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(Tęsinys) 
Eina nuo 1972 metų, 
Per skaitąs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Pareiškimai ir protestai 
TSKP CK Generaliniam 
Sekretoriui M. Gorbačiovui 

Atviras laiškas 
Mes, žemiau pasirašę, jau 

keletą (tris — penkis) metų ne
sėkmingai stengiamės įstoti į 
vienintelę Lietuvoje esančią 
Katalikų Kunigų seminariją 
Kaune. Priežastis — tebegyvuo
jant i praktika, kuri tęsiasi nuo 
pačių tamsiausių stalininių 
laikų. Pagal ją tinkamų asme
nų, išlaikiusių stojamuosius eg
zaminus, sąrašas pagal nera
šy tą įstatymą dedamas ant 
Religijų reikalų tarybos įgalio
tinio P. Anilionio stalo, kuris 
išbraukia kiekvieno jam nepa
geidaujamo asmens pavardę. Be 
to, kaip taisyklė, išbraukiami 
asmenys, kurie jau dirba bažny
čios tarnais, turi pašaukimą 
dvasiniam luomui ir bendrai 
aktyviai dalyvauja religiniame 
gyvenime, t.y. kaip tik tie, 
kurie, logiškai samprotaujant, 
turėtų būti priimami. Gaila, bet 
priežastis ne vien asmeninės 
įgaliotinio P. Anilionio ambici
jos, jei patyrinėti giliau ir 
kalbėti atvirai, tai faktas, kad 
beveik kiekvienas stojantysis į 
Seminariją anksčiau ar vėliau 
Valstybinio Saugumo komiteto 

darbuotojų yra raginamas bend
radarbiauti. 

1983 m. gegužės mėnesyje 
Lazdijų VSK darbuotojas Algis 
Gylys mėgino užverbuoti Gintą 
Sakavičių. Tas pats darbuotojas 
mėgino verbuoti ir jo brolį 
Vytautą Sakavičių, tais metais 
baigiantį Kapčiamiesčio vidu
rinę mokyklą. 1985 m. birželio 
mėnesyje Vidmantas Šimkūnas 
gavo šaukimą atvykti į Alytaus 
karinį komisariatą. Ten prie jo 
prisistatė du VSK darbuotojai ir 
ilgai įkalbinėjo bendradar
biauti, netgi pasirašyti raštišką 
sutartį: atsisakius bendradar
biauti, į Seminariją nebūsiąs 
priimtas. V. Šimkūnas negali 
įstoti iki šiol. Tokių pavyzdžių 
galima pateikti labai daug. Apie 
tai savo atviruose laiškuose ir 
pareiškimuose rašė Lietuvos 
kunigai. 

Mes ne kartą su įgaliotiniu P. 
Anilioniu bandėme išsiaiškinti 
mūsų nepriėmimo į Seminariją 
priežastis. įgaliotinis, nepaaiš
kinęs mūsų „nusikaltimų" 
esmės, išvadinęs ekstremistais, 
mus išvydavo. (Bus daugiau) 

Šarūnas Marčiulionis žais 
profesinį krepšinį Amerikoje 

O a k l a n d . — AP žinių 
agentūra praneša, jog pirmą 
kartą Sovietų Sąjungos žvaigždė 
Šarūnas Marčiulionis pasirašė 
trejų metų sutartį žaisti krepšinį 
su profesine amerikiečių lyga 
San Francisco mieste. 

Tik vėliau žinių agentūra pra
nešė, kad Šarūnas Marčiulionis 
yra iš Lietuvos. Šis 25 m. 
amžiaus krepšininkas, kurio 
ūgis 6 pėdos ir 5 inčai, pradės 
kitą sezoną žaisti su San Fran
cisco „Kovotojais". Krepšinio 
komandos menedžeris Don Nel
sonas pasakė, jog „tai yra 
istorinė diena krepšinio gyve
nime ir tam t ik ru atveju 
pasaulio ryšiuose. Mes dirbome 
daug sunkiau ir ilgiau už kitas 
žaidėjų komandas profesinėje 
krepšinio lygoje, kad gautume 
Šarūną. Jis yra geriausias 
krepšinio žaidėjas pasaulyje už 
Amerikos ribų mano nuomone 
ir daugelio krepšinio žinovų 
akyse". 

Amerikiečiai patenkint i 
Ša rūnu 

Šią žinią spaudos konferenci
joje paskelbė ,,Warriors" mene
džeris Don Nelsonas. ,.Aš 
manau, kad jis bus tvirtas bei 
puikus profesinio krepšinio 
žaidėjas". Šarūnas Marčiulionis 
buvo vienas iš daugiausiai 
taškų surinkęs sovietams, kad 
laimėtų aukso medalį olimpi
niuose žaidimuose praėjusiais 
metais. Jis ta ip pat žaidė 
sovietų komandoje Zagrebe, 
Jugoslavijoje, kai jie laimėjo 
pirmenybes Europoje. 

Pranešama, kad Šarūnas at
vyks į San Francisco galbūt 
kitą mėnesį. Jo menedžeris 
Nelsonas sako, jog Šarūnas 
kalba šiek tiek angliškai ir 
greitai čia pradės anglų kalbos 

pamokas. „Mes labai esame 
patenkinti, galėję pasirašyti šį 
istorinį susitarimą su Golden 
State Warriors", sako Mark 
Fleisher, kuris atstovavo Mar-
čiulioniui sutarties derybose. 
Savaime aišku, sutarties sąly
gos neskelbiamos. Sovietai jau 
davė sutikimajam išvykti. „Jis 
labai nori reprezentuoti savo 
žmones ir savo kraštą N.B.A. 
(profesinėje krepšinio lygoje)", 
sako M. Fleisber, jo agentas 
Amerikoje. Jis taip pat esąs 
dėkingas Sovietų sporto vadovy
bei, kad gavo leidimą žaisti 
Amerikoje. Šis ilgas aprašymas 
buvo New Yorko Times dienraš
tyje pirmame Sporto skyriaus 
puslapyje. 

Žymusis pasaulio krepšininkas 
Šarūnas Marčiulionis. 

Nuotrauka J. Tamulaičio 

— Vakaru Europos Biblijos 
draugija iš Vokietijos pasiuntė 
nemokamai dešimtimis tūks
tančių Biblijos knygų, bet Rusų 
Ortodoksų Bažnyčios pareigū
nai jas pardavinėjo po 150 
rublių už vieną knygą. Kai kur 
dar net po daugiau. Manoma, 
kad 50 mil. žmonių nori įsigyti 
bibliju knygas, bet negali. 

Nepriklausomybės reikalaujame dabar! 
Šlovė partizanams, gynusiems Lietuvos laisvę. Gorbačiovai, išpirk CCCR įvykdytus nusikalamus 
Baltijos tautoms. Laikas neįteisina okupacijos. Reikalaujame nutraukti Ribbentropo Molotovo 
pakto vykdymą — išvesti CCCR okupacinę kariuomenę iš Lietuvos! Tai dalis plakatų iš ką tik 
vykusių protesto demonstracijų prieš Sovietų Sąjungos tebetęsiamą okupaciją Lietuvoje, Vilniuje. 

Rainių šiurpioji drama 
Telšiai. — Pavergtos Lietuvos 

prokuroras iškėlė baudžiamąją 
bylą už nužudytus Telšių 
•kalėjimo k a l i n i u s Rainių 
miškelyje 1941 m. birželio 25 d. 
Byla keliama ir kitoms budy
nėms Lietuvoje tarp 1941 ir 
1945 metų. 

Buvo sudaryta tardymo gru
pė, kad nustatytų tikrąsias 
žudymų aplinkybes, Į ją įėjo 
prokuratūros, Kauno, Panevė
žio, Telšių ir Mariampolės pa
reigūnai. Vėliau byla buvo 
padalinta į 4 baudžiamąsias 
bylas, nes žudynės Telšiuose, 
Pravieniškėse, Panevėžyje ir 
kitur vyko skirtingose ap
linkybėse. 

L iud in inka i nedrąsūs 
Rainių žudynių byloje tardy

tojai apklausinėjo daugiau kaip 
100 liudytojų, rašo „Tiesa". 
Daugelį iš jų reikėjo raginti ir 
drąsinti, kad nebijotų pasakyti 
teisybės, ką matė ir girdėjo. 
Pats žudymo faktas nekelia 
abejonių, tačia a reikia negin
čijamai įrodyti, kas iš Telšių 
kalėjimo kalinių nužudytas, 
ir k a s žudynes įvykdė 
ir k ieno į sakymu. Nors 
1941 m. okupuotos Lietuvos lai
kinosios vyriausybės nutarimu 
šį reikalą tyrė komisija, tačiau 
jos surinktos medžiagos ar
chyvuose nerasta, rašo ta pati 
„Tiesa" birželio 6 d. 

Žinoma, kad Rainių kankiniai 
1941 m. vasarą ekshumuoti, 
dalyvaujant Raudonojo kryžiaus 
atstovams, todėl lavonų tyrimo 
medžiagos ieškoma ir jų ar
chyvuose. Iš Vidaus reikalų 
ministerijos sužinota, kad tie 
kaliniai buvę nuteisti specialios 
komisijos, sudarytos iš aštun
tosios tarybinės armijos, Telšių 
vykdomojo komiteto ir saugumo 
skyriaus atstovų. Jie nuteisti už 
kontrrevoliucinius nusikalti
mus ir mirties bausmė įvykdyta 
minėta data. Valstybės saugu
mo komiteto archyve buvo 
rastos 40 asmenų bylos. 

Byla neba ig ta 
Tardytojai nustatė, kad į šią 

komisiją įėjo ir D. Ročius, žuvęs 
1943 m. partizaninėje kovoje su 
vokiečiais. Taip pat P. Raslanas, 
gyvenąs Vilniuje ir Kompane-

cas, armijos politinis karininkas 
ir kiti. Tardymas dar neturi do
kumentų, kas įsteigė tas specia
lias komisijas. Tačiau esą aišku, 
jog teismo forma neteisėta ir 
saviveiklinėj 

D. Ročius ir P. Raslanas dėl to 
nužudymo parašė paaiškinimus 
Lietuvos Komunistų Centro 
komiteto sekretoriui A. Snieč
kui. Šiuos jų asmeniškus paaiš
kinimus tardytojai turi byloje. 
P. Raslanas jau ištardytas. Byla 
tęsiama. 

Pasitarimas su žydais 
Vilnius. Pavergtos Lietuvos 

Komunistų partijos sekr. B. Zai
kauskas gegužės 24 d. tarėsi su 
į Vilnių atvykusiais Pasaulio 
Žydų kongreso viceprez. K. Sul-
taniku iš New Yorko ir su Euro
pos Žydų Kongreso generaliniu 
sekretoriumi S. Cveigenbaumu 
iš Paryžiaus. Jie kalbėjo apie 
įvairių sričių pertvarką, ypač 
Lietuvos ekonominėje srityje. 
Pokalbyje buvo apsvarstytos 
galimybės steigti Lietuvoje 
bendras verslo įmones, plėsti 
užsienio turizmą. Buvo aptarti 
ir kiti ekonominio bendradar
biavimo klausimai. Pasitarime 
dalyvavo ir užsienio reikalų 
vedėjas V Mikučiauskas, užsie
nio ryšiu >rities vadovas M. So-
dovskis ir Lietuvos Žydų kultū
ros draugijos pirmininkas E. 
Zingeris. 

— Angolos prez. Jose Santos, 
gen. Jonas Savimbi. Angolos 
laisvės k( votojų vadas ir Nigeri
jos prez. Ibrahim Babangida 
pasirašė naliaubų sutartį Zaire. 
Pasirašymo susitarimo metu 
dalyvavo ir Zairo prez. Mobuto 
Seko, Mali prez. Moussa Traore 
ir Zamhijos prez. Kenneth 
Kaunda. Amerikos pareigūnai 
pastebi, kad šis susitarimas 
nieko nemini apie būsimą Ango
los vyriausybę. 

— Rumunija, AP agentūros 
pranešimu, pradėjo nugriauti 
savo spygliuotų vielų tvorą, 
kuri buvo pasta tyta , kad 
rumunai negalėtų pabėgti į 
Vengrija 188 kilometrų ruože. 
Šiemet į Vengriją jau pabėgo 
3,231 rumunas. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Los Angeles kardinolas 
Timothy Manning, kuris 15 
metų buvo šios vyskupijos ar
kivyskupu, turinčios daugiau 
kaip 2.5 mil. katalikų, mirė 
vėžio ligcs pakirstas, sulaukęs 
79 m. amžiaus. 

— Čekoslovakija i r Rumu
nija pareiškė protestą Vengri
jai, kad ji iškilmingai palaidojo 
savo tautos herojų Imre Nagy, 
kuris pasipriešino rusų invazi
jai 1956 m. Tai esąs antisocialis-
tinis veiksmas, šovinistų ir 
revizionistų manifestacija, ko
munizmo išdavimas. 

— Washingtone Baltieji 
rūmai tyliai jungiasi į tar
pininko rolę tarp Izraelio ir 
Palestiniečių Išlaisvinimo orga
nizacijos, praneša oficialūs 
vyriausybės pareigūnai. Prasi
dėję pokalbiai su PLO atstovais 
dažnėja; pradedama svarstyti 
daug rimtesni klausimai. 

— Nikaragvos marksistinė 
vyriausybė paskelbė, kad nuo 
liepos mėnesio 1 d. visi JAV 
gyventojai, norį lankytis Nika
ragvoje, turės išsiimti vizas. Iki 
šiol to nebūdavo reikalaujama. 
Prez. Daniel Ortega pasakė, jog 
„Amerikiečiai norį atvykti į 
Nikaragvą ir pasakyti mums. 
kaip pravesti rinkimus. Mes to 
negalime leisti". 
— Hong Konge du kinų 
studentai ir du intelektualai 
disidentai pasiprašė prie
globsčio, kai slaptais keliais 
pabėgo iš Kinijos. Jų fotografi
jos buvo iškabintos visur viešose 
vietose, nes komunistų vyriau
sybė įsakė juos suimti, tačiau jie 
sugebėjo pasitraukti. Neskelbia
ma, kokiu būdu pavyko ištrūkti, 
kad nepakenktų kitiems norin
tiems pabėgti. 

— Maskvos Liaudies 
deputato Boriso Jeltzino prisi
minimai iš jo darbo Politbiure 
bus išleisti Amerikoje kitų metų 
pradžioje. Jeltsinas pasakė, kad 
dalis gauto pelno bus skiriama 
AIDS kovai Sovietų Sąjungoje. 
Prisiminimus leis Summit 
Books New Yorke. 

— Varšuvoje princesė Anna 
Radzwill buvo Solidarumo 
išrinkta į naująjį Lenkijos 
parlamentą. Princesė nuo pat 
pradžios pasisakė už Solidaru 
mą ir buvo dažnai tardoma 

Pašalintas iš Politbiuro 
vadovauja Vengrijos 

vyriausybei 
Ruošiamasi demokratiniams rinkimams 

Budapeštas . — AP žinių 
agentūra praneša, jog Vengrijos 
Komunistų partijos Centro 
komitetas po svarbaus politiką 
nustatančio susirinkimo 
pakelbė, kad nauju savo vadovu 
prezidento vietai išrinko 
radikalų reformų šalininką Im
re Pozsgay. Partija pasisakė už 
demokratinę politiką, kad kitais 
metais laimėtų rinkimus. 

Centro komitetas sudarė 
keturių prezidiumą, sudarytą iš 
dabartinio partijos generalinio 
sekretoriaus Karoly Grosz, 
ekonominių reikalų ministerio 
Rezsoe Nyers, jau minėto Polit
biuro nario Imre Pozsgay ir mi
nisterio pirmininko Miklos 
Nemeth. Nauju vadu išrinktas 
R. Nyers. Šie keturi vyrai 
vadovaus Vengrijai, iki susi
rinks partijos kongresas spalio 
7 d. Tada kongresas nuspręs, 
kas partijai vadovaus iki pačių 
rinkimų, kuris įvyks 1990 m. 
vidury. Tai bus rinkimai iš 
daugelio partijų ir radikalieji 
partijos nariai savo kandidatu 
į prezidento vietą ruošiasi iš
statyti kaip tik Imre Pozsgay. 
Šių 4 asmenų išrinkimas rodo, 
kad reformatoriai laimėjo prieš 
konservatorius komunistus. 

Populiariausias politikas 
R. Nyers, naujasis vadovas, 

yra ekonomistas ir perima tas 
pareigas iš Janos Kadaro, kuris 
„išr inktas" partijos garbės 
vadovu, kai Grosz iš jo prieš 13 
mėnesių perėmė vairą. Kadarui 
dabar jau 77 m. ir jis Vengrijos 
komunistų partijos vadu buvo 
32 metus. Jam pareigos buvo 
pakeistos praėjusį mėnesį. 
Grosz prarado pirmaujančią 
vietą, nes laikėsi vidurio kelio 
tarp griežtųjų reformatorių ir 
konservatorių. Reformatoriai šį 
kartą laimėjo. Vengrų komu
nistų centro komitetą sudaro 92 
nariai. 

Jei Grosz pasiliko vadovaujan
čių tarpe, sako užsienio žurna
listai, tai rodo, kad radikalieji 
partijos nariai turėjo šiuo atve
ju nusileisti konservatyviesiems 
partijos narams, kurie dar stip
rūs partijoje. Prezidiumas tuo
jau pat turėjo posėdį. Vengrų 

Prašo pasimatymo 
Managva. — Nikaragvos san-

dinistų-marksistų prezidentas 
Daniel Ortega pasakė, jog jis 
kreipėsi į Nikaragvos kardino
lą Bravo, kad jis padėtų 
susitikti su prezidentu Bushu 
pasitarimui, nes norįs pagerin
ti ryšius su Washingtonu. Tuo 
reikalu jis tarėsi su kardinolu 
atvykęs pas jį. Po to Ortega dar 
kalbėjo, kad krašto ekonominė 
krizė didėja ir Amerikos embar
go ją vis labiau didina. Kardi
nolas Bravo atsisakė spaudai ką 
nors daugiau pasakyti, kad šis 
pasiūlymas reikalauja ilgesnio 
apmąstymo. 

nuomonių tyrimo biuras paskel
bė, kad Pozsgay yra šiuo metu 
populiariausias politikas ir jo 
išrinkimas prezidentu esąs 
už t ikr in tas da lykas . J i s 
pasižadėjo viešai pereiti į 
Vakarų Europos sistemą ir 
pareiškė, kad dabartinė Rytų 
Europos sistema yra nepatai
soma. 

Rytų bloko unikumas 
Visi keturi prezidiumo nariai 

turėjo pasikalbėjimą vengrų 
televizijoje. Kai Nyers buvo 
paklaustas, kas dabar yra par
tijoje pirmasis, atsakė, kad šiuo 
metu nesą tai svarbu. „Mes 
keturi kartu vadovausime par
tijai". Bet Nemeth pasakė 
aiškiai, kad Nyers pirminin
kaus Centro komiteto posė
džiams ir Politiniam vadovau
jančiam komitetui iš 21 naujo 
nario, kurie pakeitė 9 narių 
vengrų Politibiurą. Nyers 1973 
m. buvo pašalintas iš Politbiuro 
todėl, kad jis jau tada norėjo 
daryti reformas. Jo grįžimas 
vadovauti Rytų bloke yra 
unikumas. JAV prez. Bushas 
planuoja kitą mėnesį lankytis 
Vengrijoje. 

Nyers tuoj pat perėmė parti
jos tarptautinių reikalų tvarky
mą iš Grosz ir pradėjo pasitari
mus su Vengrijos opozicija, 
pervedant Vengriją į daugelio 
partijų sistemą. Praėjusį 
sekmadienį Vengrijos MTI žinių 
agentūra paskelbė, kad Vengri
jos Demokratų forumas pasis
kelbė save partija ir dalyvaus 
rinkimuose. Tai vienas populia
riausių sąjūdžių Vengrijoje. 

— Sovietų povandeninis ato
minis laivas, ginkluotas bran
duolinėmis raketomis, po 
įvykusio gaisro laive, kai jis 
buvo netoli Norvegijos krantų, 
jau sugrįžo į savo bazę. Sovietai 
praneša, kad radioaktyvios me
džiagos neišsiliejo į oro erdvę. 

„Lietuva tremtyje" 
VUnius. (SLA) - Birželio 12 d. 

Kalnų parke įvyko „Tremtinio" 
klubo ir Sąjūdžio Vilniaus Tary
bos organizuotas mitingas 
„Lietuva tremtyje". Mitinge 
dalyvavo apie 20 tūkstančių 
žmonių. Kalbėjo rašytojas 
Kazys Saja, poetas Gintautas 
Iešmantas, gydytojas tremtinys 
Kazys Paltanavičius, parašęs 
knygą apie t remtį , buvęs 
kalinys kunigas Jonas Kastytis 
Matulionis, žydų kultūros 
draugijos narys Moisėjus 
Anasonas. lenkų tremtiniu 
atstovas dailininkas Petras 
Ilenskas. žydų savimonės atgi
mimo draugijos . .Tkuma" 
pirmininkas Grigorijus Alper-
nas ir kiti. 

Kalbą pasakė Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumo pirmi 
ninkas Vytautas Astrauskas. 
Tremtinių choras ir mitingo 
dalyviai dainavo tremtyje su
kurtas dainas. 

KALENDORIUS 
Birželio 28 d.: Irenėjus. 

Gaudrė, Rainis. Rėdą, Taugėla 
Arkivysk. J u r g i s Matulaitis, 
1987 m. paskelbtas palai 
mintuoju. 

Birželio 29 d.: Petras ir 
Povilas, apaštalai . Benita. 
Gedrime. Mantigirdas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:18. leidžiasi 8:29. 
Temperatūra dieną 83 1„ nak

tį 62 1. 

• 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUT1NINK1Ų.-KŲ RAMOVĖ 

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

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
SUKAKTUVINĖ STOVYKLA -

STUDIJŲ DIENOS 

Ši stovykla — studijų dienos 
bus pagrįstos Lietuvos reikalų 
ir Akademinio sk. sąjūdžio 65 
m. sukakt ies temomis. 
Kviečiame visus akademikus ir 
svečius dalyvauti ir pasidalinti 
šių svarbių įvykių žiniomis ir 
nuotaikomis. Stovykla vyks 
liepos 1-7 dienomis Rako sto
vyklavietėje, Custer, Michigan. 

Prie anksčiau paskelbtų vado
vų, stovyklos vadijoje darbuosis 
dar šie asmenys; fil. Nijolė 
Maskaliūnienė, FSS viršininkė; 
fil. Vladas ir Julytė Žukauskai, 
laužavedžiaį fil. Vida Vizgir
daitė, gailestingoji sesuo; fil. 
Linas Maskaliūnas ir fil. Vida 
Biknev ič iū tė , paplūdymio 
sargai. 

Studijų dienose paskaitas 
sutiko skaityti žemiau išvar
dinti svečiai ir A.S.S. nariai: 

inž. Valdas Adamkus — Lietu
vos ekololgija ir paskutiniai 
įvykiai; 

sesė Asta Banionytė — Lietu
vos r e ika l a i Amerikos 
politikoje; 

Sesė Rita Dapkutė — Sąjūdis 
i r Lietuvos jaunimas 

fil. Jonas Dainauskas — 1939 
m. Stalino ir Hitlerio sutartis. 

— A.S.S. įsikūrimas Lietuvoje; 
kūrybingumas, entuziazmas, 
pasiekimai, 

fil. R i ta Likanderytė — 
Sus ipaž in imas atvykus į 
stovyklą — studijų dienas. 

fil. dr. Vaidevutis Mantautas 
— Kas mes esame, A.S.S. ideolo
ginė tema. 

fil. Leonas Maskaliūnas — 
prof. Steponas Kolupaila, jo 

kelionės ir spaudos darbai, 
— A.S.S. veikla Vokietijoje. 
fil. Vytautas Mikūnas — 

A.S.S. veikla išeivijoje, 
dr. A. Statkevičius — Poli

tiniai įvykiai Lietuvoje; 
fil. kun. Juozas Vaišnys — Dr. 

Vincas Kudirka ir „Varpo" 100 
m. sukaktis. 

Kiekvienas sk. akademikas 
praturt inkime Akademin į 
skautų sąjūdį savo dalyvavimu 
studijų dienose. Čia sutiksime 
pažįstamus, bendraminčius ir 
sukursime naujas pažintis su 
akademikais ir svečiais iš įvai
rių Kanados ir JAV vietovių. 
Studijų dienų viršininkė ir vadi-
ja kviečia visus ir tikisi gausaus 
Korp. Vytis, ASD ir FSS narių 
atsilankymo. Informacijoms 
prašoma kreiptis į fil. Danutę 
Eidukienę, tel. 376-2153. 

Ad Meliorem! 
SM 

Tragiškuosius birželio įvykius minėdami prisimename Červenėje sovietinių komunistų sušaudytą 
buvusį Nepriklausomos Lietuvos Vyriausią skautininką pulk. Juoz^ Šarauską. Nuotraukoje — 
I-je eil. v.s. Juozas Šarauskas Šaulių valstybinės gimnazijos skaučių tarpe. Paskutinėje eilėje 
— aukštieji skautų vadovybės nariai: s. Domas Pinigis, s. Stepas Kairys (Šiaulių tunto), 8-to pulko 
vadas pulk. Butkūnas, apskrities viršininkas Kalendra, Pirmijos pirm. v.s. Kazys Ūbeika, Ža
garės vietininkas v.s. Kirlys. 

Nuotr. Romos Rudaitvtės-Decesienės 

Chicagos ASS skyriaus pirmininkas fil. R. Griškelis, Korp! Vytis Garbės narys 
fil. J. Dainauskas ir buvęs ASS skyriaus pirm. fil. L. Maskaliūnas. 

Nuotr. L. Maskal iūno 

STOVYKLOS 

SKAUTIŠKAS SAVAITGALIS 
ANGLIJOJE 

Londono „Geležinio Vi \ ko" kėm garsiąją stovyklą. Po vaka-
vieneto vadovų v.s. G. O'Brien, rienės išsirikiavome stovyklos 
ps. V. O'Brien ir ps. VI. Gedmin- atidarymui. Ps. V. O'Brien — 
to iniciatyva, šv. Jurgio — stovyklos vadovas ir ps. VI. Ged-
Pasaulio Skautų patrono proga, mintas — komendantas. Rapor-
ga, balandžio 21-23 dienomis t e išgirdome, kad skautišką 
skautiškas savaitgalis vyko gar- šeimą stovykloje sudaro 30 na
šioje pasaulinėje skautininkų is- rių, suvažiavusių iš Škotijos ir 
torinėje stovyklavietėje Gilvelio visos Anglijos. 
Parke, netoli Chingfordo. Uždegamos tautinių spalvų 

Penktadienio vakare pasie- žvakutės: v.s. G. O'Brien — gel
toną, ps. VI. Gedmintas — žalią 
ir v.s. J. Maslauskas — raudoną. 
Po maldos susikaupiame tylos 
minute. Stovyklos vadovas 
pasveikina stovyklautojus ir 
linki naudingai praleisti skau
tišką savaitgalį. 

Stovyklos lauželį pradėjo sesu
tės Vida ir Gajutė, o po jų mag
netinė laužo lazdelė ėjo iš rankų 
į rankas. Po laužo jaunimas 
pasitraukė poilsiui, o skauti
ninkai žygiuodami apžiūrėjo 
Gilvelio Parką. 

Šeštadienio rytą, po mankštos 
ir pusryčių, su malda pakeliama 
trispalvė. Prasideda skautiško 
patyrimo darbai, kuriuos prave
da ps. VI. Gedmintas, o jam 
talkina kiti skau t in inka i . 
Gilvelio Parke randame visus 
patogumus ir medžiagą skau
tiškiems užsiėmimams. Po pie
tų Gilvelio Parke anglas skau
tininkas visiems stovyklau
tojams aprodė įžymybes ir 
pasaulinio garso skautininkų 
mokyklą. 

V.s. J. Alkis - 40-ties 
jubiliejinės stovyklos virši-

Liepos 1-7 d. — ASS Sukak
tuvinė 65 m. stovykla ir studijų 
dienos Rako stovyklavietėje, 
Custer, MI. 

Liepos 1-8 d. - Buriavimo 
stovykla jūrų skautams,-ėms, 
Muskogan, MI. 

Liepos 8-22 d. - Chicagos n i n k a g k g_ s> Rr_ V a i t k e v i č i u s 

Chicagos ASS skyriaus valdybų nariai: iš kairės - fil. Rimas Griškelis. fil. 
Vytenis Kirvelaitis. fil. Alida Vitaitė. fil. Linas Maskaliūnas. Il-je eil. senj. 
Jonas Variakojis. t.n. Renata Ramanauskaite, fil. Vytenis Rasutis ir t.n. Lina 
Meilytė. Nuotr. L. Ma>kaliun<> 

tuntų stovykla Rako stovykla
vietėje, Custer, MI. 

Liepos 29 - rugpjūčio 8 d.— 
Jubiliejinė 40 metu Europos ra
jono stovykla Anglijoje, 
Lietuvių Sodyboje. 

Rugpjūčio 5-12 d. — 
,,Ąžuolo'' ir „Gintaro" vadovų,-

Ok Lietuvos skautų būrelis iškyloje į Kryžių kaina i m 

— LSS Europos rajono vadas, 
aptarė būsimos stovyklos eigą ir 
programą. O ps. V. O'Brien, ps. 
VI. Gedmintas, s.v.v.si. M. 
Julius ir s.v. T. Philpott su 
jaunesniais skautais ir skautėm 
pravedė užsiėmimus ir žygį. 

. , , , ,.f , « Vakare, atvykęs kun. dr. J. 
IU mokykla Cahformjos skautų S a k e v i č i u s > Mic , RK koplyčioje 
stovyklavietėje „Rambyne . a t n a š a v o š v M i š i a s p a m o k s l e 

jis priminė, kad skautų šūkis 
nusako jų idealus ir tikslus: 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. Ne
t ikint is į Dievą nesilaiko 
skautiškos priesaikos. 

Sutemus lauželis vyko lauža
vietėje, dalyvaujant ir anglui 
svečiui. Laužas buvo įspū
dingas, ypač gražiai ir įdomiai 
jį pravedė VH-je Tautinėje 
Stovykloje dalyvavusios 
vadovaujant sesei Z. Žilinskai
tei. Valio, sesės! Po skautiškos 
maldos „Ateina naktis"... vėl 
ėjome poilsiui. 

Sekmadienį, pagal nustatytą 
programą, vyko užsiėmimai. Po 
pietų su malda ir himno žodžiais 
nuleidome trispalvę. Stovykla 
buvo baigta. Padėkoję vado
vams ir vadovėms už puikiai 
suorganizuotą skautišką savait
galį, atsisveikinome ir leidomės 
kelionei į namus. 

gegužes 2 d Dalyvis 
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„BUDĖK!" 
Daugelis ok. Lietuvoje dabar 

leidžiamų laikraščių ilgesnėmis 
ar trumpesnėmis koresponden
cijomis pranešė apie Lietuvos 
Skautų sąjungos atkūrimo 
suvažiavimą,, balandžio 29-30 
dienomis vykusį Vilniuje. Štai 
kaip apie tą įvykį dvisavaitinio 
„Žemaičių Kraštas" gegužės 
16-31 d. laidoje rašo Mažeikių 
skautų vadovas Artūras Vyš-
nevskis. Straipsnelį „Budėk!" 
spausdiname ištisai. (Red.) 

„Broliai ir seserys!" — su
skambo šilti ir išties artimi 
rtrusų širdims žodžiai. Taip 
balandžio 29 d. Vilniuje 
prasidėjo Lietuvos Skautų 
sąjungos suvažiavimas. 

Pirma suvažiavimo diena pra
bėgo sveikinimų ir ovacijų 
griausme. Iš tribūnos į mus 
kreipėsi išeivijos Seserijos vadė 
Stefa Gedgaudienė, Kalifornijos 
Universiteto profesorius Avižie
nis, Valančiaus Blaivystės 
draugijos atstovas Kazys Saja, 
LPS Seimo Tarybos Pirminin
ka i Vytautas Landsbergis. Mus 
pasveikinti atvyko Estijos ir 
Latvijos skautai , kurie 
prašneko lietuviškai. Tačiau 
garbingiausias ir labiausiai 
laukiamas suvažiavimo svečias 
buvo Pasaulio lietuvių išeivijos 
skautų judėjimo plėtotojas ku
nigas Antanas Saulaitis. 

Vakare Kalnų parke įvyko-
skautiška vakaronė, skambėjo 
muzika, dainos, šokis keitė šokį, 
o mūsų džiugią šventinę nuotai
ką budriai saugojo gausi mili
cija. 

Antroji suvažiavimo diena — 
balandžio 30-oji — tapo istorine 
— buvo atkurta Lietuvos Skau
tų Sąjunga. Balsavimo keliu 
išrinkta Seserijos bei Brolijos 
Vadija, nuo kurios didele dalimi 
priklauso tolimesnė Lietuvos 
skautų judėjimo raida. Buvo 
priimtas kreipimasis į skautijos 
centrą Londone, prašant suteik
ti paramą, atkuriant Lietuvos 
skautiją. 

Pasibaigus suvažiavimui, de
legatai išvyko į namus skleisti 
po Lietuvos miestus ir kaimus 
skautijos dvasią. 

Gegužės 1 d. su Žemaitijos de
legacija atsidūrėme Klaipėdoje, 
kur kartu su Mažosios Lietuvos 
skautais dalyvavome išlydint 
mūsų jachtininkus į JAV. Kar
tu su LPS Klaipėdos Tarybos 
atstovais nešėme tris sim
bolinius Laisvės Varpus bei tris 
varinius dėklus su Kreipimusi 
į Lietuvos išeiviją. Susirinku
sieji klaipėdiečiai kartu su 
mumis dainavo, skandavo skau
tų šūkį „Budėk!", ir mes jau
tėme, kad nepasitikėjimo ir san
tūrumo siena griūna. 

Gegužės 2 d. atvykome į Šiau
lius dalyvauti Demokratų par
tijos surengtoje iškilmingoje 
kryžiaus statymo ceremonijoje 

Kryžių kalne. Nustebino daly
vių gausumas, žmonių meilė ir 
pagarba šventoms vietoms. 

Tokia t rumpa kelių dienų 
kronika. 

Mes, skautai, atveriame vai
kams ir suaugusiems dar vieną 
gyvenimo kelią, skaut išką 
broliškumo mokyklą, kurią 
praėjęs žmogus būtų naudingas 
Tėvynei i r Artimui, juo visada 
būtų galima pasikliauti. 

Mes sakome vienas kitam: 
„Budėk!" ir atsakome: „Vis 
budžiu!". 

A r t u r a s Vyšnevskis 
Dr. Romualdas Povilaitis 

„LITUANICOS" TUNTAS 
KVIEČIA 

„Lituanicos" tunto stovykla 
Rako stovyklavietėje vyks 
liepos 8-22 dienomis. Stovyklai 
„Liūtas" vadovaus viršininkas 
j . budys v.v. Paulius Jozaitis, 
adjutantas skautas vytis Edis 
Glavinskas ir komendantas sk. 
vytis v.si. Petras Remeikis. Visi 
broliai raginami nedelsiant 
registruotis. Informacijai ir 
registracijai kreiptis į stov. vir
šininką tel. 636-4890. 

D A N T Ų G.YDYTOJAS 
Tel. 767-7575 

57S0 Archer Ave. 
(6 blokai j vakarus nuo Cicero Ave.) 

Valandos pagal susitarimą 

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

. SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligorrinėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Of». 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6531 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6 4 4 9 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS'FR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 9 5 St. 
Tel. 422-0401 

Valandos pagal susitarimą 

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

^ hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Tai. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
P e n k t , antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir , namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Tai . 476-2112 

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

Vai pagal susitarimą 

Tai. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1 4 4 3 So. 50th Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč. 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 . Mteh*gon Ava . , Sutto 324 Ir 
583S S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

T o l . 565-2980 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Streot 

Kabinot J ta i . RE 7-1188; 
Rezld. 385-4811 

Dr . Tumaaonlo kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9 5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tel . 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S . Kedzie Ave., 
Chicago. III. 60652 

• Pirm . antr . ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 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 PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Te l . 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin, I I I . 60120 
Te l . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA Į 

9055 S. Roberts Rd . , Hickory Hills. IL. 1 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 1 

Tel . 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71 at St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 Weat 71 at Streot 

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

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 7 U t . St., Chicago, III. 
Tel.: 436-0100 

11800 Southvrest Hlghvray 
Paloa Heights. III. 60483 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2856 W. 63rd Street 

Vai : antr 1-4 v p p ir ketv. 2-5 v. p p 
šešt pagal susitarimą 

Kabinato tai . 778-2880. rez. 448-554! 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai . 585-7755 



Sąžinės laisvė 

PARYŽIAUS 
KONFERENCIJOJ 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
KONSTITUCINIŲ TEISIŲ RAIDA 

Jeigu Lietuvoje ir kituose oku
puotuose kraštuose už geležinės 
uždangos darosi šviesiau, 
turime pripažinti kai kuriuos 
kreditus Gorbačiovui. Tačiau 
ypatingos reikšmės čia turi ir 
vakariečių spaudimas, kuris gal 
net ne visiems plačiau žinomas. 
Vakariečiai neturi plačių 
galimybių tą spaudimą vystyti 
Jungtinėse Tautose, kur va
dinamo trečiojo pasaulio tautos 
gana dažnai keliaklupsčiauja 
prieš Maskvą. Užtat Vakarai 
turi gana atviras galimybes 
veikti per Helsinkio susita
rimus pasirašiusių valstybių 
konferencijas, kur didžioji vals
tybių dalis gyvena demokra
tinėmis nuotaikomis ir neven
gia progos priminti žmogaus tei
ses, tautų laisvę Maskvos bloko 
kraštams. Ši akcija įspūdinga ir 
veiksminga. 

Ukrainiečių laikraštis „Uk-
rainian Weekly" birželio 18 d. 
įsidėjo ištrauką iš JAV delega
cijos vadovaujančio diplomato, 
ambasadoriaus Morris Abram 
kalbos, pasakytos Paryžiuje 
sušauktos žmogaus teisių konfe
rencijos metu. 

Čia jis priminė, kad anksty
vesnėje tokioje konferencijoje, 
įvykusioje Vienoje, daly
vaujančios valstybės įsiparei
gojo duoti laisvę steigti ir palai
kyti visiems laisvai prieinamus 
maldos ir susirinkimų vietas. 
Priminė, kad Vienos pasi
tarimuose buvo pasirašytas ben
dras susitarimas, kad bus 
duodama laisvė religiniams 
sambūriams organizuotis. Buvo 
susitarta, kad bus leidžiama 
mokyti religinių tiesų kiek
vienos tautos kalba. Buvo 
įsipareigota leisti religinį pa
ruošimą, mokymą. Pabrėžė, kad 
buvo bendru susitarimu pri
imtas nuostatas, kur iuo 
užtikrinama, kad bus leidžiama 
spausdinti, įvežti ir platinti reli
ginius leidinius ir kitą religinę 
medžiagą. Vienos susitarime 
buvo visų pasirašytas nuosta
tas, kad religinė bendruomenė 
turėtų laisvę reikštis viešajame 
gyvenime. Pagaliau priminė, 
kad ankstyvesnėje konferen
cijoje buvo visų priimtas su
sitarimas, kad pripažįstamas 
pagal religinių sambūrių pri
gimtį atitinkamas statusas. 

Tą priminęs, ambasadorius 
pasidžiaugė, kad vis dėlto 
matomas tam tikras prisitaiky
mas šiems susitarimams, pa
rodant toleranciją. Ambasado
rius priminė, kad tokių pavyz
džių matoma jau ir daugelyje 
sovietinio bloko valstybių, kai 
kuriuose Rytų Europos kraš
tuose. Jis priminė atšylančius 
santykius tarp Lenkijos ir Šv. 
Sosto. 

Tačiau dar toli iki pilnos reli
ginės laisvės. Kaip pavyzdį tų 
religinės laisvės siaurinimų 
ambasadorius nurodė, kad dar 
reikalaujama religinėms bend
ruomenėms registruotis, o net ir 
tose valstybėse, kur registracija 
nėra sunki, kodėl valdžia ją tu
ri kontroliuoti? Juk tikrai, sa
kė ambasadorius Abram, Dievo 
garbinimas nėra ciesoriaus rei
kalas. Kodėl, atsakant kai ku
rioms tų religinių bendruo
menių registracijas, yra laužo
mas bendros konferencijos pri
imtas religinės laisvės nuostatas? 

Išryškindamas šį pareiškimą, 
ambasadorius Abram priminė 
Ukrainos katalikų ir stačiatikių 
Bažnyčias, kurios vis dar 
Sovietų Sąjungos nėra pripažįs
tamos. Jos buvo uždraustos 
Stalino laikotarpyje. Pats komu
nistų partijos generalinis sekre
torius Gorbačiovas yra pripa
žinęs, kad praeityje buvo 

daromos klaidos. Bet dabartinė 
sovietų vyriausybė visai nesi
skubina atitaisyti tų praeities 
Stalino palikimų. Nepaisant 
paskelbtos glasnost, religiniai 
aktyvistai veikėjai yra spau
džiami, areštuojami, baudžiami 
Sovietų Sąjungoje. 

Paremdamas visus savo 
pareiškimus faktais, JAV am
basadorius Morris Abram savo 
kalboje pabrėžtinai priminė, 
kad balandžio 9 d. ukrainietis 
kun. Petro Zeleniuch buvo areš
tuotas, policijos sumuštas, ka i 
jis bandė katalikams laikyti 
pamaldas Vakarų Ukrainos 
miestelyje. 

JAV ambasadorius pripažino, 
kad dabar Sovietų Sąjungoje 
yra lengviau religinėms bend
ruomenėms įs i regis truot i , 
tačiau tas dar nesiderina su 
pri imtais įsipareigojmais 
Vienos konferencijoje. Ta i 
išryškindamas Abram priminė 
ki tą faktą: dvi is tor inės 
katalikų bažnyčios Kieve yra 
uždarytos, nors jas atidaryti 
paduotame prašyme buvo pasi
rašę 1500 tikinčiųjų. Rostove 
baptistai atsisakė registruoti 
savo bažnyčią, už tai ji buvo val
džios pareigūnų įsakymu nu
griauta. Toliau ambasadorius 
klausė, o kaip mes galėtume iš
aiškinti, kad Charkove, kur yra 
apie 75,000 žydų, neduotas 
leidimas atidaryti tame mieste 
esančios vienintelės sinagogos? 

Ambasadorius pareiškė, kad 
tai tik keli pavyzdžiai, kaip 
laužomas Vienos susitarimas. 
Lengviausias šios problemos 
sprendimas, pažymėjo Amerikos 
ambasadorius, būtų tikintie
siems leisti statytis bažnyčias ir 
sinagogas be jokio trukdymo iš 
valstybės pusės. Tas valstybės 
nesugriaus, tik ją sustiprins. 
Baigdamas šiuos pareiškimus, 
JAV ambasadorius dar pabrėžė: 
„Mes turime viltį, kad nauji 
Sovietų Sąjungos įstatymai ir 
nuostatai, liečia religinę prak
tiką, kuriuos Sovietų Sąjunga 
yra pažadėjusi, pašalins reikala
vimus religinėms bendruome
nėms registruotis ir pašalins 
suvaržymus, liečiančius religinę 
praktiką. Tą mes rūpestingai 
patikrinsime būsimoje Kopen
hagos konferencijoje". 

Ambasadorius čia nesustojo, 
bet pareiškė tvirtas viltis, o tai 
jau yra reikalavimas, kad Sovie
tų Sąjunga įjungs į jos ruošia
mus naujus religijos klausimais 
įstatymus ir perims į savo kas
dienę praktiką savo įsiparei
gojimus, priimtus Vienos kon
ferencijos baigiamajame 
dokumente religinio auklėjimo, 
švietimo laisves visokio 
amžiaus žmonėms, ar atžvilgiu, 
užtikrinant laisvę teologams 
pravesti religinį švietimą ir 
auklėjimą jų pačių pasrinkta 
kalba. 

Amerika turi vadovaujantį 
vaidmenį Vakarų bloke. Jeigu 
kitos vakariečių valstybės 
daugiau ar mažiau laikosi tam 
tikro santūrumo, tai Amerikos 
delegacija nebijo Maskvos 
blokui priminti priimtus įsi
pareigojimus ir natūralius žmo
gaus teisių reikalavimus, o 
Amerikos žodis Maskvai yra 
svarbus, nes iš čia Sovietai 
taikstosi gauti ekonominės ir 
technologinės paramos, kuri 
jiems pasidarė ypatingai būtina. 
Tas būtinumas dar labiau pa
didėjęs, kai Maskvos valdoje 
esantieji kraštai ima drąsiau 
maištauti prieš prievartą, o kas
dienėmis būtinybėmis neaprū
pinami žmonės darosi dar la
biau tr iukšmingi , pačiai 
Maskvai labai pavojingi. 

Juoz. Pr. 

(Tęsinys) 

Ketvirtajame konstitucijos 
skyriuje pažymima, kad vyriau
sybę sudaro respublikos prezi
dentas ir ministerių kabinetas 
(40-tas str.). Respublikos prezi
dentą renka seimas slaptu bal
savimu absoliutine atstovų 
balsų dauguma (41-mas str.). 
Respublikos prezidentas kviečia 
ministerį pirmininką ir paveda 
jam sudaryti ministerių kabine
tą. (47-tas str.). 

Penktajame skyriuje nuro
doma, kad teismas, remdamasis 
įstatymais, sprendžia respub
likos vardu (64-tas str.). Šešta
jame skyriuje pažymima, kad 
tautinės piliečių mažumos, 
kurios sudaro žymią piliečių 
dalį, turi teisę įstatymų ribose 
autonomiškai tvarkyti savo 
tautinės kultūros reikalus — 
liaudies švietimą, labdarybę, 
savitarpinę pagalbą — ir įsta
tyme nurodyta tvarka rinkti 
atstovaujamus organus (7 3-čias 
str.). Tautinės mažumos turi 
teisę, eidamos tam tikrais įsta
tymais, apkrauti savo narius 
mokesčiais tautinės kultūros 
reikalams. Jos naudojami tei
singa valstybės skiriamų švie
timo ir labdarybės reikalams 
dalimi lėšų (74-tas str.). 

Devintajame skyriuje pa
žymima, kad „Religiją mokyti 
mokyklose privaloma, išskyrus 
laisvamanių mokyklas. Pri
valoma mokyti pagal reikala
vimus tos tikybinės bendrijos, 
kur ia i priklauso mokinys 
(80-tas str.). Privatinės konfe
sinės mokyklos, jei jos išpildo 
įstatymų nustatytą programos 
minimumą, gauna iš valstybės 
iždo švietimo reikalams skirtą 
atitinkamą biudžeto dalį (82-ras 
str.). 

Dešimtajame skyriuje pasaky
ta, kad „Visoms Lietuvoje" 
esančioms tikybinėms organiza
cijoms valstybė lygiai pripažįs
ta teisę tvarkytis taip, kaip 
reikalauja jų kanonai arba sta
tutai. Jos turi valstybėje juri
dinio asmens teisę (83-čias str.). 
„Valstybė pripažįsta naujai atsi
randančias tikybines organiza
cijas, jei jų tikėjimo bei doros 
mokslas ir statutai nepriešta
rauja viešajai tvarkai ir dorai 
(84-tas str.) . „Kar iams 
suteikiama laisvo laiko savo 
tikybos pareigoms atlikti. Ligo
ninėse, kalėjimuose ir kitose 
viešose įstaigose laikomiems 
žmonėms turi būti duodama 
galimybė savo tikybos parei
goms atlikti (87-tas str.). 

Vienuoliktajame skyriuje nu-
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statyta, kad „Visose ūkio sri
tyse kiekvienam piliečiui lai
duojama darbo ir iniciatyvos 
laisvė. Ūkinis gyvenimas yra 
tvarkomas taip, kad kiekvienas 
pilietis turėtų darbo (88-tas str.). 
„Dvarai porceliuojami įsta
tymuose nurodyta t v a r k a 
(90-tas str.). 

Tryliktajame skyriuje sa
koma, kad „Žmogaus darbo 
jėga yra globojama įstatymų. 
Valstybė saugoja įstatymais 
darbininką ligoje, senatvėje, 
nelaimingais atsitikimais ir 
darbo trūkstant (97-tas str.). 
„Visuomenės dora ir sveikata 
yra saugojama tam tikrų įsta
tymų (99-tas str.). „Visų laips
nių mokyklos yra visiems lygiai 
prieinamos (100-tasis str.). 
„Blaivybei palaikyti valsčiaus 
piliečių visuma turi teisę spręsti 
dėl svaiginamųjų gėrimų parda
vinėjimo įstaigų laikymo savo 
gyvenamajame rajone (101-mas 
str.). 

Pateiktieji konsti tuci jos 
straipsniai daugmaž yra citatos, 
nežymiai redaguojant kalbiniu 
požiūriu. Ši 1922 metų konstitu
cija turi šimtą aštuonis straips
nius. Monarchizmo jungą nume
tusi Lietuvos tauta, valstybinė 
tauta, buvo nepas i ruošus i 
gyventi demokratijoje, nes be to 
ir užsienio priešiškos Lietuvai 
jėgos ardė tokio gyvenimo 
silpnus pamatus. Todėl ir 
pačioje demokratiškiausioje 
1922 metų nepriklausomos Lie
tuvos konstitucijoje trys val
džios šakos — seimas, preziden
tūra, teismas — buvo aptartos 
neracionaliai ir todėl veikė ne
tobulai. Neproporcingai iškilo 
įstatymų leidimo įstaiga — 
seimas (parlamentas). Prezi
dentūra ir visa jos galioje esanti 
vykdomoji valdžia pasirodė 
esanti per daug apribota ir kon
troliuojama. Pagal konstitucijos 
44-tą straipsnį va ls tybės 
prezidentas galėjo būti atsta
tytas nubalsavus dviem treč
daliams seimo atstovų. Pati 
savaime teisinga mintis, jog su
verenumas priklauso valsty
binei tautai, o jos išrinktieji 
atstovai tiksliausiai išreiškia 
tautos valią, pasirodė nera
cionali dėl netobulo parla
mentinės laisvės ir vykdomosios 
valdžios galių santykio. Gana 
greitai paaiškėjo, jog vien 
optimistinio žvilgsnio į valsty
bėje veikianti žmogų neužtenka, 
nes jame politinių aistrų pa
vidalu reiškiasi ir blogis. Pri

reikė griežtesnio valdžios auto
riteto, bet jis buvo neišvystytas, 
prislopintas įstatymdavystės 
instituto, būtent seimo. Besi-
rungdamos dėl politinių blokų 
seime daugpartinės ideologinės 
ir tautinių mažumų srovės pri
vedė prie valdžios nepastovumo, 
1926 metų perversmo, politinių 
partijų suspendavimo ir kitų ne
gerovių. 1928 metais buvo 
priimta nauja konstitucija. 

Nauja 1928 metų konstituci
ja žymiai sustiprino vykdomo
sios valdžios galią, tačiau ki
tuose vals tybės laukuose 
esminių pakeitimų nepadarė. 
Naujoje konstitucijoje seimas 
nebegalėjo atstatyti prezidento, 
o tik galėjo trimis penktadaliais 
balsų išreikšti nepasitikėjimą 
vyriausybei ar atskiriems jos 
ministeriams (60-tas str.). Pre
zidentui buo suteikta teisė su 
savo pastabomis grąžinti seimui 
jo priimtą įstatymą antrą kartą 
apsvarstyti (51-mas str.). Kons
titucijos 54-tuoju straipsniu 
buvo įsteigta „Įstatymams tvar
kyti ir jų sumanymams ruošti 
bei svarstyti Valstybės taryba. 
Si institucija pirmoje eilėje buvo 
skirta valstybės administracijos 
viršūnių reikalams. Kadangi 
1926 metų perversmo pasėkoje 
seimas buvo paleistas ir naujai 
išrinkto nebuvo dešimtį metų, 
t a i Valstybės taryba buvo 
savotišku „seimo" juridinės 
komisijos pakaitalas. 

Pasėkoje 1935-1936 metų 
Suvalkijoje ūkininkų streiko ir 
vieno iš to streiko reikalavimų 
sušaukti seimą, 1936 metais 
įvyko seimo rinkimai. Kandida
tu s į seimo atstovus statė 
apskričių ir miestų tarybos ir 
r ink imai griežtąja prasme 
reiškė atsitraukimą nuo tikro
sios demokratijos, nes opozicijos 
vyriausybei nebuvo. Išrinktasis 
seimas svarstė ir priėmė antro
jo pasaulinio karo grėsmės aki
vaizdoje trečiąją 1938 metų 
nuo la t i nę konst i tuci ją . Ši 
konstitucija kitoje redakcijoje ir 
kalbiškai tobuliau atkartojo 
žymią dalį ankstesnės konsti
tucijos straipsnių, ypač kiek tai 
liečia tautinių mažumų ir reli
gijų laisves ir teises. Tačiau, 
visumoje paėmus, svarbiuose 
konsti tucijos straipsniuose 
dvelkė kita dvasia. 

Viena iš konstitucijos įvadinių 
minčių teigė, kad pasėkoje Lie
tuvių tautos patirties, kurią jai 
yra davę jos senovė ir valstybinė 
praeitis, jos atgimimas ir kovos 
dėl Nepriklausomybės, prisi
kėlusios Lietuvos gyvenimas ir 

tautinės valstybės kūrimas, yra 
nustatoma Lietuvai nauja 1938 
metų konstitucija. Jeigu anks
tesnės konstitucijos daugiau pa
brėžė žmogaus ir piliečio teises, 
tai 1938 metų konstitucija 
išryškino piliečio pareigas. Tai 
karo grėsmės ir užsieno dikta
tūrų įtakos pasekmė, sąlygojusi 
savigynos motyvus, lietuvių 
tautinės valstybės stiprinimo 
motyvus. Konstitucijoje pasaky
ta, kad Lietuvos valstybės prie
šakyje yra respublikos preziden
tas. J is vadovauja valstybei 
(3-čias str.). Prezidentas neat
sako už savo galios veiksmus 
(73-čias str.). Prezidentas gali 
paleisti seimą (81-mas str.) ir po 
perversmo jis buvo paleistas. 
Prezidentas leidžia įstatymus 
(110-tas str.). Pradėjęs 1938 
metais vėl veikti, seimas įsta
tymus ta ip pat leido. Bet prezi
dento įstatymai pranašesni, nes 
prezidento įstatymų svarstyti ir 
tvirtinti seimas neturi būdo. 
Prezidentas seimo įstatymams 
svarstyti tu r i būdą ir juos tvir
tina arba atmeta. Iš to matyti, 
kad įstatymdavystės institutas 
nepriklausomos Lietuvos 1938 
metų konstitucijoje buvo labai 
susilpnintas, o vykdomosios val
džios prezidentūros asmenyje in
stitutas — neproporcingai su
stiprintas. Autoritetinę valdžios 
funkciją dar labiau išryškina 
konstitucijos 17-tas straipsnis, 
kuriame sakoma, kad valsty
bėje pilietis naudojasi savo lais
ve, nepažeisdamas kitų teisių ir 
visuomet at&imindamas savo 
pareigas valstybei. 

Tačiau tur int minty ano meto 
bręstančius tarptautinius pa
vojus, š iandien būtų neiš
mintinga, net nedora, kone
veikti Nepriklausomą Lietuvą, 
jos vyriausybes, jos konstitucijas 
ir visus tų metų pasiekimus, 
t rūkumus ir nepasisekimus. 
Mūsų uždavinys — su reikiama 
atsakomybe gilintis į tą valsty
bingumo tarpsnį ir padaryti da
barties konkrečiai veiklai reikš
mingas išvadas, tarnaujančias 
dar geresniems rezultatams 
pasiekti. Skaitytojas neturi pa
grindo ir neturėtų pasidaryti iš
vados, k a d Nepriklausomą 
Lietuvą būtų galima vadinti 
diktatūra, ką Maskva ir jos 
parankiniai dažnai kėsinasi 
daryti. Taigi, anot patarlės, 
„kuo patys labai kvepia tuo ir 
kitą kvapina". Tikrumoje gi 
Lietuvos prezidentūros instituto 
vadovai, įstrigę autoritetinėje 
k ryp ty je , nesugebėjo arba 
bręstančio karo grėsmės aki
vaizdoje, nesiryžo sugrąžinti šalį 
į pilnutinės demokratijos sklai
dą. Betgi per daug peikiantiems 
Lietuvos valdžią žmonėms 
žinotina, kad ji buvo negriežta 
ir neaikštinga, kultūringa. Ir 

jeigu pilietis nebuvo susietas su 
griaunančiomis užsienio jė
gomis ir nesigriebė aršios opo
zicinės politines veiklos, tai jis 
visose kitose žmogaus veiklos 
srityse galėjo džiaugtis netur
tingais gamtiniais ištekliais 
valstybes galimybių ribose geru 
ir laisvu gyvenimu. 

Žiaurios ir nežabotos dikta
tūros šalimi tada buvo ir dabar 
yra Sovietai. Nedaug žmo
niškesnę diktatūrą nepriklau
somybes laikais buvo sukūrusi 
nacių Vokietija. Žymiu mastu 
diktatūriška buvo ir fašistų 
valdoma Italija. Kai kurios ki
tos padariusios poslinkius au
toritetinių savivaldų pusėn 
Europos valstybes tai daryti 
išprovokavo minėtos nežabotų 
diktatūrų kraštutinai agre
syvios šalys. (Tai palietė ir 
Lietuvai. Tačiau jose įsigalėju
sios autoritetinės savivaldos 
buvo švelnios ir nepasižymėjo 
grobuoniškumu. Tarpukario 
Lenkijos įvykdytas smurtas 
prieš Lietuvą (Vilniaus ir jo 
krašto užgrobimas) priklauso 
kitai ankstyvajai pokario 
epochai. 

Todėl visumoje paėmus 
nepriklausomos Lietuvos 1938 
metų konstitucijos padaryti 
sugriežtinimai ir piliečiams 
pareigų išryškinimai yra susiję 
su bręstančio karo grėsme, su 
baime grįžti į pilnutinių laisvių 
demokratiją Maskvos ir Berlyno 
beatodairiško skverbimosi aki
vaizdoje. Priverstos įstoti į karą 
net klasinės demokratijos šalys 
— Anglija ir Prancūzija taip pat 
turėjo apriboti savo piliečiams 
demokratines laisves. Užpulta 
Japonijos ir įvelta į karą 
Amerika buvo priversta 
padaryti tą patį. Visi tie gilių 
demokratinių tradicijų šalyse 
savo piliečiams ir ateiviams 
demokratinių teisių apri
bojimai, laimėjus karą, buvo pa
naikinti ir nepaliko apčiuopia
mų teisinių pasekmių ir psi-
cholognių žaizdų visuomenės 
sluoksniuose. 

Kitaip atsitiko gyvenantiems 
Tėvynėje ir pasklidusiems 
plačiame pasaulyje lietuviams. 
Jie. gyvenę ir užaugę netobulos 
demokratijos ir okupacijų terio-
jamame savo krašte, negali 
susitaikyti su tikrove, kad 
kiekvienoje valstybėje yra 
visokių įsitikinimų ir skirtingos 
etikos žmonių. Psichologiškai 
lietuvius ypač apsunkino Lie
tuvos valstybingumo ilgalaikis 
sutrikdymas ir jų pačių sukur
tų laisvės institutų sunaiki
nimas, ką įvykdė Maskva ir 
Berlynas. Tai savaime supran
tama geliančio sielvarto ir nusi
kaltėlių smerkimo priežastis. 

(Bus daugiau) 
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Jurbarkas, nutolęs apie 100 km nuo Kauno, prisi

glaudęs Imsrės ir Mituvos santakos panemunėje. 
Prekybai ir poilsiautojams puikus miestas. Keliauji 
pūškuodamas garlaiviu, supamas žavingų Nemuno 
pakrančių. Arba automobiliu vis užsukdamas, stab
teldamas patenkinti savo smalsumą į pilis, dvarus ar 
gimtavietes. Jurbarko senamiestyje beveik visi namai 
yra mūriniai, susispietę siaurose Nemuno slėnio 
gatvelėse, o naujamiestis kyla terasomis į kalnelį, kū
rėsi buvusiame ruso kunigaikščio Vasilčikovo dailiame 
parke apie Mituvą. Verta paminėti Vasilčikovų indėlį, 
o ne skriaudą mūsų tautai. Jų vasarvietė, dvaras buvo 
pavyzdingai tvarkomas. Apylinkės ūkininkai galėjo 
pasimokyti ūkininkauti, pagerinti gyvulių veislę bei 
sėjomainą. Kunigaikščių šeima elgėsi žmoniškai ir 
maloniai su vietos žmonėmis. 

Po dvaro išdalinimo parko pakraštyje skulptorius 
Vincas Grybas buvo įrengęs savo ateljė. Sukūrė jis daug 
vertingų paminklų. Jų nemažą dalį sunaikino bolše
vikai. O skulptorių Grybą naciai sušaudė pirmosiomis 
karo dienomis. Už ką? 

Jurbarke buvo sinagoga įdomios architektūros iš 
XVIII a. Medinės žydų sinagogos vidus išpuoštas ver
tingais medžio drožiniais. Naciai privertė žydus sina 
gogą sugriauti, lentą po lentos, ir paskui sudeginti 
Tada sušaudė žydus. Žiaurus žmogus be Dievo. 

Pajūrio k r a š t a s 
Miškai supa lygumų kelią. Esame Mažosios 

Lietuvos krašte, kuris nuolat buvo blaškomas 
valstybinių jėgų. Lietuviais apygventas. bet vokiečių 
ordinui labai svarbus ruožas susisiekti su Ryga. Smali
ninkų miestelis mažas, bet praturtėjęs nuo gerai 
apmokamų darbų Nemune bei muitinėje, skirtinga 
drimzlė Nemune. 

Viešvilės miestelis visa pakele tingiai išsitiesęs. 
Viešviliečiai įsisteigė net dvi siaurojo traukinėlio 
stotis savo patogumui. Ant kalvelės sena evangelikų 
bažnytėlė. Jos langai ir durys dailiai „apmegztos" 
raudonų plytų krašteliu. Čia kunigas Gedkantas kore
gavo Bretkūno 1590 m. išverstą Bibliją. Raminančiai 
siūbuoja beržų ,,kasos", stiepiasi aukštyn uosiai, 
geltonuoja nokstančių javų audeklai. 

Vilkiškio kalvos, slėniai, kalnagūbriai, piliakalniai 
iš senųjų skalvių laikų; „Šarkakalnis, Vartuliškės, 
Gilandos ir kt. Supa juos padavimai ir laimingo 
gyvenimo ir skaudžių kentėjimų, juos ordinui puolant. 
Vilkaviškyje įsisteigė viena iš pirmųjų mokykų. o 1770 
jos inventoriuje yra lietuviškų knygų sąrašas. 

Bitėnuose Martynas Jankus, vos pradžios mokyklą 
baigęs, savarankiško išsilavinimo, puikiai žinojo Lie
tuvos istoriją, aiškiai suprato, iš kur jo šaknys stiprybę 
semia. Jankus suvienijo Mažąją ir Didžiąją Lietuvą, 
padėdamas plisti lietuviškai spaudai. Nemuno ekskur
santai sustodavo Rambyne. Jankus pasakydavo j iems 
kalbą, padeklamuodavo Donelaiti. Nepriklausoma 
Lietuva atsidėkojo jam, suteikdama II-jo laipsnio 
Gedimino ordiną ir pensiją. Dėl savo veiklos Lietuvai 
nukentėjo ir nuo rusų ir nuo vokiečių. 1944 m. vasarą 
įsakytas evakuotis Vokietijon. Pergyvenimai susilpni 
no sveikatą ir 1946 pavasarį mirė. Palaidotas jam 

svetimame Flensburge. 
Nori užsukti j Tilžę? Kaipgi ne! Ir išnyra prieš akis 

Sudermano Indrės ir Anso „Kelionė į Tilžę". 
Važiuojame plačia Plaškių lyguma. Potvynių metais 
Nemunas joje užlieja tingiai vingiuojančią Gegę. Pali
kęs Tilžę Nemunas savo vandenis, tarsi tėvas dukroms 
kraitį, į vagas išskirsto. Tai Gilija. Rusnė, Šalteikė, To-
vės ir vis mažėjančios vagos. 

Užlekiame ant aukštai iškelto Karalienės Luizės 
tilto ir žvelgiame į Nemuno vandenis, tirštai užterštus 
Sovetsko celiuliozės fabriko taršalais. Tilžės vardo jau 
nėra. kelio rodyklėse: Sovetsko. Nerasi ten nei Gilijos, 
nei Rusnės, nei Šalteikes, nei Tovės. Pervažiavę tiltą 
pasukame dešinėn ir važiuojam apvalių akmenų bruku 
tratėdami, lyg sėdėtume ilgadrobynėse. Važiuojam ir 
važiuojam, o vis tas pats nykus, pilkas vaizdas. Ilgi, 
pilki poros aukštų pastatai. Aukštos mūrinės tvoros. 
Prakaukši retsykiais karys ir vėl nė gyvos dvasios. 
Aikštelėje stovi cementinis kareivis, iškėlęs šautuvą. 
Vėl nieko. Prakiūtina suvargusi moteris. 

Privažiuojame keturkampe didžiulėmis piktžolėmis 
prižėlusią vietą. Skersai nuo jos virtinės namų. 
parduotuvė. Užeinam. Ant ilgų lentynų tai šen. tai ten 
padėliota po kokią nors prekę. Nei pieno, nei žuvies. 
nei mėsos produktų nematėme. Graudu žiūrėti į žmo
nes — pilki, niūrūs jų veidai, išblėsę žvilgsniai, pilka 
varginga apranga. Kažin, ar saulės šviesa, žvaigždžių 
spindesys pasiekia jų širdį'' 0 gal saule tik dar ryškiau 
atskleidžia jų skurdžia būtį. Tokioje sunkioje nuo
taikoje nenorim ieškoti nei carienės pastatydintos lie
tuviams evangelikams bizantiško stiliaus bažnyčios, 
nei to anuo metu buvusio gražaus Jakubynės parko, 
per kurį Indrė su Ansu lėkė traukinio pažiūrėti. 

(Bus daugiau) 

I 
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TRAGIŠKIEJI BIRŽELIO 
ĮVYKIAI PER RADIJĄ 

Lyg įvadą į Tragiškųjų bir
želio įvykių minėjimą Brock-
tone ir Bostone sudarė „Laisvės 
Varpo" birželio 11 d. laida, 
kurioje plačiai aptar t i t ie 
įvykiai. Programos vedėjas 
Petras Viščinis kalbėjo tema 
„Tragiškieji birželio įvykiai, 
dabartinė padėtis Lietuvoje ir 
mes". Jis ypač ryškino mūsų 
pareigas padėti tautos kamienui 
atgauti išplėštas laisves. Mūsų 
parama gali ir turi būti dvejopa: 
Pirma — informuoti šio krašto 
administraciją, kongresą ir vi
suomenę apie lietuvių tautos 
siekius, prašant visokeriopos 
pagalbos tais reikalais. Antra — 
jungtis į JAV LB Krašto valdy
bos paskelbtą vajų, kurio tikslas 
— finansiškai padėti organizuo
ti tokius darbus, kurie be mūsų 
paramos negali būti atlikti, 
kaip tai buvo su Dr. Adolfo 
Šapokos parašytos Lietuvos is
torijos išleidimu ir t.t. Šalia to 
perduotas Mečio Laurinkaus 
pranešimas apie informacijos 
rinkimą ištremtųjų lietuvių 
reikalais, atkreipiant dėmesį, 
kad to darbo atlikimas apsun
kintas dėl kompiuterių stokos. 
Daug laiko skirta tarp pat in
formacijai, kaip plačiai Lietuvo
je minima Gedulo ir Vilties 
diena, kuria paskelbta birželio 
14-oji. Angliškai apie Tragiš
kuosius birželio įvykius kalbėjo 
Jonas Gedraitis, nuolatinis tal
kininkas anglų kalba. Visa 
žodinė programa buvo perpinta 
atitinkama muzika. 

MINĖJIMAS BROCKTONE 

LB Brocktono apyl inkės 
rengto . Tragiškųjų birželio 
įvykių minėjimo birželio 11 d. 
pirmoji dalis vyko Šv. Kazi
miero l ie tuvių parapijos, 
bažnyčioje šv. Mišiomis už tų 
įvykių aukas. Pamoksle kun. 
Antanas Jurgelaitis apibūdino 
tuos įvykius ir jų aukas , 
kuriomis buvo ištremtieji. Po 
pamaldų įvykusiame parapijos 
salėje iškilmingame susirin
kime kalbėjo vienuolė Ona 
Mikailaitė iš Putnam, CT. 
Ištraukomis iš išvežtųjų atsimi
nimų ir kitų pasisakymų ji 
jautriai iškėlė lietuvių tautos 
kančią, sudarytą trėmimais. 
Minėjimą pravedė apylinkės 
pirmininkas Stasys Eiva. 

KUN. ALFONSAS 
SVARISNKAS 

Tragiškųjų birželio įvykių 
minėjime Bostone, birželio 11d., 
susidomėjimo centre buvo kun. 
Alfonsas Svar inskas , kurį 
Lietuvos okupantas išlaikė 
kalėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose beveik 22 metus. Jis 
atnašavo Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje šv. Mišias 
ir kalbėjo apie Lietuvos okupa
ciją nuo jos pradžios ligi šių 
dienų, pabrėždamas lietuvių 
tautos pasipriešinimą okupaci
jai. Kovoje už Lietuvos laisvę jis 
išskyrė tris fazes: pasipriešini
mas ginklų, moralinis pasiprie
šinimas ir dabartiniai įvykiai, 
kurie turėtų privesti prie nepri
klausomybės atstatymo. Ypač 
aukštai jis iškėlė partizanų 
kovą ir aukas, pareikšdamas, 
kad birželio 22-ji turėtų būti 
skirta partizanų pagerbimui. 
Antroje kovos fazėje jis pirmau
jančiu veiksniu nurodė Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroniką, 
prie kurios leidimo lietuvių ir 
anglų kalba daug prisidėjo šio 
krašto lietuviai. Už tai , o taip 
pat už Lietuvių Informacijos 
centro ir visos lietuviškos spau
dos rėmimą, kaip ir rūpinimąsi 
kultūros reikalais, jis reiškė 
visiems padėką. Kalbėtojas 
salėje po bažnyčia sutiktas ir 

palydėtas karštais plojimais ir 
atsitojimu. Jis gražiai atstovavo 
visiems kovotojams už Lietuvos 
laisvę. 

Minėjime ištraukas iš ištrem
tųjų išleistų atsiminimų skaitė 
Bostono aukštesniosios lituanis
tinės mokyklos mokiniai. Minė
jimą atidarė ir pravedė Marius 
Žiaugra, o su kun. Alfonsu Sva
rinsku minėjimo dalyvius supa
žindino Stasys Goštautas. Prie 
įėjimo buvo renkamos aukos 
kurių dalis skirta kun. Alfonsui 
Svarinskui, o dalis — kitiems 
lietuviškiems reikalams. Minė
jime dalyvavo daug Bostono ir 
apylinkės lietuvių. Tai buvo 
reikšmingas minėjimas ir retas 
susitikimas su aktyviu Lietuvos 
laisvėts kovotoju. 

Dar pažymėtinas originalus 
žuvusiųjų pagerbimas. Jį 
pravedė lituanistinės mokyklos 
vedėja Daiva Matulionytė-de Sa 
Pereira. Prie simboliško tremti
nio kapo uždegti atminimo ir 
žvakutes buvo pakviesti visi 
minėjimo dalyviai. Taip su
jungtas tremtinių likimas su 
laisvėje išl ikusiais tautos 
nariais. 

STAMBI PARAMA 
ĮVAIRIEMS REIKALAMS 

Tautinės Sąjungos Bostono 
skyriui pardavus turėtą namą, 
gauti pinigai laikomi neliečia
mais, o gauti už juos nuošimčiai 
kasmet paskirstomi įvairiems 
lietuviškiems reikalams. Šie
met toks paskirstymas atliktas 
skyriaus narių susirinkime bir
želio 11d. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos patalpose. Pagal 
valdybos pateiktą planą, su 
mažomis pataisomis, nutarta 
skirti: „Dirvai" 1,200 dol. 
telefakso aparatui įsigyti, 
„Vilties" draugijai - 3,000 dol., 
Vasario 16-sios gimnazijai — 
500 dol., Lenkijos lietuvių laik
raščiui „Aušrai" - 200 dol., 
Punsko lietuvių kultūros na
mams 300 dol., „Laisvės Var
pui" - 500 dol. telefakso 
aparato įsigijimui, So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jai — 200 
dol., Lietuvos buriuotojams — 
1,000 dol., Alkos archyvui — 573 
dol. (Sietyno atnaujinimui), 
Sodauto ansambliui — 1,000 
dol., Petro Čyvo Jaunimo fondui 
900 dol. Viso paskirstyta 9,573 
dol. 

NAUJA VALDYBA 

Birželio 11-tą d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos patalpose 
įvykusiame Lietuvių Karių Ve
teranų s-gos Ramovės Bostono 
skyriaus narių susirinkime 
išrinkta nauja valdyba: Jurgis 
Jašinskas — pirmininkas, Mar
tynas Dapkus — vicepirminin
kas ir iždininkas, Aloyzas 
Astravas ir Mykolas Manomai-
tis — sekretoriai. I Kontrolės 
komisiją išrinkti: Stasys Griežė-
Jurgelevičius, Albinas Šležas ir 
Teofilius Janukėnas. 

Svarbiausias skyriaus darbas 
— Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimo surengimas. 

„LAISVĖS VARPAS" 

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

P.V. 

A.a. kun. Pijus Dambrauskas 

Kai numiršta 96 metų am
žiaus žmogus, paprastai nebebū
na jo bendraamžių apie jį kalbė
ti ar rašyti. Praslinkus keliems 
dešimtmečiams, valstybinio ar 
tautinio masto asmenybes pra
deda atrinkti istorijos procesas. 
Daugelis tačiau nuskęs ta 
užmarštin, nors savo gyvenimo 
aplinkoje būna atlikę, pasiekę 
daug. Jie pasilieka tik sausai 
enciklopedijose sužymėti. Tokiu 
būdu daugelis reikšmingų 
asmenybių net ir iš kasdieninės 
spaudos puslapių lieka 
nepažintos. 

1988 birželio 20 d. Putnamo 
seselių Matulaičio namuose 
numirė beveik 96 metų 
kunigas,^ pedagogas Pijus 
Dambrauskas. Apie mirtį 
sužinoję įjį. trumpos žinutės 
spaudoje, kun. Drambrauską 
prisiminė daug jo buvusių 
mokinių, keliolika dar gyvų jo 
kolegų, su velioniu ryšius palai

kę konfratrai ir greitai mažė
jantis būrelis amžiumi jaunes
nių jo asmeninių pažįstamų. 
Mirties metinių proga, šiuo 
straipsniu norime kun. Damb
rausko prisiminimą iškelti 
katalikiškos spaudos puslapiuo
se. Tokio paminėjimo kun. Pyus 
Dambrauskas yra užsitarnavęs. 

* * * 

Šio straipsnio autorius kun. 
Dambrauską — turbūt, reikia 
sakyti — „pažino" (ir pagarbiai 
mini) apie penkis dešimtmečius. 
„Pažino" rašoma kabutėse, nes 
tos pažinties negalima vadinti 
plačiau suprantama draugyste. 
Geriausiu atveju, tai buvo ne 
draugystė, bet bendravimas. 
Bendravimas, kurio dalyvius 
visą laiką skyrė 40-ties metų 
amžiaus tarpas, bendravimas, 
kuris autoriui prasidėjo vaiko 
metuose; bendravimas, kuriam 
pirmykštį akstiną davė su velio
niu susibičiuliavę autoriaus tė
vai, pakvietę kun. Dambrauską 
būti tik ką gimusio kūdikio 
krikšto tėvu. Jei krikštatėvio 
pareigos yra laikytinos bent 
dvasiniu giminystės ryšiu, tai 
autorius šiuo metu yra vienas iš 
paskutinių kun. Dambrausko 
giminaičių. Tas krikšto sūnaus 
faktas autoriui yra brangus ir 
buvo vienu iš didesniųjų jo gyve
nimo privilegijų. 

* * * 

Enciklopedinio pobūdžio ži
nios apie kun. Dambrauską yra 
lengvai randamos bostoniškės 
Enciklopedijos ketvi r tame 
tome, su kurios redaktoriais 
įvairių straipsnių ruošime velio
nis taip pat bendradarbiavo. 
1952.XII.22 d. „Drauge" tilpo 
platesnis baltimoriečio Cezario 
Surdoko straipsnis kun. Damb
rausko 60 metų amžiaus proga. 
Čia C. Surdokas kun. Dam
brauską charakterizavo kaip „... 
gyvojo žodžio ir praktinio darbo 
žmogų... darbingiausius savo 
amžiaus metus jau nepriklauso
moj Lietuvoj pašventusį jau
nimo ir suaugusiųjų švietimui 
bei švietimo organizavimui". 

Suglaudus galima pažymėti. 

ANTANAS DUNDZILA 

kad kun. Dambrauskas gimė 
1892 rugsėjo 13 dieną Suvalki
jos ūkininko šeimoje. Baigė 
Seinų kunigų seminariją, 1915 
gavo kunigo šventimus, o 
Petrapilio dvasinėj akademijoj 
gavo teologijos licensijatą. 
Petrapilyje išsivystė velionio 
visuomeninė ir spaudos veikla. 
Redagavo .Ateities spindulius", 
„Vadą", rūpinosi lietuvių grąži
nimo reikalais į Lietuvą. Lai
mingai išsisukęs iš čekistų na
gų, pats sugrįžo į Lietuvą ir įsi
jungė į švietimo darbą. Jo parei
gos, maždaug chronologine tvar
ka žymint, buvo tokios: vikaras, 
progimnazijos kapelionas, 
vėliau direktorius; mokytojų 
seminarijos kapelionas, inspek
torius, direktorius; visokių 
kursų vedėjas; Vilkaviškio 
kunigų seminarijos profesorius; 
„Žiburio" draugijos, kuri turėjo 
6 gimnazijas ir vieną ūkio 
mokyklą, pirmininkas; nepri
klausomybės saulėleidyje — mo
kytojų seminarijos vicedirekto
rius. 

Šalia šio darbo, kun. Damb
rauskas buvo „Maldos" bendro
vės vienas iš steigėjų. „Malda" 
leido maldaknyges, religinio 

aplinkoj j i s pasirodydavo 
spalvinga asmenybė. Pažįstamų 
tarpe tą savo asmens atstumą 
jis suderindavo su vidine 
šiluma, vienu kitu juoku ar ir 
nusišypsojimu. Savo pareigų 
ribose jis buvo labai kruopštus, 
oficialus, stropiai užsiangažavęs 
t iek ceremonialui, t iek 
tinkamam uždavinio atlikimui. 
Sveikindavosi gležnai 
paduodamas ranką, beveik 
rankos nepaspausdamas. Asme
niniuose santykiuose jis buvo 
geraširdis, dosnus ir jautrus, bet 
nepastabus . Tačiau sykį 
atkreipus jo dėmesį į kokią pa
galbos reikalingą aplinkybę, jis 
reaguodavo efektingai ir greitai. 

Jo erudiciją, pareigos atlikimą 
bei supratimą puikiai atestuoja 
toks dokumentuotas epizodas. 

1962 m. pasirodė kun. Dam
brausko į lietuvių kalbą išvers
ta, popiežiaus Jono XXIII en
ciklika „Mater et Magistrą". 
(Kun. Dambrauskas savo arti
muosius apdovanojo šiuo lei
diniu, tačiau prieš įteikdamas, 
pieštuku ištaisęs spaustuvės 
paliktas korektūros klaidas!) 
Stebėtinai prie vertimo 1963 
griežtokai prisikabino JAV LB 
Kultūros fondo leidžiamo lei
dinuko „Gimtosios kalbos" 

turinio leidinius" bei devocio- (GK), lituanistai. Jiems užkliu-
nalus. Pats velionis paruošė net v o vertimo sintaksė, žodynas, 
12 įvairaus pobūdžio maldakny
gių. Bendrovę bolševikams 
likviduojant, jos apimtyje dirbo 
daugiau kaip 50 žmonių. 
Karui baigiantis, 1944-1945 

kun. Dambrauskas darbavosi 
vokiečių parapijoje Bavarijoje. 
Tuoj po karo mokytojavo 
lietuvių gimnazijoje Tuebin-
gene, o vėliau buvo Nuer-
tingeno Schw. Gmuendo gim
nazijos direktorius. Emigravęs 
į Kolumbiją, dėstė kunigų 
seminarijoje. Nuo 1949 metų — 
39 metus pragyveno JAV-se. 
Čia apie dešimtmetį dirbo lie
tuvių parapijose, dč ė lituanis
tinėse mokyklose. Vėliau, pasi
t raukęs pensijon, apsistojo 
Chicagoje. Paskutinius savo 
gyvenimo šešerius metus pralei
do Putnamo seselių globoje. 

* * * 

Visų pirma — bendrais bruo
žais — kas buvo kun. Damb
rauskas per asmuo ir ką būtų 
galima pridėti prie Enciklope
dijos, prie C. Surdoko 
straipsnio? 

Tamsiais rūbais apsirengęs, 
savo aukštu ūgiu dominuojantis 
aplinką, žiemą — juoda, o 
vasarą — gelsva, šiaudine skry
bėle, velionis oriai išsiskyrė ir 
mažam būrelyje ir būry. Rimtas; 
nėra jo nuotraukos, kurioje jis 
šypsotųsi! Nežiūrint to, bičiulių 

Lengvas yra dorybės ir 
palaimos kelias, jei tik tiki. 

(įuintilianus 

NAUJI IR NAUDINGI PASIKEITIMAI 
SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ SIŲSTI 

Dabar galime pasiųsti siuntinius su pilnai apmokėtu 
muitu ir apmokėtomis visomis kitomis išlaidomis, kaip buvo 
daroma iki 1984 m. Leidžiamųjų siųsti daiktų sąrašas yra pla
tesnis, kiekiai didesni ir muitas mažesnis. 

Siūlome praktišką, naudingą ir pageidaujamą siuntinį 
1989/1: 

Sportinis kostiumas. ,,Adidas" arba ,,Puma" firmos, 
sportiniai vyriški arba moteriški žymiųjų firmų batai, puošni 
bliuskutė, išeiginiai marškiniai, 500 kavos (instant), 2 sv. įvai
raus tualetinio muilo, teleskopinis lietsargis, vyriška arba 
moteriška striukė. Siuntinio kaina $400. 

Taip pat parduodame prekes ir Viniaus užsienio valiu
tos parduotuvėje „Merkurius" kur klijento nurodytas asmuo, 
gali pats pasirinkti, ko pageidauja ir kada jis nori. 

(Auto-mašinos, šaldytuvai, mezgimo mašinos, televizijos 
aparatai, video, stereo magnetofonai ir kt.) 

Suteikiame praktišką patarimą sudarant testamentus, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą naudingiausiu PAVELDĖ
TOJUI BŪDU. 

Baltlc Store* & Co. 
Z. Juras 

11 London Lmn», Bromlay, Kant, BR1 4MB. England. 
Tai. 01-460-2592 

Tik per Angliją pigiau ir greičiau! 

net vertimo aiškumas bei 
tikslumas! Vertėjas (kunigas!) 
buvo apkaltintas, kad jis vie
tomis tikslina popiežių, vietomis 
manipuliuoja enciklikos antraš
tėmis... Žodžiu, enciklika buvo 
išversta beveik nusikalstamai 
blogai. 

1964 GK tilpo kun. Dam
brausko atsakymas į recenziją, 
ypač į recenzijoje kritikuotą ver
timo aiškumą bei tikslumą. 
Pasirodo, vertėjas naudojosi jė
zuitų išleistos enciklikos angliš
ku tekstu ir Vatikano originalu 
lotynų kalba. Šalia šių 
autentiškų šaltinių, savo verti
mą lygino su vokiškais, prancū
ziškais ir itališkais tekstais! 
Toliau, priėmęs kai kurias re
cenzento pastabas dėl lietuvių 
kalbos, kun. Dambrauskas už 
jas be jokio sarkazmo padėkojo. 
Pats lietuvių kalbą gerai 
mokėjęs ir dėstęs, dėl kitų pasta
bų jis taip atsakė: „Tačiau 
pripažįstu, kad vardininko su 
bendratimi junginį vartojau 
sąmoningai. Man dar sunku įsi
sąmoninti, kad tas junginys 
būtų tapęs nevartotinu archaiz
mu". 

(Bus daugiau) 

RE/MAX GRCIT 
REALTORS i PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią {staiga, prašoma 
paminėti, kad esate art>a.norite būti 
Rimo Slankaus khjentais Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

S mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELLBACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

HELP VVANTED 

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

5953 S. Kadzla Ava. 
Chicago, IL 80629 

Tai. 436-7878 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
su šiluma Marquette Parko apyl. 
Skambinti 434-8168. 

"ATTENTION — HIRING! Govern
ment jobs — your area. Many im-
mediate openings without vvaiting list 
or tęst. $17,840-$69,485. Call 
1-602-838-8885. EXT R7765." 

"ATTENTION: EARN MONEY 
READING BOOKS! 

$32,000/year income potential. 
Details. (1) 602-838-8885 Ext. B 
7765. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

i L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

Tai. 585-6624 
Nuo 8 v. ryto Iki 5 v. vakaro 

Kalbėti lietuviškai 

Išnuomojamas 5 kamb. butas 
Marquette Parko apyl. 
Skambinti 471-0720 

UETUVA 
PASAULINĖJE 

LITERATŪROJE 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis 

Ką Lietuva yra davusi kitų tautų 
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso Šesplau-
kio-Tyruolio knygoje 

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje. 244 psl. 
Knygos kaina 8 dol., su persiuntimu 
9.50 dol. Illinois gyventojai moka 
10.14 dol. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus. 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LITHUANIAN FRATERNALISM: 75 YEARS OF 
U.S. KNIGHTS OF LITHUANIA. VVilliam 
VYolkovich-Valkavičius. 303 psl $20.00 

KAI SAULĖ LIEPĖ, eilėraščiai. Antanas Lipskis. 
99 psl $8.00 

KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ, variacijos 
donelartine tema. Ričardas Mikutavičius. 63 
psl $5.00 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS NETEN
KANT — (VYKIAI, atsiminimai. Edvardas 
Turauskas. 280 psl $12.00 

EPIGONAI, romanas. Anatolijus Kairys. 213 psl. $10.00 
LIETUVA IR VLIKas, šaknys, praeitis ir dabartis. 

Red. A. Rinkūnas. 272 psl $10.00 
ŠVENTO RAŠTO KRAŠTUOSE, kelionių įspū

džiai. Antanas Rubšys. 430 psl $9.00 
NUO PLUNGĖS IKI MAROKO, atsiminimai. 

Kazys Pabedinskas. 438 psl $10.00 

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

f u , NERINGA! 
1 <j ' Jaunuoliams 

Studentams 
Dirbantiems 

ATSIPŪSTI! 

Rugpj. 13-20, 1989 
NERINGOJ 
Vermont'e 

Vaikystę išaugusius jaunuolius kviečiame sugrįžti NERIN-
GON atsinaujinti krikščioniškai ir tautiškai! Atėjo laikas, ypač 
dabar TAUTOS ATGIMIMO metu, iš naujo pažvelgti savo 
gelmėn nebe vaiko žvilgsniu! 

Stovyklos savaitė jaunuoliams 17-25 metų. 
Kreiptis: NERINGA, Box 134C, RFD 4, 
W. Brattlaboro, VT 05301. 1 802-254 9819. 

http://1952.XII.22


Prisikėlimo parapijos Toronte Jaunų šeimų sekcija birželio mėnesį 

KANADOS ŽINIOS 

Toronto, Ont. 
JAUNŲ Š E I M Ų VEIKLOS 

UŽBAIGIMAS 

Pranciškonų vedamos Prisi
kėlimo parapijos tarybos jaunų 
šeimų sekcijos valdyba birželio 
4 d. šv. Mišiomis ir jaunų šeimų 
gegužine užbaigė metų veiklą. 
Šiais meta is J a u n ų šeimų 
sekcijai pirmininkavo Ramoną 
Valadkienė. Valdybą sudarė 
Indrė Paškauskienė — sekre
torė, Gabija Petrauskienė — 
iždininkė ir narės — Mary Anne 
Kušlikienė, Aušra Dalindienė, 
Nijolė Simonavičienė, Regina 
Giniotienė, Rūta Rusinienė, 
J ane Kriščiūnienė. Tarybos 
J a u n ų še imų sekcija prie 
parapijos veikia jau aštunti 
metai. 

Sekcijos dėka pranciškonų sto
vyklavietėje Wasaga Beach 
vietovėje į šiaurę nuo Toronto 
pr ieš 7 metus pradėta ir sėk
mingai tęsiasi vienos savaitės 

jaunų šeimų stovykla. Stovykla 
visda vyksta pirmą rugpjūčio 
savaitę. Šiais metais stovyklos 
organizavimo darbą at l ieka 
Dalia Valaitienė ir Nijolė Simo-
navičienė iš Toronto. 

Per metus sekcija ruošia 
Vaikų Mišias, suneštines vaka
rienes po Vaikų Mišių, vaikams 
koncertus ir kaukių balių. Taip 
pat šiais metais sekcija prisidėjo 
prie talkos Lietuvai, aprūpin
dama Vilniuje veikiantį Sąjū
džio informacijos centrą videc ir 
audio j u o s t o m i s . Sekcijos 
valdyba atsižvelgė į faktą, kad 
t a lka L i e t u v a i r e ika l au j a 
sudaryti sąlygas ir išeivijoje 
veikiančioms organizacijoms or
ganizuoti talką Lietuvai ir išei
vijoje esančioms lietuvių kolo
nijoms, ypač tur in t minty Pietų 
Amerikos lietuvių kolonijas, 
kurios veikia labai sunkiomis 
sąlygomis. Rezultate sekcija 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybai paaukojo dalį lėšų, 
reikalingų telefax mašinos įsi-
gyjimui. 

Savo metų veiklą sekcija 
baigė birželio 4 d. Vaikų Mišio
mis ir šeimų gegužine viename 
Toronto miesto parke, ateinan
čiais metais sekcijos pirminin
kė bus Jane Kriščiūnienė. 

Gabija 

MŪSŲ KOLONIJOS 

Racine, WI 
PRISIMINTI TRĖMIMAI 

Ne taip tolimoje praeityje 
minėdavome vien t ik baisiojo 
Birželio įvykius, nes neturėjome 
.ikrų žinių apie lietuvių tautos 
jatirtus nuostolius. Siaubingi 
juvo laikai, ypač kai stalinizmo 
hilas ir komunizmo ideologas 
M. Suslovas siekė patvirtinti 
*avo žodžius, „kad bus Lietuva, 
jet be lietuvių". Dabar paty-
ėme, kad pagal dr. Algirdą 

Sta tkevič ių t ok ių didesnių 
t rėmimų buvo net aštuoni. 
Wisconsino pietryčių lietuviai 
birželio 18 d. susirinko į Šv. 
Kazimiero bažnyčią, Racine, 
Wis., pasimelsti už savo seses ir 
brolius, kurie žuvo per anksti tų 
trėmimų siautėjimuose. 

Pamaldas už t remtinius laikė 
k u n . St. Sap l i s , MIC, Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas. 
Savo pamoksle anglų kalba 
p r i m i n ė L i e t u v o s žmonių 
kančias. Kada lietuvius trėmė, 
dar nebuvo ta ip gerai ištobu
lintos susižinojimo priemonės, 
todėl p a s a u l i s n e m a t ė tų 
ž i au rumų, k u r i u o s p a t y r ė 
Lietuvos žmonės. Dabar Kinijos 
įvykiai paliudijo, kad neįma
noma paslėpt i nus ika l t imų 
prieš žmonių teises nuo pasaulio 
akių. Per pamaldas giedojo Šv. 
Kazimiero parapijos choras, 
vadovaujamas muziko Juozo 
Grimskio. 

Po p a m a l d ų parapi jos 
svetainėje įvyko t rėmimų prisi
minimas. Sugiedoti JAV ir 
Lietuvos himnai. Pianinu paly
dėjo Regina Ditkienė. Tylos 
minute pagerbti žuvusieji dėl 
Lietuvos laisvės. Juozas Pleč
kaitis, Racine Altos skyriaus 
p i r m i n i n k a s , savo kalboje 
priminė t rėmimus, dabartinį 
laisvėjimą Lietuvoje, Molotovo-
Ribbentropo a k t u s ir k i tus 
aktualesnius dienos įvykius. 
Savo kalbą užbaigė, padekla
muodamas tremtinių prisimini
mui skirtą eilėraštį. 

Po minėjimo dalyviai dar 
keletą valandų užkandžiavo, 
dalinosi įspūdžiais apie Lietuvos 
dabartį ir tarpusavyje pabend
ravo. 

Prisiminimą ruošė ir globojo 
Racine, Wis., Altos skyrius. 

J O N I N Ė S 

Kai aš buvau vyriokas, labai 
laukdavau Jon in ių , pirmos 
vasaros šventės. Neturėdavome 
kokių nors specialių ceremonijų. 
Susirinkdavome būrys jaunimo 
ir keldavome prie ilgų karčių 
pririštas s tebules , pr ikiš tas 
pakulų ir deguto. Nežinau, a r 
Lietuvoje Joninės švenčiamos 
kaip nepriklausomais metais, 
bet čia, Siaurės Amerikoje, jas 
švenčia lietuviškos organizaci
jos o ypač šauliai . 

DLK Kęstučio šaulių kuopa 
l ie tuviškas J o n i n e s reng ia 
liepos 2 d. 3 vai. po pietų 
gražioje Vinco Bagdono sodyboje 
ant Michigano ežero kranto, 901 
Sheridan Rd., Kenosha, Wis. 
Puiki proga stebėti liepsnojantį 

Nuotr. G. Petrauskienės 

laužą v a k a r o g lūdumoje , 
p a i e š k o t i užbur to paparč io 
žiedo, pasivaišinti ir pabend
raut i atviroje gamtoje. Tai bus 
jau 34-sios Joninės, ruošiamos 
kęstutiečių šaulių. 

J u r g i s Mi las 

Gardner, MA 
Gegužės 28 d. Juozas ir Bronė 

B e k e r a i s u r u o š ė m i r t i e s 
met ines savo tėvui ir uošviui, 
Antanui Skrušdžiui. Prasidėjo 
Mišiom, buvo aplankyta Jo 
kapas. Vėliau jų namuose buvo 
pietūs, kur dalyvavo šeimos 
n a r i a i , k a i m y n a i i r d a u g 
draugų. Antanas Skrušdys buvo 
gimęs Krekenavos par. ir buvo 
Lietuvos savanoris. Karo metu 
pateko į Ravensburgą, Vokieti
joj, vėl iau JAV gyveno mūsų 
mieste, Amsterdame ir Roches-
tery, be t sugrįžo į Gardnerj 
praleist i savo dienas ir būt i 
arčiau šeimos. Paliko nuliūdime 
žmoną Pranę Juozapaitytę, duk
teris Bronę Bekerienę, ir Ju
zę Navikienę, Rumšiškėj ir 4 
anūkus bei anūkę . Tegul ilsisi 
ramybėje. 

Kapų puošimo dienoje kun . 
Jus t inas Steponaitis pašventino 
Kazio Genaičio antkapį — pa
minklą Šv. Jono kapinėse, ku r 
d a l y v a v o še imos n a r i a i ir 
draugai . Kazys, pernai miręs, 
buvo Vyčių ir Katalikų veikimo 
aktyvus narys. Žmona Bronė 
Jonai ty tė vėliau suruošė pietus 
savo namuose, kur dalyvavo 
šeima bei draugai. Tegul ilsisi 
ramybėje. 

Anne Panevežytė Morse baigė 
Anna Maria College su B.A. 
laipsniu. Ta proga buvo pietūs 
lietuvių klube, kur dalyvavo du 
kunigai , dvi vienuolės, mokslo 
draugės , šeima bei draugai . 
Anne gavo darbą kaip socialinė 
darbininkė Fernel School, mūsų 
apylinkėje. Sėkmės Onute! 

Mūsų miesto laikraštis dažnai 
a p r a š o įvyk ius L ie tuvo je . 
Neseniai įdėjo ilgą straipsnį 
apie Lietuvos pasiunt inybės 
pa ta lpas bei atstovą VVashing-
tone, D.C. 

E l e n a Š i m k ū n i e n ė gavo 
liūdną žinią iš Lietuvos. Ten 
mirė jos brolis Jonas Kemzūra 
ir švogeris Stasys Lekačinskas 
per dvi dienas. Užuojauta jai. 

Vyčiai atšvęs jųjų 75 metų su
kakt į rugsėjo 17 d., kai įvyks 
A t h o l e Naujos Angl i jos 
seimelis. 

K o r e s p . 

A.tA. 
KĘSTUČIUI MIKLIUI 

m i r u s , n u o š i r d ž i ą u ž u o j a u t ą r e i š k i u ž m o n a i 
MARYTEI ir visai še imai . 

J. Kęsgailienė 

Montreal , C a n a d a 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ANTANAS ŠTUIKYS 
M i r ė š .m. b i rže l io 7 d. T o r o n t e , K a n a d o j e . 
N u o š i r d i p a d ė k a v i s i e m s d r a u g a m s , p a ž į s 

t a m i e m s ir St . P e t e r s b u r g o Flor idoje l i e t u v i ų o r 
g a n i z a c i j o m s už i š r e i k š t a s u ž u o j a u t a s r a š t u b e i 
žodž iu ir a u k o t a s šv. M i š i a s ve l ion io i n t e n c i j a . 

N u l i ū d u s i ž m o n a S t a s ė 

V I E N E R I Ų M E T Ų M I R T I E S S U K A K T I S 

A.tA. 
PETRAS MOCKAITIS 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Vyrą, Tėvą, Uošvį ir Senelį, kurio 
netekome 1988 m. birželio 29 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybe. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos birželio 29 d. 8 
vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje ir 9 vai. 
ryto tėvų jėzuitų koplyčioje. 

Po mišių bus paminklo pašventinimas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Malonia: kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimels
ti už a.a. Petro sielą. 

Nuliūdusi šeima 

A.tA. 
SOFIJAI PAULIENEI 

mirus , sūnų EUGENIJŲ i r jo še imą bei a r t i m u o s i u s 
užjaučia ir kartu liūdi. 

HARZA Eng. Co. bendrada rb ia i : 

Rimas Banys 
Gediminas Kazėnas 
Algirdas Keblinskas 
Virgilijus Norkus 
Edmundas Paulius 
Vytautas Prialgauskas 

A.tA. 
v.s. ANTANUI SAULAIČIUI 

mirus, jo sūnui, mūsų mielam broliui „Aušros V a r t ų " 
t u n t o kapelionui, v.s. fil. ANTANUI S A U L A I Č I U I , 
S.J. ir dr. MARIJAI bei jos vyrui r e i š k i a m e gilią 
užuojautą šioje liūdesio valandoje ir k a r t u l iūd ime . 

„Aušros Vartų" tunto vadija ir sesės 

DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. birželio mėn. 28 d. 

J 

Š i ų m e t ų b i r ž e l i o m ė n . 2 5 d. s u l a u k u s i 8 1 
m e t u s a m ž i a u s i r g y v e n u s i P a l a t i n e , I L , po s u n 
k i o s i r i lgos l i gos m i r ė 

A.tA. 
SOFIJA ARLAUSKAITĖ 

PAULIENĖ 
L i ū d e s y j e l i k o : 

A r c h . E u g e n i u s P a u l i u s — s ū n u s 
M i l d a I d i k a i t ė P a u l i e n ė — m a r t i 
L i n a s , L i d i a i r V i n c a s — v a i k a i č i a i 

Myl imai Mamyte i 

A.tA. 
SOFIJAI PAULIENEI 

m i r u s , jos sūnų E U G E N I J Ų ir jo šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame ir k a r t u l iūdime. 

Kr. Donelaičio mokyklų šeima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S . Ca l i fo rn i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 927 -1741-1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s - 523-0440 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 Wes t 71 St . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . 50th A v „ C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

A.tA. 
JONUI PETRAUSKUI 

mirus , jo žmoną dr. LIUDMILĄ P E T R A U S K I E N E , 
dukras MARIJĄ ir HELENĄ su šeimomis ir ar t imuo
s ius nuoširdžiai užjaučiame. 

Albina ir Antanas Didžiuliai 
Alexandra ir Bronys Elsbergai 

Genovaitė Meiliūnienė 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974 -4410 

9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1 4 4 6 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - 652-1003 

Sally Donald M.. J r . 

A.tA. 
VYTAUTUI LIKTORIUI 

Lietuvoje mirus , brolį FERDINANDĄ su š e i m a ir 
seserį JADVYGĄ PUTRIENE su še ima nuoši rdžia i 
užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Aleksandra ir Aleksas Pabrėžai 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1 4 2 4 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. birželio mėn. 28 d. 

x Dr. Pe t r a s V. Kisielius, 
LB krašto valdybos vicepirmi
ninkas, birželio 23 d. skaitė 
paskaitą apie padėtį Lietuvoje 
Amnesty International Ame
rikos sekcijos suvažiavime 
Chicagoje. Suvažiavime 
dalyvavo visi žmogaus teisėmis 
suinteresuoti ir tarptautinei 
amnestijai priklausą asmenys. 
Dr. P. V. Kisieliaus paskaita 
buvo išklausyta su dideliu 
dėmesiu. 

x Motinos Marijos Kaupai
t ės trumpa biografija, prade
dant jos beatifikacijos bylą, yra 
įdėta Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos savaitiniame biulete
nyje. Čia nėra priminta, kad 
kun. Jonas Kuzinskas, šios pa
rapijos klebonas, paskirtas 
postui iatorium. 

x Miškininkų šv. Mišios už 
mirusius kolegas bus šį ketvir
tadienį, birželio mėn. 29 d. 8 vai. 
ryto Jėzuitų koplyčioje (56 ir 
Clarmont Ave.). Visi kolegos ir 
šeimos mielai kviečiami! 
L.M.S.I. valdyba 

(sk) 
x Dr. Kastytis J u č a s , der

matologas (tel. 925-2670) veda 
radijo programas 1490 AM ban
gomis kiekvieną šeštadienį 7 
va i . ryto. Šį šeštadienį, liepos 
1 d. dr. James Stoxen chiro-
praktikas, kalbės apie sporto 
mediciną ir sužeidimų gydymą. 

(sk; 
x Visi Chicagos KASOS 

skyriai neveiks šeštadienį, 
liepos 1 d. dėl procentų ap
skaičiavimo. Visi KASOS sky
r iai neveiks liepos 4 d., antra
dienį. 

(sk) 

x Maldos eisena šį sekma
dienį, VII.2. ją organizuoja 
Chicagos ateitininkai atsiliep
dami žygiui „Lietuva — kryžių 
žemė" Lietuvoje ir kviečia visus 
lietuvius eisenoje dalyvauti. 11 
v.r. šv. Mišios Lietuviu centre, 
12 v. maldos eisena laukų keliu 
nuo Centro iki kryžiaus prieš 
Ateitininkų namus. Po eisenos 
— atgaiva ir naujausios žinios iš 
Lietuvos. 

(sk) 

x J ū s ų pinigai į Lietuvą 
siunčiami per banką į „do'e-
rines" parduotuves: tinka jūsų 
giminių apsipirkimui, automo
biliams ir palikimams tvarkyti. 
Muito nėra. Romas Pūkštys . 
Transpak, tel. 312-436-7772, 
namų tel. 312-430-4145. 

(sk) 

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

Tel. - 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

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

x Kun. J o n a s Šaulys, MIC, 
Our Lady of Peace parapijos 
asistentas Darien, 111., yra susir
gęs ir šiuo metu gydosi Hinsdale 
ligoninėje. Tikimasi, kad po 
kelių dienų galės grįžti į savo 
pareigas. 

x Šv. Mišios Šv. Kazimiero 
seserų vienuolyno koplyčioje 
Motinos Marijos Kaupai tės 

beatifikacijos intencija bus 
liepos 5 d., trečiadienį, 7 vai. 
vak. Šv. Mišias laikys Gary Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. Ignas Urbonas. 

x Komp. J u o z a s Stankū
nas iš Elizabeth, N.J., buvo 
atvykęs į muzikų ir vargo
nininkų suvažiavimą Chicago
je . Ta proga j is ap lankė 
,.Draugo" administraciją ir 
redakciją, pažiūrėjo, kaip einasi 
platinimas jo išleistų kasečių ir 
pasiinformavo apie veiklą. 
Šiandieną jis išvyksta į savo 
namus. „Draugui" apsilankymo 
proga jis paaukojo 50 dol. Už 
auką labai dėkojame. 

x Marija Noreikienė pra
neša savo klientams, kad siun
tinių priėmimo ištaiga bus 
uždaryta atostogoms nuo liepos 
13 iki liepos 30 d. Pirmadienį, 
liepos 31 d., pradėsime nor
maliai priiminėti siuntinius. 
Dienos ir valandos tos pačios. 
Informacijai skambinti vaka
rais 857-7281. 

(sk) 

x Atsiliepkite, b r a n g ū s gi-
giminaičiai! Trys broliai. Vla
das, J u o z a s ir Kazys Lanke
liai išvyko į Ameriką 191-3-1915 
m. Visi iš Kėdainių apskr., Žei
mių valsč., Akmenių km. Gyve
na Burlington, Carolina (arba 
Burlington, Canada) Vladas 
Lankelis mirė 1964 m. Liko 2 
sūnūs: Jonas ir Vladas. Gyvena 
Burlington. Lankeliai, arba 
apie juos žinantys, prašomi 
rašyt i : L i t h u a n i a , 232010 
Vilnius 10, Čiobiškio g-vė 25, 
Felicija Lanke ly t ė -Gaspa -
rienė. 

(sk) 

x Romas Pūkš tys vyksta į 
Lietuva liepos 29 d. Tarpi
ninkaus pinigų pervežime, auto
mobilių užpirkime ir pan. Įstai
ga Transpak veikia kasdien nuo 
12-6 v. p.p., arba susitarus. Tel. 
312-436-7772. 2655 W. 69th St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Praneš imas! Lietuvių Ka
talikų Labdarių sąjungos meti
nis susirinkimas įvyks š.m. bir
želio 29 d.. 7 v.v.. Jaunimo cent
re. Visi na r i a i kv ieč iami 
dalyvauti! (sk.) 

x „Lietuva Parcel Service 
praneša, kad nuo birželio 1 d. la
bai sumažėjo muitas siunti
niams apmokant muitą vietoje. 
Visi vaikiški dalykai — be mui
to. Maisto produktai, vaistai — 
be muito. Siuntiniuose, kuriems 
apmokate muitą vietoje, galima 
siųsti mėsos ir žuvies konser
vus. Siunčiame kargo, parūpi
name įvairią aparatūrą, pri
imame ir neapmokėtų muitų 
siuntinius. Sąžiningas patarna
vimas. Darbo laikas pagal susi
tarimą. Kreiptis pas J a n i n ą 
J u o d v a l k i e n ę , 4457 S. 
Talman Ave., Chicago, IL 
60632, tel.: 312-847-2614. 

(sk> 
ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60829 

Tel. 77*0800 
Kasdien 9—6 vai vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 F. Ogden Ave.. Ste. 1H-2 
Hinsdale. II, 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

*> 

x Adomas B u r b a iš Argen
tinos yra atvykęs į Chicagą ir 
renka aukas ten esančiam Sene
lių Židiniui, kuris negali prie 
ekonominės krizės išsilaikyti ir 
pr iglaust i norinčius šiame 
Židinyje gyventi senelius. Jis 
jau aplankė New Yorką, To
rontą. Chicagoje lankėsi Balfo 
įstaigoje ir kalbėjo su Balfo 
pirmininke Maria Rudiene, taip 
pat aplankė Lietuvos dukteris. 
Chicagoje Jėzuitų namuose iš
bus iki ketvirtadienio, birželio 
29 d. 

x Jaunųjų dailininkų paro
d a vykstanti Čiurlionio gale
rijoje bus atidaryta šį savaitgalį, 
liepos 1 d. iki liepos 4 d. kasdien 
nuo 2 v.p.p. iki 8 v.v. 

(sk) 

x Lietuvos burlaivis „Dai
lė", sėkmingai atlikęs tran
satlantinę kelionę, prieš išplau
kiant atgal į Klaipėdą, rei
kalingas remonto. Galintieji 
prisidėti prie pataisymo išlaidų, 
prašomi savo aukas siųsti: 
KASA, 2615 W. 71 St., Chicago. 
IL 60629. Acct. #2576. Čekius 
rašyti: Lithuanian Scouts Assoc. 
Grandis-Lietuva. Nuoširdžiai 
dėkojame visiems piniginėmis 
aukomis parėmusiems Lietuvos 
buriuotojų žygį. 

(sk) 

x ALTo Chicago sk. išvyka 
— gegužinė įvyks liepos 2 d., 
sekmadienį, Anio ir Aldonos 
Grinių sodyboje, Lockport, IL. 
Pradžia 12 vai. Iš Marąuette mybę 1918 metais. 1940 metais 
Parko autobusas išvyks 11:30 v. šios nepriklausomybės vėl ne-
Dėl vietos autobuse skambinti teko. Antras pasaulinis karas 
7785091. Visuomenė kviečiama suteikė progą Sovietų Sąjungai 
dalyvauti. vėl užimti Pabaltijo kraštus. 

(sk) Vokietija ir Sovietų Sąjunga 
x Lietuvos keliauninkų dė- P ^ š e « » 9 m. Molotovo-Ri-

mesiui. Kas nori patvirtinti ar bentropo paktą. Slapta sutar-
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Lietuviai vežami į Sibirą 

LIETUVA P O ANTROJO 
PASAULINIO KARO 

Lietuva atgavo nepriklauso-

Piešė Arista Strungytė 
Marąuette P r k o lit. m-los mokinė 

Vokietija, kariaudama su 
rytais ir vakarais, labai išsiplėtė 
ir pavargo. Sovietai, remiami 
Amerikos pinigais ir ginklais, 
vėl nustūmė vokiečius į jų žemę. 

ŠVIESA MIŠKE 

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 
rasite dideli pasirinkimą Lietu
voje pageidaujamu prekių, pvz.: 
M7 arba HITACHI kamkor-
denai dabar tik $1,195.00: TO
SHIBA magnetofonai $369.00. 
Siunčiame prekes k a r g o į 
Vilnių. Priimame užsakymus ir 
iš kitų miestų. Sav. A. ir F. Siu
tai. 

(ski 

pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro
muose, skambinkite į Xew Yor
ko kelionių agentūrą „VYTIS" 
718-769-3300. 

(sk) 

x Lietuvoje pageidaujama 
kosmetika labai žemomis kai
nomis! Pvz. 12 spalvų mažiau 
negu 2 dol. Įvairus pasirin
kimas. Tanspak, 2655 W. 69 St., 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 
x 15 dienų Lietuvoje! Š.m. 

rugsėjo 12 d. išskrenda ekskur
sija, kuri galės praleisti 15 die
nų Lietuvoje. Turėsite galimy
bės ilgiau paviešėti pas gimines, 
pakeliauti po Lietuvą, aplanky
ti įvairius miestus. Skubėkite 
registruotis! Vietų skaičius 
ribotas! Kreiptis: American 
Travel Service Bureau, 9727 
S. Western Ave., Chicago, IL 
60643. Tel. 312-238-9787. 

(sk.) 

x P a d e d u jūsų giminėms 
L i e t u v o j e gaut i piniginę 
paramą. Pinigus į Lietuvą pri
statau greitai, duodu aukštą 
keit imo santykį . Tel. 
312-434-2655. Skambint po 6 
v.v. 

(sk) 

x Pigiai pard t . du tinka
mus Lietuvoje naudot i kom
piuter ius . Tarpininkauju juos 
persiunčiant ir surandu pirkėją. 
Tel. 312-579-3243. 

(sk) 

x Darome nuo t r aukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namu<= parduoda greit. įkaino
jimas — veltui. Skambinti 
Bell-Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 

x (Jreit pa rduodu vienus ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX F I R S T , Rimas 
S tankus , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

timi Sovietų Sąjunga okupavo 
Pabaltijo kraštus. 

Prasidėjus Antram pasauli
niam karui, Vokietija ir Sovietų 
Sąjunga užpuolė Lenkiją. Sovie
tai užėmė ir Vilniaus kraštą, 
kurį lenkai nuo nepriklausomy
bės pradžios buvo atėmę iš 
Lietuvos. Sovietai Vilniaus 
kraštą perleido Lietuvai su 
sąlyga, kad Lietuva leis savo 
žemėje laikyti Sovietų kariuo
menės bazes. Lietuviai nujautė, 
kad jau bloga pradžia. 1940 
metais Sovietų Sąjunga užėmė 
visą Lietuvą. Lietuvos preziden
tas Antanas Smetona pasi
traukė į užsienį. Lietuvoje buvo 
sudaryta komunistinė vyriausy
bė. Sovietai pradėjo naikinti 
viską kas lietuviška. Buvo 
areštuojami žmonės ir uždaromi 
į kalėjimus. 1941 metais birželio 
14 dieną 45,000 dorų lietuvių 
buvo išvežti į Sibirą. Būtų 
daugiau išvežę, bet prasidėjo 
rusų-vokiečių karas. Lietuviai 
laukė išsivadavimo. Rusai buvo 
išstumti iš Lietuvos. Lietuviai 
tuojau sudarė laikinąją vyriau
sybe ir tikėjosi atgauti pilną 
nepriklausomybę. Hitleris ne
norėjo duoti laisvės Lietuvai ir 
tos vyriausybės nepripažino. 
Vokietija pati valdė Lietuvą. 
Tai buvo antroji Lietuvos oku
pacija. Ši okupacija irgi buvo 
žiauri ir pareikalavo daug 
lietuvių gyvybių. 

1944 metais rusų armija vėl 
įžygiavo į Lietuvą. Prasidėjo 
trečioji Lietuvos okupacija, kuri 
buvo ilga ir žiauri. Toji okupaci
ja tebesitęsia iki dabar. Daug 
lietuvių, bijodami rusų teroro ir 
keršto, pasitraukė iš Lietuvos. 

Jonas Mockus, 12 kl. 
Toronto Maironio aukštesniųjų 

lit. kursų mokinys. 
(Jubiliejinis l i tuanist inių 

mokyklų metraštis.) 

MŪSŲ NAMAS 

Mes turime didelį ir gražų 
namą. Jame yra devyni kam
bariai. Vienas bendras šeimos 
kambarys. Ten yra židinys ir 
daug knygų sudėta; man patin
ka jas skaityti. Yra salionėlis ir 
didelis valgomasis. Salionėlyje 
yra didelis langas. Aš turiu sau 
atskirą kambarį. Abi jaunesnės 
sesutės Onutė ir Vilija turi tik 
vieną kambarį. Mamytė ir tėtė 
turi taip pat vieną kambarį. Yra 
svečiam kambarys, virtuvė ir 
kitos reikalingos patalpos. Po 
namu yra didelis rūsys. 

Nors namas ir didelis, bet 
kiemas yra mažas. Kieme yra 
medžių. Medžiuose yra daug 
paukščių, ypač pavasarį. Pro 
kambario langą aš matau 
paukščius. Jie ten turi savo 
lizdus. 

Mano draugėms patinka mū
sų namas. Man taip pat. 

Asta Baršauskai tė 
Ottavos Dr. Vinco Kudirkos lit. 

m-los mokinė. 
Kanada 

(„Trupinėliai") 

Pernai Rako stovykloje įvyko 
vienas pavojingas įvykis. An
tros savaitės stovyklavimo 
metų mes, „geltonšlipsiai" 
skautai, neseniai buvome pa
baigę pirmos pagalbos specialy
bę. Mūsų vadovas nutarė, kad 
mums leis su juo vykti į iškylą 
pasipraktikuoti šioje specialy
bėje. Kadangi anksčiau šios 
specialybės neturėjome, ši 
iškyla buvo labai svarbi. Tą va
karą visi ėjome anksčiau 
miegoti. 

Kitą rytą atsikėlėme anksti, 
kad pradėtume penkiolikos my
lių ilgumo iškylą. Diena buvo 
karšta, bet nė vienas neapalpo-
me. Nuėję septynias mylias, 
nutarėm pailsėti. Pasitaikė 
miškinga vieta. Nuėjome toliau 
nuo kelio. Miške suradome 
labai gražią poilsiui aikštę. 
Nutarėme pasistatyti palapines. 
Pabaigę palapinių statymą, 
pradėjome ruoštis pietums. 
Begaminant maistą, išgirdome 
per mišką mašiną važiuojant. Ji 
artėjo prie mūsų stovyklavietės. 
Pagaliau sustojo prie mūsų, 
atidarė langus ir mūsų paklau
sė, kas mes esame. Mes jiems 
atsakėme, kad esame skautai. 
Mums atrodė, kad jie buvo gir
ti. Matėme, kaip vienas iš jų 
rūkė cigaretę. Pabaigęs rūkyti, 
dar degančią cigaretę išmetė pro 
mašinos langą ir garsiai juokėsi. 
Mes jų paklausėme, kur jie 
gyvena, jie atsakė, kaip galima 
pas juos nuvažiuoti. Pažiūrėjo
me į žemėlapį, atrodė, kad netoli 
mūsų sustojimo vietos, miške 
prie kelio. 

Pabaigėme pietus-vakarienę, 
suplovėme indus ir ruošėmės 
miegoti. Kai visi suėjome į 
palapines, vadovas prigesino 
laužą. Praėjo pusantros valan
dos laiko ir daugelis skautų jau 
buvo užmigę. Tik Jonas dar 
nemiegojo. Jis skaitė knygą. 
Pabaigęs skaityti, išėjo iš 
palapinės ir nuėjo kiek toliau 
nuo palapinės ir nuo stovykla
vietės. 

Staiga jis pamatė skaisčią 
šviesą miške. Pažiūrėjo į 
debesis, neatrodė audringi. Ėmė 
rūkti tamsūs dūmai. Iš dūmų 
kvapo atrodė, lyg kas degtų. 
Jonas skubiai sugrįžo į 
stovyklavietę, prikėlė visus iš 
miego. Jonas pasiėmė savo 
kastuvą ir mes visi bėgome 
žiūrėti, kas atsitiko. 

Gytis Vygantas, 
Dariaus Girėno lit. m-los 8 sk. 

mokinys. 

JEIGU 

Aš kalbėčiau lietuviškai 
Ir dėvėčiau austus drabužius, 
Aš dainuočiau linksmai. 
Ir šokčiau dailiai, 
Jei gyvenčiau Lietuvoje. 

Aš mylėčiau senus kalnus 
Ir upelius mėlynuosius. 
Prižiūrėčiau darželį 
Ir palaistyčiau rūtelę, 
Jei gyvenčiau Lietuvoje. 

Aš nueičiau į bažnyčią, 
Ten maldelę sukalbėčiau. 
Padėkočiau mielam Dievui 
Už lietuvišką širdelę, 
Jei gyvenčiau Lietuvoje. 

Vida Žemaitaitytė, 
Los Angeles Šv. Kazimiero lit. 

m-los 7 sk. mokinė. 

P*A*V*A»S*A*R*I*S 

Aš gyvenu šio kontinento zo
noje, kurioje išgyvename ke
turis metų laikus. Chicagos 
miestas ir apylinkės sulaukia 
žiemos šalčių ir nemažai sniego. 
Iš visų metų laikų man labiau
siai patinka pavasaris. 

Po žiemos šalčių ir plikos gam
tos saulutės spinduliai pradeda 
budinti gamtą iš ilgo miego. 
Pamažu pradeda žaliuoti žolė, ir 
gėlytės skleidžia savo žiedelius. 
Kai pradeda medžiai sprogti ir 
pasipuošia žaliais rūbais , 
žmonės atgimsta kartu su visa 
gamta. Kai palyja šiltas lietus 
ir saulė karščiau pašildo, obelų 
ir vyšnių medžiai pasipuošia 
baltais žiedais. O kai pražysta 
alyvų krūmai, pro juos praei
nant, nosį kutena malonūs kva
pai. Pasižiūri į paukštukus, ir jie 
visi smagiai čiulba, suka 
lizdelius, deda kiaušinėlius ir 
paskui augina mažiukus. Pava
sarį ūkininkai daug dirba, kad 
rudenį galėtų naudotis gėrybė
mis. Mieste gyvendami, mes to 
nematome, bet jeigu ūkininkai 
nesėtų ir nesodintų daržovių, tai 
mes neturėtume maisto. 

Todėl pavasaris man labai 
patinka. 

Lina Gaižutytė, 6 kl. 
K. Donelaičio lit. m-la. 

JKobukiniai vėluojasî  
tai (br qer4i,.,.. 0 

fciieSeinabiblMai. 

Ritutė, stropi mamytes padėjėja. 
Be kojų eina, be rankų dirba. 

Kalvarija. (Vėjas). 

Piešė Lina Grigaitytė 

Ugnies kerš tas 

Gyveno du kaimynai: vienas 
gerbė ugnį, o antras — negerbė. 
Vienu laiku abi ugnys iš kros
nių išėjo pasivaikščioti. Susiti
kusios pradėjo kalbėtis. Blogo
jo kaimyno ugnis sako: „Aš 
nenoriu grįžti į savo namus, nes 
mano šeimininkas manęs nemy
li. Gerojo šeimininko ugnis 
prašo: „Eik dabar, nes mano 
šeimininkas pirmiau turi at
siimti iš tavo šeimininko savo 
akėčias, jam paskolintas." Taip 
abi ugnys pasikalbėjusios 
sugrįžo atgal pas savo šeiminin
kus. Kai gerosios ugnies kaimy
nas atsiėmė iŠ kito kaimyno pa
skolintas akėčias, tada to 
kaimyno ugnis išėjo pasi
vaikščioti. Ji sudegino savo 
negero kaimyno namus ir patį 
šeimininką. (Papasakojo Em. 
Kovarskienė, 67 m. amž. iš 
Alotų kaimo, Šimonių valsč. 
Užrašė Br. Zulonas). 




