįjos ambasa
doriumi Washingtone. 

— Vokie t i ją valdančioji 
Krikščionių demokratų partija 
šiais metais jau pralaimėjo tre
čią kartą regioninius rinkimus. 
Kancleriui Helmut Kohl ta i 
pradeda sudaryti daug rūpesčio. 

— Londono spauda pranešė, 
kad Sadler's Welsb Operos 
kompanija užsidarė, kadangi 
turėjo 900.000 dol. nuostolių. 
Pažadėtos aukos sumažėjo ir 
nepadengė išlaidų. 

Be i j ingas . 
d ip lomata i i r eksper ta i 
susirūpino Kinijos dalyvavimu 
rake tų prekyboje. Kinijos 
kariškiai pradeda siųsti dvi 
naujas r a k e t a s Sirijai ir 
Pakistanui, o galbūt ir kitiems 
kraštams. Tos naujos raketos, 
kurios būsiančios daug tiks
lesnės, negu kad Sovietų Scuds 
raketos, kurias naudojo Irakas, 
jau yra baigiamojoje gaminimo 
stadijoje ir grei ta i pasieks 
ginklų rinką. 

Kinijai trūksta pinigų ir todėl 
nori parduoti ginklus, bet tai 
yra prieš Vakarų valstybių 
nusistatymą, kurios nori suma
žinti tarptautinį apsiginkla
vimą. Kai sumažėjo Sovietų 
Sąjungos ir Rytų Europos 
ginklų s i un t imas bei jų 
prekyba, tai Kinija pradėjo 
užimti jų vietą. Kinija tačiau 
nurodo, kad ji daug mažiau par
duoda ginklų, negu Amerika ir 
Sovietų Sąjunga. Jei Washing-
tonas gali parduoti ginklus Vi
duriniams Rytams, tai kodėl 
Kinija negali parduoti? Kinijos 
ginklų pardavimas dar tebėra 
užuomazgoje, palyginus su 
JAV, bet pradedamas kelti 
klausimas, ar nereikia sulaikyti 
Kinijai duodamas, kaip palan
kiausiai valstybei, prekybos 
lengvatas . Tegu ji moka 
nesumažintus mokesčius už 
tarifą, raSo AP žinių agentūra. 

P a k i s t a n a s pasiruošęs 
Kad Amerika susirūpino šia 

nesena ginklų pardavimo prob
lema, rodo ir ta i , kad ji siunčia 
savo vieną iš Valstybės depar
tamento sekretoriaus asistentų 
— Reginald Bartholomevv į Bei-
jingą, kuris ten bus birželio 
17-19 dienomis ir diskutuos 
ginklų pardavimo klausimus. 
Kinija taip pat priėmė preziden
to Busho kvietimą dalyvauti 
liepos mėnesį didžiųjų konferen
cijoje, kurios metu bus disku
tuojami ginklų suvaržymai 
Vidurio Rytų regionui. 

Kinija, kaip Vakarų diploma
tai praneša, baigia paruošti M-9 
ir M-l l raketas ir planuoja jas 
parduoti Sirijai ir Pakistanui 
Sužinota, kad tokių raketų 
iššovimui jau paruošti takai 
Pakistane, taigi, turi būti ir 
raketos. M- l l raketos gali 
skristi maždaug 180 mylių ir 
turi branduolinius užtaisus — 
sprogstamąsias raketos dalis. 
Pakistanas taip pat galįs turėti 
ir branduolinę bombą. Dėl to 
yra labai susirūpinusi Indija. 

— Nobelio premijos laureatas 
Aleksandras Solženitsynas. 
kuris gyvena Vermonto valsti 
joje. sekmadienį priėmė litera
tūros garbės doktoratą, kurį jam 
suteikė Dartmouth kolegija. 
Rašytojui jau 72 metai. Jis 1974 
m. buvo išvarytas iš namų. Sol
ženitsynas atsisako duoti pasi
kalbėjimus spaudai, tad jis 
nekalbėjo ir diplomų įteikimo 
iškilmėse ir nepasiliko vaišėse. 
Vaišėse nepasiliko ir Elizabeth 
Dole, kuri čia pasakė pagrin
dinę kalbą. 

— Fil ipinuose Amerikos ten 
esanti karinė vadovybė įsake 
evakuoti tūkstančius amerikie
čių iš Clark aviacijos bazės, kai 
netoli esąs vulkanas prasiveržė 
ir pradėjo „spjaudyti"' akme 
nimis ir karštais pelenais. Šis 
vulkanas — Pinatubo neveikė 
šešis šimtmečius. 

Kita raketa — M 9 siekia 375 
mylių nuotolį ir gali pasiekti 
t a ik in ius visame Izraelyje. 
Sakoma, kad Sirija finansavo 
M-9 raketos pagaminimą 

Ginčas dėl nuotol io 
Kai JAV Saugumo tarybos 

viršininkas Brent Scowcroft 
1989 metų gruodį lankėsi Beij-
įnge, jis išgavo Kinijos pažadą, 
kad raketos nebus parduodamos 
Vidurio Rytams. Šiandien kinai 
daugiau nebesako, kad „šiuo 
metu" neparduos raketų. Iš čia 
kilo ginčas, ką kinai laiko 
vidutinio nuotolio raketomis. 
Jomis kinai priskaito tas ra
ketas, kurios gali skristi 625 
mylias. Todėl pagal kinų pa
žiūras, M-9 ir M-l l raketos 
neįeina į vidutinio nuotolio 
r a k e t a s ir gali būt i par
duodamos. V a k a r a i buvo 
nustebinti, kad Kinija pastatė 
branduolinį reaktorių Alžirijai, 
Kinija taip pat parduodanti 
..sunkųjį vandenį" Indijai. 

Nakui neduoda vizos 
New Yorkas, 1991 birželio 6. 

Lietuvių Informacijos Centras 
praneša, kad TSRS blokuoja 
vizą LIC Washingtono skyriaus 
vedėjui Viktorui Nakui, kuris 
dažnai yra ėjęs AT bos pir
mininko Vytauto Landsbergio 
vertėjo pareigas jo vizitų į 
užsienį metu. 

Pasak šaltinių Maskvoje ir 
Wash ing tone . N a k a s yra 
įtrauktas į .juodąjį sąrašą", 
kurį LKP (TSKP) CK pirmasis 
sekretorius Mykolas Buroke
vičius sudarė ir įteikė KGB. 
Turimomis žiniomis, sąrašas 
išvardina keliadešimt nepagei
dautinų užsienio lietuvių, kurie 
agituoja prieš sąjunginę sutartį 
ir užsiima kitokia ..antisovie-
tine agitacija bei propaganda". 

P ro te s t a s Sov ie t ams 
Nako vizos trukdymus protes

tuoja Lietuvos Respublikos bei 
JAV Kongreso atstovai. Laišku 
ar telefonu protestus sovietų 
ambasadai Washingtone įdavė 
JAV Kongreso Hels inkio 
komisija, sen. Bil! Bradley <D-
NJ), sen. Donald Riegie <D MH, 
sen. Charles Robb fD VA), sen. 
John Warner (R-VA> ir kongr. 
Frank Wolf(R-VA>. 

Savo laiške TSRS ambasado
riui Viktor Komplektov. kongr. 
Chris Smith iš New Jcraey rašė: 
..Esu dirbės su Naku daugiau 6 
metus, kaip Helsinkio komisijos 
ir Atstovų rūmu Užsienio rei
kalų komiteto narys. Labai 
gerai pažjstu puikią ir patikimą 
informacijos tarnyba dėl kurios 
Lietuvių Informacijos Centras ir 
pats Viktoras Nakas yra žino
mas ir gerbiamas". 

Nako žmona Kristina gavo 
vizą. 

KALENDORIUS 

Birželo 12 d.: Anupras. Dovė, 
Kristijonas. Mikantė, Ramūnas, 
Rūta. 

Bi rže l io 13 <L: An tanas 
Paduvietis Akvihna. Kunotas, 
Skalvė. 

ORAS C H K A G O J E 

Saulė teka 5:15. leidžiasi 8:25. 
Temperatūra dieną 79 1„ 

naktį 59 1. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 
1 Redaguoja j.v.s. Irena Regiene. 2652 W 65th St. Chicago. IL 60629 

VYR. SKAUTININKO PLK. 
JUOZO ŠARAUSKO 50-TIES 
METŲ ŽUVIMO SUKAKTĮ 

MININT 
OSVALDAS ŽADVYDAS 

(Tęsinys) 

Žygyje i mirtį 

Birželio 25 naktį buvom 
prikelti ir visus išvarė į kiemą. 
Vyko rikiavimas žygiui, žygiui 
į mirtį. Visas kalėjimas buvo 

J . š a r a u s k a s 

evakuojamas. Minskiečių kali
nių teigimu, kalinių galėjo 
bū t i t a r p 4-5 tūks tanč ių 
politinių ir k r imina l in ių 
kalinių. Įsakė visiems mesti 
da ik tus : paklodes, indus, 
apsiaustus, nes jie nebus reika
lingi. Tai buvo ženklas, kad kur 
nors užmiestyje sušaudys. 
Vadeiva įspėjo, jei kas išeis iš 
rikiuotės, bus nušautas be 
įspėjimo. Per miestą varė bėgte. 
Šokom per bombų išmuštas 
gilias duobes, sulankstytus 
tramvajų bėgius bei lavonus, 
žuvusius nuo bombardavimų. 
Lietuviai buvome voros gale. 
Kai pasiekėm autos t radą 
Minskas-Smolenskas-Maskva. 
sulėtino žygį, pairo ir gretos. 
Lietuviai veržėmės į priekį. Po 
poros valandų pasisekė prasi
veržti į priekį. 

Lietuvių tarpe buvo nusilpu
sių: senyvo amžiaus Lašas, pik. 
J . Petruitis, pik. B. Giedraitis, 
mjr. Vladas Opulskis, kurio ko
jos kaulas buvo sužeistas 
Lietuvos nepriklausomybės 
kautynėse. Jis komisaro prašė, 
kad paimtų į gurguolę. Šis gi 
įsakė sargybiniui ..privesti v 
poriadok", (sutvarkyti). Sargy
binis išvedė jį į krūmus ir ten 
nušovė. Tai įvyko 1941 m. 
birželio 25 rytą. 

Pik. Šarauskas rūpinosi nu
silpusiais. Jis turėjo mažą 
gabaliuką duonos bei saujelę 
cukraus. Jis lakstė nuo vieno 
prie kito ir duodamas trupinėlį 
duonos aiškino, kad nereikia 
praryti, bet laikyti po liežuviu, 
susidariusios seilės, nuramins 
troškuli. Bet ir jo jėgos išseko 

Mirtininkų gretose žingsnia
vo užsispyręs žemaitis, visą 
Žemaitiją pėsčias išvaikščiojęs 
registruodamas, fotografuoda
mas koplytėles. Ir dabar 
žingsniavo, jokio nuovargio 
nepaisydamas, duodamas ki
tiems patarimus. Tas asmuo — 
profesorius fizikas Ignas 
Končius. Žymus visuomenės 
veikėjas, daug dirbęs skautų or
ganizacijoje: buvo studentų 
•kautų korporacijos ir Studentų 
draugovės garbės narys , 
išeivijoje JAV-se 1947-54 Aka 
dėmimo Skautų sąjūdžio valdy

bos p i rmin inkas . Lie tuvių 
Skautų sąjungos tarybos nuola
t in is narys , daugel io 
akademinių draugijų garbės 
narys. Čia t ik probėkšmais 
pažymėjau dėl vieno fakto. 
Vakare, prieš saulei nusilei
džiant, priėjome didelį mišką ir 
sustojom. Nusilpusį pik. Ša-
rauską aš laikiau už parankės, 
nes pats nebegalėjo e i t i . 
svirduliavo. Tuo metu prie pik. 
Juozo Tumo priėjo prof. I. 
Končius ir nustebo, kad pik. Ša
rauskas visiškai pasikeitė, pra
dėjo kliedėti, aiškino, kad mes 
esame išduoti. Rankos mostu 
parodė į mišką bei enkavedis
tus. Aiškino, jog miške būsim 
sušaudyti. Tuo laiku enkavedis
tai mums įsakė eiti nuo plento 
kairėn į mišką. Miške įsakė su
stoti grupėmis po trisdešimt, 
sėsti kur stovim ir nekalbėti, 
nejudėti. Kas nevykdys, šaus be 
įspėjimo. Tą dieną buvom nuo 
Minsko atžygiavę 45 km. Prof. 
Končius atsiskirdamas palin
gavo galva i r pa ta rė man 
globoti Šarauską. Kai atsi
sėdom, Šarauskas, sėdėdamas 
priekyje, atrėmė pečius į mano 
kelius. Jis pamatė ant autostra
dos sunkvežimį, kuriame buvo 
statinė su vandeniu, iš kurios 
enkavedistai gėrė. Į gre ta 
sėdinčius jis kreipėsi, kad 
nueitų atnešti jam vandens. 
Kas norėdamas patogiau atsi
sėsti ant žemės kilstelėdavo, 
sargybinis pastebėjęs judant, 
paleisdavo iš automatinio šau
tuvo seriją šūvių virš kalinių 
galvų. Pagalbos nesulaukęs jis 
skundėsi, kad nustojo draugų. 
Sutemus, mums įsakė gulti, kur 
sėdėjom. Rytą, dar prieš saulei 
tekant , pasigirdo komanda 
kelti. Bet Šarauskas nereagavo, 
nejudėjo. Pradėjom masažuoti, 
purtyti, pasisekė atgaivinti. 
Pusryčiams įsakyta sustoti po 
dvidešimt, gavom po kepalą 2 
kg duonos. Peilių neturėjom, 
stipresnieji laužė ir gabalais 
dal inosi . Silpnieji liko be 
duonos, nes neužteko. Ša
r a u s k a s , gavęs gaba l iuką 
duonos, sustiprėjo Tačiau žygio 
metu vedžiau jį už parankės. 
Kalėjimo kieme su Šarausku 
aptikom prie namo įkastą sta
tinę, lietaus vandeniui nubėgti. 
Joje dar buvo vandens . 
Šarauskas įlipo į statinę ir 
atsisėdo ant krašto. Riešku
čiomis pyliau vandenį ant jo 
galvos ir nugaros. Po to jis 
jautėsi stipresnis, sakė galėsiąs 
žygiuoti. Poilsiui susėdom greta 
prof. L Končiaus. Nuo saulės 
kaitinimo Šarauskas vėl pradėjo 
kliedėti. Aprengiau jį juodu 
paltu, kurį buvau gavęs Mins
ko kalėjime iš nežinomo lietu
vio. Šarauskas pradėjo aiškinti, 
kad jis įdėjęs nosinę į dešinę 
kišenę, o dabar ji esanti kairio
joje. Tai išdavimo ženklas. Nusi
vilko ir grąžino man paltą. 
Končius įtikinėjo, kad niekas 
nebuvo priėjęs prie mūsų, jokio 
išdavimo nesą. Ne į t i k ino . 
Sutemus, vėl atgavo sąmonę. 
Kai vidurnaktį enkavedistai 
rikiavo mus po keturis ir skirs
tė į tris grupes, mudu buvome 

Atvykstančio Lietuvos prez. Vyt. Landsbergio Marąuette Parke laukia 
akademinės skautijos nar ia i — Danutė PenČylaitė, Adomas Didžbalis ir Vida 
Damijonaitytė. 

Nuotr. J o l a n d o s Laas 

SKAUTININKŲ SUSITIKTUVĖS 
CHICAGOJE 

Užaugę lietuviškoje skau-
tybėje, net išblokšti iš Tėvynės, 
su skautija ryšio nenutrauk
dami veikiame laisvojo pasaulio 
kraštuose, kelių kontinentų 
apimtyje. Nors veikla sąlygo
jama skirtingų gyvenimo aplin
kybių, mus jungia įsipareigo 
jimai, meilė skautiškai idėjai ir 
lietuvybei. „Lietuviškos skau
tijos stiprybė glūdi tame, kad 
kiekviena proga stengiamės 
sus ibėg t i i r a p t a r t i savo 
reikalus. Organizacija tik tada 
sveika ir efektyvi, kai visi na
r ia i j a u č i a a t s a k o m y b ę ir 
pr ik lausomumą". — vėliau
siame susibūrime teigė LSS 
Tarybos pirmininkas vs fil. Sigi
tas Miknaitis. O kad tą priklau
somumą jaučiame, liudija gau
sus dalyvavimas LSS šaukia
muose suvažiavimuose, sto
vyklose, platesnio ar siauresnio 
pobūdžio pasitarimuose, posė
džiuose. N e t su skau t i j a 
nesusijusių bendruomeniškų 
įvykių, kaip dainų ir tautinių 
šokių švenčių, kongresų ir ki
tomis progomis stengiamasi 
susibėgti, pasitart i , pasidalinti 
rūpimais klausimais, atnaujin
ti pažintis, užmegzti naujas, 
nors t rumpą valandėlę pa
gyventi bendrų praeities iš
gyvenimų prisiminimais, atei-

atskirti ir daugiau nebesusi-
tikom. Červenės žudynes enka
vedistai įvykdė naktj iš birželio 
26 į 27. 

Šarausko grupėje išlikę gyvi 
pasakojo, k a d i š v a r i u s iš 
kalėjimo jis jautėsi fiziškai 
sustiprėjęs. Bet išgirdęs pirmus 
šūvius taip pergyveno, jog toliau 
eiti nepajėgė. Lietuviai paėmė 
jį vesti už parankės. Bet enka
vedistas įsakė jį paleisti. Ša
rauskas susmuko. Enkavedistas 
dviem šūviais nušovė pik. Sa-
rauska. 

Prof. I. Končius buvo paskir
tas į tą pačią grupę, bet tuoj per
keltas į kitą, kuri liko kieme 
be apsaugos ir išsigelbėjo nuo 
mirties. Sušaudytųjų lavonus 
palaidojo biržel io 29 d. 
Senkapiuose . Erškė tynuose 
pasislėpę Anatolijus Chmie 
liauskas, ltn. Alfonsas Žeb 
rauskas, Kazys Grušas ir šio 
straipsnio autorius stebėjome 
liūdnas laidotuves. Anksty 
vesniuose p r i s i m i n i m u o s e , 
spausdintuose „Kary", minėjau, 
kad niekas nužudytųjų kapo 
neprižiūri ir laiko slinktyje jis 
dings be pėdsako. 

(Bus daugiau) 

ties veiklos siekiais. 
Tenka džiaugtis, kad Muzikos 

savaitės ir Dainų šventės proga 
Chicagon suvažiavę skauti-
ninkai,-ės ir vadovai,-ės gegužės 
25 d. rytą susirinko pabendra
vimui Jaunimo centro maž. 
salėje. 

Sueigą organizavo s. Aldona 
Palukaitienė.ji jai ir vadovavo, 
pradėdama trumpu pasvei
kinimo žodžiu ir „sušilimui" 
visus į t raukdama dainon. 
„Atgimė Tėvynė" apjungė visus 
čia susirinkusius „namiškius" 
ir svečius, kurių arti 50 susi
rinko iš Hyanis Porto, Omahos 
Detroito, Worcesterio, Bostono, 
Toronto, Los Angeles, Floridos 
ir kt. Sueiga neformali, be ypa
tingos darbotvarkės, draugiš-
kas-skaut iškas minčių pasidali
nimas perpinamas dainomis. 

Pirmasis savo problemomis 
pasidalino LS Brolijos Vyriau
sias skautininkas vs Gediminas 
Deveikis. Jo, atrodo, didžiausias 
nūdienis rūpestis —jaunų tunti-
ninkų suradimas. Jaunieji ven
gia įsipareigojmo ne dėl patir
ties stokos, kiek dėl su veikla 
susijusio „popierizmo", išryški
nančio jų l ie tuvių kalbos 
trūkumus Ragino vyresniuo
sius skautininkus pasisiūlyti 
jauniesiems pareigūnams tal
kon, tvarkant įvairius raštikus 
reikalus ir atpalaiduojant jau
nuosius tiesioginiam darbui su 
skautais Užsiminė ir apie Ju
biliejinę stovyklą, kuri (pa
grindinei numatoma Lietuvoje, 
bet dėl tenykštės politinės padė
ties netikrumo esą daug klaus
tukų. Numatomos ir antrinės 
Jubiliejinės stovyklos kraš
tuose, kur veikia LSS. JAV-se 
siūloma tokią stovyklą ruošti 
Rakė arba Atlanto rajone. 

LSS Vyriausios skautininkės 
vs Birutes Banaitienės svei
kinimą perskaitė Seserijos va-
dijos nare vs Irena Marke
vičienė iš Worcester, MA. 

ASS vadijos pirm. vs fil. 
Edmundas Korzonas pranešė, 
jog siekiama, kad laisvajame 
pasaulyje veikiantieji ASS 
nariai labiau jungtųsi į politinį 
darbą ypač Lietuvos laisvinimo 
pastangose Pastebėjo, kad 
Lietuvoje atsikurianti ASS dalis 
aktyviai reiškiasi politinėje ir 
visuomeninėje veikloje. 

LSS Tarybos pirm. vs fil Sigi
tas Miknaitis pareiškė, kad 
ryšiams su Lietuvoje atgims
tančia skautija tamprėjant, 
mums atsiveria naujos veiklos 
plotmės. Paminėjo, kad ren
giantis dalyvauti Jubiliejinėje 

PASIKEITIMAI LS 
S E S E R I J O S V A D I J O J E 
LSS Vyriausia skautininke vs 

Birutė Banaitienė praneša, kad: 
Ramiojo vandenyno rajono 

vadeivė vs Laima Ja rašūn ienė 
gegužės 5 d. perdavė pareigas s. 
Danutei Giedraitienei. Naujos 
vadeivės adresas: 3959 Franklin 
Ave., Los Angeles, C A 90027. 
Tel. 213-665-4082. 

Atlanto rajono vadeivė vs 
Dalė Lukienė birželio 1 d. per
davė pa re igas s. A l d o n a i 
Pintsch, 139 High Crest Drive, 
West Milford, N J 07480. Tel. 
201-838-9150. 

IŠLEISTI N A U J I 
ŽENKLIUKAI 

Lietuviškosios skautybės fon
das išleido meniškus dail. Prano 
Lapės pieštus ženkliukus klija
vimui ant siunčiamų vokų. Šie 
ženkliukai yra tąsa anksčiau 
išleistųjų iškiliųjų lietuvių daili
ninkų serijos ženklų. J u o s 
galima įsigyti pas LS fondo 
atstovus vietovėse, kur y r a 
lietuvių skautų vienetai, arba 
kreipiantis į Lietuviškosios 
skautybės fondą, 17 Tyler Rd., 
Lexington, Mass. 02173, Č. 
Kiliulį. (k.n.) 

stovykloje Lietuvoje, dabar j au 
turėtume pradėti dairytis ir 
informuotis, kur ir ką gal ima 
gauti, kokiu inventorium pasi
rūpinti ir kaip jį ten nugabenti . 
Lietuvos skautija visko stokoja 
— turime jai padėti. 

Vadovų,-ių lavinimu susirūpi
nęs vs fil Česlovas Kiliulis ra
gino nepra le i s t i p rogos 
pasinaudoti Gilvelio kursais , 
šiemet vyksiančiais Rytų ra
jone. Moterų skiltis jau sudary
ta, vyrų — dar esančios kelios 
vakuojančios vietos. Taip pat 
ragino „Ąžuolo" ir „Gintaro" 
vadovių mokyklon pasiųsti pajė- . 
giuosius jaunuosius vadovus,-es. 
Patvirtino, kad nežiūrint kokios 
būtų sąlygos — Jubi l ie j inė 
stovykla Lietuvoje įvyks. Kvie
timas laisvojo pasaulio lietu
viams skautams jau gautas. 

Didelę staigmeną pa te ikė 
kal i forniškių s k a u t i n i n k ų 
penketukas — Eugenijus Vil
kas, Albinas Sekas, Zigmas ir 
Birutė Viskantai, Gediminas 
Leškys. Jie sudaro komisiją 
administruoti palikimą a.a. 
Onos Motiekienės, nuoširdžios 
gerų darbų, o ypač skautiškos 
veiklos rėmėjos, savo t u r t ą 
palikusios Ramiojo vandenyno 
rajono skautams. Palikimo glo
bėjai — Zigmas ir B i r u t ė 
Viskantai. Dabar, kai visi prašo 
aukų, kaliforniškiai nutarė savo 
rėmėjos palikimu pasidalinti su 
kitais: 3,000 dol., paski r tus 
Lietuvos skautijai, Lietuvos 
Skautų sąjungos tarybos pirm. 
F. Šakaliui perduos LSS Tary
bos pirm. Sigitas Miknaitis . 
Skau tų „ A i d u i " p a s k i r t ą 
dovaną priėmė žurnalo adminis
tratorė vs Albina Ramanaus
kienė. Čekis buvo įteiktas ir 
ilgametei „Skautybės kelio" 
redaktorei jvs Irenai Regienei 
25-erių metų sukauptų „Skau
tybės ke l i o " r i n k i n i ų 
paruošimui skautiškiems archy
vams. Apie šį kaliforniečių 
s k a u t i š k ą k r i k š č i o n i š k ą 
pasidalinimą savo dovanomis 
bus paskelbta atskiru straips
niu. 

Sueigai baigiantis, Česlovui 
Kiliuliui vedant, visi dalyviai 
smagiai „Suko ratelį". Paskui 
sustoję r a tu p a d a i n a v o , 
baigdami su „Lietuva b rang i" 
ir „Ateina naktis". 

Po sueigos visi buvo pakvies
ti vaišintis ps. Jievos Paulaus
kienės rūpesčiu gražiai paruoš
tomis vaišėmis, kurioms gardu
mynus aukojo Chicagos skau-
tininkių draugovės narės. Dar 
valandėlę pabendravę visi skirs
tėsi patenkinti vėl galėję susi
bėgti, mintimis pasidalyti. Už 
šią progą padėka tenka sueigos 
iniciatorei s. A. Palukaitienei ir 
vaišes organizavusiai ps. J. 
Paulauskienei. 

IR 
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Valandos pagal susitarimą 

OR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANIŲ GYDYTOJAS 

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

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave) 
; Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 VV. 95 St. Tel. (706) 422-0101 
Valanoos pagal susita'imą 

Pirm<j 3 v p p-7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždarytaa. ke'vd 1-3 v.p.p . penk'd 

ir šeštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kedzle Ava. , Chicago 
(1-312) 778-6989 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marąuette Medical Bui lding 

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 Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagai susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago. III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Gunde* Ave , Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr. penkt 12-3 v.p.p., ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllla, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St.. Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . H'Ckory HtIK iL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai paq.il susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava. , SuHe 324 Ir 
5835 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 

81 St. Ir Kaan Ave.. Justlce. IL 
Tai. (1-312) 585-2960 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba teiuv.šk-

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

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

Paloa Vision Cantar. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - F LAUČIŲ LIGOS 

4700 W 9 5 St. 
Oak Lawn, IL 0 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

Tai . 708 -036-3113 

DR. S. LAI 
SPECIALYBĖ - - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak R d . 
VVestchester, IL 6 0 1 5 3 

Tel . 708 -531 -1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

F'OSTATCS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Streat 

Vai : antr 14 v p.p ir ketv 2-5 v p o 
Sešt pagal susitarimą 

Kabineto tai. (1-312) 778-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

6-9; antr 12-6; penkt 10-12. 16 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (700) 442 8297 

VIDAS J . NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES l IGOS 

7722 S. Kadzla Ava . , 
Chicago III. 60852 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specia'ybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medtcal Cantar -

Napervllle Cernpue 
1020 E. Ogden Ave. . Sulta 310. 

Napetvllle IL 60563 
Tai. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weet 63rd Street 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 36. 

Šeštadieniais pagal sus'tarmą 
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http://paq.il


Tautinio susimąstymo dienos 

BAISUSIS BIRŽELIS 
Kiekviena šeima ir tauta turi 

savo džiaugsmo ii liūdesio 
valandas, kuomet tui sto
ti, susimastyti ir prisiminti 
tuos, kuriųjau nebėra Lietuva 
savo ilgoje istorijoje taip t- lt yri 
turėjusį įvairiu likimo smūgių. 
Buvo išk'limai i" nuosmukiai. 
Pergol •« ;r pralaimėjimai. 
Senos žaizdos yra jau u/gijusios, 
kraujas ir ašaros išdžiūvusios, ir 
dauge'i iš jų jau esame užmiršę. 
Gal nebūtume užmiršę, jeigu 
būtumėme turėję savo rašytą >-
toriją Svetimieji mums ją > 
Dažnai jie rašė taip, kaip jiems 
patiko. Maskva ir šiandien ją te
berašo 

Rašr> apie „išlaisvinimą" ir 
sovietine t a u t ų draugyste. 
Žinoma, kraujo, ašarų ir ..gula
gų" jie nemini. Netik nemini, 
bet bijo, kad ir kiti nepa ninėtų. 
Už tai mes turim" I IDO-
kaliptinius įvykius ir to žvė
ries vardą į granitą iškalti, 
ugnimi įdeginti, kad liktų t; u 
tos istorijai. Birželio 15-toji ne
gali iš mūsų tautos atminties iš
nykti. Okupacija prasidėjo 1940 
m. birželio 15 d . o po metu pra 
sidėjo didieji tautos trėn in 
Dešimtys tūkstančiu kūdikiu, 
vaikų, moterų ir seneliu buvo 
išplėsti iš namų, suvaryti i 
gyvulinius vayonus ir išvežti j 
tolimąją šiaurę. 

Tokių baisių įvykių modernio
ji istorija nežin'i" Toks 
negalėjo gimti nors ir didžiau
sių nusikalt^'-'! smegenys bet 
buvo kažkokio apokalif inio 
žvėries sugalvotas. Už tai 
pasaulis mūsų ir supranti 
negali . Nes žodžiais mes 
negalime to pavaizdu rti Be to, 
tiek tu >met,tiek i bi r j iemi 
bau klausosi M • Dar 
niekas neparašė mūsų tautos 
kančių "po, kuri t • aulį 
pasklistų ' r milijonams ; pie '••| 

kalbėtų. 

pasaulis tirono sukruv in tų 
i anka nematyti), kad kraujas jo 
gražios šypsenos ir „taikos"' 
karūnos nesuteptų. 

,,Nuo šaltų Laptevų jūros 
pakrančių t ir snieguotų Alta
jaus kalnų /jūs su«grįžtate prie 
Nemuno kranto ir savų pa
liktųjų namų". Jeigu kas pu
siau paliegę* ir sugrįžo, tai 
tėvynė nelaukė jų išskėstomis 
rankomis, o ..gimtieji namai", 
je :gu di:r nebuvo nug'-'auti, tai 
tuose stribas ir atėjūnas jau 
gyveno. Sugrįžusiems savame 
krašte vietos nebuvo, o ir 
„savieji" lietuviškais žodžiais 

..neprimuštais fašistais" 
vadino. Tokia tad buvo praeitis, 
ne vien tik heroizmas, bet ir iš
davikai. 

Ir tai turi būti Įrašyta ir 
įamžinta, kad nedingtų atei
nančioms kartoms. Kad būtu 

ma, įog buvo tokiu, kurie už 
'•'" skatikų tėvyne ir savuosius 
pardavinėjo. Ir Rašte Judo var
das yra pasilikęs, kad žmonija 
žin >tų. Ir dabar tokių dar > 
yra! Tokius reikia žinoti ir nuo 
jų atsiriboti >pjV;- žiūrėti, kad 
jie nesutepi J trispalvės koto. Į 
laisvės šventyklą nevalia įeiti 
suteptomis rankomis ir ne
švariomis kojomis. Purvinus ir 
p;.rtiniu« 1 'Uu* už durų palikti 
reikia Tik apsivalę ir rankoms 

įkabinę, galime prie Baltijos 
jū os išlikti. Stepių vėjas šaltas 

tiprus. o pri^ša^ nuo/mus. 
Muravjovą* ai Gorbačiovas *ai 

s] irting >* kaukės, o už jų 
Maskvos • Į "ializmas. kuris 
šimtmečiais dar nėra pasikeitęs. 

Hdelio kraujo praliejimo jis 
nep: k 

KULTŪROS DIENOMS PRAĖJUS 
Laimėjimus ir pralaimėjimus Livija pajus tik vėliau 

Reikia Homero ir Dantės, kad 
amžiams tai išliktu. Žydų 
Babilono belaisvė, prasidėjusi 
prieš 2577 metus,nebuvo tok'.-, 
baisi, kaip Sibiro t remt is 
Kadangi jie grįžo j Jei 
darg' gU šventyklos ind -
Kelinta dalis iš Sibii JO ir 
ką iš ten pai " Bet i;>-
nelaisvės neužmiršo, nes i 
tai Pranašu knygose užri : 

liko. Žymieji pasaulio rašytojai 
ir komp I nemirštamais 
kūrini; - įan i no Kas n • 
dėje ; Ni bu< vergų g* 
Kokio vaidilos ainiai 
dainuos Sibiro vergų kanč a 
Reikia Homero, kai i'- trem 
tM i '-•-•;-' • > I ančii - ••; šytų. 
Kas parašys ..Likimo' arbi I 
tos kančių „Nebi ; ; " ; i i -
foniją". • o/si 
ėmęs smulki: - i I ala 
sąžine ii vetimu kailiu 
Kai vadai tironijoje mato 
prekiauja ir d\ ! ni žudytojo 
apsiausto k auliuki m I 
nijos ateitį ii iH ii 
tiroi". n linės koji i suby 
retų. Kai kartu su . .b-
hnpei ijos' < ••']• • - o oi -kru 
vmt' mi : rankomis žadi 
kirt i ..naujoji pasaulio 9ani 
varka". Tuomet reikia k; 
labai dramatiško, kad pasai lis 
bent laikinai savo dėmesį 
atkreiptą kad akis atidarytų 

Ar n es nu- g įime tai pj '• 
ryti9 O gal ir mūsų balsas di-tį 
kaip •'(•< n tųjq ahnani 
p o t-; < užpustytos F "•• 'u 
ki Iiim verksmas, kuri" H bado 
ir šalčio mti ė pro ' \ ' ' | 
juro-;. Tie, kurie te n Į I HUS 
vaidina, l abu susirūpinę, kad 

Taut in is a tg imimas bent 
gražino tautai jos istorija, ku' ia 
okupantas ir jo tarnai slėpė ir 
klastojo. Žmonės komunizmo 
tikrąjį veidą jau pamatė, tad jie 
pradėjo slėptis ir maskuotis 
Pradėjus n u s i k a l t i m u s i 
viešumą iškelti, yra nusikal-
t 'Tai. bet nėra nusikaltėliu At 
gavus savo tautinę sąmone ir 
pradėjus praei t imi domėtis. 
buvo oradėta viešai kalbėti apie 
t ^ m ' n - i s i r partizanines kovas 
< bilnukėse ar pamiškėse ant 
buvusiu partizanu kapu atsirado 
gėlės ir kryžiai. Kitu kaulus iš 
pelkių graibstė, kur jie buvo 
str.bu sumesti. Tauta norėjo 
savųjų kaulu* susirinkti , tad 

i gi įžtj tremtiniu kai štai 
nuo Baikalo, Altajaus ir Ig-
ark- • jų eilės 
buvo išrikiuotos, su vardai" ir 
l e jų Vainikais ir gėlėmis 
papuošti, jie grįžo j tėvynę 
užbaigė savo t r e m t į , kad 
atsigultų poilsiui i protėvių 

(••i i • akaitu pei 
krauju per 

inkta, kad įų kaulų nepustytų 
kad '. ikara i s juos 

nkytu lakštingalos giesmė 
ar šienapjūviu daina. 

Usistačiusios Liel 
pi kapu turėtų duoti prie-
r ..Niekuomet neužmršti 

h niel u< • neatleisti Kad 
1 isvė tu i ' I ūti ginama!" -lu 
eik • buvo ir mažytis karstelis. 
ant kurio vos \ • nas rožes žiedas 
t- tilpo. Gerai ma>>". kad i pro 
tėvių žemę tu atvažiavai. Ar 
tau. tokiam mažam, gulėti 
S • • M' 1 ; 

. . . ' • , . , -., . 
kurganu. kur klaikūs «t*pių 

. . . • 
i tau atneš lopšinės 

dainą, kurios gal neteko tau gir 
<!• 11 
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Užsidarė scenos uždanga ir ANTANAS J O T A l ' T A S 
daugel io ša l ių durys . Ne 
paskutinį k:utą sales pripildo visuomenini darbą • dar iki 
operos, premijų įteikimo, baleto ši(.l nebuvo skirtos jok ~ premi-
ar da inų šventės mėgėjai jos už visuomenini ';o-bą. už 
Daugelis džiaugiasi programos praeitie* darbus, ver inant tik 
įvairumu, svečių gausumu, tai. ką jie pas tara is i : ' -meta is 
aktorių ar dainininku pasinio- padarė ar padaro. k;: p jie pa-
šimu. Tai nebuvo eilinės dienos, tarnauja Lietuvai ir išeivijos 
kuriose kai ką parodo, kai ką lietuviams. Reikia atsiminti, 
galima pamatyti, bet negali kad greitai net nebus Kam skirti 
visuotinai pasidžiaugti, pasi
rinkti mėgiamą sritį ir išsirinkti 
meninius dalykus. Šioje dau
giau kaip savaite buvo sukon
c e n t r u o t a s visoks menas , 
visokie renginiai ir visokie pasi
reiškimai. 

premijų, nes tie. kur;- ši; ndien 
dirba savo «rityje, mažėja ir 
retėja ju skaičius. 

Ir š iemet premijos buvo 
paskirtos išrinktiesiem, bet tai 
nereiškia, kad nėra kitų vertų 
premijos. Daugelis vai-

Ar visi buvo patenkinti tokiu dina, režisuoja. weda radijo 
plačiu ir dideliu meno pa- valandas, bet nedauge!;-gauna 
rodymu? \ klausima net ne- premijas. J a paaky] - nėra 
galima atsakyti, kai kiekvienas toks k-;ig\a<. kaip ati ' tiems. 
galėjo rinktis pagal savo skonį, kurie tik iš tolo žvelgia ir pre-
Klausytojų. žiūrovų, meno mė mijomis susirūpino jan po jų pa-
gėjų Amerikoje, juo labiau skyrimo kitiems veikėjams. 
Chicagoje užtenka. Ir laimėji
mai nepasirodo tuojau, viską 
užbaigus: pralaimėjimai taip 
pat nematuojami nepatenkin
taisiais. Visuomet buvo ir bus 
patenkintų, kad gali laisvai 
dalyvauti meniniuose, kultū
riniuose renginiuose, bu.<; ir 
nepatenkini i. kad tui i atidi 
savo dali dalyvavimu ar bent 
pi • ;idėjimu, n< i 
sirodyti tik 
tikės padaras. 

Premijų įteikimas 

Palieskime tik svarbiausias 
kultūrinių di< nu 
detalių negalima apimti Premi 
jos jau teikiamo- k< ' ntą kartą. 
labai iškilmingai, oasikliaujant 
komisijų sprendimu. Ar vi-u:< 
met komisijos, kurios renka 
premijuoti na asmenį ar \ » tą, 
yra tam kompetentingos, tai jau 
kultūros tarybos reikalas. -Ji 
skiria arb;: prašo sutikti komisi 
jon jeiti. 

Reikia manyt i , kad pa
renkami geriausi savo srities 
specialistai, bet ar jie visuomet 
specialius sprendimus padaro. 
ar jie visada gali ben1 daugelį 
patenkinti, tai iau kitas klausi
mas Ki ta komisija t ik ra i 
parinktų kitą vienetą r.r kitą 
asmenį, bet vargu būtų vel visi 
tos srities ar artimi patenkinti 
išrinkimu. Iš tikrųjų neg tlima 
rinkti kelių tinkamų premijai, 
kai skiriama tik viena ir tik 
vienas tėra tos srities irtu metų 

• i s 

Buvo girdėti ir šiemet balsu. 
lėl tam ar kitam nepaskyrė 

premijos, nors jis rėdai' 
žurnalą, nors jis dirba politini ar 

O p e r a — jungtis 
Apie operos muzikinę, vaidy

bine dali turi rašyti recenzentai. 
Bet ja čia užsimenan- tik kaip 
jungtį, kurioje pirmą kartą tilpo 
išeivijos ir Lietuvos teatro ir 
oper< s žmonės. N oms 
atrodo, kad buvo sujungtos 
geriausios jėgos, bet visi, bent 

ivo patenkinti, kad 
ealėjo matyti vienoje scenoje 
stovinčius, dainuojamus gro-

čius ir diriguojan'" - dviejų 
tautos daliu special >tus — 
menininkus. 

Jei pati opera ..I Lituani" ir ne 
visiems buvo naujas renginys. 
tai visiems buvo nai: a sudėtis. 

kuri pasiėmė naštą, kad opera 
išvystų scenos šviesas, kad jos 
muzika ir melodijos pasiektu 
klausytojų ausis, kaip naujas 
pastatymas Buvo matomi skir
tingi charakteriai , jaučiama 
skirtingų mokyklų jungtis. įdo 
mus savas ir svetimas diriga 
vimas. ,,I Lituani" pasirodė 
naujoje šviesoje ir naujas pasta 
tymas. Operos sudėtyje buvo 
parodyta, kad galima sujungti, 
nors ir ne visuomet sėkmingai, 
menininkus, kurie nešė verguos 
pančius, ir menininkus, kurie 
naudojosi laisve ir pamažu 
artėjo į amžiaus pabaigą, tuo 
pačiu ir meninio pajėgumo galą. 
Dabar išeivija papildyta tautos 
tu r tu , pasirodo gyvos tautos 
dalimi. 

Dainų šventė 

Ku l tū r in ių dienu viršūnė 
buvo vis dėlto dainų šventė. Dėl 
jos suvažiavo chorai ir jų g'o 
bėjai, dėl jų suvažiavo jų drau
gai ir palaikytojai. Buvo taip 
pat daugelis, kurie iš kitų mies
tų į Chicagą vyko tolimus kelius 
dėl operos, bet daugiausiai dėl 
dainų šventės. Ne dėl to. kad 
dainų šventė būtų meniniu 
atžvilgiu aukščiausio lygio, bet 
dėl to. kad joje dalyvavo artimie
ji ir pažįstami, kuriuos galima 
tik švenčiu proga sutikti. Tau
tiniai šokiai buvo lyg dainų 
šventės pagrąžinimas, bet pa-
rodė dainos ryšį su tautiniu 
šokiu. 

Daugelis dainų šventės ne
laiko didžiausiu meniniu pasi
r e i š k i m u . Buvo pa imtos į 

j dinsJfc ak tusfa .-'kairėjeiir A. Šumanas įteikia Floridos lietuvių auką 
..Gyvybė Lietuvai'* koordinatorei LKRŠ R. Razgaitienei. 

Nuotr. D. Sakaites 

repertuarą liaudies dainos, ir 
tos girdimos kiekvienoje suei
goje. 0 reikėjo pasirinkti bent 
dalį ir tokių, kurias pagal liau
dies melodija sukūrė mūsų 
žymieji kūrėjai, kompozitoriai. 
Negalima reikalauti, kad visos 
dainos būtu tik kūrėjų sukurtos, 
bet aranžuotos tik liaudies 
melodijos, kai šiandien yra tiek 
nauju dainų, buvo tikras ko
misijos chorų pažeminimas ir 
manymas, kad jie negalės pa
dainuoti rimtesnių dainų. Čia 
turės taip pat pasisakyti re
cenzentai, nes jie daugiau nusi
mano negu eilinis klausytojas. 

Taip pat dainų šventėje 
būtina sukoncentruoti gerus di
rigentus, muzikinius mokslus 
baigusius, nes dirigavimas nėra 
garbės ženklas, o tikra pareiga 
ir tikras mokėjimas bei patirtis. 

Kiti pasireiškimai 

Kultūros dienos buvo tikrai 
labai turtingos savo pasireiški
mais ir visuomenės užėmimu. 
Poezijos diena, nors buvo tik 

•i:!io Lietuvių mokslo ir kūrybos atidaryme garbės svečiai Vilniuje Iš kairės Pasaulio Lietu 
. .,, Bendruomenės pirmininkas prof dr. Vytautas Bieliauskas, Lietuvos Aukščiausiosios tary
bos pirmininkas Vytautas Landsbergis, Lietuvon vicepremjeras A. Pakalniškis Sporto rūmuose 

viena. davė sus ipaž in t i 
daugeliui su vieno laikotarpio 
poezija, reiškiančia ilgesį tos 
žemės ir tėviškės, kurią paliko 
daugelis, bijodami komunizmo 
teroro ir eidami į nežinią, kar
tais į nenumatytą vargą. 

Baletas ir koncertas buvo at
gaiva tam tikrai visuomenės 
daliai. Tomis programomis 
galėjo gėrėtis ir eilinis žmogus, 
nes tai buvo aukšto lygio, kultū
ringi, tautiniai pasireiškimai, 
kurių nemato mūsų bendrija 
dažnai ir negirdi pigiai. Tai 
menas, kuris daugeliui supran
tamas, o jei baletas ir mažiau 
supran tamas , t a i parodo 
lietuvių grakštumą ir išlavintą 
liaunumą. kurio čia nedažnai 
galime matyti. 

Meno parodos, kurios buvo 
net keliose vietose ir kelių meni
ninkų, galėjo s u t r a u k t i 
didesnius skaičius meno mė
gėjų, kritikų ir savų žiūrovų. 
Čia buvo grafikai, dailininkai, 
fotografai. Tai ne eilinės parodos 
ir neeiliniai įvykiai, kur galima 
gėrėtis visomis sritimis, pasi
rinkti, kas labiausiai patinka. 
Jei ir čia buvo nepatenkintų, tai 
tik dėl to. kad ir į meną dažnas 
žiūri pagal savo supratimą ir 
norą matyti. 0 čia menininkai 
nepataikavo žiūrovui, bet žiū
rovas turėjo prisitaikyt prie 
meno supratimo ir pasigėrėjimo. 

Negalima užmiršti ir pobūvio, 
kuris yra lyg visų pastangų 
užviršavimas ir pabaigimas. Čia 
sus i t inka p a b e n d r a u t i , 
pasikalbėti, aptarti, kas patiko 
ir kas nepatiko. Tie įspūdžiai 
dar per švieži ir subjektyvūs, bet 
pobūvis — tai visos kultūros ir 
visų žmonių pabendravimas ir 
pasižmonėjimas. Jame mažai 
kalbų, o daug asmeninių įspū
džių ir spėliojimų'apie ateities 
kultūrinius reiškinius, šiuo 
metu apie Pasaulio Jaunimo 
kongresą Pietų Amerikoje. 
Kultūros dienos ir liks gražiu 
prisiminimu ir paskata ateičiai. 

V j kundžiara . kad 
laiko, o • Igiamėstaip 

jo turėtume begales. 
Si 

\ ' neieškau kitų krik^ K 
įrodymų, kaip ..Tėve 

mūsų 

KRUVINASIS SEKMADIENIS 
KAZIMIERAS ZALENSAS 

Tanka i 

Tuo tarpu ekrane pasirodžiusi diktorė Egi 
Bučelytė pranešė nerimą keliančia žinia: ..Link tele
vizijos bokšto važiuoja šarvuočių ir tanku kolona! 
Žmonės minutėlei nuščiuvo, nutilo jaunimo dair:-
klegesys. Net pagyvenusios mote> (ėjusios ant 
suolo, pakilti, sužiuro i gatvę, į-'kiaušo i I 
grėsminga gaudimą. 

Staiga, lyg perkūną-, sutrinko patranku šūviai. 
Dar ir dar karta Šūviu aidą ;. lyg lavina, ritosi nu > 
Kuoliniškiu kalvų žemyn, p 
šniokštė Vingio pušyne, sukeldamas pragar 
išgąsdintų varnu riksmą 

„Žmonės, nebijokite, jie šaudo tuščia 
- ramino ir drąsino ekrane pasii ; 

i - departamento generalinis direktorius Audri-
kevičrus Po ke'ių minučių jis vėl p-

moji ataka atlaikyta! — Televį/.ijos bokštas neuj 
Sią žinią man ka tik perdavė Radijo ir Tek 

komiteto pirmininko pavaduotoja b m 
— Valiooo!-- sugriaudėjo min- lačia . neti 

vol nutilo. 
„Televizijos bokštas puoli i • 

pranešė dUtfoTė Eglė Ba&etytė Ranl 
fono rageli, pranešinėjo žinias tp- -iogiai .,: 

mašinos su desantininkais! ' . . Jos žodžius slopino mas! . Iš miesto pusės, kaukdama artėjo greitosios pa-
pat rankų ir automatų šūviai prie televizijos bokšto ir galbos mašina. 
link mūsų artėjantis ūžimas, žlegėjimas — Vyrai! Vyrai, čionai! — Jie lenda pro langus iš 

Moterys užsilipo ant suolo, su baime žiūrėjo gatvės kiemo pusės! — susijaudinusi pranešė iš rūmų vidaus 
link. Tiktai kamputyje, savo pasauly, meiliai šnekučia- atbėgusi moteris. 
vosi mergytė ir nedidelis juodas šuniukas. - Būčelytę užmuš!? — šūktelėjo greta stovėjęs 

— Tankai ! . . - nubangavo balsai. — Nuo Vingio rudabarzdis kupiškėnas.šokdamas į nebesaugomą prie-
parko. Konarskio gatve prakriokė keletas šarvuočiu angį. Lyg kokios magiškos jėgos pastūmėti, puolėme 
terkšdami kulkosvaidžiais. 

— Lietuva! Lietuva!... — skandavo žmonės. 
užtrenkdami baime ir šūvių garsą. 

Gatvės pusėje. pr ;e senojo restauruojamo pastato, 
dr ioks te lė jo gr iūdama s t a tyb in inkų pastatyta 
apsauginė tvora. 

— Desantininkai1 Desantininkai! — Jų čia prilin-

vidun. Siauru koridorium, slidinėdami ir klupdami ant 
stiklo dūženu. keliasdešimt vyrų ir moterų, bėgom pir
myn. Ūmai pirmieji sustojo, lyg įkasti, stipriai apšvies
tame erdviame hole. 

— Studijos tenai! — Dešinėje! — šaukiau sustoju
siems, braudamasis i priekį ir ranka rodydamas į ilgą 
pritemdytą koridorių. Ton pusėn žiūrėjo ir sustojusie-

do kaip tarakonu' — pradėjo šaukti paaugliai, užsikorė ji- Iš ten bėgo aukšta, stambi moteris mojuodama ranka 
ant apsaugines tvoros. Ūmai griuvo žemyn, šaukdami: ir išgąstingai šaukdama: 
..Šaudo! Tikrai šaudo! Kulkomis!'*.. — Atgal! — nušaus! — Visus iššaudys!—ji užstojo 

Is tikrųjų, kulkos, kaip ugniniai botagai, kapojo, kelią įbėgusiems. — Ten apačioje, guli numestas jų 
džeržgė statomo priestato sieną, tiško, atsimušusios į žmogus Jie sako. kad mes nužudėm. Dabar grasina 
rūmų t inka visus iššaudyti! — Atgal, žmones! — šaukė ji ir susi-

Tankai ižlegėjo iš Konarskio gatvės, pro geltoną gūžė nuo <ū\iu. suterškusių iš koridoriaus galo. Kulkos 
autobusą su užrašu ..Kupiškis". žybčiojo, taškė granito tinką, lenkė žmones prie žemės. 

..Desantininkai įsiveržė į Televizijos bokštą' -Man — Atgal' Dėl Dievo. — nušaus!... 
ka tik pranešė telefonu ..Tankai traiško"!... ir staiga Ir žmonės siūbtelėjo atgal, pargriovė mane 
neliko nei diktorės, nei ekrano: nuo trenksmo televizo- aukštielninką ant stiklų, patys griuvo ant manęs... 
rius išlaksto šipuliais, sužvangėjo krisdami stiklai, iš Išvirtęs lauk. sustojau apdujęs dešinėje, kur stovėjau 
prieangio išvirto ten stoviniavę ir rūke policininkai, anksčiau Artyn, artyn, spigindamas prožektorium. 

— Prisidenkite ausis ir nosis'— šaukė jie žmonėms, kriokė tankas su desantininkais, žarstančiais ugnį 
t raukdami iš terbelių dujokauke-;. Girdėjau tik viena viršum žmonių galvų. Staiga žmonės, stovėję priešais, 
ausim. — kita. atrodė, švino pripilta. Atsisukęs j gatvę, kažkur dingo, nugarmėjo į tamsą. - Tai desantininkai, 
pamačiau t a n k i --piginantį į minią prožektorium šoke tiesiog antju galvų ir pargriovė po žlegiančia pa-
S t n g a ii- spjovė uirnimi į glaudžiausia jaunimo būrį. baisa, puolė j įūmų prieangį. 

lauko": „Man ką t ik pranešė, kad prie Radi • •• skandavusi ..Lietuva! Lietuva!" — Sprogimas, ki 
\fr-n- de Stael rizrjos komiteto artėja šarvuočiai, tanką' ir karii - birkščių fejerverką-;, dūmai, sužeistų mergaičių klyks- <Bus daugiau) 
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DIDŽIOSIOS 
SPAUDOS KLAUSIMU 

A U R E L I J A M. BALAŠAITIENĖ 

Su pasigėrėjimu perskaičiau 
V y t a u t o Šeš toko s t r a ipsn į 
(Draugas, gegužės 31», kuriame 
jis sielojasi informacijos apie 
Lietuvą stoka didžiojoje spau
doje ir stebisi, kad ji ignoruoja 
įvykius Lietuvoje ir mažai ar 
net jokio dėmesio neskyrė Vy
tauto Landsbergio viešnagei 
Amerikoje. Panašiai buvo, kai 
1989 metais į Ameriką iš Lietu
vos atplaukė trys jachtos, per 
audras ir viesulus perskrodu
sios Atlantą, kad savo drąsiu 
žygiu išgarsintų Lietuvos vardą. 
Kapitonai ir įgulos buvo mūsiš
kių iškilmingai sutikti su šam
panu ir muzika, bet nei spau
doje nei televizijoje nebuvo jokių 
žinių. Kas kaltas? Vytautas 
Šeštokas mini Lietuvių informa
cijos centrą Washingtone, kur 
ta ip pat yra visų didžiųjų 
laikraščių biurų atstovai. Argi 
galime naiviai tikėtis, kad nepa
informuoti reporteriai aprašys 
Lietuvos prezidento atvykimą? 
Kas juos painformavo? Juk ir 
tada New Yorko uoste nebuvo 
jokių reporterių, o buvo tikėtasi, 
kad spaudos ir televizijos atsto
vai pa tys a t s i r a s ir viską 
aprašys... Ne, ta ip nėra. Jei dar 
neturime savo „lobby", tai bent 
turė tume steigti taip reikal
ingus .viešųjų santykių' biurus, 
kurių uždavinys būtų ne biule
t e n i u s s i u n t i n ė t i , bet 
asmeniškai informuoti spaudą, 
jos atstovus pasiekiant telefonu 
ar apsilankant biuruose. 

Iš patyrimo žinau, kad spauda 
nėra nepr ie inama, bet t am 

yra reikalingos pastangos. Kai 
balandžio mėnesį Clevelande 
l ankės i „Gimtojo k r a š t o " 
redaktoriaus padėjėjas Vytau
tas Katilius, aš paskambinau 
telefonu didžiojo dienraščio 
,.The Plain Dealer" populiariam 
reporteriui Bill Miller ir jam 
apibūdinau savo svečią, pasiūly
dama su juo padaryti pokalbį. 
Reporteris susidomėjo ir mums 
sudarė nepaprastai malonias 
są lygas su j u o s u s i t i k t i . 
Pokalbis buvo ilgas, specialus 
fotografas darė nuotraukas. Po 
to Kati l iui buvo aprodytos 
patalpos, kuriose dirba repor
t e r i a i ir ž u r n a l i s t a i su 
moderniška komunikacine apa
ratūra. Patyręs, kad Katilius 
rytojaus dieną išvyksta. Bill 
Mil ler p a s i r ū p i n o , kad 
straipsnis pasirodytų kitą rytą, 
kas iš tikro yra nepaprastai gra
žus gestas iš jo pusės, nes tokie 
nesensacingi straipsniai papras
tai laukia savo eilės kele
tą dienų. Taigi galiu įsivaiz
duoti, kaip Clevelando dien
raštis būtu aprašęs Landsbergio 
buvimą. Lygiai taip pat kitų 
a s m e n ų in i c i a tyva buvo 
padaryti „Plain Dealer'" repor
terių pokalbiai su eile žymių 
lietuvių, kaip su Stasiu Lozo
raičiu, d i r igentu Gediminu 
P u r l i u , A t l a n t o i švykos 
kapitonais ir 1.1. Klausimas, ar 
Los Angeles mieste kas nors 
painformavo savo dienraštį apie 
Landsbergio atvykimo detales? 
Šeštokas rašo, kad priemiesčių, 
Chicagos ir k i t i laikraščiai 
plačiai ir palankiai rašė apie 
Lietuva ir jos prezidentą. Juk jie 
iš kur nors gavo informaciją. 
Jau vien tas faktas parodo, kad 
vienur spauda buvo informuo
jama, kitur — ne. 

Aš ne karta mūsų spaudoje 
kėliau „lobby" ir „public rela-
tions" reikalingumo klausimą, 
bet nebuvo jokios reakcijos. Per 
ilga eile metų jsitikinau, kad 
dalis veikėju prenumeruoja 
mūsų spaudą, bet — jos neskai 
to, nebent apie juos pačius yra 
r a š o m a ir y r a įdėtos jų 
nuot raukos . Organizacijos į 
amerikiečius eina su rezoliuci

jomis ir „atstovavimais", bet 
tiesioginio ir asmeniško kon
takto su spauda ir televizija 
neužmezga . Daug kar tų 
Clevelando televizijoje buvo 
rodomos mūsų t rad ic inės 
Kūčios, minėjimų pamaldos ir 
kiti įvykiai. Televizijos stotys 
buvo painformuotos ir pakvies
tos. Vienas televizijos kanalas 
1989 Kalėdų proga atvyko į 
lietuvių namus ir nufilmavo 
spec ia l ia i p a r u o š t ą Kūčių 
vakaro „vaidinimą". Ir visa tai 
t ik asmeniškų kontaktų dėka. 

Mūsų žurnalistai gali prasi
veržti į didžiąją spaudą, ir kai 
kurie yra jau ta i padarę, tik 
mūsų visuomenė apie tai mažai 
težino. Nors nepatogu, bet esu 
priversta prisipažinti, kad perei
tais metais buvau „The Plain 
Dealer" dienraščio pagerbta 
kaip viena iš geriausių atviro 
forumo rašytojų, per metus 
atr inkus tik dvylika. Man buvo 
įteikta marmurinė plakėte su 
bronzinėje lentelėje įrašyta 
mano pavarde ir 1917 metų pir
mo „Plain Dealer" sunkvežimio 
modeliu. Su pasipiktinimu laik
raščiui rašiau apie „Lietuvos 
vardo žeminimą", ją vadinant 
„mažyte", išvardindama eilę už 
ją mažesnių valstybių. Kri
t ikavau spaudą už Lietuvai 
prikergtą „maištingumo" epi
tetą, o vieną sekmadienį Q990 
liepos 29 d.) mano straipsnis 
buvo pa ta lp in tas su didele 
pačios redakcijos uždėta ant-

CLASSIFIED GUIDE 

Washingtone Statbury salėje surengtai:. gerbime. Iš kanes: Ivais Godmans, Latvijos min. 
pirm., prezidentas Vytautas Landsbergis -.'.-riejas, Edgar Savisaar, Estijos min. pirm. 

Nuotr . B r o n i a u s Čikoto 

rašte: „Atgal į istorijos knygas 
apie Lietuvą" įBack to the 
History Books on Lithuania), at 
sakant į užgaulų ir klaidinanti 
straipsnį apie Lietuvą (..Rusi 
jos-Lietuvos istorija prasidėjo 
1940 metais"':. Autorius net ne
priklausomybės laikotarpį pa
vadino „farsu". Tame pačiame 
dienraštyje Lietuvos reikalais 
kartais pasireiškia dr. Viktoras 
Stankus ir jaunesnės kartos 
ats tovas Edvardas Klimas, 
kuris sukoncentravo savo žinias 
ir energiją į kompiuterių tinklą, 
per kurį yra palaikomi tiesio
giniai ryšiai ir su Lietuvos 
parlamentu. 

Kad mūsų žmonės mažai rea
guoja, pakartotinai įsitikinau 
šios savaitės pradžioje. Eilę 
metų Clevelando skautininkės 

kapų pu'šimo dieną tautiš
komis vėliavėlėmis papuošia 
lietuvių kapus. Graudu ir įspū
dinga, matant trispalvių jūrą. 
Parašiau i ..Plain Dealer". kad 
tos vėliavėles simbolizuoja 
Lietuvos laisvės mirtį ir kad 
kiekvien* amerikiečio pareiga 
yra prisidėti prie nelaisvės 
jungą nesančių tautų kovos, 
vadovaujantis Amerikos laisvės 
principai- Nors tai buvo ne
darbo diena, bet dienraštis 
išeina kas ryta ir yra prenu
meratoriams pris tatomas į 
namus. Savaitgalio susiėjime 
patyriau, kad mažai kas mano 
rašinį .-kaitė, b e t mane 
sugraudino telefonu pa
skambinę- <enosios ateivių kar
tos atstovas: „Perskaičiau, 
nuvažiavau i kapines, pamačiau 

vėliavėles ir apsiverkiau... Kaip 
gaila mūsų Lietuvėlės"... 

Vytautas Šeštokas kelia rim
tus klausimus, bet gal ir jo 
balsas liks tik balsu tyruose. 
Turime įsteigti „lobby", turime 
s k a t i n t i mūsų t au t i e č iu s 
domėtis ir vietine didžiąja 
spauda ir joje reaguoti. Bet svar
biausia yra įsidėmėti tai, kad 
tik, ,,jei beisite, j ums bus 
at idaryta". Nereikia laukti, 
rankas sudėjus, kad mums kas 
skirtų dėmesį be mūsų pačių 
pa s t angų , bet a smen i ška i 
informuoti, kviesti, pranešinėti. 
Išvados yra aiškios... 

Tik žemo būdo ir tamsių 
sąžinių žmonės savo liežuviais 
gali taikyti mirtinus smūgius. 

•J. Guilbert 

Some Fteople Are Ge i i g Carried Away 
VVith Our Celebtate America CDs 

ŽMONĖS SUŽAVĖTI 
MŪSŲ „CEIE0RATE 

AMERICA" 
CERTIFIKATAIS 

Žmonės, kurie myli Ameriką, jaučia 
naują Įsipareigojimą ateičiai ir dvasia 
pakilimą. Susižavėkite ir jūs1 Taupykite pas 
mus' Mes žengiame Į atettĮ. savo klientams 
siūlydami aukštų nuošimčių certifikatus ir 
specialias dovanas 

Įnešdami nuo $2.500 iki $50.000 31/?. 
5V2 arba Vh metų terminui, galėsite išsi
rinkti dovaną Pasirinkimas didelis 
elektriniai namų apyvokos reikmenys. 
elektroniniai (taisai, video, baldai, kompui 

teriai. pianinai, spalvotos Televizijos pado 
balda'. ..miaovvave" krosneles, vėsintuvai, 
žolės pjovimo mašinos ir net deimantiniai 
papuošalai. Visos dovanos kaip ir mūsų 
certifikatai. yra aukštos kĉ ybes. pagamin
tos garsių firmų, kaip General Electric. 
RCA Apple. Minolta ir Kimball. 

Aukšti nuošimčiai ir spe: os dovanos 
— tai mūsų ..Celebrate Ame- oa" CD pro
grama 

..Celebrate America" CD - tvirtas finan
sinis produktas, vertas Sta-iard Federal 

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

© 
Standard Fedetol Bank 

KEAL ESTATE REAL E S T A T E 
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GREIT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS ^ 

(312) 586-5959 Sk 
(708)425-7161 ^ m 

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 
• Pensininkams Nuolaida. 

ca 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzie Ave., 

Chlcago. IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS komp'utenų ir FAX pagalba 
• Veltui namų (vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba l ietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vz West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Reaitor 
Irena Bllnstrublanė. 

Reaitor Assoc 
Nuosavybių paidavimas Income Tax 

5953 S. Kedzl* Ave. 
Tol. 436-7878 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Turiu Chicngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS -» 

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

Tel. 585-6624 Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

PARDUODAME LIETUVOJE 
AUTOMOBILIUS: 

LADA 2106 $4.000: LADA 2107 $4 300 
LADA 2108 $4.300 LADA 2109 $4.500. 
Mašinos naujos su dviejų metų ga
rantija Taip pat pervedame pinigus už 
10% ir mažiau, pagal sumos dydj At
siskaitymas tik po paslaugų suteikimo 
Skambinti ar rašyti: 

GEYSER IMPORT EXPORT INC. 
7667 W. 95Th St. 

SUITE 208 
HICKORY MILLS. ILLINOIS 60457 

Tel. (708) 430-0030 
FAX (708) 430-0153 

P A S A U K Ė M A N E . . . 

Ši knyga — tai d a b a r t i n i o 
Popiež iaus J o n o P o v i l o II bio
gra f i ja , kurią parašė J o art imas 
iaunystės d raugas , su kur iuo jis 
bendradarb iavo nuo 1940 iki 1978 
metų Knyga yra išversta ( anglų, 
prancūzų, vokiečių, i talų, japonų ir 
kitas kalbas. Iš lenkų kalbos į. 
lietuvių kalbą išvertė, kuri Ričardas 
Jakutis Knyga turi daug iliustracijų, 
352 psl Spaudė . .V i l t ies" spaus
tuvė 1990 m Vi lniuje Kama 1 0 
d o l . Su p e r s i u n t i m u — 12 dol . I l l i 
no is gyven to ja i dar p r i deda 80 et. 
va ls t i jos mokesčio. 

U ž s a k y m u s s ius t i : 
D R A U G A S 

4 2 4 5 W . 6 3 r d St . 
C h l c a g o . IL 6 0 6 2 9 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

ŠALIS. KURIOJE GYVENAM, kelionių po JAV 
įspūdžiai. Vincas Šalčiūnas. 296 psl. . $12.50 

LAIKO PAGRĖBSTAI, atsiminimai Vladas Kulbo
kas. 336 psl S8.00 

ANAPUS HORIZONTO, australiškos novelės Ava 
Saudargienė 189 psl $9 50 

GYVENIMO AKIMIRKOS I dalis. Atsiminimai Liu 
das Dambrauskas. 676 psl $12.00 

GYVENIMO AKIMIRKOS II dalis Atsiminimai 
Liudas Dambrauskas 462 psl $10 00 

SULAUŽYTI KRYŽIAI, atsiminimai, eilėraščiai. 
Antanas Miškinis 301 psl $6.00 

MEŠKOS MAUROJIMO METAI, romanas. 
Kazimieras Barėnas 444 psl $15 00 

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

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, sudarė J Andrius . . $10.00 
VILNIAUS MIESTO PLANAS, spalvotas $9.00 
TRYS KALBINĖS STUDIJOS Jonas Užpurvis. 

263 psl. Kasetė Lietuvių Saugų tarmė. . . $40 00 
ATGAVĘ VILTj, pertvarkos tekstai. Vytautas 

Landsbergis. 225 psl $18 00 
LIETUVIŲ KELIAS KRIKŠČIONYBĖN. istorinė 

apžvalga. Stasys Maziliauskas. 311 psl. $10 00 
LENKŲ OKUPACIJOJE iR JŲ KALĖJIMUOSE. 

atsiminimai. Povilas Petkevičius 187 psl $8.00 
PO AUKŠTAISIAIS SKLIAUTAIS, poezija Bernar

das Brazdžionis. 191 psl $20 00 
CROSSES IN THE ARCTIC, atsiminimai Matilda 

Melienė 179 psl $5 00 
A RADIANCE IN THE GULAG. atsiminimai Nijolė 

Sadūnaitė 148 psl $5.95 

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

I I 



BIRŽELIO MĖNESIO 
MINĖJIMAI 

DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m birželio mėn. 12 d. 

Mieli lietuviai, 

Minime birželio mėnesio iš
vežimų ir ar.'rojo pasaulinio 
karo pradžios penkiasdešimt
metį. Abu įvykiai buvo tragiški 
l ietuvių tautai, žymėjo jos 
nepriklausom} bes užgniaužimą 
užtrukusį pusę šimtmečio. Da 
bar prisikėlus: tauta tą sovie
tinę skriaudą bando atitaisyti. 
Mūsų visų pareiga priminti 
pasauliui tas aplinkybes, kurios 
vedė į planuotą mūsų tautos 
genocidą ir reikalauti, kad 
Atlanto charta ir visuotiniai 
teisių deklaracijos principai 
būtų pilnai įgyvendinti. 

Šių įvykių minėjimai, mes 
tikimės, jau suplanuoti atski-

Lietuvos partizanai su ginklais senais laikais. 

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS 

VOKIETIJOJE 
Romuvos Lietuvių Moterų 

klubas, vadovaujamas pirmi
ninkės Eugenijos Liucienės, su
ruošė 1991 m. gegužės 4 d. Hue-
t tenfelde Motinos dienos 
minėjimą. Po pamaldų kaimo 
katalikų bažnyčioje įvyko pilies 
salėje minėjimas. Jį atidarė 
klubo pirmininkė Eugenija 
Liucienė, visus nuoširdžiai pa
sveikindama ir pristatydama 
programos atlikėjus. Ypatingai 
pirmininkė pasveikino visas 
motinas, kurių garbei ši šventė 
buvo suruošta. Kaip motinos 
simbolį Laura Šiugždinytė, 3 
metų, Daina Šmitaitė, 3 metų, 
ir Lina Šmitaitė, 5 metų, pa
sveikino vyriausią minėjime 
dalyvavusią moterį ,92 senute, 
įteikdamos jai puokštę gėlių. 

Po atidarymo kalbėjo Lietuvos 
par lamento narys Antanas 
Račas apie motinas, apie motiną 
Tėvynę Lietuvą ir apie pasku 
t i n i u s įvykius Lietuvoje. 
Rimtąją programos dalį užbai
gė Laimutė Lipšytė, deklamuo
dama eilėraštį apie motiną. 

Meninę dalį atliko ansamblis 
„Vienkiemis" iš Lentvario 
Lietuvos. Ansamblį sudaro 
aukšto lygio menininkai. Jie 
yra daug koncertavę Lietuvoje 
ir užsienyje. Pilnos sudėties 
grupė viešėjo pirmą kartą 
Vokietijoje. Ansamblio įgroti 
įrašai skamba per Lietuvos 
radiją ir televiziją. Jų buvo 
galima įsigyti ir renginio metu 
Vokietijos lietuviams, nes an
samblio nariai juos pardavinėjo 
kasetės formoje. Po minėjimo 
buvo gal ima pas ižmonėt i , 
užkandžiauti ir išgerti, veikė 
dešrelių ir steikų pardavinėjimo 
stalas, buvo baras ir kavinė, 
veikė laimėjimai su labai aukš
tos vertės laimikiais. Be to. 
buvo suorganizuotos dvi pa
rodos. Pirmoji buvo Meilės 
Veršelienės paveikslų paroda. 
Da i l in inkės kūr in ia i yra 
abstraktūs paveikslai, kuriuose 
matyti devynioliktojo amžiaus 
pabaigos ir dvidešimtojo 
amžiaus modernistų menininkų 
įtaka. Ji dažniausiai vartoja 
aliejaus, akvarelės ir akrilio 
techniką, tačiau dažnai maišo ir 
ke l ias t echnikas v iename 

McCormick Place parodų 
centre gegužės 21 baigėsi pa
roda restoranų savininkams. Jo
je buvo rodoma šiukšlių mašina, 
kuri išskirsto išmetamus bute
lius pagal stiklo spalvą ir juos 
sudaužo, kad užimtų mažiau 
vietos prieš išvežimą. Vis 
daugiau miestų reikalauja, kad 
restoranai savo šiukšles sorti-
ruotų šiukšlių perdirbimui \ ..re-
rvr^\•n0,') 

kūrinyje. Ypatingai dėmesio 
verta yra pačios dailininkės 
sukurta trijų dimensijų aliejinė 
technika, kurios dar neteko 
matyti lietuvių dailininku pa 
veiksluose. 

Antroji paroda buvo lietuvis 
kų tautinių juostų paroda. Juos 
tas, išaustas rankdarbių meni 
ninkės P. Damijonaitienės iš 
Vilniaus, buvo galima užsi
sakyti. Kainos vokiškomis mar
kėmis buvo palyginus žemos. 
Menininkė žadėjo vėliau at 
siųsti j uos tų dup l ika tus 
užs isakiusiems. Dail ininkė 
Damijonaitienė su savo juos 
tomis yra žinoma Lietuvoje ir 
užsienyje. J i yra jau net ir 
Amerikoje su savo juostomis 
buvusi. Dabar ji aplankė ir 
Vokietijos lietuvius. Minėjime 
ir parodose buvo apie 400 tau

ruose Lietuvių Bendruomenės 
vienetuose ir visose lietuviškose 
organizacijose. Nor s t i e 
minėjimai turi atkreipti pa
saulio dėmesį, jie taip pat 
re ikal ingi ir m u m s , kad 
nepamirštume tų skaudžių is
torinių įvykių, kad nepraras 
tume bendros tautinės sąmonės. 

Šiuo is toriniu m o m e n t u 
mums išeivijoje labai svarbu 
priminti savo gyvenamo krašto 
politinei vadovybei tarptautinės 
teises patvirtintą tautų apsi
sprendimo nuostatą, kurį praei
tais metais net du kar tus yra iš
reiškusi lietuvių tauta . Demok
ratija be apsisprendimo teisės 
yra tik iliuzija ir tai mes visais 
būdais turime priminti -J V 

tiečių ir kitataučių. Lietuviai 
buvo suvažiavę iš visos Vokie
tijos, buvo net svečių iš tėvynės 
Lietuvos. 

Tuo pačiu laiku gimnazijoje 
viešėjo ir mergaičių krepšinio 
komanda iš Lietuvos. Viena iš 
trenerių d v iguba aukso medalio 
laimėtoja olimpinėse žaidynėse 
— Angelė Rupšienė. Mergaitės 
Vokietijoje žaidė pr ieš 
Hei ldelbergo amer ik ieč ių 
gimnaziją ir prieš Heidelbergo 
ir Viemheimo klubų komandas. 
Visas rungtynes dide'e persvara 
laimėjo. Be to, susitarta su Hei 
delbergo ir Viemheimo koman
domis apie jųjų vizitą Lietuvoje 
šią vasarą. 

Motinos dienos minėjimas ir 
meno parodos buvo didelis 
pasisekimas. Visi paruošimo, 
pravedimo ir sutvarkymo dar
bai buvo atlikti veiklaus Romu
vos Lietuvių Moterų klubo na
rių ir jo nenuilstančios pirmi
ninkės Eugenijos Liucienės. Jau 
d a b a r Vokietijos l i e tuv ia i 
laukia sekančių metų Motinos 
dienos šventės. 

P e t r a s Beržas 

Bnghton Parko salėje kalba Lietuvos r>rezidenta<; Vytautas Landsbergis. 
Dešinėje matyti — JAV LB pirm. dr. A. Razma ir vicepirm. B. Jasaitienė. 

Nuotr Rasos S. Miliauskaitės 

A.tA. 
LIUDVIKAI DARGUŽIENEI 

(ILEKYTED 
mirus, jos vyrui, broliui ALFONSUI ILEKIUI su 
šeima ir art imiesiems reiškia užuojautą: 

Valė ir Antanas Skriduliai 
Regina ir Bronius Snarskiai 
Irena ir Jonas Kapčiai 
Ona ir Kostas Žolynai 
Vladė ir Gediminas Lapenai 
Elzė ir Ignas Bumeliai 

NEW JERSEY, NEW YORK — . .Uatuvoa Atsiminimai", 
Mkmadlan la la nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i S«ton Hali Untvarst-
ta to atotlaa, 89 .5 FM banga. „Mušte of Uthuanta" p r o 
gramoa, vadamos anglų ka lba . I i tos pačios stotlaa, 
taip pat sakmadlsnlals girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr. 
J . J . Stukas — dlrsktorlua, 2 3 4 Sunllt Dr., VVatchung, 
N. J. 07060 T«l 908-753-5636 

prezidentui, Kongresui, kitiems 
atsakingiems valdžios atsto
vams bei Amerikos žmonėms. 
Panaudokime šią sukaktį Lietu 
vos laisvės įtvirtinimui. 

1941 m. birželis yra mūsų tau 
tos masinio naikinimo pradžia. 

P r i m i n k i m e vis iems, kad 
skelbiama naujoji pasaulio 
teisinė tvarka turi šią skriaudą 
mūsų tautai be kompromisų 
atitaisyti. 
JAV l ie tuv ių Bendruomenės 

k raš to valdyba 

DOVANA LIETUVAI 
1991 METAMS 

BESILAISVINANČIOS UETUVIŲ TAUTOS REIKALAMS 
AUKOJUSIŲ ASMENŲ IR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS 

Nr. 1991—1 

LIETUVOS LAISVĖS ATSTATYMO FUNDATORIAI YRA: 

5,000 dol. aukojusi: Lietuvių Pranciškonų Provincija, ME. 
2,000 doi. aukojusi: JAV LB Brighton Parko apylinkė. IL (iš viso 

2,200 do!.). 
Po 1,000 dol. aukoję: dr. Vytautas Karoblis. Oh, Justinas ir Eiena 

Liaukai, FL (iš viso 3,600 dol), Gražina Liautaud. IL (iš viso 5,000 dol. 

LIETUVOS LAISVĖS ATSTATYMO MECENATAI YRA: 

Po 500 dol. aukoj*: K Jons, CA; JAV LB Detroito apylinkė, Ml (iš 
viso 1,000 do:: JAV LB Floridos Auksinio Kranto apylinkė. FL; M. 
Punkrienė, FL, a a Justo Punkrio atminimui (iš viso 550 dol); E. Trimakas. 
WA (iš viso 1.000 dol.). 

LIETUVOS LAISVĖS ATSTATYMO RĖMĖJAI YRA: 

400 dol. aukojos; Lithuanian National C'ub of Montello. MA. 
Po 300 dol. aukojo: O. Adomaitienė, FL, a.a Jono Adomaičio at 

minimui (iš viso 1.000 dol.); V. ir D. Dikiniai, CA; A. ir S. Jonynai. CA (iš 
viso 60C dol.; L. Židonis. CT. 

Po 250 dol. aukoj*: I. Jovaišaitė-Cade, MA (iš viso 350 dol.): K 
Kamaitis, MA dr A. Nyerges, CA (iš viso 305 dol). 

Po 200 dol. aukojo: L A., IL; J. Adienė, FL (iš viso 380 dol) ; JAV 
LB St. Petersojrgo apylinkės valdyba, FL (iš viso 700 dol); B. Juozapa 
vičius, FL (iš vso 300 dol); Z. ir N. Lirgameriai, Wl (iš viso 1,200 dol) 
Los Angeles J Daumanto šaulių kuopa. CA (iš viso 1.200 do l ) ; A ir A 
Mulioliai, OH (»š viso 530 dol); A. ir J. Musteikiai. NY (iš viso 300 dol) : 
R. Paškus "~; K Pažemėnas, CA (iš viso 300 dol.). St. Alphonsus Church. 
MD; dr. ir p. Sakalai, FL; H. ir K. Vaitaičiai. CT; V Valys, OH (iš viso 300 
dol); V. ir E. Velžos, CA (iš viso 400 dol). 

180 doL aukojo: A. ir A. Sabatčiai. MA (iš viso 300 dol) . 
170 dol. aukoj**: R. Kiršteinas. NY. 
150 dol. aukojo: B. ir M. Gurėnai, Wl (iš viso 550 dol.) 
Po 100 dol. aukoj*: P. ir O. Abromaičiai. IL (iš viso 200 dol): J 

Adomaytis. IL; A. Aglinskas, Hl (iš viso 200 dol); V. Akelaitis, OH; dr 
K. Ambrozaitis, IN (iš viso 300 dol.); K. Ancerevičius. IL; B. ir A Andra-
šiūnai, IL (iš viso 200 dol.); B. Andriukaitis, IL (iš viso 300 dol ) , G. ir A. 
Armaliai, FL(iš viso 1,100 dol); L. Bajorūnas, FL; kun. V. Balčiūnas, CT; 
P. ir V. Balynai, Ml (iš viso 1,230 dol); K. Balkus, FL (iš viso 200 dol) 
A. Balsys, NY; M. Barauskas, CA; A. Belickas, IL (iš viso 200 dol) ; V. 
Blažaitis, IL: A. ir D. Bobeliai, NY (iš viso 200 dol); A. Bražėnas. Ml (iš 
viso 250 dol); K. Bružas, IL (iš viso 250 dol); Stasio Butkaus Šaulių kuopa, 
Ml; kun dr. V. Cukuras, CT (iš viso 150 dol.); V. ir A Čepėnai. IL (iš viso 
300 dol); A Čepėnas, IL (iš viso 300 dol); K. Čiurlys, NJ; Čyvų-Ragevičių 
šeimos, FL; J. Daunoras, IL (iš viso 300 dol): L Dirda. IL (iš viso 125 
dol.); K. ir J. Dočkai, IL (iš viso 200 dol); G. ir A. Dūdai, FL (iš viso 250 
dol.); P. Gasparonis, CA; P. Gauronskas, CA; E ir K Gimžauskai, FL 
(iš viso 400 dol.); V. Grėbliūnas, IL (iš viso 200 dol); A. Griškienė, IL (iš 
viso 158 dol.); dr. V. Gruzdys, OH (iš viso 400 dol.); D. Gudelis, FL: A 
ir V. Gureckai, CT (iš viso 200 dol), K. Jankūnas, NJ (iš viso 300 dol) 
A. ir Z. Janušiai, Ml; E. Jasaitienė, FL (iš viso 160 dol.): A. Jesmantas 
IL; P. Jokubauskas, IL (iš viso 350 dol.); V. ir A. Jonikai, IL; JAV LB Flori
dos apygarda, FL (iš viso 200 dol.); B. Juška. Wl (iš viso 200 do l ) ; P 
Juška, FL (iš viso 200 dol.); J. ir J. Kalniečiai, IL (iš viso 200 dol ) ; dr 
E. Kaminskas, MA; V. ir A Karaičiai. Ml (iš viso 1,275 dol.): L Kasparas. 
IL; A Kaupas, CA (iš viso 200 dol); A ir V. Keblinskai. IL (iš viso 225 
dol); dr P. >r D. Kisieliai, IL (iš viso 700 dol); dr J. ir A. Kižiai. IL (iš viso 
300 dol). V Klova, CA (iš viso 300 dol); E. ir M Krasauskai, FL ( 5 viso 
1,200 dol.). I. Kriaučiūnas, CT. kun. J. Kučingis. CA (iš viso 200 dol.): 
K. Kučinskas, NY; C. Kulas, CT; E. ir R. Kulikauskai. CA (iš viso 1,125 
dol.); B. Kušlikis, Ml; V. Lapatinskas, WA (iš viso 400 dol.); A. ir V. Lau
raičiai, IL p i viso 150 dol); E. Leugoud. CA; R ir D Liaubos. OH (iš viso 
220 dol.); J ir J. Lieoniai. IL (iš viso 300 dol): K. Linkus. FL (iš viso 200 
dol); J. ir B Lintakai, IL (iš viso 230 dol.): M. ir V Lisauskai, CT; J. Lukas. 
IN; A. Lukoševičiūtė, Ml (iš viso 200 dol.): A. Majauskas, Ml; V Majauskas 
FL (iš viso 450 dol.); O. Mažionytė. IL (iš viso 200 dol) ; P. ir A. Meilai. 
IL (iš viso 125 dol.); B. Melninkaitis, CT; O. Michetevičiai. FL (iš viso 1.200 
dol.); S. Misiūnas. IL; J. Mockaitis. Ml (iš viso 300 dol); V. Morris. NY; 
J. ir 0. Motiejūnai, AZ (iš viso 1.300 dol), R. ir A. Narbutai, CA; T Navic
kas, ID (iš vtso 1500 dol); A. Pabrėža. IL (iš viso 250 dol); A. ir E Paulikai. 
IL (iš viso 200 dol.); P. Peleckas. IL (iš viso 225 dol); V. Penkiūnas. MMD 
V. ir J Pet auskai, IL (iš viso 150 dol), dr. J. Pikūnas, Ml (iš viso 200 
dol); V Pileika, CT; B ir A. Polikaičiai, IL (iš viso 250 dol); J . Radvenis 
CA (iš visc 200 dol.); V. ir N. Raišiai, WA (iš viso 200 dol) . A. ir A 
Raulinaičia . CA; dr. T. ir dr. N. Remeikiai. IL (iš viso 200 dol) ; J. ir V 
Ramiai, IL <. šapetka, CT (iš viso 350 dol). R Seaiey, CA (iš viso 300 
dol); V ir P. Sinkai, IL (iš viso 400dol.); F. Sklaris. MN; A. Stukas. NJ 
(iš viso 25C dol.); A. Sutkuvienė. IL (iš viso 1,200 dol) ; dr. V Šaulys, IL 
(iš viso 50C dol.); V. ir J. šernai, NJ; R šliažas. PA; V.ir A Šmulkščiai, 
IL (iš viso 400 dol.); J. šumskis. IL (iš viso 400 dol): J. šuopys MA (iš 
viso 220 doi.); T. Tamulis, IL; R Taunys, CT (iš viso 325 dol.); G. ir M 
Uksai, CA S viso 620 dol); V ir I Užginai. MA (iš viso 300 dol) : J 
Vaicokonis MD; J. Vaineikis. IL (iš viso 400 dol); V. Vaitkus. CT (iš viso 
145 dol). ! * J. Valauskai. FL (iš viso 325 dol); A. ir V. Valavičiai, IL 
(iš viso 30f dol.); M. ir E Valiukėnai. II (iš viso 200 dol); S Vanagunas. 
AR (iš visc 200dol); V. ir A Vameckai, CT; 0 Vasys. IL (iš viso 300 dol); 
A. Vašiuos Ml; P. Viščinis, MA (iš viso 5,625 dol); G VVeitzel. IL. B. ir 
R. Whrte. T<; K. Zemeckas. IN (iš viso 200 doi). V. Zeronas. IL (iš viso 
300 dol) ū Žadvydas, CA, a.a Stasės Žadvydienes atminimui (iš viso 
150 dol). d P Žemaitis, Ml (iš vtso 200 dol); meno kolektyvas Žibintas". 
" - • (Bus dausri,; ' .^ 

A.tA. 
ANTANAS PŪTIS 

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje 
Mirė 1991 n. birželio 10 d.. 8 35 vai. vakaro, sulaukęs 81 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šiauliuose. Amerikoje išgyveno 61 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Antanina Yourgai 

tė, sūnūs: Anthony G Pūtis, C.P.D., Edward Pūtis, marti 
Patricia; svaine Helen Aldonis su vyru Bruno ir dukterėčia 
Mary Aldonis. 

Priklausė Don Varnas American Legion Post #986. 
Knights of Columbus, Cardinal Mundelein council #3024 
fourth degree member; Lietuvos Vyčiams, #112 kuopai 

Kūnas pašarvotas trečiadieni, birželio 12 ir ketvirtadiem. 
birželio 13 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marquette koplyčioje, 
2533 W. 71 St 

Laidotuvės įvyks penktadieni. birželio 14 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas j Š*č. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuviu kapine^ 

Nuoširdžiai kviečiame visus gii.nnes, draugus ir 
pažystamus dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę žmona, sūnūs, svainė ir dukterėčia. 

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

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 (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 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
0236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 YVost 7lst Street 
Chicago Illinois 6062° 

1-(3l2M76-234-

Hills Funeral Home 
10291 South Roberte Road 
Pal '- Hills. Illinois >,H)465 

-OS-430-4455 

Petkų* uneral Home 
1410 South S'Hh Avenue 

Cicero, I l l inois 606S1 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Vi^us la idotuvių n a m u s gal i te pasiekt i 
s k a m b i n d a m i 1-(3121-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONALD M. PETKUS ', 
LAVVRENCc C. GASUNAS 



DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. birželio mėn. 12 d. 

x P e d a g o g i n i o l i t u a n i s 
t ikos ins t i tu to išvyka sekma 
dienį. birželio 16 d., vyks rekto
riaus dr. Jono Račkausko vasar
vietėje Beverly Shores, Indiano
je. Šv. Mišias 11 vai. rytą aukos 
kun. J. Juozevičius. Po pamaldų 
trumpas tragiškųjų birželio įvy
kių minėjimas. Vėliau pietūs ir 
malonus laisvalaikio pabendra
vimas. Kviečiami visi rėmėjai, 
lektoriai, absolventai, studen
tai, jų tėvai ir švėkšniškių drau
gijos nariai. 

x Chicagos Amer ikos Lie
tuvių Ta ryba Bai^ųjų birželio 
įvykių minėjimą rengia birželio 
16 d., sekmadieni, Marąuette 
Parke. Po pamaldų 12 vai. dieną 
minėjimas parapijos salėje. 
Paskaitą skaitys buvęs Sibiro 
tremtinys inž. Povilas Vaiče
k a u s k a s . Visi kviečiami 
dalyvauti. 

x J a u n i m o s t o v y k l o m s 
būtų naudingas vaikiškas ar 
r imtesnis teleskopas, kuris 
kokios šeimos nebebūtų nau
dojamas ir kur nors rūsyje ar 
aukšte pusiau užmirštas laukia 
jaunų žvaigždžių stebėtojų. 
Gal in tys tokį te leskopą 
dovanoti prašomi kreiptis į kun. 
A. Saulaitį, kuriam stovyklose 
tenka pravesti dar ir astro
nomijos bei gastronomijos užsi
ėmimus, tel. 312-737-8400. 

x Studenta i , jei norit r imtai 
pastudijuoti lietuvių kalbą, li
teratūrą ir istoriją, važiuokit į 
Lituanistikos seminarą rugpjū
čio 4-18 dienomis netoli Chica
gos. Bus dėstomi devyni kursai: 
Naujausia lietuvių novelė — 
prof. Ilona Maziliauskienė, Išei
vijos lietuvių poezija — prof. 
Viktorija Skrupskelytė, Lietu
vių kalbos kultūra — kun. 
Juozas Vaišnys, Dalyvio var
tosena — prof. Antanas Klimas, 
Vertimo mokslas ir praktika — 
prof. Violeta Kelertienė, Lietu
vių socialinis ir kultūrinis vys
tymasis Amerikoje — prof. 
Aleksandras Gedmintas, Lietu
vių kultūros atgimimai — prof. 
Vytautas Kavolis ir prof. Alfre
das Bumblauskas iš Vilniaus. 
Kviečiami visi l i e tuviška i 
kalbantys suaugusieji, nuo 
s tudento iki pens in inko 
amžiaus. 

x Už a.a. dr . An tano Pus-
te lniko sielą šv. Mišios bus 
aukojamos birželio 15 d. 9 v.r. 
St. Mary of Scottland bažnyčio
je, 9837 S. Throop St., Chicago. 
Draugai ir pažįstami kviečiami 
Mišiose dalyvauti. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
:t>49 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai v,ik 
^stad 9 v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th SLeet 
Chicago, IL 60629 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. St*. 18-2 
Hinsdale. IL 00521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x A u d r i u s P o l i k a i t i s , 
..Grandies" tautinio jaunimo 
ansamblio nuolatinis muzikos 
vadovas, gegužės 11 d. an
samblio tradiciniame vakare 
buvo suorganizavęs specialią 
muzikine palydą, kurią sudarė 
Audr ius Pol ika i t i s , D a r i u s 
Polikaitis ir Zigmas Mikužis. 

x Tau t in ių š o k i ų k u r s a i 
bus rugpjūčio 18-25 dieno 
mis Dainavos stovykloje. Kur
suose bus pristatytas 1992 metų 
šokių šventės r e p e r t u a r a s . 
Norintieji dalyvauti prašomi 
registruotis pas Šokių instituto 
pirmininkę Dalią Dzikienę tel. 
203-521-6028. 

x Vincas Ignai t i s „Žmonių 
Socialinis gyven imas" , išleis
ta Toronte , Kanadoje , 1991 
metais, su t rumpu autoriaus 
aprašymu. Knyga nėra didelė, 
tik 62 psl., bet labai svari ir 
išsamiai nagrinėjanti socialinį 
gyvenimą ir jo psichologiją. 

x Chicagos a rk ivyskupi jos 
t a r n y b a išsituokusiems ka
talikams rengia metinę pro 
gramą spalio 18, 19 ir 20 d. 
Woodfield Hilton and Towers 
v iešbutyje . Konferenci jos 
pokalbiai, diskusijos skiriamos 
atsiskyrusiems, ištuoktiesiems, 
antras šeimas sukūrusiems, 
našlėms bei našliams, vaikus 
a u g i n a n t i e m s v i en i š i ems 
asmenims. Daugiau žinių su
teikia arkivyskupijos Phoenix 
raštinė, tel. 312-751-8353. 

x Dr. J . J a k š e v i č i u s , Emili 
ja Gulbinas, Antanas Vaičiulis, 
visi iš Chicago, 111., Vytautas 
Požėla, Omaha, Nebraska, Jad
vyga Prokurat, Lake Osvvego, 
OR.. Jonas Balbatas, Cleveland, 
Ohio, A n t a n a s Pocevičius. 
Omaha, Nebraska, Antanas 
Vieskalnis. Mass., pratęsdami 
„Draugo" prenumeratą, kiek
vienas pridėjo po 20 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. Labai dėkojame. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą , 
pridėjo 10 dol. už kalėdines kor
teles, kalendorių: V. Stanaitis. 
Antanas Mingėla, Leonė Kybar
tas, Virgilia Nelsas, Irena Li
leikis, Marija Dapkienė, A. 
Kavaliūnas, Petras Macnorius, 
Jonas Vaškevičius, P r a n a s 
Simanavičius, L. V. Petrušaitis, 
Ona Vaitkūnas, Frank V. Raz-
gaitis. Visiem tar iame ačiū. 

x Su t inkame iš New Yorko 
ir Wa8hingtono jūsų gimines ir 
pristatome j Chicagą, arba iš
vežame atgal pigiau, negu 
lėktuvu. Skambinti iki 12 vai. 
dienos, tel. (312) 434-8618. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " N R . 6 
MAISTO P R O D U K T A I bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje: 10 sv. miltų, 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. 
dėžė persikų, 4 sv. vai g. drus
kos, dėžė a n a n a s ų , 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. Kre ip t i s : „ŽAIBAS" 
9525 Sou th 79th Ave., Hicko-
ry Hills , IL 60457. te le fonas 
(708) 430-8090. 

(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 Grei t p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
R K MAX RE ALTO RS. Rimas 
S t ankus , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

x P r e z . A. S tu lg insk io 
m o k s l e i v i ų a t e i t i n inkų 
k u o p a savo mirusius narius 
prisimins pirmadienį, birželio 
17 d., 9:30 v.r. Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijoje Lemonte 
aukojamose šv. Mišiose. Mišias 
aukos kun. A. Saulaitis. Visi 
moksleiviai kviečiami. 

x Lie tuvos Vyčių 36 kuo
pos Brighton Parke susirin- \ 
kimas bus birželio 17 d., pirma
dienį, 7:30 vai. vak. mokyklos 
salėje. Bus kalbama apie Hava
jus, delegatus į visuotinį susi
rinkimą. Kreiptis į pirmininkę 
Evelyn Oželienę. 

x A. T a m o š i ū n a s norėtų 
susisiekti su savo giminaitės 
Uršulės Barauskienės (mirusios 
prieš 20 metų), kadaise gyvenu
sios Cicero, giminėmis ir 
draugais Amerikoje. Galima 
k re ip t i s : A. Tamošiūnas, 
Vilniaus 19-29, Panevėžys, 
Lithuania. 

x Patikslinimas. Gegužės 30 
d. „Draugo" laidoje buvo klai
dingai parašyti vardai iš Brigh
ton Parko. Turėjo būti: Cary An-
na Matulevičiūtė. Už klaidą 
atsiprašome. 

x Cicero Amerikos Lietu
vių T a r y b a rengia tragiškųjų 
birželinių įvykių sukakties 
minėjimą birželio 23 d.,sekma-
d ien į , Cicero. Iškilmingos 
pamaldos birželio 23 d. 11 vai. 
r. Sv. Antano bažnyčioje. Šv. Mi
šias a tnašaus ir tai dienai pri
taikytą pamokslą pasakys kun. 
dr. K. Trimakas. Pamaldų metu 
bažnyčioje giedos parapijos 
choras. Po pamaldų 12 vai. 
minėjimas Šv. Antano parapijos 
salėje. Paskaitą skaitys „Var
po" redaktorius Antanas Kučys. 
Meninę programos dalį atliks 
Moterų sekstetas, vad. muz. J. 
Sodaičio. Eilėraštį deklamuos 
Sofija Palionienė. Po minėjimo 
kavutė, kurią paruoš Ir. Prans-
kevičienė su talkininkėmis. 
Maloniai kviečiame organiza
cijas su vėliavomis ir visuomenę 
dalyvauti minėjime. 

x Dr. A. Garūnas , Willow-
brook, 111., Linas Raslavičius, 
Huntington Beach, Cal., Vitas 
Kazlauskas, Lemont, 111., M. 
Ugenas, St. Petersburg Beach, 
F la . , B i r u t ė Lesevičius. 
Chicago, 111., E. Paulikas, 
Downers Grove, 111., „Draugo" 
garbės prenumera tor ia i , 
rėmėjai, su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė ir po 
20 dol. aukų. Labai dėkojame. 

Sk ŽVAIGŽDUTĖ 
\ S \ \ • Įsteigtas Lirtuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoji J. putas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 66th PUce, Chicago. IL 60629 

x Dr. J o s e p h A. Šonta, Ak-
ron, Ohio, „Draugo" garbės pre
numeratorius, rėmėjas, pratęs
damas prenumeratą vieneriems 
metams, pridėjo ir 45 dol. dien
raščio stiprinimui. Labai dėko
jame už paramą. 

Viktoras Šimaitis 

Priesaika Tėvynei 

Jei laukinis tironas mėgins 
Vėl uždėti vergijos grandinę, 
Mūsų kraujo auka vėl apgins 
Tavo laisvę, brangioji Tėvyne! 

Pasiutimas raudono žvėries -
Tai pradžia jo dienos 

paskutinės! 
Kaip žvaigždė danguje, sužėrės 
Tavo laisvė, brangioji Tėvyne! 

Mes su giesme ir meilės daina 
Regim Tavo rytojų auksinį! 
Laisvės džiaugsmo širdis 

kupina 
Mums ir Tau, mylimoji Tėvyne! 

ATSISVEIKINIMAS 

Baigusi lituanistinę mokyklą, 
jaučiuos liūdna, bet kartu ir 
linksma. Žinau, kad paaukojau 
laiko lietuvybei, nors kartais ir 
nenorėjau. Nebuvo lengva 
važiuoti kiekvieną šeštadienį j 
lituanistinę mokyklą nuo pirmo 
iki dvylikto skyriaus, bet aš 
laikau vertai sunaudotą savo 
laiką. Išmokau kalbėti, skaityti, 
rašyti ir galvoti lietuviškai. 
Daug sužinojau apie Lietuvos 
istoriją, literatūrą ir dabartinę 
politinę situaciją. Si brangenybė 
gyvens su manimi visada. Nie
kada nepamiršiu smagiai pra
leisto laiko pertraukų metu ir 
žinau, kad visda turėsiu lietu
vius draugus. 

Lietuviška .Tiokykla manyje 
ugdė neužgesinamą meilės ugnį 
Tėvynei Lietuvai. Nenorėčiau 
gyventi be lietuvybės dėl to, kad 
ji yra tokia svarbi mano gyve
nimo dalis. Labai pasiilgstu 
dienų, praleistų mokykloje. Aš 
visda būsiu aktyvi lietuvių 
bendruomenėje. Noriu pasakyti 
ačiū visiems mokytojams, kurie 
paaukojo savo laiką ir turėjo 
kantrybės mus mokyti. Taip pat 
esu dėkinga savo tėvams, kurie 
man davė šia brangią dovaną — 
l ie tuvybę. Lietuvių tarpe 
užaugau, taip ir mirsiu. 

Nuoširdžiai tikiu, kad tikrai 
verta paaukoti laiką Lietuvai. 

Tara Barauskai tė , 
Los Ange'.es Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinė. 
(„Aš čia gyva") 

,Ša!is ta Lietuva vadinas" — Viktoro Šimaičio naujos knygos viršelis. 
Iliustracija — V l a d o Vijeikio 

x Be BELGRADO ir 
MASKVOS ir be VARŠUVOS 
„mielos", su Lufthansa per 
Berlyną skrendam MIESTAN 
G E D I M I N O ! ČIKAGA -
B E R L Y N A S - VILNIUS 
SPORTO šventėn: 23 liepos iki 
08 rugpjūčio nuo $1,095.00, 
SPORTO šventėn: 25 liepos iki 
10 rugpjūčio nuo $1,125-00, 
MENO I R MUZIKOS: 22 
rugpjūčio iki 07 rugsėjo nuo 
$1,125.00 G. T. INTERNA-

j TIONAL, INC. 9525 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, 111.60457. 
Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 

x KELIONĖ LAIVU KARI
BŲ J U 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! Isplaukiam 
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., Hickory 
Hills, IL 60457. Tel. (706) 
430-7272. 

(sk) 

PASIKEITIMAI 
LIETUVOJE 

Laikraščio: dabar daug rašo 
apie Lietuvos laisvės atgavimą 
ir tautos atgimimą. Dabar Lie
tuvoje leidžiama rašyti, ką 
žmonės tikrai galvoja. Lietuvo
je leidžiamuose laikraščiuose 
rašoma apie visokius svarbius 
įvykius, apie kuriuos anksčiau 
nebuvo galima rašyti. 

įvykiai, kaip demonstracijos, 
yra objektyviai aprašomi Lie
tuvos spaudoje. Po daugelio 
metų Lietuvoje oficialiai 
leidžiama š1 esti Kalėdas ir 
kitas religines šventes. Yra 
religijos laši -ė. 

Laikraščia išreiškia Lietuvos 
žmonių mintis, norus ir ateities 
planus. Jie rašo, kad lietuviai 
nori patys savo kraštą valdyti, 
turėti savo valiutą ir daryti poli
tinius, bei ekonominius spren
dimus. Jie nori apjungti visus 
pasaulio lietuvius, kad visi 
prisidėtų pr.- tautos atgimimo. 

Vilija Leknickaitė. 
Torontu Maironio aukšt. 

it. m-los mokinė, 
Kanada 

(Maironio m< kyklos metraštis) 

MIELAS DIENORAŠTI 

2055 m. birželio mėn. 5 d., 
6:30 v.v. 

Tik paba ig iau v a l g y t i . 
Paprašiau roboto, kad duotų 
man sąskaitą. Ta vieta, kurioje 
valgiau priešpiečius, vadinasi 
„Dešros, duona ir daugiau". Tai 
lietuviškas restoranas ir ga
mina geriausią maistą šioje 
galaktikos pusėje. Gal tau įdo
mu sužinoti, ką aš nusipirkau 
krautuvėje? O gi pačios pasku-
t in iaus ios mados i šve r s tus 
„džinsus" ir žibančius marški
nėlius. Pagaliau robotas atnešė 
sąska i tą . Turiu s u m o k ė t i 
astronomišką sumą pinigų, o aš 
jų taip mažai turiu. 

Vilija Gulb ina i t ė 

SIELA KAIP BITĖ 

(Lietuvių tautosaka) 

Vieną kar tą išėjo pas i 
vaikščioti dvi mergaitės. Buvo 
vasara. Viena iš jų norėjo 
miegoti. J i sako savo draugei: 

— Aš atsigulsiu valandėlei, o 
tu pasėdėk šalia manęs. 

J i atsigulė šalia krūmų, o 
draugė atsisėdo šalia jos, ir t a 
užmigo. Po valandėlės budin
čioji pamatė, kad iš miegančios 
lūpų išlėkė bite. Ji nuskrido 
toliau, kur buvo šalia kelio 
senas gluosnis. Bitelė įlindo į 
gluosnio išpuvusį vidurį ir 
neilgai buvus vėl išskrido. Bu
dinčioji sekė tą bitę. Netrukus 
sugrįžo atgal į miegančiosios 
burną. Ta netrukus pabudo ir 
papasakojo savo draugei: 

— Ar žinai ką aš sapnavau? 
Aš buvau nuėjusi į šitą išpuvusį 
medį, ten pamačiau odinę terbą 
(maišiuką) su pinigais. Einame 
pažiūrėti. 

— Netikėk į sapnus, tikriau
siai ten nieko nėra, — draugė ją 
nuramino. — Geriau einame 
namo. 

Po valandėlės mergaitė, kuri 
sėdėjo prie miegančios, nuėjo 
viena ir ten atrado terbą (maišą) 
pinigų. Ji draugei apie tai nieko 
nesakė. Pasakotoja buvo iš 
Alytaus apskrities. Ji sakė, kad 
tai buvo tikra tiesa, o jūs galite 
tikėti ar netikėti, nes tai buvo 
labai lahari seniai. 

Iš d r . J o n o Balio 
a r c h y v o . 

DUONA 

(Lietuvių tautosaka) 

Duoną lietuviai kepdavo iš 
grūdų (rugių). Kai javus iškul-
davo, dalį jų atnešdavo į vidų, 
džiovindavo krosnyje. I krosnį 
supildavo iš vakaro, kai ji šiek 
tiek atvėsdavo. Krosnies dugną 
iššluodavo šluota, surišta iš 
pušies šakelių ir pritaisyta ant 
ilgo koto. Susemdavo (išimdavo) 
pelenus ir anglis, tada pildavo 
grūdus, juos vienodu sluoksniu 
išlygindavo po visą krosnies 
dugną. Po to krosnį uždengdavo 
krosniadangte. Kad džiovinami 
grūdai greičiau džiūtų, retkar
čiais pamaišydavo žarstekliu (il
ga metaline lazda). Iš ryto 
išdžiūvusius grūdus iškasdavo 
per priekį į indą ar geldą 
(medinį indą), iššluodavo krosnį. 
Kad krosnyje neliktų grūdų, į ją 
įlįsdavo paauglys vaikas ar pati 
š e imin inkė ir š luo t raž iu 
sušluodavo iš pak ra šč ių 
grūdus į dugno vidurį arčiau 
krosnies kaktos (angos), paskui 
susemdavo. Kai kas grūdus 
džovindavo supiltus į skardas, 
karštose krosnyse, retkarčiais 
pamaišydami, kad nesušustų 
(nesuliptų vienas su kitu), nes 
t ada duona būdavo juoda, 
susalusi (saldaus skonio). Kai 
džiovindavo javus ant viršaus 
krosnies, jos viršų švar ia i 
nušluodavo ir pildavo 2-3 pirštų 
storumo grūdų sluoksnį ir 
džiovindavo kelias dienas. 

Išdžiovintų rugių ir kitų javų 
grūdus susmulkindavo piestose 
(specialiuose mediniuose induo
se) ir maldavo girnomis. 

P. Dundu l i enė 

KĄ ŽINAI A P I E ĮVYKIUS 
LIETUVOJE 

Dabar Lietuvoje Gorbačiovas 
rodo savo tikrąjį veidą. Jis įsako 
kareiviams užimti Lietuvos in
formacijos centrus. Jis bijo, kad 
lietuviai, siekdami laisvės, 
pradės skelbti teisingas žinias ir 
paneigs jo neteisingą nuomonę 

L iana J a n u š y t e , 

Dabar Lietuvoje vyksta daug 
pasikeitimų. Kaip žinote, 1990 
m. kovo 11 dieną Lietuvos 
seimas paskelbė, jog atnauji
na Lietuvos nepriklausomybę 
ir atsiskiria nuo Sovietų Są
jungos. Tačiau komunistines 
Rusijos valdovas Gorbačiovai 
paskelbė, kad lietuviai neteik 
ingai pasielgė. Daug jaunuolių, 
paimtų į Rusijos kariuomenę 
pabėgo. Rusija išvarė vius diplo 
matus ir žurnalistus iš Lietuvos 

T a u r a s Ba rauskas . 

Dabar, kai Lietuva atnaujino 
savo nepriklausomybę, rusai 
įvedė daugiau negu 30,000 
savo kareivių ir daug tankų 
Komunistai užėmė laikraščių 
spaustuvę ir kitus pastatus. Jie 
ieško pabėgėlių iš rusų kariuo
menės. 

Aleksas Mitr ius , 

Dabar Lietuvoje yra labai 
baisu. Gorbačiovas sakė, kad jis 
nenaudos tankų ir kariuome 
nės, bet jis neišlaikė savo žodžio. 
Rusai jau užėmė daug pastatų 

! ir nutraukė komunikaciją su 
Amerika. Jie dabar ieško visų 
kareivių, kurie pabėgo iŠ rusų 
kariuomenės. Jie paskelbė, kad 
grįžę atgal į kariuomenę nebus 
baudžami, o negrįžusieji bus 
nubausti kalėjimo bausme. Bu.-, 
dar blogiau, nes Gorbačiovu -
išvaro iš Lietuvos visus koit--. 
pondentus. 

Danutė Rugieniutc , 
Visi Detroi to 

„Žiburio" a u k š t . lit. 
m-los mokiniai . 

GALVOSŪKIO NR. 146 
ATSAKYMAS 

Daiktų pavadinimai: morka, 
boružė, aguona, žirniai ankš 
tyje, vyšnios, pomidorą^, braškė. 
Tarp vaisių ir daržovių yra 
įs imaišiusi boružė, j i yra 
vabaliukas, todėl ir nesiderina. 

GALVOSŪKIO N R. 148 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite 
liuose. 

skaitlines lange 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

149 

Turtuolio 
muš t a s , o 
(Utena). 

padas auksu pa-
š i rd is t i t n a g u . 

Kur pėdos, ten ir bėdos. 

Kas anksti keliasi, tam ir 
Dievas padeda. 

Š I S BEI TAS 

Popierių iš medienos (medžio) 
pradėjo gaminti... vapsvos. Jos 
atplėšia nuo medžių plonus 
plaušelius, suklijuoja juos savo 
seilių klijais ir „presuoja" 
(spaudžia). Kad lizdai būtų 
šiltesni, jos gamina ir kietą 
kartoną 

Mezgimą virbalais išrado 
vyrai. Pirmieji mezgėjai at
sirado tryl iktame šimtmetyje 
Italijoje. Še š io lk t ame 
šimtmetyje Anglijoje gyveno 
gerai žinomas kojinių mezgėjas 
William Rider. Mezgimas apie 
du šimtus metų buvo vyrų 
privilegija. 

Kad sugautų 100 pelių per 50 
minučių reikės 14 kačių. 

GALVOSŪKIO NR. 150 
ATSAKYMAS 

Antrasis mokinys iš devynių 
degtukų sudėjo šį anglišką žodį 
TEN. o pirmasis mokinys iš 
šešių degtukų sudėjo šį žodį 
NIX. Abu atliko sutartus daly 
kus. 

NAUJA KNYGA 

Viktoras Šimaitis yra parašęs 
naują patriotinių eilėraščių 
knygą, kuri neseniai yra iš
spausdinta Ją išleido Švietimo 
Taryba. Galima gaut i ir 
„Draugo" knygyne. J i vadinasi 
„Šalis ta Lietuva vadinas". 
Spausdino ir iliusttavo dail 
Vladas Vijeikis. 
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