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(Tęsinys)' 
Eina nuo 1972 metų, 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Žinios iš vyskupijų 
Žemaičių Kalvarija 

Liepos 6 d. Žemaičių Kalvari
jos šventovėje ka r t u buvo 
paminėti Marijos metai. Iškil
mėse dalyvavo vyskupai — Juli
jonas Steponavičius, Juozas 
Preikšas, šventovės šeimi
ninkas Telšių vyskupas An
tanas Vaičius — apie 110 
kunigų ir nesuskaitoma minia 
tikinčiųjų, tarp jų nemaža dalis 
jaunimo. 

Telšių vyskupas A. Vaičius 
net šešias dienas — nuo liepos 
2 d. iki 7 d. vadovavo Sumos 
pamaldoms, joms pasibaigus, 
kartu su liaudimi ėjo Kalnus. 

Kalnų pamoksluose buvo 
prisiminta netolima praeitis, 
kai bedieviška valdžia įvai
riausiais draudimais ir gąsdi
nimais siekė panaikinti Kalnų 
koplytėlių lankymo tradiciją: 
draudė kunigams vadovauti ir 
kar tu su l iaudimi l anky t i 
Kalnus (vien kun. Klemensas 
Arlauskas, Ylakių altaristas, 
išdrįsdavo nepaklus t i šiam 
draudimui); buvo metai, kai prie 
šventoriaus vartų į Kalnus be
siruošiančią minią sustabdė 
ginkluoti milicininkai ir grasino 

šausią, jei tik minia peržengs 
šventoriaus ribą, vis t ik ir tą 
kartą ginkluoti pareigūnai 
atlyžo, pamatę žmonių ryžtą — 
koplytėlių lankymo tradicija 
nenutrūko. 

Pamokslininkai prisiminė, 
kai „nežinomų piktadarių" iš 
koplytėlių išvogti seni vertingi 
paveikslai vėliau atsidūrė 
Ateizmo muziejuje, ir t ik 
Kultūros fondo dėka Bažnyčiai 
pavyko juos susigrąžinti . 
Žemaičiai mena ir tas dienas, 
kai, išėję į Kalnus, koplytėles 
rado valdžios pareigūnų 
užrakintas — teko išlaužti duris, 
kai į atlaidus nebuvo leidžiama 
pasikviesti svečių kunigų ir 
maldininkų minias galėdavo 
aptarnauti t ik du kunigai — 
vietos klebonas ir altaristas. 
Prisimindami nelengvas praei
ties dienas, tikintieji sėmėsi 
ryžto ir drąsos, nebojant 
sunkumų kovoti už Kristaus 
Evangeliją tautoje ir kiekvienas 
savo širdyje. 

Atlaidų dienomis Žemaičių 
Kalvarijoje buvo išdal inta 
26,000 Komunijų. 

(Bus daugiau) 

Lietuvos organizacijų pareiškimas 
Viln ius . Tęs iame v a k a r 

pradėtą Lietuvos organizacijų 
pranešimą. 

Gegužės 7-ją Varniuose buvo 
atidengtas pirmasis paminklas 
žuvusiems Lie tuvos par
tizanams. Komunistų partijos 
Lietuvoje Centro komitetas ir 
KGB uždraudė paminklo sta
tymą. Šios pastangos mitingo 
organizatoriams priminė jeigu 
ne Stalino, ta i bent Brežnevo 
laikus. Tačiau nė vienam jų 
nekilo mintis, kreiptis užtarimo 
į deputatus sąjūdiečius. Apie ką 
šis faktas byloja? 

Nauja ir s l a p t a 
Klimaičio ke l ionė 

Mes šiandien visiškai suvo-
k i a m , kokia ba imė lydės 
deputatus iš Lietuvos į Maskvą. 
Todėl esame itin susirūpinę 
Lietuvos ateitimi. Suvokiame, 
kad ne tik paskirti, bet ir tautos 
rinkti deputatai vargu bepadės 
pavergtai Lietuvai. Su didžiule 
širdgėla nuogąstaujame, ar jie 
nepakenkė. Nerimaujame dėl 
naujo ir slapto p. Klimaičio 
vojažo į Lietuvą drauge su 
Europos parlamento deputatais. 
Sausio 3-ją Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio Seimo 
taryba dar neturėjo visos infor
macijos apie Klimaitį ir jo anti
lietuvišką veiklą. Šiandien tuo 
teisintis nebegalime! Pabuvoję 
Vakaruose sąjūdiečiai parvežė 
tiesą. Išrinktieji deputatai ir 
toliau spaudžia Kl imaič iui 
ranką, derasi su juo dėl Lietuvos 
ekonominių ryšių su Vakarais^ 
tokios derybos nereikalingos 
Lietuvai. 

Drakoniškas į s a k y m a s 
Kalbama, kad gegužės 18 

LTSR Aukščiausios tarybos 
sesijoje Sąjūdžiui bus leista 
pasiūlyti debutatams sekti estų 
pavyzdžiu, padarant kai kurias 
pataisas LTST konstitucijoje. 
Teigimas, kad Stalino kon
stitucija žodžiais demokratiška, 
tačiau ji netrukdė Stalinui, 
žudant keliasdešimt milijonų 

Rusijos imperijos gyventojų. 
Viešai buvo smerkiamas gar
susis 68-sis LTSR Baudžiamojo 
kodekso straipsnis. Dabar gavo
me niekur nepaskelbtą įsaką 
dėl MVD karinių dalinių pa

naudojimo, išvaikant mitingus 
(pr i s iminkime 1988 metų 
rugsėjo 28-29 dieną Vilniuje). 
Kartu su Gruzijos tragedija 
išgirdome dar apie vieną drako
nišką įsaką. Tota l i ta r in is 
režimas dar kartą akivaizdžiai 
parodė, kiek jis nepaiso teisės. 

Ką davė Estijai konstitucijos 
straipsnių perredagavimas? Ar 
jis išvarė nors vieną okupacinės 
kariuomenės kareivį! Ar liovėsi 
ten šeimininkavusios Rusijos 
monopolijos ir jų atnešta korup
cija? Ar sulaikė kolonistų 
antplūdį? Jeigu estai būtų 
pasekę gruzinų pavyzdžiu ir 
pareikalavę grąžinti Hitlerio bei 
Stalino pagrobtą valstybinę 
nepriklausomybę, nauja kai 
kurių Estijos Tarybų Socialis
tinės Respublikos konstitucijos 
straipsnių redakcija nebūtų ap
saugojusi nuo kare iv iškų 
kastuvėlių. 

Tal ino asamblėja 
Gegužės 13-14 dieną Taline 

įvyks pabaltiečių TSRS AT 
deputatų, sąjūdiečių ir fron
tininkų asamblėja. Būkštau-
j ama , kad deputa ta i gal i 
padaryti savo vardu pražū
tingus Pabaltijo tautoms kom
promisus, nuolaidas Maskvai 
Molotovo-Ribbentropo pakto 
50-jų metiniu, proga. Ar 
pasmerkę paktą ir jo pasekmes, 
deputatai išdrįs reikalauti jas 
likviduoti, t.y. išvesti iš Pabalti
jo valstybių okupacinę kariuo
menę! Tautines, kultūrines ir 
ekonomines problemas anek
suotose Pabaltijo valstybėse 
galime išspręsti tik išvedus iš 
ten okupacinę Rusijos kariuo
menę, sugrąžinus toms valsty
bėms politinę nepriklausomybę. 
Tegul šios aksiomos suvokimas 
neapleidžia deputatų asamblė
joje. 

Sovietų Sąjungos Užsienio reikalų ministeris Edbard A. Shevardnadze, kairėje, kartu su Vak. 
Vokietijos kancleriu Helmut Kohl praėjusio šeštadienio pasitarimo metu, kai abu tie kraštai, 
kartu su Bonos sąjungininkais, pasisako už pasitarimus panaikinti trumpųjų distancijų bran
duolines raketas, prieš ką pasisako Amerika ir Anglija. 

Maskva gilina plyšį NATO tarpe 
Briuselis. — Vakarų sąjungi

ninkai maloniai sutiko Maskvos 
vėliausią pranešimą sumažinti 
branduolinių ginklų arsenalą, 
bet diplomatai sako, kad tai 
tik padidins skilimą NATO 
narių tarpe, kai bus šio mėnesio 
gale svarstomi trumpųjų raketų 
klausimai. Gorbačiovas Valsty
bės sekretoriui pranešė, kad 
Sovietų Sąjunga sumažina 
branduolinius ginklus 5% arba 
500 sprogstamųjų raketų dalių 
sumažinimu. 

James Baker III kalbėjo žur
nalistams, kad sąjungininkai 
yra tuo patenkinti ir visiškai 
vieningi, tačiau besikalbant 
buvo aišku, kad tas vieningu
mas tik oficialus. Jis pripažino, 
kad jo pasikalbėjimas su Vokie
tijos Užsienio reikalų minis-
teriu Hans Dietrich Genscher 
nedavė jokių geresnių rezultatų. 

Kancleris su sovietais 
Sovietų Sąjunga, Vak. Vokie

tija ir kai kurios NATO vals
tybės pasisako už pasitarimus, 
kad būtų atsisakyta minėtų 
raketų. Amerika ir Britanija 
priešinasi prieš tuos pasi
tarimus, nes tai vestų į visišką 
Europos nusiginklavimą, kai 
tuo tarpu Sovietų Sąjunga 
turėtų didelę persvarą branduo

linių ginklų. Britai ir ameri
kiečiai tai laiko tik sovietų 
gryna propaganda. 

Praėjusį savaitgalį, kai dar 
Bakeris nebuvo išvykęs iš Briu
selio, Sovietų Sąjungos Užsienio 
reikalų ministeris E. Shevard
nadze atsirado Bonoje. Po 
pasitarimo su juo, kancleris 
Kohl deklaravo, jog Sovietų 
paskelbimas sumažinti raketas 
kaip tik reiškia tai, kad vokie
čiai buvo teisūs savo nusista
tymu NATO kraštų pasitarime. 
Šio mėnesio gą.e įvyksta 40 
metų NATO organizacijos pami
nėjimas ir galimas valstybių 
skilimas, jei nebus surastas 
kompromisas. 

Britai prieš vokiečių planą 
Vokiečių Genscheris buvo 

nuvykęs į Londoną ieškoti 
pritarimo Vokietijos nusis
tatymui, bet ten jis nieko 
nelaimėjo. Britų vyriausybė 
griežtai atmetė vokiečių 
nusistatymą sunaikinti trum
pųjų distancijų branduolines 
raketas. Bet Genscheris pareiškė 
spaudai, kad Sovietų 
pranešimas yra žingsnis tei
singa kryptimi. Vokiečių spau
dos dauguma pasisako už Gen-
scherio nuomonę. 

Baltijos respublikų nepriklausomybė 
Talinas. — Prancūzų žinių 

agentūra plačiai informuoja 
apie praėjusį savaitgalį įvy
kusią Baltijos respublikų kon
ferenciją, kurioje visų trijų 
respublikų tautiniai sąjūdžiai 
kreipėsi į Sovietų vyriausybę ir 
į tarptaut inę bendruomenę 
pirmadienį, kad būtų patenkinti 
jų reikalavimai nepriklausomy
bei iš Maskvos neutralioje ir 
demilitarizuotoje zonoje. 

Latvijos ir Estijos Liaudies 
frontų ir Lietuvos Sąjūdžio 
atstovai bendrai kreipėsi į 
Sovietų Sąjungos prezidentą 
Michailą Gorbačiovą, Jungtinių 
Tautų generalinį sekretorių ir 

Ne nuo pernai birželio 3-sios 
dienos atbudusi tauta su didele 
viltimi ir pasitikėjimu seka 
kiekvieną mūsų politinį žingsnį 
ir daro išvadas. 

Lietuvos Laisvės lyga 
Lietuvos Demokratų partija 

Lietuvos Krikščionių 
Demokratų partija 

Lietuvos Tautinio jaunimo 
sąjunga 

Vilnius, 
1989 m. gegužės 9 

į Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo konferenciją 
Vienoje (CSCE). Atspausdin
tame tekste, kurį priėmė 350 
Pirmosios Baltijos Asamblėjos 
delegatai yra rašomas žodis 
„Nepriklausomybė", bet nebe 
„Suverenitetas" kaip anksčiau 
būdavo daroma, tačiau nemini
mas išstojimas iš sąjungos. 

Delegatų įsitikinimas 
Delegatai pareiškė savo pilną 

pasitikėjimą, jog Sovietų 
Sąjungos vyriausybė deklaruos 
niekiniais ir panaikins 1939 m. 
rugpjūčio 23 ir rugsėjo 12 d. 
susitarimus, taip pat ir slaptuo
sius protokolus tarp Stalino ir 
Vokietijos Trečiojo Reicho. 

Pirmadienio pareiškime rašo
ma, jog delegatai yra įsitikinę, 
kad Maskvos vyriausybė nesi
priešins valstybinio suvereni
teto atstatymui Estijoje, Lat
vijoje ir Lietuvoje pasitarimų 
keliu. Diskusijos užtruko ilgai, 
kol buvo priimtas galutinis 
tekstas. Delegatai nenorėjo 
išeiti prieš centrinę vyriausybę, 
bet tuo pačiu metu atkreipė pa
saulio opiniją . savo esamą situ
aciją. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Prezidentas atsargiai 
vertina pasikeitimus 

Saugumo Tarybos viršininko pareiškimas 

— Amerikos ambasadorius 
Ar thur Davis išvyko iš 
Panamos į Washingtoną. Taip 
pa t savo ambasadorius iš 
Panamos atšaukė Meksika ir 
Venecuela. 

— Komunistiniai kraštai — 
Sovietų Sąjunga ir Kinija, kai 
šiuo metu ten lankosi M. Gorba
čiovas, sutarė sunormalinti 
ryšius ir „palaidoti schizmą", 
pasakė Kinijos vyriausias vadas 
Deng Xiaoping. „Tai taip pat 
reiškia atnaujinimą ryšių tarp 
Kinijos ir Sovietų Sąjungos 
Komunistų partijų". 

— Prez. G. Bushas pirma
dienį paskelbė 1.2 bilijonų 
programą kovai su kriminali
niais nusikaltėliais gatvėse. 

— Sovietų Sąjungoje praė
jusį sekmadienį įvyko antrieji 
rinkimai, kurių metu reikėjo iš
rinkti 198 asmenis į Liaudies 
deputatų kongresą, kurie pirmą 
kartą nesurinko reikiamos dau
gumos balsų arba buvo visiškai 
atmesti. 

— Baltieji rūmai pranešė 
spaudos sekretoriaus M. Fitz-
water žodžiais, jog Sovietų 
Sąjungos Užsienio reikalų 
ministerio E. Shevardnadzės 
įspėjantis pareiškimas, kad 
Kremlius sulaikys savo raketų 
išvežimą iš satelitinių kraštų 
arba atveš naujus ginklus, jei 
NATO valstybės nutars moder
nizuoti Europoje trumpųjų 
distancijų raketas, yra klai
dinantis Vakarus. „Jie gyrėsi 
visoje Europoje apie ginklų 
sumažinimą, bet, kaip atrodo, 
dabar jie nuo to plano trau
kiasi..." 

— Strasbourge Europos 23 
tautų Bendruomenės taryba 
įteikė Lenkijos Solidarumo 
vadui Lech Walesa 1989 metų 
žmogaus teisių apdovanojimo 
žymenį. 

— Izraelio vyriausybė atsisa
kė nominuoti disidentą Nataną 
Saranskį ambasadoriaus postui 
Jungtinėse Tautose dėl to, kad 
Darbo partija pasipriešino jo 
kandidatūrai. 

— „Baltimore S u n " rašo, jog 
po Northo teismo Kongresas 
turės daugiau galių Baltųjų 
rūmų slaptoje veikloje. 

Baltijos valstybės iš viso turi 
119 deputatų Sovietų Aukščiau
siosios Tarybos Kongrese: Esti
ja 24, Latvija 40 ir Lietuva 55. 
Naujajame Kongrese bus iš viso 
2,250 deputatų. Baltijos tautų 
delegatai bandys sudaryti koali
ciją su kitų tautybių delegatais. 

YVashingtonas. — Prez. G. 
Bushas, kalbėdamas Texas A & 
M. universitetą baigusiųjų iškil
mėse, palietė Amerikos užsienio 
politikos klausimus. Amerika 
yra mielai pasiruošusi vėl 
sutikti Sovietų Sąjungą „pa
saulio tvarkoje". Bet tuoj pa
brėžė, kad Maskva to turi 
užsitarnauti pati, su Vakarų 
valstybėmis bendradarbiauda
ma. 

Prezidentas pasiūlė priimti 
„atvirų padangių" programą, 
kurią kadaise siūlė prez. Ei-
senhoweris. Priėmus šį planą, 
NATO ir Varšuvos pakto 
valstybės leistų savo žvalgybos 
lėktuvams skraidyti virš savo 
teritorijų. Jis taip pat prisiminė 
ir tarifo reikalus su Sovietų 
Sąjunga, jog kai kas reikalauja, 
kad būtų įvestas normalus tari
fas, bet vyr iausybė nėra 
pasiruošusi to daryti tol, kol 
praktikoje naujasis įstatymas 
nebus taikomas laisvai emigra
cijai iš Sovietų Sąjungos. Čia 
galioja 1974 m. pri imtas 
įstatymo papildymas, pagal 
kurį prekybos tarifas negali 
būti normalus Sovietų Sąjungai, 
kol iš ten neleidžiama laisva 
emigracija. 

Pažadų neužtenka 
Prez. Bushas labiau negu bet 

kada praeityje pripažino, kad 
ten įvyko pasikeitimai, kai Gor
bačiovas parėmė 1985 m. 
vairą į savo rankas. Tačiau 
prezidentas pastebėjo, kad 
pažadų neužtenka, reikia ir dar
bų, kuriais jie įrodytų savo gerą 
valią. Jis sakė, jog praeityje 
Sovietų Sąjunga yra pažadėjusi 
geresnius bendradarbiavimo ry
šius, bet visad pakeisdavo savo 
kursą ir grįždavo į militarizmą. 

Netikėtas Sovietų 
gąsdinimas 

Bona. — Baigdamas savo 
vizitą Vokietijoje, Sovietų 
Sąjungos Užsienio reikalų 
ministeris E. Shevardnadze pa
reiškė, jog jei NATO valstybės 
nutars pakeisti sumodernin
tomis raketomis dabar turimas 
trumpųjų distancijų raketas 
Europoje, tai Sovietų Sąjunga 
galės sulaikyti savo raketų 
išvežimą arba įves naujus 
ginklus. Nusiginklavimo 
ekspertai sako, jog Shevard
nadze išraiškingai tuo pasakė, 
kad Sovietų Sąjunga galės būti 
pasiruošusi sulaužyti vidutinio 
nuotolio raketų sutartį arba 
taip pat sulaikyti SS-23 raketų 
išvežimą. Šios rūšies raketos 
yra aptartos dabartinėje sutar
tyje. Nėra jokios sutarties, kuri 
draustų turėti naujas trumpųjų 
distancijų branduolines raketas. 

Sovietų užsienio pol i t ika 
būdavo daugiau sezoninė. „Mes 
norėtume draugiškumo, kuria
me nebūtų sezoninio įtarinėjimo 
ir šaltas nepasitikėjimas". Ir da
bar prezidentas pasiūlė „dalin
tis padangėmis", kad parodžius 
pasauliui tikrą atvirumo supra
timą. „Atvirų padangių" planas 
buvo Eisenhowerio pasiūlytas, 
Stalinui mirus. 

Sovietai kar iškai s t ip rūs 
Įdomu, jog prezidentas pasa

kė, kad Sovietų Sąjunga turėtų 
nustoti vogusi Vakarų technolo
giją ir taip pat baigti „diskri-
minatorišką elgesį" su Ameri
kos kompanijomis. Jis taip pat 
pasakė, kad negalima užmiršti, 
kad Sovietų Sąjunga yra kariš
kai stipri ir su tuo susidūrė visi 
prezidentai, susiduria ir jis pats. 

Kartu su prezidentu skridęs 
Saugumo tarybos viišininkas B. 
Scowcroft pasakė, jog Gorbačio
vo pranešimas sumažinti trum
pųjų distancijų raketas yra 
„aiškus planas" pirmiausiai su
kurti nesantaikai tarp sąjun
gininkų, kad įvyktų nesuta
rimas. Jis mano, kad susidaro 
pavojus NATO konvencionali-
nėms pajėgoms apsiginti. 

Minėtoji prezidento kalba 
turėjo parodyti tuos sunkumus 
ir tą vaizdą, kaip Amerika turi 
vesti re ika lus su Sovietų 
Sąjunga net ir po 40 metų 
strategijos, kad būtų sulaikytas 
komunizmas. 

— Izraelio vyriausybė nutarė 
pravesti rinkimus okupuotose 
Vakarų Kranto ir Gazos srities 
žemėse ir pradėti pasitarimus 
su vietiniais palestiniečių 
vadais. 

— Panamoje.Reuterio žinių 
agentūros pranešimu, praėjus 
savaitei po rinkimų, diktatorius 
gen. Manuel Noriega dar nepa
sirodė viešumoje ir nepadarė 
jokio pareiškimo. Sklinda gan 
dai, kad kariuomenės palaiko
mas „prezidentas" Solis Paima 
pasitraukė iš pareigų ir kad 
gen. Noriega sudarė kariškių 
junta valdyti Panamai. 

Vengrai nebijo čekų 
P r a h a . — Čekoslovakijos vy

riausybės oficialus atstovas 
išreiškė nusistebėjimą ir nepa
sitenkinimą tuo faktu, kad 
Vengrijos valstybinė televizija 
perdavė ilgą pasikalbėjimą su 
busuviu Čekoslovakijos kom-
paritjos sekre to r ium i r 
vadinamo „Prahos pavasario" 
lyderiu Aleksandru Dubčeku. 
Vengrų televizijai neseniai 
duotame interview, Dubčekas 
griežtai pasmerkė Vengrijos ir 
kitų komunistų valdomų Centro 
bei Rytų Europos kraštų vyriau
sybes dėl to, kad parėmė So
vietų Sąjungos agresiją prieš 
Čekoslovakiją 1968 metais 
drauge su sovietais pasiųs
damos į šį kraštą savo karinius 
dalinius. 

Dubčeko įsitikinimu, jei ši 
parama nebūtų buvusi suteikta, 
sovietai galbūt nebūtų ryžęsi 
okupuoti Čekoslovakiją. Čekos
lovakijos valdžios atstovas 
Vengrijos televizijos perduotą 
pasikalbėjimą su Dubčeku 
aptarė kaip netoleruotiną įvykį, 
ardantį vadinamų socialistinių 
valstybių santarvę ir išreiškė 
viltį, kad ateityje tokie dalykai 
nebepasikartos. Bet Vengrijos 
televizija, kaip tik vėl perdavė 
antrą pasikalbėjimą su Dubče
ku. 

KALENDORIUS 
Gegužės 17 d.: Paskalis, Min

daugas, Gailė. Erikas, Virkan-
tas. 

Gegužės 18 d.: Venancijus, 
Julita, Erdvilas, Ryte. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:30. leidžiasi 8:04. 
Temperatūra dieną 791., nak

tį 55 1. 
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SUVAŽIAVIMAS 
LIETUVOS SKAUTU SĄJUNGAI 

ATKURTI 
artimiausioje ateityje su
tvarkyt i organizacijos le
galizavimo klausimą ir susiriš
ti su Pasauliniu Skautų Centru. 

Atkurtosios Lietuvių Skautų 
Sąjungos Tarybos pirmininku 
i š r inktas gi lvel is tas , v.s. 
Feliksas Šakalys, jo pava
duotoju — ps. Ričardas Mal
kevičius; Seserijos Vyr. Skauti
ninke — s. Alina Dvoreckienė, 
jos pavaduotoja — ps. Monika 
Girčytė; Brolijos Vyr. Skauti
ninku — ps. Rimantas Ulevičius 
ir pavaduotoju — ps. Laimonas 
Daujotas. 

Rūpestingai ir intensyviai 
ruoštasis Skautijos vadovų 

_ . . . . suvažiavimas praėjo darbingoje, 
Delegatai ir svečiai 

Balandžio 29-30 d. Vilniuje, 
Respublikos Profsąjungų kul
tūros rūmuose įvyko Lietuvos 
Skautų sąjungos atkūrimo su
važiavimas, dalyvaujant dau
giau negu 100 delegatų ir 
daugiau 200 svečių iš visos 
Lietuvos. Į Suvažiavimą buvo 
kviesta ir išeivijos lietuvių 
skautų vadovybė, kuriai ten 
atstovavo LSS Tarybos Pirmi
ninko pavaduotoja v.s. Irena 
Kerelienė, Seserijos Vyr. 
Skautininke v.s. Stefa Ged
gaudienė ir v.s. kun. Antanas 
Saulaitis, S.J. Dalyvavo taip pat 
estų ir latvių atstovai su savo 
vėliavomis. Suvažiavimą 
sveikino J. E. Kardinolo V. 
Sladkevičiaus ir gausių Lie
tuvos organizacijų atstovai. 
Šiltą ir jautrų sveikinimo žodį 
tarė Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. 

Darbingas ir viltingas 
suvažiavimas 

Suvažiavimo metu buvo 
priimtas Statutas, paruoštas re
miantis nepriklausomos Lie
tuvos ir išeivijos LSS Statu
tais, išrinkta ir paskelbta 
vyriausioji vadovybė. Garbės 
teismas ir Kontrolės komisija. 
Pabrėžta ištikimumas Skauty-
bės idėjai Dievui-Tėvynei-Arti-
mui. apolitinis charakteris ir 
narių apsisprendimas priklau
syti tik vienai ideologinei 
organizacijai. Realiai žvelgiant 
į ateitį, vadovybė įpareigota 

Lietuvos Skau tu sąjungos a tkūr imo suvažiavime Vi ln iu je ba landž io 29-30 d ienomis . I š k.: s. Sta
sys Jameik is , v.s. t .n. Stefa Gedgaudienė, L S Seseri jos V y r i a u s i a s k a u t i n i n k e , L i e tuvos Pe r s i 
tvarkymo Sąjūdžio p i rmininkas Vytau tas L a n d s b e r g i s , LSS T a r y b o s v i c e p i r m i n i n k ė v.s. I r e n a 
Kerelienė ir s. Malkevičienė. N u o t r . L e o n o V a s a u s k o 

tiškoje nuotaikoje, šokant, 
žaidžiant ir dainuojant. Sun
ku buvo nesistebėti, šalia 
vyresniųjų matant ir pačius 
jaunuosius, širdingai traukiant 
senoviškas lietuviškas dainas 
čia pat, gamtoje — tarytum tai 
būtų neseniai girdėto-matyto 
„Ratilio" spektaklio sklindą 
aidai iš anapus vandenyno... 
Saulei leidžiantis svečiai ir daly
viai buvo viena, nedaloma 
lietuviška šeima Tėviškės pa-

nepaliestas, bespalvis. Kiek 
daug tikėjimo, širdies, kiek 
daug skausmo ir vilties slepia 
Katedros sienos! Ir skatina 
ryžtą. 

Suvažiavimui pasibaigus 
Suvažiavimas baigėsi numa

tytu laiku ir tvarka, labai 
pakilioje nuotaikoje. Po suvažia
vimo vykusioje spaudos konfe
rencijoje dalyvavo Lietuvos ir 
išeivijos skautų vadovai. 

Pirmadieni, gegužės 1 d., 
Skautija, su savo vėliavomis, 
gausiai dalyvavo Klaipėdoje 
įvykusiose „Žygio per Atlantą'* 
buriuotojų išleistuvėse. Jach
toms pajudėjus, minios skan
duojamas žodis LIETUVA tu
rėjo daugiau negu vieną 
prasmę... 

Gera buvo jausti nuoširdžiai 
plaukiantį bendravimą, vieną ir 

Atsikūrus ios Lie tuvos Skaučių Seserijos Vyr iaus ia skau t in inke s. Alina 
Dvoreckienė ir jos pavaduotoja ps. Monika Girčytė. 

našioje ir viltingoje nuotaikoje, 
užtikrinant solidų pagrindą toli
mesnei veiklai. Džiugiai nutei
kia faktas, kad, jau dabar, iš
rinktieji pagrindiniai vadovai 
aktyviai dirba su skautų viene
tais, tuo būdu turėdami tie
sioginį kontaktą su organiza
cijos pagrindu. Šalia jų pakan
kamai arti stovi vyresnieji ir 
skautijos veteranai, pasiryžę 
talkinti kur tik begalėdami savo 
žiniomis ir patirtimi. Yra numa
toma ateityje dar labiau 
suintensyvinti šių dviejų grupių 
bendravimą ir bendradarbia
vimą, kad neliktų nė vieno — 
pajėgaus, ar norinčio — 
neįtraukto į skautišką darbą 
saviauklai ir Tėvynės laisvės 
atstatymui. 

Įspūdinga vakaronė 
Šeštadienio vakaronė Kalnų 

parke praėjo tautiniai-skau-

tą pat į rūpes t į , ryžtą ir 
įsipareigojimą dirbti Skautybės 
idėjai, Tėvynės laisvės atga
vimui. Nebuvo amžiaus nei 
nuotolių ribos, nebuvo stokos 
supratimo. 1918 metais užmes
ta skautiškoji juosta, tęsiama už 
Tėvynės ribų ir vėl atnaujinta 
savoje žemėje, švyti tomis 
pačiomis varsomis, kol susilies 
į vieną, nedalijamą raštą lais
voje, nepriklausomoje Lietuvoje. 

LSS vadovybės išeivijoje 
atstovai 

Skaučių Seserijos Vyr. Skau
tininke Stefa Gedgaudienė į 
Vilnių atvyko balandžio 24 
dieną ir turėjo progos dar prieš 
Suvažiavimą sus i t i k t i su 
Vilniaus, Kauno, o vėliau ir 
Klaipėdos vienetais bei vado
vais. TP pavaduotoja v.s. Irena 
Kerelienė atvyko balandžio 28 
dieną. Vėliausiai atvykęs v.s. 

dangėje. Vakaronė baigėsi vėly
vą vakarą impulsyvia eisena į 
Trijų Kryžių kalną. 

Iškilmės Katedroje 
Sekmadienį ankstyvose 

rytmetinėse Mišiose skautams 
Vilniaus katedros Šv. 
Kazimiero koplyčioje pamokslą 
pasakė, ten svečias, v.s. kun. 
Antanas Saulaitis, S.J. Mišių 
pabaigoje buvo pašventinta jūrų 
skautų vėliava. Koplyčia buvo 
sausakimšai pilna. Kas nusakyt 
galės tą jausmą, pirmą kartą 
esant šv. Mišių dalyviu Kated
roje, kai tave supa jūra svetimų 
— ir tuo pačiu taip artimų, savų, 
brangių veidų? Kai matai šimt
mečius kalbant kiekviename 
žingsnyje, girdi istoriją skliau
tuose aidinčiuos vargonų 
tonuose ir beveik jauti sidab-
ro-aukso svori ornamentikoj 
taip iškalbioj... negali išeit išjos 

Atsikūrus ios L i e t u v o s s k a u t u Brolijos V y r i a u s i a s s k a u t i n i n k a s ps. Riman
tas Ulevičius ir jo p a v a d u o t o j a s ps. L a i m o n a s Daujo tas . 

„GERO VĖJO!" LIETUVOS 
BURIUOTOJAMS 

Vaizdel is iš Lietuvos Skau tų sąjungos a t k ū r i m o suvažiavimo, balandžio 29-30 dienomis vykusio 
V i l n i u j e . PrOfsatUnTU r f i m i i n s p M n r . t r T *nnr<. V - I C M B U O 

Po ilgų ir entuziastingų pasi
ruošimų transatlantinei kelio
nei Klaipėda-New Yorkas, ok. 
Lietuvos buriuotojai trimis jach
tomis turėjo pradėti savo is
torinę kelionę š.m. gegužės 1 d. 
Tą dieną jų išlydėti ir laimingos 
kelionės palinkėti Klaipėdon 
susirinko tūkstančiai entuzias
tingai nusiteikusių lietuvių iš 
visos Lietuvos, jų tarpe ir LSS 
vadovai iš JAV-įų — LS Seseri
jos Vyriausia skautininke vs tn 
Stefa Gedgaudienė, LS Tarybos 
vicepirm. vs. Irena Kerelienė ir 
„Skautų aido" redaktorius vs. 
kun. Antanas Saulaitis. 

Išplaukiančius jūreivius, jų 
jachtas ir vėliavas palaimino 
kardinolas Vincentas Slad
kevičius. Oficialiomis kalbomis 
jiems sėkmės linkėjo įvairūs 
pareigūnai. LK partijos sekreto
rius A. Brazauskas ir kt. Kad ir 
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kun. Antanas Saulaitis, S.J., 
grįš paskutinis, turėjęs progą 
dar ir po Suvažiavimo pasidalin
ti savo žiniomis bei patirtimi su 
atsikūrusios Skautijos vadovais. 

St. 

KERNĄ VIETĖS KVIEČIA 

Birželio 2 d., penktadienį, 
J aun imo centro kavinėje 
„Kernavės" tunto skautės 
rengia vakaronę, kurios metu 

iškilmingas buvo atsisveiki
nimas, jachtos nuplaukė tik iki 
uosto vartų, nes iki to laiko dar 
nebuvo gautos vizos. Po didelių 
pastangų vizos pagaliau buvo 
gautos,ir su beveik dviejų sa
vaičių pavėlavimu, gegužės 13 
d., 1 vai. p.p. (vietiniu laiku), 
kelionė buvo pradėta. Jachtos — 
Kauno „Audra" , Klaipėdos 
„Lietuva" ir Vilniaus „Dailė" 
išplaukė. Pakeliui bus susto
jama Lenkijoje, Kielyje ir Stras-
bourge, o tada — platusis Atlan
tas. Kelionė t ruks 30-40 dienų. 
Kelionėje radijo komunikacija 
bus laikoma su Saulium Janusu 
New Yorke. 

Lietuvos buriuotojams Dievo 
palaimos ir ..Gero vėjo" 
kelionėje ir t r iumfališko 
įplaukimo į New Yorko uostą 
linki 

LSS Jūrų skautija. 

OR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tai . 434-SS49 (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. 735-4477; 
Ra* . 246-0067; arba 248-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

' SPECIALYBĖ — NERVŲ (R 
EMOCINĖS LIGOS 

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaskl Road 

Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tai. 4224101 

Valandos pagal susitarimą 

v.s. Irena Kerelienė ir v.s. An
tanas Saulaitis, SJ, padarys 
įdomų ir aktualų pranešimą 
apie Atkuriamąjį Lietuvos 
Skautų sąjungos suvažiavimą 
Vilniuje š.m. balandžio 29-30 d. 
Visa Chicagos skautija kvie
čiama atsilankyti. 

i — 

Dr. Romualdas Povilaitis 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

Kab. tol. LU 5-0344; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42S5 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. tel. 471-3300; rez. 442-9297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 8 . Kedzle Ava., 
Chicago, Nl. 80852 

Pirm., antr., ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

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

>r hemoroidų gydymas 
5540 S. PulMkl Road. T * . 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir ( namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago. IL 
Tai. 478-2112 

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

Vai pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, L t d . 
Marguette Medical Bui ld ing 

6132 S. Kedzie 
Chicago, l L 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

8132 S. Kedzle, Chicago, III. 
Tai. 925-2670 

1185 Dundaa Ava., Elgln. I I I . 80120 
Tai. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

OR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Ambar Chlropractlc — 
5522 S. WoH Rd. 

Wastam Springs, IL 
2484000 

Valandos pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: OLymptc 2-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus 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. , Sutta 324 Ir 

5835 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 
Tol. 588-2980 (veikia 24 va i ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 at Straat 

Kablnato tai. RE 7-1188; 
Razld. 385-4811 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd. , Hickory Hllls, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2818 W. 71 at St. - Tai. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trec. 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Straat 

Tai. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai pirm., antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe — Vidaus >r plaučių ligos 

2838 W. 71 st. St., Chicago, m. 
Tai . : 4380100 

11800 Soutrmest Hlghway 
Palos Holghts, III. 80483 

(312) 361-0220 (312) 381-0222 

Dr. Tumasonio kabinetą poram* 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Straat 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2858 W. 83rd Straat 

Vai antr 1-4 v. p.p ir ketv 2-5 v p.o. 
Šešt pagal susitarimą 

Kablnato tai. 778-2880, roz. 448-884! 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. 585-7755 
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Gorbačiovo opozicija 

JĖGA IR SILPNYBE 
Šiuo metu pasaulio akys yra 

atkreiptos į Sovietų Sąjungą. 
Visi susidomėję, kaip ten 
reikalai vystysis. Gorbačiovas 
su savo didesnėmis laisvės ir 
persitvarkymo idėjomis yra įsi
gijęs platesnio palankumo 
visame pasaulyje, o taip pat ir 
Sovietų Sąjungoje, ypač tarp pa
vergtų tautų, kurios pirmą 
kartą po eilės despotų gali lais
viau atsikvėpti. 

Gorbačiovas sunkius anks
tyvesniuosius varžtus atleido 
dėl trijų priežasčių. Visų pirma 
ryšku, kad jis ir savo įsitiki
nimuose yra žmoniškesnis, 
bevelijąs garsinti posūkį į lais
vesnį režimą, į demokratijos 
pusę. Antra, tas jam buvo svar
bu siekiant sutramdyti biu
rokratų opoziciją. Tai 
daugiausia karjeristų, 
savimeilių minia, kurie dreba, 
kai netenka savų privilegijų, 
pavojus jų iš valstybės malonės 
gaunamoms viloms, specialioms 
krautuvėms, ligoninėms, net ir 
mokykloms. Tvirtai įsikibę į 
išaugusias per eilę dešimtmečių 
privilegijas, jie nenori jų pra
rasti. Gorbačiovas, sumurkdęs 
Stalino žiaurios diktatūros 
režimą ir leidęs jo baisius pa
darinius skelbti, nušlavė taip 
pat piliečių paramą ir pasi
tikėjimą tais, kurie buvo kru
vino Stalino režimo bendradar
biai. Panašiai ir su vėlesnių 
diktatorių, kaip Brežnevas, 
režimu. Jį Gorbačiovas apšaukė 
stagnacijos nešėju ir taip pat 
slopina pasitikėjimą tais, kurie 
buvo su juo. 

Pagaliau Gorbačiovą ir visą 
Sovietų Sąjungą laisvėjimo 
kryptimi verčia eiti ir vaka
riečiai, kurie spaudžia ne vien 
tarptautinėse konferencijose, 
kur jau ir Sovietų Sąjunga 
paskutiniu laiku buvo privers
ta padaryti nuolaidas, prižadėti 
savo krašte paskelbti laisvesnių 
susitarimų dėsnius. Vakariečių 
spaudimas vyksta ne vien poli
tinių derybų keliu, bet ir eko
nominėje srityje. Sovietų ūkis 
prigyveno sunkią krizę. Jiems 
pasidarė būtina jų iki tol 
niekintų kapitalistinių kraštų 
parama, tiesiog neišvengiama. 
Tuo tarpu Vakarų kraštai 
sutinka ekonomines paramas 
teikti tik su sąlyga, jeigu 
Kremlius ne žodžiais, o darbais 
pradės labiau paisyti žmogaus 
ir tautų teisių. Čia suminima 
sąžinės laisvė ir politinių bei 
sąžinės kalinių paleidimas, 
pašto susisiekimo laisvė, spau
dos, susirinkimų, organizacijų 
laisvė. Ir Maskva, norėdama 
nors kiek iš tos ekonominės pra
rajos pakilti, yra priversta paža
dėti daryti nuolaidas žmogaus 
teisių srityje, ir tai daro. Todėl 
dabarties posūkiai laisvės ir 
demokratėjimo kryptimi Mask
vai yra pasidariusi būtinybė, 
nors gal ne visada lengva 
širdimi norima. 
Gorbačiovo politiką iššau
kė pats gyvenimas. Ji gana 
populiari Sovietų Sąjungoje, 
ypač pavergtose tautose, tuo tar
pu opozicijai vadovaujantieji 
biurokratai yra vedami savo 
kastos savimeilės, kas nėra 
populiaru. Žinoma, opozicija 
gali atkreipti dėmesį, kad Gor
bačiovo politika veda į imperi
jos irimą, gal net subyrėjimą. 
Opozicija gali turėti didesnio 
populiarumo Rusijos sovietinėje 
respublikoje, kuriai ypač prie 
širdies užgrobtų, Sovietų 
kontrolėje laikomų tautų 
suvirškinimas, surusinimas, 
tačiau tose tautose ir pačioje 

LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ PARTIJA 

Sovietų Sąjungoje yra didelis 
procentas žmonių su didesniu 
išsimokslinimu, didesniu išsila
vinimu. Pavergtų kitataučių 
tautinė sąmonė gal kartais ilgų 
propagandos dešimtmečių yra 
prislopinta, tačiau ji tebėra gyva 
ir, naujiems vėjams papūtus, 
kaip tą matome Pabaltijy, gyvai 
prasiveržia. Darosi labai nepo
puliarus ne vien politinis, bet ir 
kultūrinis pavergimas. Tą gerai 
ima suvokti ir pačios Sovietų 
Sąjungos inteligentija, ir joje 
yra aukštas nuošimtis prita
riančių Gorbačiovo politikai. In
teligentijai kultūrinės laisvės, 
spaudos laisvės, susibūrimų 
laisvės klausimai svarbesni 
negu pakišama baltos duonos 
riekė. 

Kad Gorbačiovo opozicija 
turėtų jėgą, jiems reikėtų išeiti 
su kokiais naujais, patraukliais 
idealais, o ne vien su savo pri
vilegijų išsaugojimu. Caro 
režimo metu revoliucionieriai 
pasiekė laimėjimo, žadėdami 
laisvę, demokratiją. Dabar šios 
vilionės yra daugiau Gorbačio
vo pusėje, ne jo opozicijos, ir čia 
yra didelė jo opozicijos silpnybė, 
ką neseniai pabrėžė ir Ameriko
je leidžiamas antibolševikinių 
rusų dienraštis „Novoje Russko-
je Slovo", savo skiltyse net per 
du numerius nagrinėdamas 
Sovietų Sąjungoje esančios Gor
bačiovo opozicijos jėgą ir silp
numus. 

Opozicijos jėgai reikalinga pa
trauklių, populiarių siekimų, 
reikia organizacijos, reikia 
karių ir Sovietų atveju enka
vedistų paramos. Tuo tarpu 
Gorbačiovo opozicija neturi 
dalykų, kurie labai sužavėtų 
karius, gal tik išskiriant kai 
kur ias jų privi legijuotas 
viršūnes, bet ir jų skaičių Gor
bačiovas apretino. Enkavedistų 
vadovybėn Gorbačiovas įstatė 
žmogų, kuriam yra pareiškęs 
pasitikėjimą. 

Nors reikia pripažinti, kad 
opozicija prieš Gorbačiovą 
Sovietų Sąjungoje yra stipri, 
tačiau neatrodo, kad ji dabar 
būtų pakankamai pajėgi, 
reikiamai susiorganizavusi, pa
kankamai gyventojų remiama, 
jog galėtų Gorbačiovą nublokš
t i . Žinoma, po l i t in iame 
gyvenime tenka susidurti ir 
pramatyti visokius netikėti
numus. Visada gali atsirasti 
kokia desperatiška grupė, kuri 
galėtų griebtis ir rizikingų 
smurto priemonių, bet šiuo 
metu neatrodo, kad tokiam pro
veržiui pasireikšti būtų didelis 
pagrindas. Gorbačiovas, prieš 
vykdydamas tokį posūkį Sovie
tų Sąjungoje, yra pagrindinai 
dirvą išzondavęs ir žinojo, ką 
darė. 

Jei opozicijos vadams Gor
bačiovas ir gali būti ne prie šir
dies, tai vis dėlto jie žino, kad 
Gorbačiovas yra komunistas, 
taip sakant, jų ideologijos 
žmogus, nors ir besiskiriąs 
taktika. Turint visus šiuos 
dalykus prieš akis, gal ir reikia 
daugiau pritarti Sąjūdžiui Lie
tuvoje, kuris laužia kelius į 
laisvę, bet su atsargumu, saugo
damasis reikalavimų neper
tempti. Labai reikalinga ir Lie
tuvos Laisvės lyga, kuri su savo 
griežtais nepriklausomybės 
reikalavimais žadina tautos 
viltis ir išlaiko gyvus siekimus, 
kartu versdama Maskvą daryti 
didesnes nuolaidas Sąjūdžiui, 
kuris jiems gali atrodyti ne taip 
pavojingas. 

Juoz. Pr. 

Pasikeitus politinei padėčiai, 
Lietuvoje vasario 10 d. atsikū
rė Krikščionių demokratų par
tija. Ja i vadovauja Viktoras 
P e t k u s . Nauja vadovybė 
kreipėsi į vyskupus, prašydami 
moralinės globos ir drauge il
game Pro Memoria išdėstė savo 
pageidavimus, siekiant atstaty
ti, kas per ilgus metus, esant 
sovietinėje okupacijoje, bu
vo pažeista tautos valstybi
niame ir religiniame gyvenime. 

Kard. V. Sladkevičius ir Tel
šių vyskupas A. Vaičius sutiko 
būti partijos dvasiniais globė
jais. 

Pro Memoria tarp kitko rašo
ma: „Su didžiausia pagarba ir 
neužtemdyta istorine atmin
timi, vien t ik gilaus nerimo ir 
kilnių siekių skatinami, su 
pilnu supratimu ir kuklumu 
jausdami ryžtą bei atsiran
dančią galimybę ateiti į pa
galbą, mes kreipiamės į Jus, 
tikėdamiesi galimai didesnio 
dėmesio. 

Su didžiausia pagarba, nes 
joks žemiškasis valdovas ne
vertas tokios pagarbos. 

Su neužtemdyta istorine at
mintimi, nes kas kitas tiek 
nusipelnė istorijai ir žmonijos iš
ganymui. 

Su giliu nerimu, nes prieš 
Dievą ir mūsų Tėvynę jaučiame 
itin didelį dabartinio momento 
atsakingumą, bet kokio delsimo 
ir neveiklumo pavojingumą. 

Atsirandančią galimybę atei
ti į pagalbą regime bundančiose 
mūsų ir visos tautos jėgose, 
kurios, susijungusios su viso 
pasaulio krikščioniškosiomis jė
gomis ir vedamos Dieviškosios 
Apvaizdos, su nauja energija įsi
jungtų į dvasios ir kultūros 
puoselėjimo darbą, kas savo 
ruožtu suteiks naujų jėgų. Die
vui nieko nėra neįmanoma, to
dėl ir mūsų, visada pasikliau
jančiųjų jo pagalba, ryžtas yra 
neišmatuojamai didelis. 

Kreipiamės, nes, anot prof. 
Antano Maceinos, .racionalu ir 
teisinga yra pageidauti tautai 
m a t e r i a l i n ė s didybės t i k 
objektyvinio teisingumo ribose, 
tuo tarpu, kad ne tik yra leista, 
bet ir privaloma pageidauti savo 
t a u t a i maksimum dvasinės 
didybės, kuri, kaip tokia negali 
sueiti su kitų tautų teisėmis". 
Ir jei „laisvė yra pagrindas 
žmogaus santykio su Dievu ar
ba religijos, tai skleisti laisvę, 
kuriant kultūrą, reiškia tuo 
pačiu skleisti ir šį santykį", nes 
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„kultūros kūrimas savo esme 
yra religinis". 

Tikimės dėmesio, nes, kaip 
pastebėjo prof. Stasys Šalkaus
kis, „lietuviai lengvai pasi
duoda likimui ir nebando jo 
nulemti savo valios pasiryži
mu". O dabar, atsiveriant nau
joms galimybėms, ir tuo pačiu 
sudėtingėjant situacijai, ne tik 
abejingumas, bet ir bet koks 
pasyvumas tampa ne tik nepa
geidaujamu, bet ir pražūtingu. 
Ir ne „taika tarnauja tei
singumui, bet teisingumas 
taikai", ir „taikos pedagogika 
neprivalo susilpninti naujose 
kartose teisingumo pajautimo ir 
pasiryžimo aktyviai priešintis 
neteisybei ir prievartai, žinoma, 
būtinos akcijos ribose ir leisti
nomis priemonėmis" (Cit. A. 
Maceina). 

Tebus mūsų kreipimasis pri
imtas ir kaip pagalbos šauks
mas. Kaip sakė dar Adomas 
Mickevičius, lietuvių tauta yra 
„viena iš tautų, tebeliekančių 
laukimo stovyje". 

Toliau smulkiai nusakoma 
visos skriaudos ir gausios sudė
tos aukos dėl ištikimybės savai 
tautai ir Dievo Bažnyčiai žiau
rioje sovietinėje okupacijoe. 
Baigiama pareiškimu: „Todėl, 
atsižvelgiant į visus minėtus 
faktus, o taip pat į tai, kad 
pastaruoju metu sovietinės val
džios (faktiškai Maskvoje) pa
darytos nuolaidos dar labai 
tolimos iki visiško teisingumo 
atstatymo, mes Jus kviečiame 
reikalauti, o taip pat ir visomis 
galimomis priemonėmis kovoti, 
siekiant tų reikalavimų įgy
vendinimo, — kad būtų: 

Grąžinti Bažnyčiai priklausę 
pastatai: bažnyčios, koplyčios, 
vienuolynai, vyskupijų kurijos 
patalpos bei rūmai; parapijų 
salės, namai, klebonijos. 

Paskirtos lėšos ir sudarytos 
sąlygos šių pastatų remontui, 
grąžintas jų konfiskuotas tur
tas. 

Atkurtos vyrų ir moterų 
vienuolijos bei kongregacijos. 

Atkurtos kunigų seminarijos 
Vilniuje ir Telšiuose. 

Atkurta Dvasinė katalikų 
akademija Vilniuje. 

Atkurtas filosofijos-teologijos 
fakultetas Kauno Vytauto D. 
universitete. 

Atkurtos katalikiškos mo
kyklos. 

Atnaujintas fakultatyvinis ti

kybos dėstymas vidurinėse 
mokyklose, technikumuose ir 
pan. 

Atkurtos katalikiškos ir reli
ginės organizacijos. 

Sugrąžintos katal ikiškos 
spaustuvės. 

Atkurta katalikiška spauda ir 
atnaujinta leidyba. 

Paskir t i kapelionai mo
kyklose, ligoninėse, kalėji
muose. 
Svarbiausios religinės šventės 

paskelbtos valstybinėmis. 
Atkurti laisvi ryšiai su viso 

pasaulio katalikais. 
Nutrauktas bet koks kišima

sis į Bažnyčios reikalus. 
Reikalavimai dideli. Dieve 

duok, kad pavyktų ką nors kon
krečiai laimėti. Manau, kad 
mes išeivijoje kovojantiems už 
tautos ir Bažnyčios švenčiausias 
teises turėtume padėti ati
tinkama veikla ir nuoširdžia 
malda. Atėjo laikas, kad visos 
katalikiškos jėgos bei veiksniai 
rastų pagaliau, jei ne pilną vie
nybę, tai bent brolišką bendra
darbiavimą, siekiant padėti 
tiems, kurie dėl kriškčioniškų 
idealų kovoja Lietuvoje. 

VAKARŲ VOKIETIJA 
IR MOLOTOVO-
RIBBENTROPO 

PAKTAS 
JUOZAS VITĖNAS 

Ryšium su 1939 m. Ribbent-
ropo-Molotovo pakto sukaktimi 
kai kurios išeivių organizacijos 
vėl priima nutarimus, kad 
Vakarų Vokietija ir Sovietų 
Sąjunga atšauktų tą paktą ir jo 
slaptus protokolus. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdy
ba savo posėdy Toronte kovo 4-5 
d. priėmė nutarimą „reikalauti, 
kad Sovietų Sąjunga ir Vokie
tijos tą paktą atšauktų" (P. 
Liet., Nr. 4, 1989). Panašiai 
pasisakė ir Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės taryba savo 
pareiškime 1989 kovo 11 d. 
Huettenfelde: „... reikalautina, 
kad Federalinės Vokietijos res
publikos ir Sovietų Sąjungos 
vyriausybės Hitlerio-Stalino 
paktą paskelbtų negaliojančiu, 
pasmerktų pagal jį vykdytą 
politiką ir atitaisytų Pabaltijo 
kraštams padarytas skriaudas, 
grąžinant iš jų atimtą nepri
klausomybę" (P. Liet., Nr. 4, 
1989 balandis, psl. 20). 

Tokie reikalavimai Vakarų 
Vokietijos atžvilgiu tarsi rodo, 
kad ji niekada nėra pasisakius 
dėl šio pakto ir todėl jo 
sukakties proga yra svarbu iš
gauti jos pareiškimą. Tačiau iš 
tikro Vakarų Vokietija tuo 
reikalu jau ne kar tą yra 
pasisakius. Vakarų Vokietijos 
ambasados Londone ministeris 
patarėjas dr. Eike Braclo Pa-
baltiečių tarybos pirmininkui 
1987 spalio 21d. laiške atsakė 
dėl Molotovo-Ribbentropo pakto 
galiojimo. 

Vakarų Vokietijos požiūriu, 
Molotovo-Ribbentropo paktas 
nustojo galios, kai Vokie
tijos reichas užpuolė Sovietų 
Sąjungą, todėl tiek paktas, tiek 
jo slapti protokolai teisiškai 
nesaisto Vakarų Vokietijos. Ir 

tai įrodyti nereikia jokio spe
cialaus pareiškimo ar 
susitarimo. 

Vakarų Vokietijos vyriausybė 
tai yra keliomis progomis pa
reiškusi. Tačiau dar atsiranda 
veikėjų ir organizacijų, kurios 
tarsi šių pareiškimų nežino ar 
juos ignoruoja ir priima nuta
rimus reikalauti, kad Molo-
tovo-Ribbe. tropo paktas su 
slaptais protokolais būtų 
atšauktas, riet kiek kartų Vaka
rų Vokietija turi pakartoti 
tokius pareiškimus? Juk toks 
nuolatinis reikalavimas gali jai 
įkyrėti ir tuo pakenkti geriems 
santykiams. 

Vakarų Vokietija ne tik laiko 
Molotovo-Ribbentropo paktą su 
slaptais protokolais negalio
jančiu, bet taip pat yra daug 
kartų pareiškusi, kad nepri
pažįsta ir Lietuvos aneksijos 
prie Sovietų Sąjungos. 

Vakarų Vokietijos nusista
tymas dėl Molotovo-Ribbentropo 
pakto galiojimo ir Pabaltijo 
aneksijos yra aiškiai išdėstytas 
ir turėtų būti visiems žinomas. 

Kitas dalykas yra su Sovietų 
Sąjunga, kuri yra Lietuvą 
užgrobusi, ir nuo jos priklauso 
Molotovo-Ribbentropo pakto su 
slaptais protokolais padarinių 
panaikinimas bei Lietuvai 
laisvės grąžinimas. Tačiau iki 
šiol ji nėra šių dokumentų viešai 
paskelbusi ar pripažinusi jų 
buvimą. Lietuvos komunistų 
partija yra paprašiusi Maskvą 
dėl jų pasisakyt i . Kaip 
pranešama, yra sudaryta komi
sija, kuri šį klausimą svarsto. 
Yra tikimasi, kad sprendimas 
bus padarytas sovietų komunis
tų partijos konferencijoje šią 
vasarą. 

Kol dar sprendimas nepa

darytas , svarbu spausti 
Maskvą, kad ji pripažintų Molo
tovo-Ribbentropo paktą su slap
tais protokolais ir panaikintų jo 
padarinius, grąžindama Pa
baltijo valstybėms nepriklau
somybę. Čia daug galėtų pa
gelbėti laisvosios valstybės, pa
ragindamas Maskvą šio pakto 
sukakties proga tai padaryti. 

Atrodo, kad toks kreipimasis 
į laisvąsias valstybes dėl šios pa
galbos ir būtų svarbiausia 
išeivijos pastanga dabar padėti 
okupuotai Lietuvai, o ne 
reikalavimas pareiškimų, kurie 
jau daugelį kartų yra pakartoti. 

Reikia pasidžiaugti, kad šiuo 
reikalu jau rūpinamasi. Kaip 
pranešama, dvidešimt aštuoni 
Amerikos senatoriai pasiuntė 
prez. Bushui laišką^ prašydami 
įpareigoti valstybės sekretorių 
Bakerį, kad jis peržiūrėtų 
Amerikos politiką Pabaltijo 
valstybių klausimais ir kad 
Amerika realiau padėtų joms 
atgauti savo laisvę (Draugas, 
Nr. 82). 

Taip pat žinoma, kad Molo
tovo-Ribbentropo pakto su
kakties proga ruošiama rezoliu
cija, kuri bus pateikta Amerikos 
kongresui priimti. Rezoliucijoje 
kongresas prašo prez. Bushą 
įpareigoti valstybės sekretorių 
Bakerį. kad jis imtųsi visų gali
mų diplomatinių priemonių 
Sovietų Sąjungai paveikti, kad 
ji ati taisytų Molotovo-
Ribbentropo pakto ir jo slaptų 
protokolų pasekmes Pabaltijo 
valstybėms, sugrąžindama joms 
nepriklausomybę. 

SUŽEISTAI - 900,000 DOL. 

Teisme iškelta byla buvo nu
traukta, kai Chicagos miestas 
sutiko sumokėti 400.000 dol., o 
A. D. Conner sunkvežimių 
bendrovė 500.000 dol. Indianos 
moteriai Ania Stone, 52 m. Jos 
automobilis sugedo važiuojant 
Dan Ryan greitkeliu 1986 m. Ji 
ėjo skersai greitkelį, norėdama 
pasiekti gazolino stotį. Ją pama
tęs policininkas stengėsi padėti 
pereiti. Tuo metu užlėkė ant jų 
sunkvežimis ir abiems sulaužė 
kojas. 

SVETIMŠALIŲ LEGIONE 
VALIUS KUTKEVIČIUS 

Nuostaba, o ne abejonė, yra 
žinojimo šaknis. 

A. J. Neschel 

Tikiu, kad pirmas įrodymas, 
jog žmogus yra didelis, tai jo 
nusižeminimas. Ruskin 

Vogti iš draugų, žinoma, negalima. Bausmė 
daugiausia būna keletas dienų kalėjimo. Tie, kurių ne
gali sutvarkyti, ar kurie bando dezertyruoti, gali 
pakliūti į drausmės kuopą, kuri buvo Colombecher prie 
Saharos. Ten reikia skaldyti akmenis su kūju, o puska
rininkis gali laisvai vartoti botagą. Mūsų dalinyje tokių 
neklaužadų nebuvo. Vėliau mus išvesdavo trumpiems 
žygiams. Dainuodavome prancūziškai ir vokiškai. Kai 
kuriems naujokams buvo sunku pakęsti tokį gyvenimą. 
J ie mėgindavo pabėgti. 

Šalia manęs gulėjo ukrainietis, už jo lenkas ir vie
nas vokietis. Jie ir nutarė pabėgti. Ukrainietis man 
pasakė net savo planus. Kol dar žiemos laikas ir 
kalnuose galima rasti vandens, jie mėgins keliauti 
pajūriais iki Aleksandrijos uosto. 

Vieną vakarą prieš patikrinimą jie visi trys ir 
dingo, o apie mane liko trys tuščios lovos. Tų pabėgėlių 
likimo nesužinojau. 

Po trijų mėnesių buvimas kiek palengvėjo ir 
gavome tuos, užsirašinėti prižadėtus, 5000 frankų. 
Atrodo daug, bet tuo laiku vienas doleris vertas 300 
frankų. Juos kareiviai greit prašvilpė. Išėję į miestą 
pragėrė arba paliko pas merginas, nes kur tik legionas 
stovi, ten jiems ir merginų yra. Jos irgi valdžios priežiū
roj. Jei kareivis kitur gautų kokią venerinę ligą, tai 
gautų dar ir kalėjimo. Vėliau eidavome į kalnus į 
šaudyklą mokytis šaudyti. 

Vieną kartą paskyrė mane toliau nuo šaudyklos į 
sargybą žiūrėti, kad koks keliaujantis arabas neprieitų 
arti prie šaudyklos, nes, kai vyrai šaudo, tai kulkos kar
tais rikošetuoja ir gali praeiviui pataikyti. 

Aš tuo laiku gaudavau lietuviškos spaudos, tai 
buvau įsidėjęs į kišenę iš Vokietijos atsiųstus Žiburius. 
Išsitraukęs pradėjau skaityti^Nepamačiau nei iš kur, 
kai raitas prieš mane atsirado kuopos kapitonas ir 
paklausė, ką aš čia darau. Pasakiau, kad skaitau. 
Tuomet jis griebė mano Žiburius ir labai užpykęs 
pasakė, kad legione politika neužsiimama. Apšaukė ir 
maniau, kad nubaus, bet taip ir praėjo. 

Panašus įvykis už kelių mėnesių vėl pasitaikė. 
Vieną dieną puskarininkis liepė nueiti pas kapitoną. 
Kai įėjau, jis man rodo knygą. Kurios viršelis buvo su 
raudonu voru. Klausia, kas man ją atsiuntė. Sakau: 
„Nežinau, pone kapitone. Nematau adreso". Jis ir sako: 
„Imk, skaityk, o perskaitęs, ateik pasakyti, ką rašo". 
Padėkojau ir išėjau. Per dvi savaites perskaičiau. Buvo 
pulkininko Petruičio knyga vardu „Kaip jie mus 
sušaudė". 

Vieną rytą, kai reikėjo eiti į užsiėmimus, aš sakau 
puskarininkiui, kad einu pas kapitoną. Jis sako, kad 
neužsirašiau iš vakaro. Kai pasakiau, kad kapitonas 
man liepė ateiti, puskarininkis nusileido. Susitvarkęs, 
nusiblizginęs batus, pasibeldžiau į kapitono duris. įėjęs 
atraportavau. Jis klausia, kas atsitiko. Sakau, nieko. 
Atėjau papasakoti apie tą knygą. Liepė pasakoti. Pa
pasakojau, kaip mokėjau ir dar pridėjau: „Pone 
kapitone, kas toje knygoje yra surašyta, viskas teisybė, 
ir tas žmogus, kur rašė, tebėra gyvas liudininkas". Dar 
paklausė, ar aš toli gyvenau nuo Kauno, ir leido išeiti. 

Taip mano artimesnė pažintis su kapitonu ir pasi
baigė. Atrodo, kad buvo geras žmogus. Kas žino, gal 
kiek mokėjo ir lietuviškai. 

Tam pačiam daliny buvo jugoslavai dvynukai. Ne
galima buvo vieno nuo kito atskirti, tokie buvo vienodi. 
Kai skirdavo vieną eiti sargybos, tai kitas pats kartu 
eidavo. Buvo neišskiriami. Žiūriu, vieną dieną jie savo 
kalba garsiai lyg barasi, paskum pasidavė rankas ir 
apsikabino. Pasirodo, kad prisižadėjo niekada vienas 
nuo kito nesiskirti, o legione tai padaryti buvo sunku. 
Vis tiek jie nuėjo pas kapitoną ir jam išdrožė: tegu daro 
ką nori, bet jie nesiskirs. Atrodo, kad laimėjo. Po trejų 
metų buvau juos susitikęs. Atrodė labiau subrendę ir 
abudu turėjo po vieną juostelę ant rankovės — buvo 
pakelti į pirmą klasę. 

Dienos ėjo nuobodžiai. Kartą, man stoviniuojant 
prie raštinės, prancūzų policija atvarė du civiliškai ap
sirengusius, gražiai nuaugusius jaunuolius. Niekad 
nebuvau jų matęs. Pro šalį ėjo kuopos adjutantas. Jo 
laipsnis mažesnis už karininko, bet uniforma labai 

panaši. Jis stabtelėjo ir paklausė, ar moku kirpti 
plaukus. Pasakiau, kad nemoku, bet vis tiek tuoj mano 
rankoje atsirado plaukų kirpimo mašinėlė ir liepė 
abiem nukirpti plaukus. 

Pradėjau kirpti. Po plaukais buvo kruvinos žaiz
dos. Aišku, jie buvo sumušti. Mačiau, kad skauda. Kir-
pau ir atsiprašinėjau. Kai baigiau kirpti, adjutantas 
ir sako jiems, kad čia nėra nei karalių, nei karalienės, 
čia yra prancūzų respublika, o čia Svetimšalių legionas. 

Pasirodė, kad tie du vyrai buvo anglai, pabėgę iŠ 
legiono. Po to jis pašaukė du legionierius, liepė atnešti 
maišus ir kastuvus. Netoli buvo smėlio krūva. Suim
tieji turėjo pilti tą smėlį į maišus, pagal švilpuką bėgti 
su smėlio maišais apie 40 žingsnių, išpilti, sugrįžti atgal 
ir vėl tą patį kartoti. Net gaila buvo žiūrėti. Kur juos 
paskui padėjo, nežinau. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. gegužės mėn. 17 d. 

BOSTONO ŽINIOS 
VAJUS ŠALPOS 

REIKALAMS 

Balfo 17-tojo skyriaus Bostone 
metinis aukų vajus baigtas. Juo 
sudaryta ir Balfo centrui į 
Chicagą pasiųsta 1,990 dol. Tai 
420 dolerių daugiau, negu 
ankstyvesniais metais. I vajų 
įsijungė ne tik Bostono ir 
artimųjų apylinkių lietuviai, 
bet taip pat Cape Codo lietuvių 
dalis. Balfo skyriaus valdyba 
dėkinga visiems, kurie tą vajų 
parėmė ir prisidėjo prie reikal
ingos paramos sudarymo varge 
atsidūrusiems lietuviams. O 
tokių visur netrūksta. 

LIETUVIAI FESTIVALYJE 

Kasmet Natick mieste ren
giami New England Folk Dance 
festivaliai, kuriuose visuomet 
dalyvauja Bostono lietuvių tau
tinių šokių sambūris. Ir šiemet 
lietuviai buvo to festivalio susi
domėjimo centre. Festivalis 
vyko tris dienas, nuo balandžio 
21 d. iki 23 d. imtinai. Šeštadie
nį jame šoko lietuvių vaikų 
grupė, o sekmadienį — pagrin
dinė grupė. Dideliu pasisekimu 
festivalyje veikė lietuviškų 
valgių stalas. Jis davė gražaus 
pelno. 

PRAKASTA ŽEMĖ 
PAMINKLUI 

Prie Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčios Brocktone 
numatyto pastatyti žuvusiems 
už Lietuvos laisvę paminklo 
komitetas svarstė gautus to pa
minklo projektus ir nutarė 
paminklą statyti pagal Juozo 
Stašaičio paruoštą projektą. 
Balandžio 30 d. prakasta žemė 
to paminklo statybai. Tatai 
atliko vysk. Paulius Baltakis, 
komiteto garbės pirmininkas 
klebonas kun. Petras Šakalys, 
komiteto pirmininkas Romual
das Bielkevičius, ir adv. William 
Pribušauskas. 

PAŠVENTINTA 
PAMINKLINĖ LENTA 

Balandžio 30 d. po pietų Šv. 

ankstyvesnį komiteto pilnaties 
nutarimą perduodamas Lietu
vių Religinei šalpai New Yorke. 

LANKĖSI 
VYSK. P . BALTAKIS 

Vysk. Paulius Baltakis ba
landžio 30 d. lankėsi Brocktone 
ir Bostone. Tą dieną prieš pie
tus jis atnašavo šv. Mišias Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje Brocktone, pasakė 
pamokslą, iškeldamas šių dienų 
įvykius Lietuvoje. Suteikė 
sutvir t inimo sakramentą. 
Prakasė žemę prie bažnyčios 
numatytam statyti paminklui 
žuvusiems už Lietuvos laisvę, o 
vėliau salėje po bažnyčia padarė 
platų ir įdomų pranešimą apie 
savo kelionę į Lietuvą, atsa
kinėjo į įvairius klausimus. 
Pamaldų metu bažnyčia buvo 
pilna žmonių, kurių tarpe daug 
ki ta taučių. Po pietų Šv. 
Kryžiaus katedroje Bostone 
vysk. Paulius Baltakis pašven
tino Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties memorialinę lentą ir 
išskrido atgal į New Yorką. 
Taigi, vienu ats i lankymu 
vyskupas atliko daug reikšmin
gų darbų. 

KUN. ALF. 
SVARINSKO 

KANČIŲ KELIAS 

LANKĖSI 
DR. L. KRIAUČELIŪNAS 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos centro pirmininkas dr. 
Leonas Kriaučeliūnas lankėsi 
Bostone. Gegužės 6 d. j is 
dalyvavo sąjungos vietos 
skyriaus narių metiniame susi
rinkime, padarė pranešimą 
aktualiais klausimais, tarėsi 
įvairiais sąjungos ir skyriaus 
reikalais. 

. C"— — . - '• -

METINIS SUSIRINKIMAS 

Gegužės 6 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos patalpo
se įvyko Tautinės Sąjungos 
Bostono skyriaus narių metinis 
susirinkimas. Jį pravedė dr. 
Algirdas Budreckis, sekreto
riaujant Antanui Januškai. 
Susirinkime išklausyti praneši
mai apie veiklą, pasidalinta 
mintimis įvairiais reikalais su 

Po ilgų pastangų pavergtoje 
Tėvynėje ir čia per JAV valdžios 
pareigūnų nuolatinį priminimą 
kun. Alfonsas Svarinskas buvo 
paleistas, nebaigęs trėmimo 
bausmės. Jo stipri, užgrūdinta 
asmenybė pakėlė fizinį ir 
moralinį spaudimą, jis išėjo 
nugalėtoju. 

Iškviestas Vokietijon vysk. A. 
Deksnio, jis, atgavęs sveikatą, 
ruošiasi atvykti į JAV-bes, kur 
jis lankys stambesnes lietuvių 
kolonijas, Chicagoje jam ruo
šiamos sutiktuvės birželio 4 d. 
Jaunimo centre. 

Kun. A. Svarinskas yra lie
tuviškojo kaimo vaikas, gimęs 
1925 m. sausio 21 d. Kadrėnų 
kaime, Deltuvos valsčiuje, Uk
mergės apskrityje. Baigęs Vidiš
kių pradžios mokyklą ir Deltu
vos progimnazija, buvo įstojęs į 
Ukmergės mokytojų seminariją, 
bet jos nebaigė. 1943 m. įstojo į 
Kauno kunigų seminariją, bet ir 
šios nesuspėjo užbaigti, nes 
1946 m. buvo suimtas ir žiauriai 
tardytas įvairiuose kalėjimuo
se. Nuteistas ir buvo išsiųs
tas į lagerį, kur gavo felčerio 
pareigas prie sunkiai sergan
čių ligonių, kuriems jis nešė 
paguodą ir suraminimą. Jis 
visiems teikdavo pagalbą ir 
savo meiliu elgesiu užsitarnavo 
visų pagarbą. Draugavo su švie
sesnėmis asmenybėmis ir taip 
plėtė savo žinių bagažą. Savo 
principuose jis buvo nepalau
žiamas. 1948 m. tėvams 
rašytame laiške iš Intos lagerio 
jis taip sako:, jei žūsiu, Tėvyne, 
žinoki, jog už laisvę miriau su 
daina"... 

Po Stalino mirties jis drąsiai 
pareikalavo religinės laisvės 
kaliniams. 1954 m. spalio 3 d. 
Abezės lageryje jis gavo kunigo 
šventimus iš vysk. P. Rama
nausko. Po dvejų metų 1956 m. 
grįžo į Lietuvą. Valdžios 
atstovai sutiko jį nedraugiškai, 
bet tikintieji priėmė jį su meile. 
Tuo metu jis buvo paskirtas Ku
lautuvon vikaru. Ten jam sekėsi 
apaštalauti, o jo biblioteka vi
liojo vasarotojus. Net komjau
nuoliai jam pagelbėdavo su kas
tuvais ir talkindavo jaunam vi

karui atlikti įvairius darbus. Po 
to dažnai jie susirinkdavo į jo 
mažą kambarėlį ir nuoširdžiai 
diskutuodavo. Valdžiai nepa
tiko tokia kunigo veikla, bet 
suimti dar neišdrįso. Tik buvo 
perkeldintas į didesnę Bety
galos parapiją. Čia teišbuvo vos 
du mėnesius. Saugumo buvo 
apkaltintas antitarybine veikla. 
Dviem liudininkams atsisakius 
prieš jį liudyti, liko tik viena 
komjaunimo sekretorė Mali
nauskaitė. Bet jiems užteko tos 
vienos liudijimo. Kun. A. Sva
rinskas buvo nuteistas šešeriems 
metams lagerio. Bet jis ir ten 
būdamas apaštalavo, tad jį per
kėlė į mažą lageriuką, kad 
nedarytų „neigiamos" įtakos 
kit iems kaliniams. Čia jis 
susitiko ir su ukrainiečių unitų 
būsimuoju kardinolu J. Slipyj. 
Net lagerio viršininkas prašė jį 
pasimelsti jo intencija. 

:1964 m. kun. A. Svarinskas 
išėjo į laisvę ir ėmė darbuotis 
dzūkų krašte Miroslave. 1971 
m. skiriamas į Igliaukos para
piją klebonu. Jam ten atvykus, 
vos kelios moterėlės ateidavo 
bažnyčion, tačiau kun. A. 
Svarinskas savo pamokslais ir 
uolumu greit patraukė daug 
jaunimo. Saugumas ėmė niršti 
ir jį apkaltino LKB Kronikos 
leidimu, nors tam jokių įrodymų 
neturėjo. Jis bažnyčioj papa
sakojo apie saugumiečių 
grasinimus, tad žmonės sujudo 
ir šie, nieko nepešę, turėjo 
išvykti. 

Pagaliau 1976 m. kun. A. 
Svarinskas skiriamas į didelę 
Viduklės parapiją. Ir čia jis 
pasineria į sielovados darbą, 
suremontuoja apgriuvusią baž

nyčią ir patraukia į save jau
nimą. Ten jis išbuvo septynerius 
metus. Susikūrus Tikinčiųjų 
teisėms ginti katalikų komi
tetui, kun. A. Svarinskas ten 
įsijungė ir tuo užs i t raukė 
saugumo nemalonę. Taip jis 
1983 m. sausio 26 d. suimamas 
Raseiniuose. Norint su juo susi
doroti, sufabrkikuojama byla. 

Sujudo visos Lietuvos tikin
tieji , ėmė siųsti Lie tuvos 
ministerių tarybai ir pačiam 
Sov. Rusijos generaliniam sek
retoriui Jurijui Andropovui 
prašymus su t ūks t anč i a i s 
parašų. Net pasisiūlė eiti įkai
tais už jį atlikti bausmę 9 jau
nuoliai (2 vyrai ir 7 moterys bei 
mergaitės) ir tam tikslui parašė 
pareiškimus, bet nebuvo priim
ti. Telšių ir kitų vyskupijų 
kunigai irgi rašė pareiškimus 
su šimtais parašų, reikalaudami 
paleisti kun. A. Svarinską ir dar 
du nuteistus kunigus Joną 
Kastytį Matulionį ir Sigitą 
Tamkevičių. Bet v i skas 
atsimušdavo lyg į akmeninę 
sieną. 

Tačiau ta siena nebeatlaikė 
pasaulio opinijos spaudimo, ir 
jie pagaliau buvo paleisti. Kun. 
A. Svarinskui duotas leidimas 
išvykti į Vak. Vokietiją. Taip po 
daugelio žmonių pastangų šis 
didysis sąžinės kovotojas vėl 
laisvas. Pats popiežius jį priėmė. 
O dabar Chicagos lietuviai pa
garbiai jį sutiks ir jį išklausys. 
Jis turi labai daug ką mums pa
pasakoti. 

A P B 

CLASSIFIED GUIDE 

PRANCŪZŲ PARODA 
Chicagoje Hilton viešbuty 

buvo atidaryta prancūzų madų 
paroda. Šiemet Prancūzija 
švenčia 200 sukakt į nuo 
ka ra l i aus nuver t imo ir 
respublikos paskelbimo. Jų 
tautinė šventė bus liepos 14 d., 
rišama su Bastilijos kalėjimo 
paėmimu. 

Sakramento koplyčioje Šv. Kry- centro pirmininku dr. Leonu 
žiaus katedroje Bostone pašven
tinta Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties memorialinė lenta. 
Pašventinimą atliko vysk. Pau
lius Baltakis, dalyvaujant vietos 
ir apylinkės lietuviams kuni
gams bei pasauliečiams. Mišpa
rų metu giesmėms vadovavo Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos klebo
nas kun Vincas Valkavičius iš 
Norwoodo. Tuo baigtas Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakties 
minėjimo komiteto darbas. Ko
miteto pirmininku buvo Vikto
ras Kubilius iš Westwoodo. 
Sumokėjus visas minėjimo išlai
das, eventualus likutis pagal 

Kriaučeliūnu, patvi r t in ta 
finansinė apyskaita, išrinkta 
nauja valdyba ir kontrolės ko
misija. Susirinkime dalyvavo 
daug jaunosios kartos narių. 
Daugiausia iš jų sudaryta nau
joji skyriaus valdyba, kuri pasis
kirstys pareigomis. Kasmet 
skyrius skiria daug aukų įvai
riems lietuviškiems reikalamas. 
Šiemet tatai bus padaryta 
vėliau, kai valdyba ruoš ir susi
rinkimui pateiks tų aukų pa
skirstymo planą, atremtą į praė
jusiais metais gautą skyriaus 
pelną. 

P.V. 

„LAISVĖS VARPAS" 

Vienintelė lietuvių greito 
viešo susižinojimo "priemonė 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
yra „Laisvės Varpo" lietuvių 
radijo programa. Ji perduodama 
lietuvių ir anglų kalba kiekvie
ną sekmadienį 9:00 -10:00 vai. 
ryto iš radijo stoties WCAV -
FM 98. Jos vedėju yra Petras 
Viščinis, 173 Arthur St., Brock-
ton, MA. 02402, telefonas: (308) 
586-7209. Programos metu sku
biais reikalais skambinti į radi
jo stotį telefonu: (508) 587-9898. 

£^3 midlcincl Fcclcral 
• • • • • •^•^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

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

925-7400 254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

WP: 
t DŪMUOS* 
LEN0ER 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arbarorite būti 
Rimo Stankau* Klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

m mis. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži-, 
nmgai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INC0U6 TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

77»-2233 

! 

For salo in Worth, IL large, clean 
brick ranch, 3 bdrm., new kitchen, new 
fam. rm., din. rm., living rm., hobby 
rm.; iy4 bath, fire place; 2Vz car 
garage + much more; low taxes. 
$118,500. Call 361-4889. 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris* 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

S9S3 S. Kedzk* Ave. 
Chlcago, IL 60629 

ToL 436-7676 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M OV I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Streat 

Te l . — G A 4-8654 

ARA REALTORS, INC. 
PERKANT PARDUODANT NAMĄ 
ar bet kokią nekilnojamą nuosavy
bę, sąžiningai ir mielai jums patar
naus 

VALDA PAŠKUS 
* kalba lietuviškai 
* namų įvertinimas — veltui. 
5964222 857-7167 

FOR RENT 

E L E K T R O S 
(VEDINIAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

laikome garažo daiktų pasi-
dėjimui Marąuette Parko arba 
Gage Parko apyl. skambinti po 6 
v.v. B. Serapinui, 636-2960. 

Modernus, 2 mieg. kamb. butas, 
naujai '̂ dekoruotas, su šiluma; 71 St. 
& Francisco apyl. priešais Marquette 
Parką. $435 + užstatas. Skambinti 
436-0844. Kalbėt angliškai. 

Lemonte i inuomojamas 2 
mieg. kamb. butas su šiluma. Ar
ti susisiekimas. 

Skambinti 257-5724. 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
Lithuanian Worid Youth Association 
1011 CoHege Street, Toronto, Omano, Canada M6H1A8 (416) 588-8141 

KAS? PUS Sąskrydis 
KUR? Vasario 16-os gimnazijos patalpose, Vakarų 

Vokietijoje 
KADA? liepos 7-10 d. 
KODĖL? Susipažinti su įvairių organizacijų atstovais 

iš Lietuvos ir išeivijos, svarstyti ryšių 
palaikymą ir nagrinėti, konkrečių projektų 
galimybes 

KAS DALYVAUS? BUS ATSTOVAUTI: 
I i Lietuvos: 

Sąjūdis 
Ateitininkų federacija 
Skautai 
Vilniaus moksleiviai (gimnazistai) 
Lietuvos studentai 
Lituanikos atstovas 

Ii užsienio: 

P U S kraštų pirmininkai 
Išeivijos organizacijų atstovai 
(vairūs žinovai 
* Ar Jūsų jaunimo organizacija/apylinkė bus atstovauta? 

KREIPKITĖS Į: 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungą (adresas ir # viršuje) 
Mirga šaltimiraitė tele: (416) 762-0667 
Rita Rudaitytė tele: (613) 231-7636 

REGISTRACIJOS TERMINAS: 
gegulės 31 d. 1989. 

Lietuva atgimsta. Lietuviškas jaunimas visame pasaulyje yra 
paveiktas ir atidžiai seka dabartinius įvykius savo protėvių žemėje. Kaip 
galime mes išeivijoje efektingiausiu būdu paremti mūsų tautiečių 
pastangas? 

šią vasarą Vasario 16-tos gimnazijos patalpose j vyks Sąskrydis, 
kuriame susirūpinęs jaunimas iš viso pasaulio kampų galės pasidalinti 
mintimis su žmonėmis, kurie vadovauja Sitam judėjimui. 

štai istorinis momentas! Panaudokite jį! Kartu mes galime būti dar 
viena šito judėjimo jėga. Mes esame vienos tautos vaikai! 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tat. 585-6624 

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

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 
Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 

gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas, šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9.50 dol. Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629. 

Tadas Navickas 
ALYTUS 

Ir jo apylinkės 
šioje monografijoje autorius duoda daugybę geografinių 

ir istorinių žinių apie Dzūkijos sostinę ir plačiąsias apylinkes. 
288 psl. knyga iliustruota 66 senojo ir dabartinio Alytaus 
nuotraukomis ir 5 žemėlapiais, kurie atskleidžia nuostabų 
Alytaus ir jo apylinkių grožį, su kuriuo verta susipažinti ne 
tik dzūkams, bet ir iš kitų vietovių kilusiems lietuviams. 

Išleido Lietuvių istorijos draugija, (rišta kietais viršeliais. 
Kaina su persiuntimu 20 dol. Illinois gyventojai dar prideda 
1.44 dol. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti „Draugo" 
adresu. 

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDAS 
renka, leidžia ir skleidžia Mažąją Lietuvą liečiančią medžiagą, 
jos istoriją, kalbą, etnografiją, praeitį ir ateitį, parodydamas 
pasauliui, kad Mažoji Lietuva (dab. Kalimngrad oblast) nuo 
amžių baltiškas-lietuviškas kraštas. 

Tam pritardama(s), siunčiu auką$ Foundation of 
Lithuania Minor, c/o Ramūnas Buntinas, 908 Rob Roy Rače, 
Downers Grove, III. 60516 

Vardas, Pavardė 

Adresas 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, FL 

LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS VAKARAS 

Balandžio 15 d. St. Petersbur-
go „ S a u l ė s " l i tuanis t inė 
mokykla lietuvių klubo patal
pose surengė tradicinį, metinį 
vakarą, kuriame dalyvavo apie 
150 svečių. Vieną valandą prieš 
programą buvo atidaryta moki
nių parodėlė. Visų mokinių per 
metus padaryti rankų darbai 
labai gražiai išdėstyti paveikslų 
pavidale su užrašais. Vyresnio
jo mokinio Stepo Hileman 
Pranckūno 14 m. paveikslai 
paišyti aliejiniais dažais viliote 
viliojo sustoti ir pamastyti, jo 
darbai lyg seno menininko, o jis 
iš tikrųjų tik dabar stengiasi at
pažinti savo meninius gabumus. 
Ant kitos sienos buvo iškabinti 
siuvinėti paveikslai — jų iš viso 
15, — anksčiau buvusios litua- . 
nistinės mokyklos mokinės 
Rasos Lašinskaitės. Jie sužavėjo 
visus svečius. 

Vakarą atidarė mokyklos ve
dėja Aurelija L. Žalneriūnai-
tė-Robertson, pasveikindama 
susirinkusius ir pakviesdama 
invokacijai kun. V. Zakarą. 
Gražiai išpuoštoje scenoje 
turėjome apipavidalinimą Vyt. 
Gružo dėka, persikėlėme į kitą 
šimtmetį matydami Maironio, 
Vytauto Didžiojo ir Gedimino 
portretus. Ir kraštuose lie-

. tuviškos juostos su gražiai 
išrašytais eilėraščiais. „Koks 
džiaugsmas tu rė t i šiuos 
mokinius", pradėjo savo trumpą 
žodį mokyklos vedėja Aurelija. 
„Kiekvienas yra skirtingas ir 
kiekvieno pastangos mums yra 
brangios ir labai įvertintos. 
Dabar yra pats laikas jiems 
įžiebti lietuvišką žodį, papro
čius, Lietuvos meilę, nes vėliau, 
kai paaugs neturėdami stipraus 
lietuviško pagrindo, papūtus 
stipresniam vėjui, jie nuriedės. 
O mes to nenorime, mūsų tiks
las juos išmokyti lietuviškai kal
bėti, suprasti mūsų dvasią, 
pasekti mus, vėliau užimti 
mūsų vietas ir ginti tai, ką pro
seniai gynė". 

„Dabar „Saulės' mokiniai 
paskaitys parašytą Reginos 
Kučienės „Rinktinę", pritai
kytą mokiniams „Lietuva ir 
Maironis". Kučienė yra dabar
tinė Švietimo tarybos pirmi
ninkė. Po trumpo kiekvieno mo
kinio apibūdinimo išėio i scena 
po vieną. Šiuo momentu apie 
juos kalbama — Raminta Moore 
11 metų, 5-to skyriaus mokinė, 
Stepas Hileman Pranckūnas,14 
metų, besimokančių lietuviš
kai skyriuje, Kristina Clark 
Kynaitė 10 metų, besimokančių 
lietuviškai klasėje, Virginija 
Hileman Pranckūnaitė, Stepo 
mama, besimokančių lietuviš
kai skyriuje, ir Julius Degėsy s, 
6 metų, pirmojo skyriaus moki-
nys,gerai kalbąs lietuviškai, dr. 
Gintaro Degėsio sūnus, dr. K. 
Bobelio anūkas. Jie skaitė labai 
gražiai, nors kartais vieną ar 
kitą žiodį kirčiuodavo neteisin
gai, taip sukeldami publikos 
nusišypsojimą. Šį skaitymą pa
ruošė mokytojos A. Robertson ir 
Rita Moore. 

Iš eilės buvo vienas tautinis 
šokis, kurį paruošė Aurelija L. 
Žalnieriūnaitė-Robertson ir 
drauge šoko su jais, visi pradėjo 
dainuoti „Plaukė žąselė per eže
rėlį"... Šoko šie mokiniai: 
Viktutė Krulikaitė, Kristina 
Clark, Mikas Degėsys, Ramin
ta Moore, Stepas Hileman, 
Kristina Sabalytė-K ir Julius 
Degėsys. Mokinių programa — 
buvo mažųjų vaikučių — dar
želio mokinukų eilėraščiai. Su 
jais pasidarbavo jų mamytės ir 
jų močiutės, žinoma, ir darželio 
mokytoja Aurelija L.Z Robert
son. Pirmas deklamavo Mikas 
Degėsys „Sniegas Baltas", po jo 
broliukas Julius Degėsys savo 
kūrybos „Aš geras mokinys" ir 
paskutinė Viktutė Krulikaitė,4 
metukų,pasakė „Aš turėjau dvi

ratuką" ir dar porą, nes buvo 
labai įsismaginus. Ji labai su
žavėjo svečius savo taisyklinga 
kalba ir tokia gera atmintimi. 
Ji sakė labai drąsiai, nes buvo 
prižadėjus savo mamelei Saba-
lienei-Zostautienei, kad bus 
drąsi, kaip per Kalėdas. 

ne tik suvedant vaikus pažaisti. 
Tai nebūtų jokio tikslo, nes gali 
žaisti kaimynystėje. Su mažai
siais ir besimokančiais sugalvo
jam, išverčiam iš anglų kalbos, 
pritaikom medžiagą, kad darbas 
būtų įvairus ir patrauklus. 
Dėkojo visiem susirinkusiems, 
kurie savo atsilankymu parodo, 
kad mus remia ir mums prita-

Dabar paįvairinimui ir, kol 
susitvarkys scena antrajai pro
gramos daliai, Rita Moore, mo
kyklos tėvų komiteto pirminin
kė, apibūdino mažuosius moki
nius ir tarė trumpą žodį, aiškino 
svečiams, kad mokykla yra ma
ža, bet, atsižvelgiant į proporci
jas, mes turime tiek pat ar 
daugiau mokinių, kiek didesnių 
kolonijų mokyklos. Ne nuo 
didumo priklauso vertė; lietu-
viaįpriklausydami mažai tautai, 
turėtų tam būti ypatingai jaut
rūs. 

Vaikai permaži mūsų mokyk
loje. Dažnai girdime tą kritiką. 
Visur vis mažesni vaikai lanko 
šeštadienines mokyklas, nes di
desni nebenori, yra įsijungę per 
daug į kitus dalykus, atpratę, 
kaimynai neina ir t.t. Mažuo
sius yra svarbu įjungti į lietu
višką gyvenimą, parodyti, kad 
yra kitų vaikų, kurie kalba lie
tuviškai. Tai daryti organi
zuotai, pagal programą ir prisi
taikymą prie savo aplinkybių, 

ria, mums duoda daugiau jėgų 
dirbti. Tai mus džiugina ir 
drąsina, kol bus vaikų, neuž
darysime mokyklos. 

Kristina Krulikienė-Sabalytė 
dirigavo mokyklos choreliui. Ji 
pati paruošė dainas: „Ridikėlis 
ir Petruška" ir „Traukinukas". 
Jie švilpė su švilpukais ir labai 
gražiai dainavo. Užbaigus mo
kinių programą jie susilaukė 
gausių plojimų, visi išėjo į sce
ną ir gražiai nusilenkė. 

Prasideda antroji dalis, pra
nešėja liko ta pati, t.y. mokyk
los vedėja Aurelija L. Žalnie
riūnaitė-Robertson. J i visus 
labai maloniai kvietė pasiklau
syti mūsų solistės Onos Armo-
nienės stipraus soprano. J i pa
dainavo: A. Kačanausko „Pra
dalgiuos" ir Budriūno „Šauks
mas". Jai fortepijonu akom
panavo muzikė Regina Ditkie-
nė. Labai gražiai atliko šią 
trumpą programa ir, dar joms 
stovint scenoje, mokinės Ramin
ta Moore ir Kristina Clark įnešė 

DOVANA LIETUVAI 
1989 METAMS 

BESILAISVINANČIOS LIETUVIŲ TAUTOS REIKALAMS 
AUKOJUSIU ASMENŲ IR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS NR. 3 

LIETUVOS LAISVĖS ATSTATYMO FUNDATORIAI YRA: 
(Tęsinys) 

Po 100 dol. aukoję: J. AbraitisJL, P. ir O. Abromaičiai, IL, J. Adienė, 
FL, A. S. Aglinskas, Hl, A. Alantas, Ml, F. Andriūnas, PA, A. Andriušienė, 
MA, V. Anelauskas, CA, D. ir J. Anysai, IL, A. ir B. Apanavičiai-Apton, 
NY, E. Arbas, CA, R. ir J. Ardžiai, PA, A. D. Arlauskas, FL, A. ir D. 
Augūnai, FL, M. Augutis, IL, N. ir A. Aukštuoliai, IN, A. ir J. Bačenskai, 
FL, V. ir R. Baipšiai, CA, R. ir O. Balčiūnai, NJ, J. ir A. Balsiai, CA, P. 
ir V. Balynai, Ml (iš viso 600 dol.), J- ir V. Bartkai, Ml, dr. A. Belickas, 
IL. E. ir R. Bielkevičius, MA, A. Brazis, CAN, Brighton Parko Liet. Namų 
Savininkų draugija, IL, M. Bucelavičius, FL, A. ir K. Bulotai, Ca, R. 
Bureikienė, CA, dr. A. Butkus, OH, Buv. Lietuvos Policijos Tarnautojų 
Krivūlė, IL, R. Chepulis ir R. Setikas, NY, K. čikotas, NJ, J. ir A. Čingai, 
CA, A. ir B. čiuriai, FL, O. Dainienė, IL, D. Domkus, CA, L. Dovydėnas, 
MA, A. Druseikis, NY, E. ir A. Dūdos, FL, J. ir S. Duobai, MA, A. ir G. 
Dzirvonai, IL, P. ir J. Gaigalai, IL, K. ir B. Gaižauskai, FL, dr. V. Gavelis, 
IL, S. Gotensas, MA, A. ir J. Gražiai, IL, A. ir E. Griauzdės, MA. J. Gri
gaitis, IL, E. ir J. Grigaliūnai, FL, A. ir č. Grincevičiai, IL, J. Gritenas, 
IL, E. Gruodis, PA, P. A. Grušas, CA, V. ir A. Gruzdžiai, FL. A. Gylys, 
WA, Hartfordo Skautai ir Skautės, CT, F. Ignaitis, NY, B. Impolėnas, PA, 
V. ir V. Jankai, NJ, J. ir A. Janulaičiai, Ml, J. Janus, MA, V. ir S. 
Jasiulioniai, Ca, J. ir F. Javariai, FL, B. A. Jocas, CA, I. Jovaišaitė-Cade, 
MA, A. ir B. Jucėnai, FL, J. Juškaitis, CA, J. ir I. Kasiai, IL, G. Kaufmanas, 
VA, A. Kaupas, CA, kun. G. Kijauskas, OH, M. Kilmonis, CA, J. Kirstukas. 
MD, Dr. P. V. Kisielius, IL, J. Kiznis, NY, S. Kligys, GA, L. Krajauskas, 
FL, G. ir M. Krasauskai, FL, V. ir P. Kubiliai, MA. E. ir V. Kutkai, Ml. LA 
Liet. moterų K. Federacija, CA, P. ir O. Laniai, NJ, S. Liepas, MA, Lietuvos 
Vyčių 63 kuopa, PA, Lithuanian American Society, I N, Los Angeles J. 
Daumanto šaulių kuopa, CA, A. ir G. Maciūnai, FL, P. ir p. Marčiuskai, 
CA, O. Martinkus, IL, A. Masionis, NJ, V. A. Mažeika, FL, P. Mažeika, 
FL, dr. P. A. Mažeika, MS, V. Maželis, NY, A. Mažiulis, MA, P. Mažrimas, 
IL, A. Memėnienė, IL, E. ir S. Meškauskai, IA, O. ir V. Mikuckiai, Ca, J. 
ir R. Mildažiai. FL, A. ir A. Minelgai, Wa, K. Miškinis. Ml, Moterų s-gos 
54-ta kuopa, Ml, J. ir O. Motiejūnai, AZ (iš viso 1100 dol.), R. MozcMiauskas, 
IL, dr. L. Natčiūnaitė, OH, National Guard of Lithuania, New England, 
J. Nurka, CT, B. Oniūnas, FL, M. Ostrauskas, IL, J. ir I. Pabedinskai, 
IL, A. Pakštienė, MA, B. ir E. Paliulioniai, IL, V. ir A. Palūnai, OH, J. 
Pažėra, CA, V. ir A. Penikai, NY. J. Penikas, NY, V. Peteris, CA, A. ir 
G. Petruliai, FL, kun. V. Piktumą, FL, P. Plienaitis, IL, kun. J. Pragulbickas, 
NJ. M. Pranckevičius, IL, A. Prasauskas, CA, J. ir V. Prunskiai. IL, J. ir 
J. Radveniai, CA, G. ir J. Radvenis, CA, dr. L. J. Ragas, IL, Ramanauskas 
MA, O. Raštikis, IL, V. Rauckis, Ml, Lith. Am. Republican League of Il
linois, A. ir O. Ridikai, NY, K. Rubackis, CA, E. ir S. Rudžiai, MA. J. 
Rukšėnas, CA, V. ir J. Ruteniai, MA, L. Sabaliūnas, Ml, S. Šalkauskas, 
FL, dr. J. šalna, FL, V. Saras, CA, S. ir D. Šatai, Rl, B. ir A. Seliukai, 
CA, E. Senkus, NY, A. ir R. Shumvvay, MA, A. Šimkus, CA, J. ir M. 
Šimoniai, CA, J. Skomantas, IN, B. J. Skrabulis, MA, H. Solys, FL, J. 
špakevičius, MA. G. ir P. Starkai, CA, J. Statkus, IL. E. ir B. Stočkai. 
CA, J. šuopys, MA, L. ir C. Surdokai, MD, A. Svilas, MA, šv. Petro ir 
Povilo parapijos choras, Grand Rapids, Ml. L. J. Trečiokas, CA, I. ir V. 
Užgiriai, MA. K. Vaičeliūnienė, OH, J. ir S. Vaičiūnai, NJ, A. Valaitis, OH, 
J. ir p. Valiukoniai, CA, V. Valys, OH, V. Valys, NM, J. ir A. Vasiukevičiai. 
IL, B. ir S. Vaškeliai, IL, dr. R. ir J. Vienužiai, FL, B. A. Vindašienė, IL. 
JAV LB Waterbury apyl., CT, G. J. Zaborskis, CA, V. Zebertavičius. FL. 
L. ir F. Žėruoliai, AR, V. ir M. Židžiūnai, MA, J. Žitkus, IL, dr. A. Zotovas. 
Ml, X, XY. 

(Bus daugiau) 

gražias puokštes baltų ir ružavų 
gėlių, padėkos ženklan. 

Užbaigėme šio vakaro meninę 
programa su mūsų vyrų viene
to dainomis, kurias paruošė, 
akompanavo ir dirigavo 
muzikas Albertas Mateika. Jų 
r e p e r t u a r e buvo dainos: 
„Gimtinės Aidai" — Gorbulskio, 
„Tėvynė Lietuva" — Bložės; 
„Lopšinė Gimtinei" — Vyt. 
Mika lausko , „Sidabriniai 
ežerai" — be autoriaus, „Senelio 
Kryžius" — St. Sližio, „Tėvynės 
maršas" — G. Gudauskienės 
ir „Aras" — Stankaus. Svečiams 
gausiai plojant, įbėgo mokinu
kai prisegti raudonus gvazdi
kėlius kiekvienam dainininkui: 
Antanas Kovera, Jurgis Lašins-
kas, Jonas Gliosas, Petras Va
siliauskas, Mečys Krasauskas, 
Aleksas Kusinskis, Bronius 
Gaižauskas ir Stasys Citvaras. 
Aurelija Robertson nuoširdžiai 
dėkojo muzikui Albertui Matei
kai už taip gražiai paruoštas 
dainas ir dainininkams už pui
kiai atliktas dainas. 

Šiuom ir baigėme mūsų meni
nę programą. Dabar buvo vaka
rienė ir po jos „Laimės šuli
nys". Iš viso turėjome 15 fantų, 
tad prašė nusipirkti bilietus: 3 
už vieną dolerį; septyni bilietai 
už 2 dolerius ir 20 bilietų už 5 
dol. Prieš pradedant vakarie
niauti mokyklos vedėja padė
kojo visiems mokykios renginio 
proga aukojusiems „Saulės" 
lituanistinei mokyklai: Floridos 
Amerikos lietuvių klubui ir jo 
pirmininkui Antanui Gudoniui 
u5 200 dol. auką. K a s a i 
L.F.C.U. už 100 doi. auką, dr. 
Gintarui Degėsiui už 100 dol., 
Lietuvių Pensininkų klubo pir
mininkui Broniui Ginčauskui 
už 50 dol., Daliai ir dr. K. Bo
beliams už 50 dol., Lietuvių 
Bendruomenės St. Petersburgo 
apylinkės pirmininkui Algiui 
Dūdai už 50 dol., Susanne ir dr. 
Raymond Baužiams už 50 dol., 
A. Devenienei-Grigaitienei už 
25 dol., V. Vaitiekūnui už 20 
dol., Balkams už 20 dol., Kris
tinai ir Richardui Krulikams, 
Janinai ir Feliksui Jarašiams, 
Alfonsui Armaliui ir V. Snioliui 

VASAROS STAŽAS 
LIETUVIŲ 

KATALIKŲ ŠALPOJ 
- LIETUVIŲ 

INFORMACIJOS 
CENTRE 

Lietuvių Katalikų religinė 
šalpa ir Lietuvių informacijos 
centras skelbia stažą studentui, 
norinčiam dirbti šią vasarą New 
Yorke. 

Internas dirbs 10 savaičių 
šalpos-centro įstaigoj Brooklyne. 
Pareigos — padėti štabui 
pakuoti siuntinius į Lietuvą, 
išmokti rinkti ir rašyti pro
fesionalias dabartinę Lietuvą 
liečiančias žinias spaudai anglų 
ir lietuvių kalbomis, katalo
guoti nuotraukas ir neoficialiąją 
spaudą iš Lietuvos bei atlikti 
kitus einamuosius darbus pagal 
vedėjų nuožiūrą. Kandidatai į 
internus turi būti bent 18 metų 
ir laisvai valdyti anglų kalbą. 
Būtų gerai, jei turėtų automo
bilį, nors tai neprivaloma. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. gegužes mėn. 17 d. 

už mažiau. Taip pat dėkojo kun. 
V. Zakarui už invokaciją, Vytui 
Gružui už scenos apipavidalini
mą, Irenai Kusinskienei už pa
ruoštas gėles, kun. V. Dabušiui 
už žurnalus „Žiburėlių Sekma
dienis" mokyklai, visiems 
dainos menininkams ir akompa-
niatoriams, atlikusiems prog
ramą. Bufeto talkininkėms 
Onutei Semolevičienei, Ninai 
Liubinienei, Brigitai Tamošiū
nienei, Joanai Lašinskienei ir 
Daliai Bobelienei ir visoms pri
sidėjusioms prie maisto pagami
nimo. Rasai Lašinskaitei ir Ste
pui Hileman ir kitiems moki
niams už paveikslus parodėlei, 
fantų aukotojams „Laimės 
Šuliniui", Zigmui Radvilai už 
filmavimą ir mokytojoms už 
gražų ir pavyzdingą visų metų 
darbą, visiems svečiams už 
meilę, kuri paskatino šiandieną 
čia susirinkti ir paremti mūsų 
darbą, mintis ir mokyklos išlai
kymą. 

Auksutė 

A.tA. 
ANDRIUI DAUGIRDUI 

mirus, žmoną EUGENIJĄ bei ktius gimines liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučia 

Ona Galvydienė ir šeima 

Mieluosius DANGUOLYTE ir STASELĮ SURAN-
TUS jų Mamytei ir Uošvei 

A.tA. 
MONIKAI STANKAITIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime 

Aldona ir vaikai 

Putnamo seselių 
1989 m. stovyklų 

kalendorius 
VERMONTe 

liepos 1-4 Buvusiųjų NERINGOS vadovų suvažiavimas 

ll«pos 9-23 d. Lietuviškai kalbantiems vaikams stovykla 

liepos 23-29 d . Savaitė šeimoms su mažais vaikais 

llopos 30-rugp. 12 d . Lietuvių kilmės vaikams stovykla 

rugp. 13-19d. Jaunuoliams/studentams savaitė 

Stažistui bus mokama 1,750 
dol. už 10 darbo savaičių. Bus 
parūpintos gyvenimo patalpos. 
Pirmenybė bus duodama 
studentams, turintiems nuo
voką apie dabartinius Lietuvos 

įvykius. 
Reziume siųsti iki gegužės 25 

d. Į Lithuanian Information 
Center, Attn. Gintė Damušytė, 
351 Highland Blvd., Brooklyn 
NY 11207. 

In formaci ja i kralptts: 

Neringa, ICC - RT21. Putnam, CT 06260 

A.tA. 
JONAS ZIMKUS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. gegužės 15 d., 11:05 vai. vakaro, sulaukęs 

72 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Švėkšnos apskrityje. Amerikoje išgyveno 

40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Lydija, dukros Chris-

tina Kinčinas, Virginia Martin su vyru Roy, sūnus John 
Kinčinas su žmona Kristina, keturi anūkai: Tracy ir Lydia 
Martin, John ir Michael Kinčinas. Lietuvoje — du broliai ir 
dvi seserys su šeimomis ir kiti giminės. 

Velionis buvo Tauragės klubo pirmininkas; priklausė Vyt. 
Didžiojo šaulių rinktinei. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, gegužės 17 d. nuo 3 iki 9 
v.v. ir ketvirtadienį, gegužės 18 d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus-
Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

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

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, dukros, sūnus, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

• « 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 69th S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Te l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

i 
i 
i 

Sally 
_ — 

BUTKUS -- PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, 

Telefonas 
Illinois 
- 652-1003 

Donald M.. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 S o . 50 Ave . , C i c e r o I l l ino i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . 652-5245 

» i 



6 DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. gegužės mėn. 17 d. x Lie tuvos tragiško Bir-
" želio ir kiti rusų okupacijos Lie

tuvos kaliniai bus paminėti 
birželio 4 d., sekmadienį, Šv. 
Antano parapijos salėje tuoj po 
10:30 vai. šv. Mišių. Paskaiti
ninkas bus kun. Ričardas 
Repšys. Meninę dalį atliks 
Daiva Markelytė Repečkienė. 
Rengia LB Cicero apylinkės 
valdyba ir kviečia visus Cicero 
ir apylinkių lietuvius minėjime 
dalyvauti. 

x Dai l . Zita S o d e i k i e n ė , 
JAV LB Kultūros t-bos premijos 
laureatė, atvyksta iš Ohio daly
vauti premijų šventėje. Devin
toj i premijų š v e n t ė į v y k s 
gegužės 20 dieną, šeštadienį, 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Visuomenė maloniai kviečiama 
dalyvauti. Savo atsilankymu 
pagerbsite mūsų tautos kūrėjus. 

x Muz. Petro Agl insko nau
jai sukurta įvairių priemonių 
rock operos Tele-Kino premjera 
bus šeštadieni, gegužės 20 d., 8 
vai. vak. Chicagos Filmakers 
teatruose, 1229 W. Belmont, 
Chicagoje. Koncertą at l iks 
„Kapture" ansamblis. 

x Balzeko Lietuvių kultū
r o s muziejaus kieme bus paso
dintas Stelmužės ąžuoliukas 
birželio 17 d., šeštadienį, 7 vai. 
buv. Lietuvos gen. konsulės J. 
Daužvardienės garbei . Po 
iškilmingų ceremonijų Gintaro 
salėje bus 23 metų muziejaus 
gyvavimo sukakties minėjimas. 

x Dr. A. Šešplaukis, poetas, 
kritikas, Chicago, 111., Klemen
sas Pivoriūnas, Riverdale, 111., 
J. Žitkus, Chicago, 111., Paul 
Mikšys, Juno Beach, Fla., V. 
Naruševičius, Toronto, Kanada, 
mūsų garbės prenumeratoriai, 
pratęsdami prenumeratą , 
kiekvienas paaukojo po 20 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdus ačiū. 

x „Daktaro G e r v y d o " dra
mos premjera įvyks šį sekma
dienį, gegužės 2 1 d., 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Bilietus 
platina (geresniųjų jau nedaug 
belikę) Vaznelių pardutuvė. 

(sk) 

x Laureatų IX-ji premijų 
šventė įvyks gegužės 20 d. Jau
nimo centre Chicagoje. Visi 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti. 
Rezervacijoms skambinti Ire
nai Pol ikait ienei 434-2243. 

(sk) 

x S l a u g ė s s t u d e n t ė s ! Ar 
norėtumėt slaugymo pamokas 
tęsti vasaros metu? Mes sudary-
sim progą jums specializuotis 
slaugant seno amžiaus klijen-
tus. Įvairių valandų pasirin
k imas visose pamainose. 
Kreipkitės; Linda Ewing, RN, 
776-1324 , S i s t e r s o f St. 
Casimir, 2601 W. Marąuette 
Rd., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

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

Tel. - 776-5162 
14300 S. 0<11 Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
j e l . _ 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2601 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
A L G I R D A S R. O S T I S 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale, IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x Ingrida Bublienė, buvusi 
JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkė, a tvyksta iŠ 
Clevelando į Cbicagą dalyvauti 
Premijų įteikimo iškilmėse 
gegužės 20 d. vakare Jaunimo 
centre. 

x Dr. Antano Lipskio poe
zijos knygą „Kai saulė liepė", 
išleistą Lietuviškos knygos klu
bo, bus galima įsigyti meno pa
rodoje Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje. Paroda bus ati
daryta gegužės 26 d., penktadie
nį, 7 vai. vak. Autorius pasira
šys knygą norintiems turėti jo 
autografą. 

x Onutė Šulaitienė iš Cice
ro yra „Vaidilutės" teatro 
administratorė ir koordinuoja 
v i są šio vieneto veiklą, 
ruošiantis gegužės 21d. keturių 
veiksmų V. Putino-Mykolaičio 
dramai „Daktaras Gervydas". 
Veikalo premjera bus Jaunimo 
centre, bet jam jau rengiasi apie 
septynis mėnesius. 

x Patikslinimas. Šv. Onos 
bažnyčioje Beverly Shores, Ind., 
šv. Mišios bus gegužės 21 d., 
sekmadienį, (ne birželio 21 d., 
kaip vakar dienos „Drauge" 
buvo paskelbta). 

x Gasparas K a z l a u s k a s , 
Beverly Hills, CaL, su pre
numeratos pratęsimo mokesčiu 
atsiuntė ir 30 dol. dienraščio 
stiprinimui. G. Kazlauskui, 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
už auką tariame nuoširdų ačiū. 

x Draug gražių melodijų 
pasakojimų gegužės 28 ir 29 
d. 5 v.v. Čikagos Jaunimo cen
tre jums padovanos Vilniaus 
televizijos ir radijo ansamblis 
„Armonika" vadovaujamas 
Stasio Liupkevičiaus. Bilietai 
parduodami dovanų ir elektro
nikos parduotuvėje „Patria" 
2638 w. 71st St. Tel. (312) 
778-2100. 

(sk) 

x Ieškome kūrybingų re
gistruotų ir nereg is truotų 
slaugių (RN & LPN). Įsijunkite 
į mūsų profesionalią, senyvo 
amžiaus žmonių priežiūros 
grupę. Gera proga ramioje 
aplinkoje praktikuotis slau
gyme, panaudojant savo patirtį 
slaugant ligonius ligoninėse, 
prieglaudose ar namuose . 
Kreiptis. Linda Ewing , R N , 
776-1324, S i s t e r s of S t . 
Casimir, 2601 W. Marąuette 
Rd. , Chicago, 111. 60629. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX F I R S T , R i m a s 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Turime tiesioginį susita
rimą su „dolerinėmis" parduo
tuvėmis. Jūsų pinigai bus sau
giai pervedami per banką jūsų 
giminėms Lietuvoje. Šis būdas 
tinka įsigyti įvairioms prekėms, 
automobiliams, išvengti mui
t inės išlaidų ir palikimus su
tvarkyti. R o m a s P ū k š t y s , 
Transpak, tel. 312-436-7772, 
namų tel. 312-430-4145. 

(sk) 

x Stebuklingo grožio ke
lionė po Amerikos ir Kanados 
Šiaurės Vakarus, aplankant, 
Seatelį, Viktorijos salą. Vanku
verį, Banfą. Rugpjūčio 11-21 d. 
Informacijai kreipkitės į Travel 
Advisers Inc., 1515 N. Harlem 
#110 Oak Park, 111. 60302, 
telef.: 312-524-2244. 

(sk) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų lini
jų skrydžius į'Lietuvą, ar gauti 
patarnavimus New Yorko aero
dromuose, skambinkite į New 
Yorko kelionių agentūrą „VY
TIS" 718-769-3300. 

(sk) 

fa*, ŽVAIGŽDUTĖ 
||^Bltf^±t* J* Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrimu 

Redaguoja J PiaCas. Medžiagą siusti: 3206 W. flBtfa Place, Chicago. IL 60629 

x U p y t ė s draugi ško klubo 
susirinkimas bus penktadienį, 
gegužės 19 dieną Anelės Kojak 
salėje, 4500 So. Talman Ave. 
Susirinkimo pradžia 1 vai. po 
pietų. Po susir inkimo bus 
vaišės. 

x Kun. Kęstut i s Trimakas, 
Westchester, 111., Vince Deren-
čius, Sunny Hills, Fla., Regina 
Spirauskas, Glendale, CaL, 
Steponas Bučmys , Dayton, 
Ohio, Peter Vyšniauskas, 
Cleveland, Ohio, už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 15 dol . auką. Labai 
dėkojame. 

x P o 10 dol . atsiuntė už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių: kun. St . Raila, J. 
Kazlauskas, Gabrielė Ročkus, 
L. Baltušis, D. Meškinis, M. 
Graužinis, M. Vieraitis, Anna 
Krasnakevich, Antanas Kairai
tis, Stasė Malėnas, Izabelė 
Parulienė, O. Kavaliūnienė, M. 
Smolicz. V i s i e m s tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Lietuvių Opera nuošir
džiai dėkoja visiems apgyven
dinusiems pas save solistus besi
ruošiant šįmetiniam operos pa
statymui. Muz. dr. Bronius Ka
zėnas buvo apsistojęs pas dr. A. 
Arba. Artūro Spinetti, iš New 
Yorko, buvo priimtas Pranės ir 
Toliaus Šlutų, o solistė Aldona 
Stempužienė prieglobstį rado 
pas sol. Vandą ir Joną Stankus. 
Lietuvių Operos viešnios i š 
Vilniaus, solistės Irenos Mil
kevičiūtės, viešnage rūpinosi 
Laima ir Leonas Bildušai. Tuo 
pačiu, Lietuvių Opera taria šir
dingą ačiū savo mecenatams, 
taip dosniai atsiliepusiems įjos 
prašymą ir labai palengvi
nusiems operos finansinę naštą, 
o taip pat ir visiems kitiems, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
talkino ir prisidėjo prie 
sėkmingo „Trubadūro" operos 
pastatymo. Lietuvių Operos 
valdyba. 

(sk) 

x PATRIA, 2638 W. 71 St., 
C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
312-778-2100 dovaninių prekių 
ir elektronikos parduotuvėje ra
site didelį pasirinkimą Lie
tuvoje pageidaujamų prekių. 
Siunčiame prekes kargo į 
Vilnių. Priimame užsakymus ir 
iš kitų miestų. Sav. A. ir F. Siu
tai. 

(sk) 

x „Lietuva Parcel Service" 
praneša, kad priima apmokėtų 
muitų kargo įvairią aparatūrą, 
buitinę techniką, kaip šaldytu
vus, skalbimo, siuvimo, mez
gimo mašinas ir kt. daiktus. 
Taip pat patarnaujame grįžtan
tiems į Lietuvą, išsiunčiant 
kargo. Siuntinius priimam ap
mokėtu ir neapmokėtu muitu. 
Darbo valandos pagal susi
tarimą. Kreiptis pas Janiną 
J u o d v a l k i e n e , 4457 S . 
Talman, Chicago, IL 60632, 
tel. 847-2614. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namus parduoda greit. Įkaino
j imas — veltui. Skambinti 
Bell-Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 

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

(sk) 

Jis atidavė tėvynei savo brangiausią turtą — gyvybę. Mes mylėdami tėvynę, 
pagerbsime didvyrį Romą Kalantą ir kitus kovojančius už tautos laisvę.' 
Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse... 

KAIP AŠ SUPRANTU 
TĖVYNĖS MEILE 

Kiekvienas žmogus ką nors 
myli. Lietuviai myli savo tėvynę 
Lietuvą. Jie kovojo už ją, kai 
Lietuva buvo pavergta. Tokia 
stipri buvo jų meilė , kad 
paaukojo visą savo gyvenimą už 
tėvynę. Jie sukūrė Lietuvą 
laisvą. 

Dabar jie redaguoja laik
raščius, rašo knygas ir rašo 
la i škus valdžiai. Vis iems 
pasakoja, aiškina apie Lietuvą. 
Jie nori, kad tie žmonės, kurie 
skaito jų raštus, padėtų okupuo
tai Lietuvai. 

Dabar jų meilė padeda Lietu
vai laisvai atsikvėpti. Lietuviai 
jau daug išsikovojo visokių 
palengvinimų. Tėvynės meilė 
nugalės ir daugiau kliūčių. Aš 
taip suprantu Lietuvos meilę. 

Karina Pauliutė, 
Dariaus Girėno lit. 
m-los 7 sk. mokinė. 

NAUJAS P A V A S A R I S 

Greitai prasidės pavasaris. 
Gėlės žydės, gyvuliukai ir net 
vaikučiai gims, nebus šalta nei 
karšta — bus «labai malonu. 
Pavasaris prasidės ne tik čia, 
bet ir Lietuvoje. Ji ilgai buvo 
rusų pavergta, bet dabar, kaip 
pavasario gėlelė, pradeda skleis
ti laisvės žiedus. Lietuvos var
das yra kilęs iš žodžio „lietus". 
Lietuvoje daug lyja. Taip kaip 
pavasarį, kai lietaus lašeliai 
viską atgaivina, kai vėjelis 
pučia, tai gal ir Lietuva atsigai
vins ir rusai iš jos išeis. 
Pavasaris — tai mano mėgsta
miausias metų laikas. Pavasarį 
mes švenčiame daug švenčių ir 
daug gimtadienių mūsų šeimo
je. Mano gimtadienis taip pat 
yra pavasarį. Lietuva yra mano 
mėgstamiausias kraštas. Aš 
labai laukiu pavasario, nes tada 
su šeima aš važiuosiu į Lietuvą. 

Lina Sidrytė, 4 sk. 
K. Donelaičio lit. m-la. 

D E B E S Ė L I S 

Liepsnojo pilkas debesėlis 
Padangių skliautuos mėlynuos, 
Kada, dar mažas kūdikėlis, 
Klausiaus ratelio ir dainos. 

Vėl žydi tėviškėj alyvos, 
Ir linksta sodai prie namų. 
Ir skrieja mintys, tartum gyvos, 
Už debesėlių tolimų. 

Už tolimųjų debesėlių 
Nuklydo kūdikio daina, 
Kaip ta naktis pavasarėlio, 
Šviesiom žvaigždutėm nešina. 

O liko žemėj tamsios dienos 
Be tėviškėlės mylimos. 
Tiktai svajonės, t ik jos vienos 
Man seka pasakas mamos. 

Tiktai regiu aš debesėlį 
Toli padangėj mėlynoj, 
Tik skrendantį vėl vyturėlį. 
Girdžiu pavasario dainoj. 

L e o n a r d a s Ži tkevič ius 

ŠUNELIS, K U R I S N O R Ė J O 
N A M Ų 

Kartą buvo vienas šunelis, 
kuris neturėjo kur gyventi. Jis 
buvo gyvulių krautuvėje. Visas 
dienas sėdėjo narvelyje ir žiū
rėjo į pro šalį praeinančius 
žmones. 

Apie pirmą valandą maža 
mergaitė su savo mama užėjo į 
tą krautuvę. Mergaitės teta 
turėjo šunį, kuriam reikėjo 
maisto n u p i r k t i . Merga i tė 
vadinasi Dana. Dana sustojo 
prie to narvelio, iš kurio šuniu
kas savo rudom akytėm žiūrėjo 
tiesiai į ją ir vizgino uodegytę. 
Danutė klausė mamos, gal ji 
galėtų nupirkti tą šuniuką. 
Mama nenorėjo šuniuko. Kai 
Dana išvažiavo namo, šuneliui 
buvo labai liūdna. 

Kitą dieną vėl Dana atėjo į tą 
krautuvę. Ji vėl nuėjo pas tą šu
niuką. Jis vėl į ją žiūrėjo, lyg 
prašydamas, kad ji jį paimtų. 
Eidama Dana iš krautuvės 
verkė, ji gailėjo šuniuko. 

Prabėgo savaitė ir antra. Arti
nosi ruduo, medžių lapai ėmė 
keisti spalvas. 

Vieną dieną mama pasakė 
Danutei, kad rytoj bus jos gim
tadienis. Aptvarkiusi kamba
rius, ji išvažiavo į krautuvę. 
Gimtadienio dieną atėjo Danu
tės draugės. Mama įnešė į kam
barį didelę dėžę, aprištą kasinu. 
Kai Danutė atidarė dėžę, nu
stebo, t e n sėdėjo tas pats 

GALVOSŪKIO NR. 144 
A T S A K Y M A S 

Iš viso yra 24 raidės A. 

GALVOSŪKIO NR. 145 
A T S A K Y M A S 

Giliausia vieta yra Didžia
jame vandenyne (Pacific) ties 
Mariana salomis. Ten vandens 
gylis siekia 36,201 pėdą. 

GALVOSŪKIS NR. 161 

Išėjo šunims blakstienų kapo
ti. Kupiškis. Taip sakoma apie 
lengvabūdiška žmogų. 

žemę užkasti. Pasiėmęs kas
tuvą, nuėjo į mišką. Iškasė 
duobę. Supylė į duobę atneštus 
pinigus. Nuėjo į namus daugiau 
atsinešti . Miške vaikščiojo 
žmogus, ieškodamas sausų 
pagalių krosniai kūrenti. Jis 
užtiko tuos pinigus. Nusimovė 
kelnes, galus užrišo ir supylė 
pinigus. Pajutęs, kad kažkas 
ateina, pasislėpė už krūmų. Tas 
žmogus atnešęs likusius pinigus 
supylė į duobę. Užkasė žemėmis 
ir užkeikė taip sakydamas: 
, ,Kaip toli aš nuo namų 
atnešiau tuos pinigus, taip toli 
tegul jie nugrimsta žemėn". 
Tuoj pinigai ir nugrimzdo, ir tie 
su kelnėm nuskambėjo žemėn. 
Liko žmogus be pinigo ir be 
kelnių. Mėgino kasti, ieškoti, 
kad nors kelnes atsiimtų, bet 
rado tik skylę žemėje, kur 
nugrimzdo pinigai. (Papasakojo 
Žiugžda, Ožkabalių km., Barti
ninkų valsč. Užrašė V. Basa
navičius 1905 m.). 

(Iš dr. Balio archyvo) 
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MANO TĖVUKO 
GIMTADIENIS 

Mano tėvuko gimtadienis 
buvo prieš Kalėdas. Tai buvo 
šeštadienį. Pasibaigus pamo
koms mūsų šeštadieninėje 
mokykloje, mes važiavome į 
Montrealį. Ten pas tetą buvo 
ruošiamas tėvukui gimtadienis 
— staigmena. Mes iškepėm ir 
nuvežėm skanų, didelį ir gražų 
pyragą. Susirinko visa šeima. 
Visi buvo patenkinti ir linksmi. 
Aš ten sutikau savo puseserę 
Aldoną. Visi ją vadino Dute. 
Taip jai geriau patinka. Ji 
parodė man daug nuotraukų. Aš 
pasipuošiau jos balerinos 
suknele. Buvo didelė puota. Ji 
užsitęsė net iki 11 vai. nakties. 
Buvau labai pavargus, bet lai
minga. 

Asta Baršauskaitė , 
Ottawos Dr. V. Kudirkos 

lit. m-los mokinė. Kanada. 
(„Trupinėliai") 

UŽBŪRIMAS 
(Lietuvių tautosaka) 

Senais laikais vienas žmogus 
surinko daug pinigų. Kai pase- Šuniukas su rudom akytėm ir 
no, sugalvojo tuos pinigus į J u o d a nosyte. 

D a n u t ė Merkytė , 
Detroito „Žiburio" aukšt. 

lit. m-los mokinė 
(„Žiburio spinduliai") 

G A L V O S Ū K I O NR. 141 
A T S A K Y M A S 

Žmona už parduotus 
kiaušinius gavo 18 litų. 

G A L V O S Ū K I O NR. 142 
A T S A K Y M A S 
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Žiūrėkite skaičių lentelę. 

(Žiūrėkite brėžinei;). Į kvad
ratų langelius, parodytus brėži-
nėlyje, įrašykite raides iš kurių 
susidarytų žodžiai: viršuje — 
maloninis pavadinimas javų, 
kurių daugiausia sėdavo Lie
tuvoje . K a i r ė j e ž e m y n — 
vaisiaus pavadinimas. Iš kairės 
į s tr iža i ž e m y n — Lietuvos 
laukų gė le lės pavadinimas. 
A p a č i o j e — vardai daikto, 
nešiojamo ant galvos. Dešinėje 
p u s ė j e ž e m y n — Žodis, kuriuo 
lietuviai vadina padykusią mer
gaitę. Deš inė je įstrižai — var
das vieno Suvalkijos bažnytkai
mio (žiūrėkite į žemėlapį), 

G.N. 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 162 

Atsakysite į klausimus. Duoti 
trys atsakymai, apibraukite 
lankeliu teisingą atsakymą. 
Duodami angliški pavadinimai, 
kad lengviau jums būtų surasti 
enciklopedijose. 1. Ant kurio 
kalno Nojaus arka nusėdo,pasi-
baigus didžiajam potvyniui 
( tvanui) : Ararato, Achaia, 
Adria. 2. Kuris didesnis miestas 
buvo pastatytas po didžiojo 
tvano: Beeroth, Babel, Beth-
lehem. 3. Kaip vadinosi kalnas, 
ant kurio Elijas susitiko su 
pranašais iš Baal'o: Carmel, 
Chaldean, Dorcas. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 163 

Kuris yra seniausias miestas 
Naujajame pasaulyje, kurį 
įkūrė europiečiai atvykę į šiuos 
kraštus? 1. New York, 2. Mexi-
co City, 3. Havana, 4. Santo Do
mingo, 5. Saint Augustine? 
Apvesk lankeliu tikrąjį pava
dinimą. 

( 5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 164 

Kaip vadinosi vienas graikų 
filosofas, kuris su žiburiu ieš
kojo kilnaus žmogaus? 

(5 t.) 

GALVOSŪKIS NR. 165 

Kaip vadinosi tie maži 
žmonės , kur iuos atrado 
Guliveras savo kelionių metu? 

(5 t.) 

Be rankų, be kojų — gražiai 
tėplioja (piešia). (Šaltis). 

Aukso juosta 
(upė). Alytus. 

laukus juosia 


