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Bushas nebesiūlo 
lengvatų Maskvai 

Mini Lietuvos neišspręstą klausimą 

Wasb ing tonas . - Kai šią 
savaitę čia prez. G. Bushas susi
tiks su prez. M. Gorbačiovu, jis 
iš jo išgirs pageidavimą, kad 
būtų pradėta didesnė prekyba. 
Tai yra pagrindas Sovietų 
ekonomijos a ts ta tymui ir 
pamažu įėjimas į pasaulines 
sistemos ekonomiją. 

J is tikisi, jog prez. Bushas 
nutrauks pusę šimtmečio trun
kančius prekybinius varžymus 
prieš Maskvą, pažadėdamas 
lengvinančias sąlygas prekiauti 
pigiomis tarifo kainomis. Ne
žiūrint, a r tai įvyks šio pasi
tarimo metu. prez. Gorbačiovas 
tur i viltį tolimesnėje ateityje 
t ikrai pradėti geresnius komer
cinius ryšius su Amerika Gor
bač iovas kalba plačiausia 
prasme vesti prekybą su šiuo 
kraštu. J a m reikalinga inves
tavimai, technologija ir finansai 
padėti Sovietų industrijai ir 
žemės ūkiui , kad ant lentynų 
a t s i r a s t ų maisto gaminių . 
Amerikai prekybiniai ryšiai su 
Sovietų Sąjunga reiškia pasa
kišką rinką ir taip pat turėti 
balsą Sovietų ekonominių refor
mų vykdyme, bet svarbiausia 
pasitikėti Gorbačiovu, ar tos 
reformos jam pasiseks. 

M a s k v a neskuba 
Gorbačiovui esą svarbiausias 

d a l y k a s , kad komercinis 
sus i ta r imas šiame viršūnių 
susitikime būtų pasirašytas, nes 
ta i centrinė ašis viso jo at
važiavimo, netgi svarbiau už 
nusiginklavimo susitarimus, 
sako buvęs Tautinės Saugumo 
tarybos narys Roger W. Robin-
son. 

Tačiau šiems jo norams, jog 
gautų draugiškos valstybės 
palankias prekiavimo sąlygos, 
yra daug kliūčių, kad toks 

Kareiviai šaudo 
armėnus 

M a s k v a . (AP) — Sovietų ka
riai sekmadienį nušovė šešis 
a r m ė n u s t raukinių s toty 
J e r evane . Dešimtis sovietų 
kareivių ir du civiliai žmonės 
buvo sužeisti . Vėliau buvo 
pranešta, kad žuvo 25 žmonės. 

„Tasso ' žinių a g e n t ū r a 
pranešė, jog riaušės prasidėjo, 
kai „militantai užpuolė grįž
tančius iš sargybos kareivius". 
Tačiau liudininkai, kurie matė 
tą įvykį, sako, kad sovietų 
kareiviai pradėjo šaudyti į 
armėnus. AP pastebi, jog sunku 
nustatyti , kas pradėjo riaušes. 
Kaukazo respublikoje panašūs 
susirėmimai ne naujiena, bet 
naujiena, kad tai įvyko pirmą 
karta Jerevane. Sovietų karei
viai budi Armėnijos ir Azerbai
džano respublikoje; čia j ie 
vadinami okupantų kariuome
ne. Daktarai ligon.nėje. patik
rinę nušautuosius, sako. kad jie 
buvo nužudyti iš automatinių 
šautuvų. Neramumai tęsėsi 
visą dieną Jerevane, kai maž
daug 50.000 žmonių užpildė 
gatves ir pradėjo demonstruoti 
p r ieš Sovietus. Armėnijos 
T a u t i n i o Sąjūdžio vada i 
apkaltino kareivius pradėjus ne
kaltų žmonių šaudymą. Nagor-
no-Karabacho sritis tebėra opiu 
klausimu, nes gyventojai, kurių 
dauguma armėnai, reikalauja, 
kad jiems būtų leista prisijung
ti prie Armėnijos. 

paktas galėtų būti pasirašytas. 
Amerikoje galioja Jackson-
Vanik priimtas 1974 m. preky
bos įstatymas, kuris draudžia 
leisti lengvatas tiems kraštams, 
kurie sulaiko laisvą emigraciją. 
Prez. Bushas pasakė Gorbačio
vui Maltoje, jog jis gaėltų daryti 
žygių, kad Kongresas panaikin
tų tą įstatymą, jei Sovietai pa
keistų savo emigracijos įsta
tymą. Žydų emigracija labai 
padidėjo, bet emigracijos įsta
tymas Maskvoje dar nepriimtas. 

Kita kliūtis — Lietuva 
Bet dabar iškilo dar viena 

didelė kliūtis tarifo mokesčių 
sumažinimui — tai tas būdas 
kaip Maskva tvarko nepriklau
somybės k laus imus . Prez. 
Bushas praėjusią savai tę 
pastebėjo, jog Maskvos sankci
jos prieš Lietuvą sudarė „tokį 
politinį klimatą šiame krašte, 
kad su te ik t i tok} s ta tusą 
Sovietams būtų nepaprastai 
sunku" , nežiūr int kad j i s 
pratęsė tą statusą dar viene
riems metams komunistinei Ki
nijai. 

„Aš manau, jog jis žino, kad 
mes nebandome jo nuvertinti ar 
padaryti jo gyvenimą jam sun
k i u " , kalbėjo prezidentas 
Bushas praėjusį ketvirtadienį 
„bet mes turime skirtingus 
nusistatymus, negu "SbviėTų" 
Sąjunga ir aš esu pasiruošęs 
kalbėti apie tai". Kongresas 
ke l ia k lausimą, kaip tol i 
Amerika gali eiti, norėdama 
sunormalizuoti prekybos ryšius. 
Washingtone yra daug stiprių 
balsų, jog reiktų toliau tęsti 
ekonominį spaudimą, kad So
vietų imperija greičiau sunyktų 
ir kad būtų priversta savaime 
numažinti apsiginklavo išlaidas, 
ko ji net iki šiol nedarė. Sovietų 
Sąjunga yra vienintelis kraštas, 
kurio branduolinis arsenalas 
gali sunaikinti Ameriką. Dėl to, 
dalis valdžios pareigūnų galvo
ja, kad geriau taikiai sugyven
ti ir pamažu įvesti Sovietų 
Sąjungą į pasaulinę ekonomijos 
bendruomenę. 

Už Gorbačiovą 
Busho administracija jau eina 

ta kryptimi, nes pasisakė, kad 
Sovietų Sąjunga būtų stebėtojo 
statusu priimta į GATT pasau
linę valstybių organizaciją, 
kurios valstybes tarp savęs turi 
tarifui labai palankias sąlygas. 
Prezidento Busho patarėjai 
sako, kad sudarius palankias 
tarptautines sąlygas, Sovietai 
galėsią daugiau atsidėti savo 
vidaus reformų programai ir tai 
būsianti Amerikos puiki paslau
ga Sovietams, sako Harvardo 
tarptautinio saugumo ryšių spe
cialistas prof. Joseph S. Nye. 
Tačiau kita dalis pareigūnų 
sako. jog sustiprėjusi Sovietų 
Sąjunga vėl pradės grasinti 
Amerikai ir tada vėl bus didelė 
rizika pasauliniam karui. Prez. 
Bushas pasakė, kad didžiausias 
žmonių priešas yra „nepastovu
mas ir negalėjimas pramatyti". 
Prezidentas nenorjs kad Ame 
rika ir Sovietų Sąjunga imtų ir 
prasilenktų dabartiniame ke
lyje. 

WHY LITHUANIACAN'T VVAITTO BE FREE 
BECAUSE THE RUSSIAN OCCUPIER MURDEREO, TORTURED, 
RAPED, DEPORTED, STARVED, DESTROYED, DEMORALIZED 

ANO DESECRATED LITHUANIA FOR FIFTY YEARS 

GENOCIDE IN LITHUANIA 
1939 

I 

1940 

1940 

1940 

1940 

1940 

1941 

1941 

1941-1943 

August 23 — Stalin-Hitler pac; the two dic-
tators i'llegally divined Eastern r.urope. Lithua-
nia was ascribed to the SOVH * Union. 
June 15 — Lithuania was oaupied by the 
Soviet Army. according to the s cret Molotov-
Ribbentrop pact. 
July 11 — Thousands of pohticai and cultural 
leaders were arrested. 
July 14-15 — Elections vvere si -,'ed according 
to the Soviet pattern <one p "ty, one can-
didate). Educational and cultur ;1 institution? 
were forced to adhere to Russit ition policies. 
August 3 — Lithuania was for ibly annexed 
by the Soviet Union. 
November 5-6 — Mass arrest- ' intellectuals 
and politically prominent per malities. 

June 14-22 — First mass c- :>ortations to 
Siberia; 34.260 persona depor* 1. Plans were 
in place for Russification and otal deporta-
tion of the Lithuanian popul^e. 
June 26 - Brutai mass murd. rs at Rainiai. 
Telšiai, Praveniškiai. 
German occupation pursued ^ cidal policies 
and exterminations on an a!r< dy paralyzed 
populace. 

1944 

1944-1952 

1952-1980 

1989 

1990 

1990 

Second Russian occupation, renewed deporta-
tionsof farmers, vvorkers. s tudents . (the aged 
and chiidren). 
About 50.000 part isans and activists in the 
Lithuanian resistance aga ins t the Soviet ag-
gressors vvere annihi lated. Arrests and tor-
tures persisted through the decade. Soviet 
repression t h r o u g h d e p o r t a t i o n s , im-
pnsonnients and executions cost approximate-
ly 350,000 live.s. 
Persecution continued i n a morc covert man 
ner. people v-ere harrassed and imprisoned for 
religious or ideological beliefs. 
Fastern Furopean nations experienced relief 
from Russian influence and partial disengage-
mem of occupying Soviet forces. Li thuania 
was excluded from tnese considerations. 
March 11 — A freely elected Li thuanian 
Parliament re established independence and 
declared Soviet occupation nuli and void. (Bas-
ed on the illegal Stal in-Hit ler pactt. 
Russian ult imatums to retract Lithuania's in
dependence continues. Aggressive maneuvers, 
beatings, closmg of borders, re-establishment 
of censorship, expulsion of VVestern modia and 
nlockaues are current tact ics 

INDEPENDENT LITHUANIA MUŠT BE RECOGNIZEDN0W! 
— Prahoje Parlamentas nu

tarė, jog dabar valstybe vadin
sis ..Čekijos ir Slovakijos Fe
deracinė Respublika". 

Lietuvos genocido plakatas, kurį paruoš.- dailininką* Kęstutis 
Zapkus. J; finansavo Lietuvių Fondas ir JAV LB KraSto valdyba 
Plakatas hu* naudojamas Sio savaitgalio demonstracijos* VVa.shinfctone 
jt*-ikt;t* At "\ i rūm;; nariams ir Senato nariams 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vakar Baltuosiuose rū
muose 3:00 vai. popiet Vaiva 
V ė b r a i t ė , Z ina Dres l iū tė 
Gražina Kudukienė ir Angelą 
Nelsienė įteikė lietuvių peticiją 
su daugiau kaip 100,000 parašų, 
surinktų iš visų 50 valstijų, 
Virgin Islands ir kitų užsienio 
kraš tų prezidento asistentui 
Sichan Siv, prašant, kad JAV 
prezidentas pripažintų laisvai 
išrinktą Lietuvos vyriausybe. 

— Lie tuvos pasiuntinybėje 
VVashingtone vakar įvyko ats
tovo Stasio Lozoraičio spaudos 
konferencija. Joje dalyvavo 40 
spaudos korespondentų ir 14 
televizijos stočių reporterių. 

— Lie tuvos Žurnal is tų są
j u n g a pranešė, jog Pasaulio 
Lietuvių žurnalistų forumas, 
kuris turėjo įvykti birželio 29-30 
dienomis Vilniuje, neįvyks. 
Sovietų vedama ekonominė ir 
po l i t i nė b lokada ir vizų 
neišdavimas sužlugdė visas 
lietuvių žurnalistų pastangas. 
Tačiau neatsisakoma Forumą 
surengti tada, kai susidarys 
palankios sąlygos. O jei kam 
pavyktų į Lietuvą atvykti, tai 
Sąjunga garantuoja žadėtą 12 
dienų išlaikymą ir ekskursijas. 

— Rusijos federalinės respub-
l ikos p rez iden tu t rečiuoju 
balsavimu išrinktas Boris N. 
Jeltcinas. Gorbačiovo kadaise 
pašalintas iš komunistų Polit-
biuro narių. Jo stipriausias var
žovas — Aleksandras Vlasovas 
Rusijos min . pirm. , pr ieš 
r i n k i m u s a t s i sakė savo 
k a n d i d a t ū r o s . Gorbačiovas 
rėme senosios komunistų linijos 
kandidatą Ivaną Polozkovą 
Buvo dar ir kiti kand'datai. bet 
j ie neturėjo didesnės reikšmės. 

— Kolumbijos naujuoju prezi 
dentu išrinktas Cesar Gaviria 
Trųjillo. kuris griežtai pasisakė 
prieš narkotikų prekybą. Jis bus 
jauniausias Kolumbijos prezi
dentas, kuriam teks vadovauti 
32 milijonams gyventojų. 

— Prez. M. Gorbač iovas 
vakar rytą iš Maskvos išvyko į 
Kanadą ir iš čia atskris į 
Washingtoną, kur rytoj prasidės 
viršūnių konferencija su prezi
dentu G. Bushu. Kanadoje bus 
30 valandų. 

— Sovietų Sąjungos naujasis 
ambasadorius Amerikoje Alek
sandras A. Bessmertnychas, 
gerai pažįstamas diplomatams 
ir ž u r n a l i s t a m s , pradėjo 
pareigas VVashingtone. 

— Londono ,.The Daily Tele-
graph" dienraštis gegužes 23 
dienos laidoje pranešė, jog tas 
tanklaivis, kuris plaukia su 
80,000 tonų alyvos į Lietuvą, 
kai išplaukė iš Rotterdamo uos
to ir artėjo prie Klaipėdos, gavo 
pranešimą iš Sovietų pareigū
nų, kad jis nebus įleistas į 
Klaipėdos uostą. Tanklaivis 
sustojęs tarptautiniuose vande
nyse. 

KALKNDORIUS 

Gegužes 29 d.: Algedas. Mag 
dalena. Erdvile, Mažrimas, Nor
mantas, Teodozija. Žydrūnas. 

Gegužės 30 d.: Ferdinandas. 
Joana Arkiete. Jazminą. Jomi 
lė . Vyl iaudas . Dormantas . 
Biržė 

ORAS CHICAGOJF. 

Saule teka 5:20, leidžiasi 8:16. 
Temperatūra dieną 70 1 , nak 

tj f>2 1 
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Redaguoja j .v.s. Irena Regienė. 2652 W. 65th St.. Chicago, IL 60629 

BUVO IR ORO SKAUTAI 
Pirmojo pasaulinio karo sūku

ryje, Nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos pr iešaušry je , 
Lietuvoje kūrės i pirmosios 
skautų skiltys. Tik vėlesniais 
metais , a tgavus Klaipėdos 
kraštą, susiorganizavo ir pir
moji jūrų skautų draugovė 
Klaipėdoje. Jūrų skautų veikla 
išsiplėtė ir prie Kauno jachtklu
bo. 

Deja, oro skautams susiburti 

Vytautas Bičiūnas, 
skautų pradininkas. 

Lietuvos oro 

buvo lemta tik paskutiniais Ne
priklausomos Lietuvos metais. 
Oro skautų draugovės įkūrėjas 
— rašytojas ir žurnalistas, įžy
mus visuomenės veikėjas 
Vytautas Bičiūnas — buvęs 
mano mokytojas. 

...Žvelgiu į nuotrauką, kurio
je pirmosios steigiamosios oro 
s k a u t ų draugovės gausus 
kolektyvas. Tai Kauno ketvirto
sios valstybinės gimnazijos 
mokiniai, mergaitės ir ber
n iuka i skau t i škomis uni
formomis. 

Į pirmąja oro skautų drau
govės sueiga kaip brangi viešnia 
atvyko lakūno Stepono Dariaus 
žmona, drauge ir jos dukrelė 
skaute Nijolė Dariutė. Oro 
skautai buvo ir visos trys Vy
tauto Bičiūno atžalos. Ypač 
vaisingai darbavosi Vaidevutis 
Bičiūnas. Prisimenu jo pa
gamintus aitvarus ir aviamo
delius, kitus skraidančius apa
ratus. Vaidevutis, dar prieš 
karą baigęs sklandytojų-in-
struktorių kursus Nidoje, savo 

tėvui padėjo suorganizuoti oro 
s k a u t ų d r a u g o v ę , k u r i a i 
priklausė ir jo sesuo Jū ra t ė , 
brolis Rimantas. 

Bet oro skautų draugovei ne
ilgai teko gyvuoti. 

..Kaunas, Vytauto prospektas. 
Dv iaukš t i s m ū r i n i s n a m a s 
priešais Parodos gatvę. 1941 
metų birželio 14-osios nakt į 
Bičiūnų šeimą ištiko skaudi 
lemtis. Kaimynystė je savo 
būstinėje įsitaisę enkavedistai 
visą penkių asmenų šeimą 
nugabeno į netoli esančią gele
žinkelio stotį. Prasidėjo ilga 
tremtinių kelionė. Namuose be 
pr iežiūros liko t ū k s t a n č i a i 
knygų, gausybė paties Vytauto 
Bičiūno ir dailininkų pieštų pa
veikslų, daug vertingų juvely
rinių dirbinių... 

Šiuose namuose m a n ne sykį 
teko buvoti, nes Bičiūnų šeimos 
vyriausioji atžala Vaidevutis 
buvo mano bendraklasis, o 1941 
metų birželį mums buvo įteikti 
gimnazijos baigimo a tes ta ta i . 
Tremtyje Bičiūnų šeimą ištiko 
skaudi netektis. 1943 metais Si
biro vandenys pasiglemžė sūnų 
Rimantą, o 1945-aisiais Sverd-
lovsko kalėjime žuvo ir Vytau
tas Bičiūnas. 

Pokario metais šeima buvo 
r e a b i l i t u o t a . B e t š i a n d i e n 
gyvųjų tarpe tėra Jū ra t ė Bičiū-
naitė-Masiulienė. Jos atsimi
nimus apie Šeimos tragediją 
leidžia „Minties" leidykla. 

Oro skautų draugovė ligi šiol 
vis dar neatgaivinta. Apie tai 
buvo kalbėta Kauno rajono 
pionierių ir moksleivių na
muose organizuotame susi
tikime su skautų organizacijos 
vadovais, kurie išsamiai ap
žvelgė šios organizacijos istoriją, 
bei d r a u g o v i ų ve ik lą 
mokyklose. Susitikimo dalyvių 
dėmesį patraukė uniformuota 
jaunoji skautė Neringa Vaičai
tytė, trejetą mėnesių mokiusis 
Čikagos lietuviškoje mokykloje, 
ten įstojusi į skautų organiza
ciją. Įdomus buvo jos pasako
j imas apie l ie tuvių s k a u t ų 
veiklą Amerikoje. 

Leonas Vainikonis 

Taip rašoma „Kauno Tiesos" 
1990 m. sausio 3 d. laidoje. 
(Red.). 

Lietu ma j uzsiemin 

„ATGIMIMO" STOVYKLA 
AUSTRALIJOJE 

Australijoje leidžiamas savait- programas, eškomi ir numa-
raštis „Tėviškės aidai" savo tomi atskirų šakų vadovai. Taip 
kovo 6 d. laidoje praneša, kad pat ir stovyklos ženkliuko pro-
vasario 22 d. Kensingtone vyku- jektas baigiamas ruošt i , jį 
šiame LSS Australijos rajono patvirtins Rajono vadija ir nu-
posėdyje visi reikalai sukosi siųs pagaminti. 
apie plačiai organizuojamą ir 
ruošiamą Rajono stovyklą, kuri 
prasidės pasibaigus Australijos 
Lietuvių dienoms — sausio 2 d. 
ir tesis iki sausio 12 d. Vilkiukai 
ir paukštytės stovyklaus tik 
pirmąją savaitę. Šiuo metu 
renkama stovyklavietė, kuri ge
riausiai tiktų. Viena iš jų yra 
Australijos skautų stovykla
vietė „Yarra Batman" 50 km 
nuo Melbourno. 

Yra pakviesta iš Lietuvos 
nau ja i a t g i m u s i o s Skautų 
sąjungos brolių ir sesių kon
tingentas, svarstomi jų kelionės 
r e ika l a i . Lietuvoje t rūksta 
skau t i škų programų, kurių 
skaut iškų patyrimų laipsnių 
atspausdins Australijoje po 100 
egzempliorių ir j iems nusiųs. 

Stovyklos vardas Vadijos jau 
p a t v i r t i n t a s , t a i bus 
„Atgimimo" stovykla. Pavadi
nimas labai t inkamas su at
gimstančia Tėvyne Lietuva. 
Rengimo komiteto nariai yra 
prityrę stovyklautojai ir jau 
savo posėdžiuose detaliai svars
to visų stovyklos užsiėmimų 

LSS STOVYKLA RAKĖ 

LSS skautų ir skaučių sto
vykla Rako stovyklavietėje, 
Custer, Michigan, šią vasarą 
vyks liepos 14-28 dienomis. 

Registracijos lapai gaunami 
pas tunt ininkus ir stovyklos 
direktorių s. Joną Tamulaiti 
Tel. 708-788-8087. 
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anksto susitarus Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Superlor, Sulte 402 

Valanaos pagal sus;tar:mą 
Tel — (1-312) 337-1285 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

M (1-312) 767-7575 
5760 Archer Ave. 

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

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Ajghai nuimami kaimiete) 
'nkiauso Hoiy Cross ir Cnnst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tel. (1-312) 434-5649 (ve'kia 24 vai , 

Pirm . antr. ke*v . penk" nuo 12 iki 6 v v. 

K«b. (1-312) 735-4477; 
Rez. (701)246-0067; arba (706)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORO MtDICAL BUHJDING 

6449 Sc Putaskl Rcad 
Valandos paga! susitarimą 

Ps. Monika Girtytė, Lietuvos Vyriausios skautininkes pavaduotoja, kalba 
Lietuvos skautų ir skaučių stovykloje. 

DALYVAUKIME 
DEMONSTRACIJOSE IR 

VIGILIJOJE 
LSS ir ASS vadovybės ragina dos organizuoja klevelandiškės 

visus brolius ir seses vykti j - ASD Šatrijos Raganos drau-
vvashingtoną ir dalyvauti bir- govės sesės. Vigilija tęsis per 
želio 1 ir 2 dienomis ten 
ruošiamose demonstracijose ir 
vigilijoje p r i e Sovietų 
ambasados. 

Vigiliją prie Sovietų ambasa-
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Sesee kviecis — LSS ir ASS vadovybė ragina visus brolius ir 
sovietų ambasados ruoiiamoje vigilijoje. 

dalyvauti Washingtone prie 

visą naktį — nuo birželio 1 d. 
(penktadienio) 6 vai. vak. iki 
birželio 2 d. (šeštadienio) 6 vai. 
ryto. Visi kviečiami dalyvauti. 
Sovietų ambasada y ra 1825 
Phelps Piace NW, Washington, 
D.C. Visi prašomi atsinešti 
žvakučių ir puoduką su smėliu. 
Prašoma šilčiau apsirengti, nes 
naktys dar gana šaltos. 

Birželio 2 d. visi dalyvaukime 
demonstracijose. Dėvime tvar
kingomis uniformomis. Pagei
daujamos vienetų, Lietuvos ir 
JAV vėliavos. Elgiamės skau
tiškai - kultūringai ir draus
mingai. Demonstracijos vyks 
nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 
Šį žygi į VVashingtoną baigsime 
3 vai. p.p Marijos šventovėje 
aukojamomis šv. Mišiomis. 

LSS ir ASS vadovybės 

DR. AVIŽIENIS - KAUNO 
UNIVERSITETO 

REKTORIUS 

Pranešama, kad Califomijoje 
gyvenantis UCLA profesorius 
dr. Algirdas Avižienis neseniai 
buvo išrinktas Vytauto Didž. 
universiteto Kaune rektorium. 
Skautininką fil- Algirdą 
Avižienj sveikina visi broliai ir 
seses, linkėdami sėkmės nau
jose pareigose. 

STOVYKLOS LIETUVOJE 

Neseniai iš Lietuvos gautame 
vadovo laiške rašoma: 

„Šiek t iek keblumų atsirado 
vasaros planuose: esant bloka
dai, nėra pakankamai transpor 
to. O liepos, rugpjūčio mėnesiais 
gali kilti benzino badas. Todėl 
rengiame stovyklas mažesnes ir 
netoli savų miestų ..Mūsų 
stiprybė, sujungta skautybės gi
ja , padės nugalėt i v i sus 
s u n k u m u s ir anksčiau, a r 
t r u p u t į vėl iau, mes susi
tiksime". 

STOVYKLOS 

Liepos 14-28 dienomis — 
Chicagos skautų ir skaučių 
tuntų stovykla Rako stovykla
vietėje — Camp Rakąs, 1918 
Hawley Rd.. Custer. MI. 49405. 

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

R u g p j ū č i o 5-18 d. — 
Kanados rajono skautų ir skau 
čių stovykla „Romuvoje". Kana
doje. 

Rugp jūč io 18-25 d ienomis 
— ..Ąžuolo" ir ..Gintaro" va
dovų, -ių mokykla-s tovykla 
B.S.A. Camp Resolute. Bolton. 
MA. 

Rugp jūč io 19-26 d ienomis 
— Atlanto rajono skautų ir 
skaučių stovykla. B.S.A. Camp 
Resolute. Bolton. MA. 

Saus io 2-12 d. - Australijos 
rajono „Atgimimo" stovykla 
Australijoje. 

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

3900 W. 95 St. 
Tai. (708) 422-01C1 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ava.. Chicago 
(1-312) 925-2070 arba (1-312) 4*9-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos paga; susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialytoe vdaus ir kraujo .igcs 
Nechtrurginis 'šsiolėtusių ,/erų 

r *emorO'dų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 505-2802 

Valandos pagal sjsitarimą 
Peikt . antr. ketv ;r penkt 

Reikale' esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų, Gydytoja 

2659 W 59th St Ch'cago. H 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave Hickory Hills. 
Tai. (708) 598-8101 
Va' oaaal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 S©. 50th Ava., Ocar-

"asdren 1 k> 8 vai vak 
šskyrus t re i Sešt 12 iki 4 vai pop'et 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
iNKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTA'rOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA . 
155 N. Michigan Ava. Sūria 324 Ir 

5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago IL 
Tai. (1-312) 565-2000 ftJOMi 24 vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 at Straat 

Kabineto tai (1-312) 737-1168: 
Raztd. (700)385-4011 

Dr. Tumaaonlo kabinetą parima 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 at Straat 

(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kao tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (700) 442-0207 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LiGOS 

7722 8. Kadiia Ava., 
Chicago, III. 00052 

Pirm . antr. ketv ir penki 
pagal susitarimą 

Cardiac DiagnosiS, Ltd. 
Marauette Meoicai Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. ;L 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (700) 504-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzta, Chicago, I I I . 
Tai. (1-312* 925-2670 

1185 Dunda* Ava., Elgln. III 60120 
Tai. (700) 742-0255 

Valandos pagai susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tat. (700) 598-4055 
Vaiandcs pagai susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas 'Kalba lietuviškai) 

Tikrtna akis pritaiko akinius 
2618 W. 71at St. 

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

Paloa Vlaio" Cantar. 7152 W. I 2 7 t h St 
Palos Hgts III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (700) 440-1777 

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

Anestezijos ir siausmo Qydyno specialistas 
Sherman ligoninė Elgin IL 

Tai. (708) 837-000S 
Skambinti gahma 24 vai. 

Dr Tumaaonlo kabinetą parama 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 Waat 71 at Straat 

Tai. (1-312) 434-1818: Raz. (708) S52-08M 
Vai pirm antr ketv ir penki 

2 K. " .' v T i, sus tarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 
2836 W 71 at. St.. Chicago IK. 

Tai : (1-312) 436-0100 
11800 Soutrmeet Hkjrraray 
Paloa Hetgrrte. IH. 60403 

(700)361-0220 (708)361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS!R 

Pf.OSTATO CHIRURGIJA 
' 2656 W. 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p "ketv 2-5 v p p 
Sešt paga1 susitarimą 

Kabineto tai. (1-312) 776-2000. 
Raz. (700) 440-5545 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GVDVTOJAS IR CHIRURGAS 

4256 W 03rd St. 
Vai pagal susitar-mą pi'm ,r ketv 12-4 

6-9 antr 12 6 penkt 10-12 t-6 

EOMUNDS VIŽINAS. M.D.. S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. jpne Ausim) 

Valandos oaga* susitarimą 
Tat. (1-312)505-7755 

Keb. tai. (1-312) 500-3100; 
NaiM| (700) 301-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weet 63rd Straat 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

http://ar.iu.to


Blogos ir geros pusės: 

LIETUVOS BLOKADA 
Blokada mes vadiname prie

vartinį valstybės teritorijoi>ar 
jos dalies izoliavimą nuo kitų 
kraštų, susisiekimo su kitais 
kraštais nutraukimą. Blokada 
gali būti kar inė , ekonominė. 
Re i šk ias i s ienų užda rymu, 
žaliavų tiekimo nutraukimu bei 
t r u k d y m u , eksporto-importo 
sustabdymu, politine izoliacija, 
išvykų į užsienį varžymu, 
griežta pašto, telefono susi
siekimo kontrole ir kitais bū
dais. Visa t a i dabar vyks ta 

okupuotoje Lietuvoje . Eko
nominės apgulos kilpa vis la
biau veržiama. Tai lyg nauja 
geležinė, t ik dar griežtesnė 
uždanga. Sienas saugo rusų 
karinė jėga, lietuvių sargų nėra. 
Visos muit inės Maskvos žinio
je . Klaipėdos prekybos uostas 
Lietuvos re ikalams uždarytas, 
no r s jo v i r š i n i n k a s N. 
Berežnojus ir y ra palankus Lie
t u v a i . Pr ie L ie tuvos jū ros 
pakrašč io n u o l a t plaukioja 
s u s t i p r i n t ų k a r i n i ų l a ivų 
sargybos. 

Be ekonominės , pol i t inės 
blokados, reiškiasi ir karinė 
blokada. Į Vilnių, Kauną, kitus 
Lietuvos miestus buvo atsiųsti 
tankai , kar in ia i sunkvežimiai, 
rusų paraš iut in inkų daliniai, 
helikopteriai. Maskvos karinės 
pajėgos užėmė kai kuriuos 
pastatus , k i tus apgulė, trukdo 
normaliai dirbti. Tai karinė blo
kada. Bet k a r t u veikia ir psi
chologinė blokada. Lietuva yra 
Maskvos gąsdinama, kad nuo 
jos teritorijos bus a t sk i r tas 
Klaipėdos kraš tas , kurį, karui 
ba ig ian t i s Sovietų Sąjunga 
„dovanojusi" Lietuvai ir būsiąs 
prijungtas prie Kaliningrado 
srities. Panašiu būdu sovietinės 
Gudijos komunis ta i gąsdina 
Lietuvą — at imsią Druski
ninkų, o gal ir visą Vilniaus sri
tį — Lietuvos žemes su sostine, 
kurių Gudija niekada nevaldė. 
Psichologinę blokadą nuolat 
stiprina Maskvos ir Leningrado 
rusų s p a u d a , be a tvangos 
puldama Lietuvą ir lietuvius. 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje in
tensyviai ruošiamos rusų kolo
nistų demonstracijos. J ų su
s t i p r i n i m u i d e m o n s t r a n t a i 
atvežami net iš Gudijos, Ukrai
nos, Rusijos, o kartais talkina ir 
rusų kareiviai, aprengti civiliais 
drabužiais. Kalbėtojai pasisakė 
už sovietinių respublikų išlai
kymą, už pa lankumą Maskvai. 

Lietuvos ekonominis gyve
n imas per visus okupacijos 
metus buvo vedamas ne pačių 
lietuvių, o okupantų. Vedamas 
klystkeliais. J i buvo padaryta 
pramonės kraš tu , nors naujai 
įsteigtoms įmonėms vietinių 
žaliavų labai mažai tebuvo. Jos 
buvo įvežamos iš „plačiosios 
tėvynės" sovietinių respublikų, 
o gaminių dauguma savo ruožtu 
į jas išvežama. Iš to visko 
Lietuvai nauda buvo ta , kad 
gyventojai tu rėdavo darbo. 
Blokada pasireiškė tuo, kad 
Maskva sustabdė įvežimą į 
Lietuvą naftos produktų (ben
zino, mazuto, tepalų ir kt.) 
metalų, padangų, chemikalų, 
miško medžiagos, popieriaus, 
vaistų, medicinos reikmenų, 
kitų žaliavų įvežimą. Taip pat 
nusavint i Lietuvai pr iklau
santieji užsienio valiutos fondai. 
Maskvos kontroliuojami Lie
tuvos geležinkeliai atsisakė per
vežti į Lietuvą žaliavas iš kitų 
respublikų. 

Labai opi kuro bei elektros 
energijos problema, nes Lietuva 
savo kuro te tur i tris procentus. 
Labai apribotas gamtinių dujų 
tiekimas, kombinuotų pašarų 
įvežimas. Todėl sustojo ar t ik 
maža dalimi veikia daugelis 
įmonių: azoto, cemento. Alytaus 
šaldytuvų fabrikai, Mažeikių 
naftos rafinerija. stiklo, cukraus 
gaminimo įmonės, eilė kitų 
didesnių ar mažesnių gamyklų. 

Atsirado keliasdešimt tūks
tančių bedarbių, o ši našta 
Lietuvai nelengva, nes nebuvo 
kaupiami bedarbių fondai. Iš
tuštėjo krautuvių lentynos, 
suplonėjo laikraščiai, išsiplėtė 
,juodoji rinka", buvo įvestos 
kortelės pagrindiniams maisto 
produktams pirkti. Ačiū Dievui, 
kad duonos dar netrūksta. 

Lietuvai norėtų padėti Len
kija, Vengrija, Čekoslovakija, 
bet iš tų kraštų gaminiai rusų 
neleidžiami į Lietuvą įvežti. 
Sulaikomos net vaistų siuntos. 
Norėtų padėti ir kai kurios 
sovietinės respublikos, ypač Le
ningradas, kuriam Lietuvos 
blokada primena 1941-1943 m. 
vokiečių suruošą Leningrado 
blokadą, besitęsusią 872 dienas, 
k u r i o s e t a d a b a d u išmirė 
642,000 miesto gyventojų. Bet ir 
Len ing rado vagonai su jų 
prekėmis mainais už Lietuvos 
žemės ūkio gaminius sulaikomi. 
Taigi Lietuva tapo kaline. O 
t ikėt is pagalbos iš Vakarų 
kraštų praktiškai netenka, ne
bent tik „raminančių"' žodžių. 
Vadinasi, dėl kietos blokados 
Lietuva gyvena sunkias dienas. 
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Dalis Amerikos Lietuvių Tautines sąjungos XXI jo seimo rengėjų su svečiais. Iš kaires: s gos pirmi
ninkas dr. Leonas Knaučeliūnas. Lietuvos Tautininkų sąjungos pirmininkas Rimantas Matulis, 
iškilmingo posėdžio pravedėja Vida Jonušienė, dr. Kazys Bobelis ir paskutinis nepriklausomos 
Lietuvos Korp! Neo-Lithuania pirmininkas ir./ Juozas Enčeris. 

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
SEIMUI PRAĖJUS 

Bet blokada tur i ir kai kurių 
gerų pusių. P i r m i a u s i a ji 
parodė, kad okupantų išpūsta 
Lietuvos pramonė tarnauja 
daugiau Maskvai, kaip Lietu
vai. Išaiškėjo, kad blokados 
atveju nereikia tikėtis pagalbos 
iš Vakarų. Blokada sako, kad 
Lietuvai bei lietuviams reikia 
grįžti prie žemės. Ne kurti ir 
auginti miestus, bet „reemig-
ruoti" į kaimus, imti dirbti 
didesnius ar mažesnius žemės 
sklypus , t v a r k y t i sodybas. 
Trūkstant savo kuro bei energi
jos, ger iau i šnaudot i savo 
miškus, durpes, įruošti vietines 
elektros jėgaines, naudojant 
vandens, vėjo, o gal ir saulės jė
gą. Išaiškėjo, kad Lietuva turi 
ir savo naftos Gargždų ir kt. 
apylinkėse, o taip pat Lietuvai 
priklausančiame Baltijos jūros 
šelfe. 

Susisiekimui reikia grąžinti 
Lietuvai arkliukus, naudoti jų 
jėgą susisiekimui ir darbui. 
Tektų mažiau naudotis automo
biliais. Lietuva nėra didelis 
kraštas, daug kur galima pės
čiam nue i t i a r dviračiu 
nuvažiuoti. Juk jau daugelį 
metų Šiauliuose veikia nemažas 
dviračių fabrikas. Taigi ne be 
reikalo Vilniuje buvo suruoštas 
„dviratininkų žygis", kurio 
metu į akį krito vieno dvira
tininko vežamas plakatas su 
įrašu „Aš spjaunu ant bloka
dos!". 

Blokada tori tą gerą pusę, kad 
Lietuva gauna realią galimybę 
laipsniškai reorganizuoti savo 
pramonę, pasiekti aukštesnį jos 
lygį ir tuo būdu įeiti ne tik į 
Rytų, bet ir į Vakarų kraštų 
rinką. 

O dabartiniai Lietuvos eko
nominio gyvenimo vadovai 
gauna gerą ekonomikos 
pamoką, kurios didžiausias 
veiksnys yra pravesti dar vieną 
šiems laikams tinkamą žemės 
reformą. Tik tokiu būdu galima 
išvengti didesnio nedarbo ir 
butų stokos. Taigi reikia eiti 
šūkiu: „Iš miestų į kaimus!" Ži
nia, pirmieji keli reformos metai 
bus sunkūs, bet po jų Lietuva 
mokės pati t va rky t i s ir 
išsilaikyti. 

Reikia pasidžiaugti, kad Lie
tuva kietomis blokados sąly
gomis nesukiužo, atvirkščiai, 
sustiprėjo jos gyventojų vienybe 
ir ryžtas siekti tikros ir pilnos 
nep r ik l ausomybės . Tauta 
nebenori gyventi sovietinių 
rusų saugojame narve ar 
„banginio pilve'". Įsteigtas ir 
visų Lietuvoje remiamas bloka
dos fondas. Padėti sunkiu 
momentu Lietuvai yra ir visos 
lietuviškos išeivijos didžioji 
pare l ga. ^ ^ 

Amerikos Lietuvių Tautinė 
sąjunga oficialiai įs te igta 
1949.V.22 d. N'ew Yorke, su
jungus Amerikos Lietuvių Tau
tininkų centrą, Lietuvai vaduoti 
s-gą ir Amerikos Lietuvių 
misiją. Pirmuoju pirmininku iš
rinktas adv. Antanas Olis. 
Seimai vyksta kas antri metai 
įvairiose vietovėse, kuriose yra 
lietuvių ir veikia s-gos skyriai. 

ALTS-gos 21-masis seimas 
įvyko 1990 m. gegužės 12-13 d. 
Bostono priemiestyje Randolph. 
MA. Seime dalyvavo 48 dele
gatai, atstovavę dviems trečda
liams veikiančių skyrių. Chi-
caga atsiuntė didžiausią atstovų 
skaičių ir sudarė daugiau kaip 
40% visų delegatų. Seimo atida
romajame posėdyje dalyvavo ir 
svečiai, papildę dalyvių skaičių, 
prašokusį 120 asmenų. 

Seimą atidarė komiteto ir Bos
tono skyr. pirm. Juozas Rentelis 
ir tolimesnį vadovavimą per
davė sąjungos pirm. dr. Leonui 
Kriaučeliūnui. Pasveikinęs gar
bės svečius ir visus seimo da
lyvius, šiam posėdžiui vado
vauti pakvietė valdybos vice-
pirm. Vidą Jonušienę. Prie 
garbės stalo susėdo visas 
puskapis žymiausiųjų visuo
menininkų ir organizacijų va
dovų. Himnams vadovavo solis
tė Janina Čekanauskienė ir 
kompozitorius Jeronimas Ka
činskas, o invokaciją sukalbėjo 
klebonas kun. Albertas Kon-
tautas. Vicepirm. Petras Buchas 
perskaitė ilgoką sąrašą per pas
taruosius dvejus metus mirusiu 
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sąjungos narių, kurių at
minimas pagerbtas atsistojimu 
ir susikaupimu. 

Sveikinimų eilę pradėjo gen. 
konsulas Anicetas Simutis ir 
tęsė gen. konsulas Vytautas 
Čekanauskas. Vliko pirm. dr. 
Kazys Bobelis, svečias Lietuvos 
tautininkų s-gos pirm. Riman
tas Matulis, paskutinis nepri
k lausomos Lietuvos Korp! 
Neo-Lithuania pirmininkas ir 
bolševikų kankinys inž. Juozas 
Enčeris (šiuo metu su sūnum 
viešintis Amerikoje) ir visa eilė 
kitų institucijų ar organizacijų 
vadovų bei jų atstovų. Perskai
tyti ir gauti sveikinimai raštu. 

Neatvykus Lietuvos atstovui 
Stasiui Lozoraičiui-, su padėtim 
Lietuvoje supažindino gen. kon
sulas Anicetas Simutis, o Vliko 
pirm. dr. Kazys Bobelis kalbėjo 
apie mūsų uždavinius šiandien 
ir rytoj. 

A. Simutis prisiminė Tehe
rano. Jaltos. Potsdamo trijų 
didžiųjų susitikimus, kuriuose 
buvo patenkinti Stalino reika
lavimai. (O kaip dabar, Busho ir 
Gorbačiovo susitikimuose, ar 
nesikartoja praeit is? A.J.) . 
Džiaugėsi lietuvių tautos ryžtu, 
paske lb ian t 1990.111.11 d. 
Lietuvos valstybės nepriklau
somybės atstatymą ir ministe-
rės pirmininkės Kazimieros 
Prunskienės priėmimu Ameri
kos ir Vakaru Europo valstybių 
prezidentų, tuo pripažįstant patį 
faktą ir įvertinant lietuvių 

išsilaisvinimo pastangas, nors 
vieniją laikė privačiu asmeniu, 
o kiti traktavo, kaip valstybės 
atstovę. 

Vliko valdybos pirm. dr. Ka
zys Bobelis kvietė tautą ir 
išeiviją į vieningą veiklą, 
siekiant Lietuvai nepriklau
somybės, remti daba r t inės 
Lietuvos vyriausybę, nežiūrint 
nuomonių skirtumo. Šiuo metu 
yra svarbu tinkamai pasiruoš
t i demonstracijoms sutinkant 
atvykstantį į VVashingtoną M. 
Gorbačiovą, telegramomis ir 
laiškais užversti Baltuosius 
r ū m u s , senatą ir Atstovų 
rūmus, prašant pagalbos kovo
jančiai Lietuvai, re ikalaut i 
Lietuvos vyriausybės pripa
žinimo ir diplomatinių santykių 
užmezgimo bei suteikti reikia
mą pagalbą dalyvauti 1990 m. 
birželio 6 d. Kopenhagoje šau
kiamoje peržiūros konferencijoje 
ir 1990.V. 18 ir 19 d. Europos 
parlamento posėdžiuose, į ku
riuos yra pakviesti ir Lietuvos 
deputatai. 

Baigiant posėdį, sąjungos 
pirm. dr. Leonas Kriaučeliūnas 
supažindino su tautininkų vei
kėjais, kuriems buvo suteiktas 
garbės nario vardas. \ garbės 
narius pakelti: Teodoras Blins-
trubas ir Mečys Valiukėnas 
(abu iš Chicagos), Antanas Ma
žeika (iš Los Angeles) ir poetas 
Stasys Santvaras ( iš Bostono). 
Pas taras is dėl ligos seime 
negalėjo da lyvau t i , bet 
nuvykusi pasveikinti delegaci
ja atnešė jo padėkos laišką, o 

kiti padėkojo gyvu žodžiu. Taip 
pat, tęsiant seimų tradiciją. An
tanui Juodvalkiui buvo įteikta 
500 dol. premija už visuomeninę 
ir žurnalistinę veiklą. 

Iškilmingajam seimo posė
džiui sumaniai, sklandžiai ir 
gražia lietuvių kalba vadovavo 
valdybos vicepirmininkė Vida 
Jonušienė. Jaunoji lietuvių kar
ta kas kartą vis daugiau ir 
daugiau įgyja visuomeninėje 
veikloje patyrimo ir puikiai 
pavaduoja vyresniuosius , 
dažnai save laikančiais nepa
mainomais. Tą įrodė ir šio seimo 
programos vedėja Vida Jonu
šienė. 

Darbo posėdžiai 
Po pietų pertraukos prasidėjo 

darbo posėdžiai, kurie truko dvi 
dienas. Posėdį atidarė pirm. Dr. 
L. Kriaučeliūnas ir į prezidiumą 
pakvietė pirmininkauti Joną 
Petronį iš Los Angeles, Euge
niją Bulotienę iš Detroito ir 
Romą Veitą iš Bostono, o sek
retoriauti — Rūtą Šakienę iš 
Los Angeles, Matildą Marcin
kienę iš Chicagos ir Vytenį 
Senutą iš Bostono. 

Sudarytos komisijos: regis
tracijos ir mandatų (paprastai 
vykdo vietinio skyriaus nariai), 
nominacijų — pirm. Antanas 
Mažeika, nutarimų — pirm. 
Teodoras Blinstrubas. 

Apie įsisteigusią Tautininkų 
sąjungą Lietuvoje t rumpą 
pranešimą padarė pirm. Riman
tas Matulis, specialiai atvykęs 
į šį seimą. Lietuvoje tautininkai 
tik organizuojasi ir remia 
Sąjūdį, siekiant Lietuvai pilnos 
nepriklausomybės. Apie Korp! 
Neo-Lithuania atsisteigimą 
pranešė buvęs paskutinės val
dybos pirmininkas ir bolševikų 
kankinys Juoza» Enčeris. Kor
poracijos įsisteigimą paminėjo 
Korporacijos rūmuose (kuriuos 
buvo užgrobę komjaunimas), 
turi 43 studentus neolituanus iš 
esamų 170 studentų VDU Kau
ne. Prašė paramos knygomis, 
nes nori įsteigti biblioteką. 

Apie sąjungos valdybos veiklą 
pranešimą padarė pirm. dr. L. 
Kriaučeliūnas, iždininkė O. 
Daškevičienė, garbės teismo 
pirm. A. Mažeika ir kontrolės 
komisijos pirm. J. Žvynys. Po 
trumpų diskusijų visi praneši
mai buvo priimti ir patvirtinti. 

ALTS-ga tu r i a t s tovus 
bendrinės institucijose ir seimu 
metu išklausomi jų pranešimai 
Apie Lietuvių tautinio sąjūdžio 
veiklą pranešė pirm. Eugenijus 
Bartkus, sąjungos atstovas Alte 
— Petras Buchas, Lietuvos ne 
priklausomybės fondo — Algir
das Sperauskas, Naujosios Vil
ties žurnalo redaktorius — 
Vytautas Abraitis ir adminis
tratorius Oskaras Kremeris ir 

įsteigto Lietuvių tau t inės kul
tūros fondo — Jonas Ju rkūnas . 

Diskusijų metu iškilo aukų 
rinkimas Vasario 16 minėjimų 
metu. Nusiskųsta, kad Altai 
aukos mažėja, nes tą pačių die
ną yra atkišamos ir kitos dvi 
kepurės — Tautos fondo ir LB 
Dėl laiko stokos, diskusijos buvo 
nutrauktos, siūlant jas tęsti 
kitos dienos darbo posėdyje, bet 
daugiau prie to klausimo nebu
vo grįžta. 

Po sekmadienio pamaldų bu
vo tęsiami seimo posėdžiai. 
Išklausyti skyrių pirmininkų ar 
jų atstovų pranešimai. Kaip 
k i tų organizac i jų , t a i p ir 
tautines sąjungos narių skaičius 
mažėja ir kai kuriose vietovėse 
veikla silpnėja, nors yra labai 
gražiai veikiančių ir įsijungusių 
jaunų jėgų. Tuo ypač pasižymi 
šio seimo šeimininkas — Bosto
no skyrius. 

Dr. Leonui Kriaučeliūnui ne
sutikus kandidatuoti , nomina
cijų komisijos vardu Antanas 
Mažeika į sąjungos pirmininkus 
pasiūlė ir v ienbals ia i buvo 
išrinktas dr . P o v i l a s Š v a r c a s 
ir patvirtinta jo sudaryta val
dyba — Rūta Šakienė. Jonas 
Petronis. Ramūnas Bužėnas ir 
Karolis Milkovaitis, visi iš Los 
Angeles apylinkių. Chicaga po 
šešerių metų sėkmingo vadova
vimo sąjungos vadovybę perlei 
do tolimiesiems Vakarams — 
Kalifornijos skyriui . Sėkmės! 

I garbės teismą perrinkti t ie 
patys asmenys — A. Mažeika. T 
Blinstrubas, dr. A. Budreckis, 
V. Abraitis ir V. Mažeika. Kont
rolės komisija suda ry t a iš 
Bostono na r ių — Bru ten io 
Veito. Igno Vileniškio ir Giedrės 
Budreckienės. Taryba papildyta 
dviem naujais nar ia is — Petru 
Buchu ir Vladu Tervydžiu. 

Naujasis pirm. dr. Povilas 
Švarcas savo žodyje akcentavo 
Lietuvių t a u t o s p a s t a n g a s 
atgauti pilną nepriklausomybę 
ir prašė taut in inkų visokeripos 
paramos. Nežadėjo daryti per
versmo, bet tęsti gražiai vyk
domą kultūrinę, visuomeninę ir 
politinę veiklą. Visus kvietė į 
vieningą darbą ir talką. 

Nutarimų komisija — T. Blin
s t rubas . St . Br i ed i s ir A. 
Misiūnas perskaitė nutar imus, 
kurie su kai kur ia is papildy
mais buvo pri imti ir pavesti 
sąjungos valdybai suredaguoti 
ir paskelbti spaudoje. 

Dr. Leonas Kriaučel iūnas dė
kojo seimui rengti komitetui ir 
Bostono skyriui už rūpestingą 
priėmimą, ypač pirm. Juozui 
Renteliui, svečiams iš Lietuvos 
— Rimantui Matuliui ir Juozui 
Enčeriui, valdybos nar iams, 
visiems talkininkams, spaudai, 
radijui ir visiems dalyviams. 

i Nukelta į 4 psl> 

KAI LAISVĖ ŠVITO 
Žmonių menta l i te tas 

JUOZAS RUDZEVIČIUS 

12 
Kitas 100 vyrų buvo apmokomi prie turima dviejt) 
lengvų lauko artilerijos pabūklu. Kaun< įgulos 
daugumą sudarė iš Sūduvos atvykusieji vyi • Kita 
pusė minimų 5000 savanorių buvo Žemaiti.;1 Aukš
taitijos. Sūduvos surinkimo centruose, kom* dantū-
rose, kitų miestų apsaugos daliniuose. Supn*.: ama, į 
tą 5000 savanorių skaičių neįskaityti nei P Plecha
vičiaus Žemaitijos, nei Panevėžio, nei Jonišk* > apsk. 
partizanai. 

Pradžioje uniformų nebuvo, savanoriai vilkėjt savo 
apdarais, avėjo savo apavu. Nuo civilių -iskyrė 
kariškomis kepurėmis, diržais ir ant kairiom ranko
ves prisiūtais tautinių spalvų trikampiai- Tinklai 
buvo menki: keliolika įvairių sistemų kulk' aidžių, 
seni rusiški, vokiški šautuvai, bet ir šių n< isiems 
savanoriams užteko. Tad ne maža savanoriu - us šau
tuvais ir karių skrynelėse didesniais maisti ekliais 
nešini vyko į paskirties centrus. Kai kurie i itjojo ir 
savais žirgais. 

Nuo 1919 m. vasario men. buvo išduod os uni
formos, gerėjo apginklavimas. Taip vos šeši": - savai 
tems nuo M. Šleževičiaus paskelbto a t s i š auk to tepra
ėjus. Lietuvos kariuomenė jau ryžosi stoti ; - v $- Nei 
ginklais, nei karių skaičiumi savanoriu d.i niai nė 
nemėgino prilygti geriau ginkluotai, apie - ^00 ka

rių turinčiai priešo kariuomenei. Menkai ginkluoti, 
menkai kariškai parengti, vien pakilaus ryžto, protė
vių kovos dvasios vedami, motiną tėvynę gelbėti 
skubėjo. J a u ne vien likusią Lietuvos dalį apginti 
norėjo, kraujo ir gyvybių aukomis visai Lietuvai lais
vę ryžosi iškovoti. 

Anų metų savanorių fronto zonoje nusiteikimą, jų 
mentalitetą įžvalgiai paryškina ir tomis pirmomis die
nomis aktyviai kovose dalyvavęs, vėliau buvęs gen. 
štabo pulk. Įeit. S. Zaskevičius. Jo ilgokas aprašas kiek 
sutrumpintas. Kalba palikta ta pati, netaisyta, tik pora 
terminų, žodžių pakeista dabartinės kalbos žodžiais. 
Atsiminimai parašvti 1930 m. 

„Ypač pavojinga bolševikų kariuomenė buvo 
Darsūniškio. Prienų ir Alytaus pakraščiuose: rodos ryt, 
poryt per Nemuną pereis,atskirs mus nelabieji nuo 
Europos. Pagaliau, 1919 m. vasario 16 ai artėjant, ir 
man su mūsų vyrais teko jiems truputį ..užpipirinti". 
Taigi po karštos pirtes Panemunėje, apie vasario 15 
dieną grįžtam namo, atseit. į Prienus, i savo pastovio 
vietą. 

Keliaujam, kareiviukai linksmai dainuoja, o šal
t i s taip ausis svilina, kad baugu jas ir parodyti. Viena 
kuopa išsitiesė Birštono plente... Gerokai sušalęs 
nulipau nuo arklio ir einu drauge... Savanorių veidai 
nuo šalčio išraudę, šautuvai „stingsta" rankose, skys 
tos vokiečių milinukes kai kam ankštokos, o kai kam 
net kelių neuždengia, daugumos ausys gerokai sniegu 
„įtr intos", bet nuotaika puiki. Stabtelėjom trumpam 
poilsiui. Staiga žiūriu ir savoms akims netikiu... 

Savanoris, kaip savanoris, juk žinot jį: jaunuolio 
veidas, bent kiek nerangūs judesiai, akys mėlynos, pla 
čiai atdaros, mihnukė ant jo kyburiuoja, o šautuvo drūt 
galis kažin kodėl atkakliai muša per koją. Šiaip taip 

apsukti, užnarplioti uniforminiai bintai dengia kojos 
blauzdą ir didoko pusbačio aulelio viršų. O tasai pus
batis — priekyje ir apačioje — kiaurutėl iai kiauras, ir 
iš jo kyšo pamėlynavę kojos pirštai. ..Kurių gi velnių 
nieko nesakei? Kodėl eini? Ar nežinai kuo tas gali pasi
baigti? Pagal iau, ar tau ne š a l t a " ? , su r ikau 
susijaudinęs ir supykęs. 

Ramiai pažiūrėjo jis į sustingusią koją, pabandė 
judinti atgrubusiais nuo šalčio pirštais, o paskui pakėlė 
į mane akis ir tokiu, žinot, paprasčiausiu balsu atsilie
pė: ..Tai bene aš vienas... Man nešalta! ". Ką tuomet 
kalbėjau, jau nebeatsimenu, tačiau mano širdyje ir pro 
te neišdildomai ir šiandien skamba: ..Man nešalta!" 
O žinote kodėl? 

Kjo jie basi, menkai ginkluoti, dar menkiau 
kautynėse nusimaną, — ne tik šalti, ne tik alkti, ne 
tik vargti, bet ir... mirti. 

Ir vis tiek sakau, jų šimtai ėjo! 
Kame gi yra anų žygių paslaptis? Kame slypi 

paprasto žmogaus pasiaukojimo pradai'.' Turbūt ten, 
kur yra paslaptis atgimstančios Lietuvos krašto. 

Apie V. Kapsuko vadovaujamą kariuomenę, kuri 
puolė nepriklausomą Lietuvą, dar ir dabar komunis
tinėj spaudoj rašoma, kad ją sudarė 16-toji Lie
tuvos-Baltarusijos armija ir Latvijos 15-tos armijos Lie
tuvoj dislokuoti kariniai daliniai, viso 17.5 tūkstančių 
kovotojų. 

Jaunutei nepriklausomai Lietuvai pavergti stra
teginį planą, galima manyti. V. Kupsukui suteikė 
Maskva. Nes dar ,.1918 m gruodžio 22 dieną V. 
Leninas dekretu įpareigojo Tarybų Rusijos val
džios įstaigas teikti Tarybų Lietuvai ir jos kariniams 
daliniams visokeriopą paramą". 

(Bus daugiau) 
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2BNIOS 
MIRĖ A. GUSTAITIS 

Gegužės 19 d. Bostono 
ligoninėje netikėtai mirtis po 
operacijos pak i r t o gyvybę 
rašytojo Antano Gustaičio, jam 
einant 84-tus metus. Velionis 
paliko giliame skausme žmoną 
Aleksandrą, sūnų Algi, vaikai
čius ir daug bičiulių įvairiose 
vietovėse. Savaitę prieš mirtį, 
gegužės 13 d., jis, pilnas gyvybės 
ir jam įprasto humoro, kaip 
visuomet, išraiškingai skaitė 
savo satyrinę kūrybą, eilėraštį 
ir feljetoną, Amerikos Lietuvių 
tautinės sąjungos XXI-to seimo 
bankete Holiday Inn, Ran-
dolphe, MA, susi laukdamas 
visų dalyvių šilto priėmimo ir 
karštų aplodismentų. Tai buvo 
p a s k u t i n i s jo viešas pasi
rodymas, ne tik vietos lietuvių, 
bet ta ip pat susirinkusiems iš 
tolimiausių vietovių, kaip Los 
Angeles , CA, Miami , F l , 
Chicago, IL, Detroit, MI, Cleve-
land, OH, New York, NY, ir kt. 
Tuo pasirodymu jis lyg atsi
sveikino su atstovais savo gau
sios publikos... 

Bostono ir apylinkės lietu
viams Antanas Gustaitis buvo 
plačiai žinomas ne tik savo 
satyrine kūryba, bet ir kitais 
reikšmingais darbais. Su savo 
žmona akt. Aleksandra jis ilgus 
metus vadovavo Bostono 
lietuvių dramos sambūriui, įvai
riomis progomis skaitydavo 
p a s k a i t a s , deš imtmeč ia i s 
vadovavo Bostono aukštesniajai 
lituanistinei mokyklai, dirbo 
„Keleivyje", rašė šmaikščius 
s traipsnius, talkino įvairių 
renginių organizavime ir t.t. 

Atsisveikinimas su Velioniu 
įvyko Caspero la idotuvių 
namuose. Šv. Mišios už jo sielą 
atnašautos Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje So. Bos
tone. Palaikai palydėti į Forest 
Hills krematoriumą, visur daly
vaujant daugeliui vietos ir 
apylinkės lietuvių. 

BOSTONIŠKIAI LANKO 
SENATORIUS 

Keturi Bostono ir apylinkės 
lietuvių politinio klubo nariai 
gegužės 15 ir 16 dienomis daly
vavo LB Krašto valdybos suor
ganizuotoje politinėje akcijoje 
L ie tuvos la isvės r e ika lu 
Baltimorėje ir Washingtone. 
Pirmą dieną jie Baltimorėje, 
drauge su kitų kolonijų atsto
vais, išklausė paruošiamųjų 
p raneš imų, o ant rą dieną 
nuvyko į VVashingtoną ir nuo 9 
vai. ryto lankė senatorių įstai
gas, aiškindami Lietuvos lais
vės reikalą ir prašydami sena
torių pagalbos. Bostoniškiai 
aplankė aštuonių senatorių 
įstaigas. Jų tarpe sen. Kennedy 
ir sen. Kerry įstaigas. Visur jie 
beveik po valandą kalbėjosi su 
senatorių vyriausiais patarėjais. 
Bostono delegacijai vadovavo 
Daiva Veitaitė-Neidhardtienė. 
Šalia jos į delegaciją įėjo Aidas 
Kupčinskas, Tada Kulbis ir 
Gin ta ras Čepas. Visi jie į 
Bal t imorę ir Washingtoną 
nuvyko savo lėšomis. 

MEZGAMI RYŠIAI T A R P 
MOKSLO JSTAIGU 

Farmaceuto Roberto Kulunio 
iniciatyva ir tarpininkavimu. 
N o r t h e a s t e r n univers i te to 
Farmacijos skyrius pakvietė dr. 
Edua rdą Tarasevič ių . Far

macijos akademijos dekaną iš 
Kauno. Tiks las — ryšių 
mezgimas tarp tų dviejų moks
lo įstaigų. Savo viešnagės metu 
dr. E. Tarasevičius susitiko su 
universiteto prezidentu, Far
macijos dekanu, profesoriais ir 
studentais. Šalia to jis palaikė 
artimus ryšius su vietos lie
tuviais, lankėsi ALIAS Bostono 
skyriaus narių susirinkime 
Cape Code, padarė viešą 
pranešimą Bostono ir apylinkės 
lietuviams So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje, iškeldamas 
ir nušviesdamas įvairias Lie
tuvos problemas, pirmoje eilėje 
sveikatos, vaistų aprūpinimo 
reikalus. 

DR. A. GENIUŠAS 
AKTUALIAIS REIKALAIS 

Gegužės 13 d. laidoje „Laisvės 
Varpas" perdavė įdomų ir 
aktualų pasikalbėjimą su Lie
tuvos Mokslo Akademijos nariu 
prof. dr. Algiu Geniušu. Pro
gramos vedėjo Petro Viščinio 
klausiamas, svečias iš Lietuvos 
aiškino l ie tuvių t a u t o s 
solidarumą ir vienybę valsty
bingumo atstatymo reikalu. 
Trūkstant paramos iš šalies, 
beginklei Lietuvai kovoje prieš 
militarinę galybę, tai sudaro 
pagrindinius laimėjimo veiks
nius. Tautos sąmoningumas, 
solidarumas ir vienybė pakels 
visus sunkumus, kurių suda
rymu norima priversti Lietuvą 
atsisakyti savo valstybingumo. 
I klausimą, ar nepadaryta 
klaida, i š renkant Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos pirmi
ninku Vytautą Landsbergį, o ne 
Algirdą Brazauską, dr. A. 
Geniušas tvirtai pareiškė, kad 
ne. Viena, todėl, kad Vytautas 
Landsbergis y r a vadovas 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio, kuris privedė tautą prie 
vals tybingumo a t s t a tymo 
deklaracijos. Antra, susirėmime 
su Maskva tv i r t e sn i s ir 
patikimesnis yra Vytautas 
Landsbergis už Algirdą Bra
zauską, kuris buvo Maskvai pa
klusnios komunistų partijos 
vadovas Lietuvoje. Tokie dr. A. 
Geniušo pasisakymai išsklaidė 
kai kurių asmenų keliamus 
abejojimus dėl pasku t in ių 
įvykių Lietuvoje tikslingumo. 
Pažymėtina, kad dr. A. Geniu
šas — Sibiro tremtinys, savo 
j aunys tę pra le idęs ve rgų 
stovyklose su rašytoju Antanu 
Miškiniu ir kitais Lietuvos 
tremtiniais intelektualais. Ten 
jis išėjo pačią kiečiausią gyve
nimo mokyklą, kuri užgrūdino 
jo cha rak te r į , a t spa rumą 
visiems sunkumams. 

(Atkelta iš 3 psl.) 

P a m a l d o s 

Seimo programa buvo su
planuota taip, kad palikta laiko 
pasimelsti ir pasilinksminti. 
Seimui rengti komitetas buvo 
sus i t a r ę s su klebonu kun . 
Albertu Kontautu dėl pamaldų 
jo vadovaujamoje Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Šv. Mišias atnašavo vysk. Pau
lius Baltakis.OFM, konceleb-
ruojant klebonui kun. Alber
tui Kontautui ir kun. Antanui 
Baltrūšiūnui. Reikšmingą pa
mokslą pasakė vysk. Paulius 
Baltakis,OFM. Giedojo choras ir 
solistė Jan ina Čekanauskienė, 
vargonavo kompozitorius Jero
nimas Kačinskas. Bažnyčioje 
visiems padėkojo pirm. dr. Leo
nas Kriaučeliūnas. 

Pokyl i s 

Šeš tadienio vakare įvyko 
pokylis toje pačioje Holiday Inn 
salėje. Po vakarienės meninėje 
programoje dainavo solistė Jani
na Čekanauskienė ir Sigutė* 
Grimakaitė, viešnia iš Lietuvos, 
akompanuojant kompozitoriui 
Jeronimui Kačinskui. Puikią 
humoreską apie „Garbės stalą" 
paskai tė poetas Antanas Gus
t a i t i s ( r a š a n t š ias e i lu t e s 
iškeliavęs į amžinybę). Pokylio 
metu Eugenijus Bartkus supa
žindino su Vliko pirm. dr. Kaziu 
Bobeliu, kuriam pirm. dr. L. 
Kr iauče l iūnas , asistuojamas 
vicepirm. Vidos Jonušienės, 
įteikė plakėte. Pokylio progra
mai vadovavo Reda Veitaitė. 

Užsk l anda i 

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS 

Baisiojo birželio įvykių 
minėjimas birželio 10 d. vyks 
Bostone. Šv. Petro parapijos 
salėje tokia tvarka: 

10:15 vai. ryto iškilmingos šv. 
Mišios Šv. Petro bažnyčioje. 

Po Mišių minėjimas parapijos 
salėje. Prelegentas kun. Sigitas 
Tamkevičius. Kauno Kunigų 
seminarijos dvasinis vadovas, 
buvęs pol i t in is ka l inys . 
Minėjimą paįvairins tai dienai 
pritaikyta programa. 

Minėjimą ruošia JAV LB Bos 
tono apylinkė 

Seimo išvakarėse pirm. dr. 
Leonas ir Irena Kriaučeliūnai 
suruošė priėmimą atvykusiems 
seimo atstovams ir svečiams. 
Šioje vakaronėje atstovai susi
pažino, susidraugavo ir ta i 
teigiamai veikė visą seimo eigą. 
L ie tuvos padė t i s dominavo 
seimą ir dėmesingai buvo iš
klausyti prelegentų pranešimai, 

t ik JAV prezidento laikysena 
Lietuvos atžvilgiu ir Lietuvos 
minis terės pirmininkės trakta
v imas , ją pr i imant , nuvylė 
seimo dalyvius. Teisingai Lietu
vos prezidentas prof. Vytautas 
Landsbergis pasakė, kad karto
jas i 1938 metų Miunchenas, 
prekiaujama svetimais daiktais. 
K u r dingo JAV demokratiniai 
ir laisvės principai, kai biznio 
reikalai nustelbia žmogiškas 
laisves ir teises? Pabusk Ame
r ika , nes gresia netiesioginiai 
pavojai! 

Taut inės s-gos seimas praėjo 
deramoje rimtyje ir buvo gerai 
organizuotas, nors ir jautėsi 
viena ki ta nenumatyta detalė. 
Ateičiai reikia pagalvoti apie 
garbės stalo sudarymą, nes 
sutalpint i visus sveikintojus ir 
organizacijų vadovus, siekian
čius tuziną žmonių, yra sunku. 
Ar nevertėtų pasitenkinti t ik 

diplomatijom u* pačių pagrin
dinių institucijų vadovais (ne jų 
pavaduotoja ' ar atstovais). Gal 
reikėtų pagerbti s-gos seimuose 
dalyvaujančus garbės narius, 
pakviečiant .uos už garbės stalo. 
A.a. Antane? Gustaitis sukūrė 
visą poemą apie patekimą prie 
garbės stale Suprantama, rei
kalas j au t rus nes laužyti nusis
tovėjusią tvarką bei tradicijas 
nėra lengva 

Seimo darbotvarkė buvo suda
ryta apgalvotai ir nuostabiai 
išlaikytas laikas. Nuopelnas 
valdybos, sudariusios darbo
tvarkę, ir gausių sveikintojų, 
pasitenkinusių pora t rejetu 
minučių. Apie pokylio prog
ramą, to negalėčiau pasakyti, 
nes ir meninė dalis (įsiterpus 
nenumatytai dainininkei), ir 
garbės svečio pagerbimas ir su 
tuo surištos kalbos, užtruko 
bemaž iki 12 vai. nakties. Juk 
svečiai susirinko į pokylį pasi
linksminti, o ne išklausyti poli
tinio seminaro. 

Bostono skyriaus suorgani
zuota išvyka po Bostono isto
rines vietas me laivu, kaip buvo 
skelbiama, bet autobusu) buvo 
naudinga. 

Praėjo 21-sis s-gos seimas, 
palikęs puikius įspūdžius, bet ir 
privertęs susimąstyti, nes do
minavo nebe pirmos jaunystės 
atstovai, o jaunesniųjų buvo tik 
vienas kitas vietinis narys. 

Naujai sąjungos valdybai lin
kime neužsnūsti šiltoje Kalifor
nijos saulėje, bet judėti ir įnešti 
naujų veiklos būdų, kad ryšiai 
būtų gyvi tarpusavyje ir su 
laisvėjančia lietuvių t a u t a . 
Dirbkime vieningai, vienas ki
tą paremdami, o ne lipdami per 
kitų galvas. 

Dar žodelis apie 21-jo seimo 
programą. Kiek teko patirt i , ją 
redagavo žurnalistas Mečys 

Valiukėnas (seime pagerbtas, 
suteikiant garbės nario vardą). 
Viršelyje Laisvės statula, o pir
mame puslapyje paskelbtasis 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo aktas ir pirm. dr. 
Leono Kriaučeliūno sveikini
m a s prezidentui Vytau tu i 
Landsbergiui . To l iau eina 
smulki seimo darbotvarkė, 
mirusiųjų narių sąrašas, V. 
Abraičio-sąjungos 40 metų 
veiklos apžvalga, 14 svei
kinimų, pirm. dr. L. Kriauče
liūno apyskaitinis pranešimas, 
R. Matulio mintys, visų s-gos 
pirmininkų nuotraukos (o jų 
buvo 12), Bostono skyriaus 
veikla, Vilties d-jos suvažiavimo 
darbotvarkė , ir „Di rvos" 
deimantinė sukaktis. 

Programą spausdino „Drau
go" spaustuvė, darbas švarus ir 
malonu paimti į rankas . 

CLASSIFIED GUIDE 
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REAL 6STATE REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS : PARDUODA 

1 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba^orite būti 
Rimo Stankau* klientais Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

ca MLS KOMPIUTERIŲ 
pagaloa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOMB TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZ1E 

77S-2233 

MONET KŪRINIŲ PARODA 

Chicagos meno muziejuje 
birželio 19 d. atidaryta Monet 
kūrinių paroda. To didžiojo 
prancūzų dailininko^ kūriniai 
surinkti iš daugelio vietų. 

PERSIKELS MODERNAUS 
MENO MUZIEJUS 

i 

Modernaus meno muziejus 
Chicagoje kelsis į naujas patal
pas: Chicago Armory. Guberna
torius Thompsonas ir muziejaus 
vadovybė pasirašė sutartį, kad 
muziejui tos patalpos išnuomo
jamos už vieną dolerį metams. 

GINANT PADORUMĄ 

Federalinis apeliacijos teis
mas Chicagoje nusprendė, kad 
Wisconsin valstijos įstatymas 
prieš pornografinius dalykus, 
nesipriešina konstitucijai. Tai
gi, kai kurios video krautuvės 
ten gali susilaukti bylų ir pa
baudų. 

Parduodam* greičiau 
už dktosnę kainą! 

įkainojimas veltui1 

Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Viet;nė Įstaiga 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski, Chicago, IL 60629 
(312)767-6655 

I ietuviams žinomas ir patikimas vardas j į 

ca 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardavime. Kreiptis tel. (312) 
767-0600 arba (312) 776-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
Ona Stop Real Estai* 

STATYBA JAU PRASIDĖJO!!! 

Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, greit bus įrengti 
„condominiums". Liepos mėnesį savininkai galės pra
dėt čia kraustytis. 

čia pirkėjai ras: Malonią, lietuvišką aplinką 
% Gražiai ir patogiai įrengtą „condomimum" 

GERIAUSIĄ PIRKINI ČIKAGOS PIETVAKARIŲ RAJONUOSE 

Dar yra keletas neparduotų „condominiums". Jeigu norite čia 
gyventi ir nusipirkti „condominium" priešstatybine kaina, tai 
paskubėkit. 

KAINOS KILS 1 0 * BIRŽEUO 1 , 1990. 

Dabar yra: 
1 mieg.. 1 vonia, virtuvė, „dinette", salonas — $55,000 
1 mieg . raštinė, 1 vonia, virtuvė, „dinette" — $70,000 
1 mieg . 1 vonia, didžiulis salonas/valg., virtuvė — $80,000 
2 mieg , 2 vonios, didelė virtuvė ir salonas — $80,000 

Smulkesnei informacijai skambinkit Rūtai Sušinskienei 
(706) 301-0690 ar (708) 257-7114 

arba rašykit: 
Cantury 21 Prima RaaJ Eatata 

14300 S. BaH Rd. 
Locfcport, M. 60441 

Sav. parduoda 3 miag.,,Forrester" -
stiliaus namą Lemonte. Puikiai išlaiky
tas. $177,500. Tai. 706-257-2722. 
Kalbėti angliškai. 

MISCELLANEOUS ~ 

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

Tel. 376.1882 ar 378-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. - GA 4-8654 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS J 

B " i Š 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šlmaltla.Realtor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzla Ava. 
Tai. 436-7878 

FOR RENT 

Išnuomojamas namas 1-2 
žmonėms gerame stovyje, ramioje 
apylinkėj, netoli Marianapolio ir Put-
nam Ct. 

Skambinti tel. 1-203-623-2549 

Išnuomojamas 2 miag. butas Mar-
quette Pk. apyl. Gražus vaizdas už 
lango! Du šimtai septyniasdešimt 
penki dol. į mėn. su šiluma. 

Tai. 625-6609 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽlOVTNJMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis [ Hermis Decfcys 

T«i. 585-8624. Nuo 8 ryto M 8 v.v 
Kalbėti lietuviškai 

VISI LIETUVIAI PRAŠOMI 
KASDIENĄ SKAMBINTI 

prez. G Bush ir sekantiems res 
publikonams: 

Lyno Martin — kandidatuoja 
į JAV Senatą 

706-518-0900 
Jim Edgar — kandidatuoja i 
Illinois valstijos gubernatorių 

312-372-6060 
ir pasiskųsti, kad respublikonai 
nieko nedaro Lietuvos reikalu 

fc$ midlcind 
•M6aBBa0^6a^ Oowi«/~ie Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

Kelias j išganymą veda tik per 
nuolatinius sunkumus. 

Gandhi 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312)925-7400 

NEW JERSEY, NEW YORK - "Llatuvos Atsiminimai", pir
madieniais nuo 8 Iki 9 v.v. I i Saton Hali Unlvarsltato etotlea, 
89.5 FM banga. "Music of Llthuanla" programos, vedamos 
angly kaiba.iš tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdimos nuo 7:30 iki 8 v. v. Dr. J. J. Stukas — dlraktorlua, 
234 Sunllt Dr., Watchung, N.J. 07060. Tai. 201 753 - 5636. 

BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

EEE 
(DUMIOSC 
LENOER 

Lithuanian 
"HOTLIIME" 
5 1 1 E 1 S 7 t h S t r e e t . L e m o n t . I L B 0 4 3 9 
[ 7 0 B ] 2 5 7 - 6 7 7 7 • Fax ( 7 0 8 ) 2 5 7 - 6 8 8 7 

PADĖKIME LIETUVAI! 

t Didžioji lietuvių dom o srttr ecl|ai Wasrilitgtone bus 
birželio 1-2 d. Rengia Lietuvių Bendruomenė ir VLIKAS. 
Nuvykus į VVashingtoną. dėl smulkesnių žinių skambinti tol. 
703-522-0435. 

2. Kurto negali vykt Į VVashingtoną, kviečiami daly
vauti demonstracijose Rockford, IL, Šeštadienį, birželio 2 d. 
Demonstracijos įvyks prie Rockford Metro Center, kuriame 
vyksta Republican of Illinois konvencija. Informacijai skam
binti Almai Erteson, tol. 015-282-5180. 

3. Rengiamas Lietuvai labai reikalingas 
medikamentų siuntinys. Prašome aukų šiai pagalbai 
čekius rašyti: ..Lithuanian Mercy Lift" ir siųst į Lithuanian 
„Hotline'". 

LITHUANIAN „HOTUNE" PRAŠO TALKOS IR AUKŲ! 

i I 

http://Lemont.IL


A.A. SOFIJA 
POLIKAUSKIENĖ 

A.a. Sofija Polikauskienė mirė 
balandžio 29 Australijoje. Per 
daugiau kaip 40 metų ji ieškojo 
savo 2 brolių, emigravusių į 
Australiją. J i žinojo, kad jie ten 
yra, bet neturėjo adreso. Kai 
šiemet nuvyko jų aplankyti ir 
daugiau pati nebegrįžo, buvo 
parvežta laidoti į Chicagą. 

Ten dabar ruduo. Ją palietė 
šalčiai ir ji neatlaikė. Buvo čia 
pa la ido ta prie savo vyro, 
mirusio 1988 m. kovo 22 d. 
lietuvių Šv. Kazimiero kapinė
se. Ją laidojo jos abi dukterys su 
še imomis , Anglijos l ie tuvių 
klubo keliolika narių ir jų šeimų 
draugai ir artimieji. 

Su Polikauskais pradėjom 
gyvenimą Anglijoje. Naujo 
krašto naujos gyvenimo sąlygos 
mus suartino. Ten kūrėm lie

tuvių draugijas ir visi susi
tikdavom. Dirbom ir gyvenom 
Bradforde. Tai didokas miestas, 
tada ten buvo tekstilės pra
monės vienas iš centrų. 

Polikauskai dalyvavo visuose 
lietuvių judėjimuose labai nuo
širdžiai . Chicagoje vėl visi 
susimetėm j Lietuvių anglų 
klubą ir tęsėm pradėtą drau
gys tę ir l ie tuvišką veiklą. 
Mirusios a.a. Sofijos vyras 
Vladas buvo linksmas, su visais 
malonus ir populiarus mūsų 
tarpe. 

J o n a s J o k u b k a 

G R E I T O J I PAGALBA 
Chicagoje veikia 56 miesto 

ugniagesių greitosios pagalbos 
mašinos. 

A.tA. 
Vet. Gyd. JUOZUI SKAUDŽIUI 

m i r u s , r e i š k i a m e gi l ią u ž u o j a u t ą jo žmona i 
SALOMĖJAI, dukroms JŪRAI , VIDAI, NIJOLEI su 
šeimomis ir ki t iems g iminėms bei d raugams . 

Liuda ir Petras Dirdai 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Gardner , M A 
Lietuvių klubo pietus ir šokiai 

bus klube birželio 2 dieną. Pra
šome atsilankyti. 

Keletas žmonių iš mūsų mies
to dalyvauja demonstracijose 
Washingtone šį savaitgalį. Bro
nė Genaitis surinko daug pa
rašų Lie tuvos re ika lu ir 
paskatino k i tus tai daryti, 
duktė Lillian Erickson su vyru 
irgi daug surinko Seattle,WA,ir 
dalyvavo tame mieste demon
stracijoj, o s ū n u s Richard 
savininkas Rite Media kompa
nijos Floridoje. įtaisė didelį 
pakelės plakatą Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo rei
kalu. Bravo Genaičiams. 

Pas Višniauskus svečiavos du 
žmonės iš Kauno ir nuo Pane
vėžio. Vietinis laikraštis įdėjo 
pirmame puslapyje ilgą inter-
view su jais apie jų įspūdžius 

K 

A.tA. 
ONAI 

GRIŠKELIENEI 
mirus, jos vyrą PETRĄ, 
sūnus ir dukrą, brolį ir se
serį, anūkėlius ir anūkėles 
bei jų vyrus ir kitus gimi
naičius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

Birutė ir Kazys Sekmakai su šeima 
Antanina ir Jonas Rejeriai su šeima 
Eugenija, Bronius, Birutė ir 
Arūnas Blinstrubai 

A.tA. 
BRONIUI STRIKAIČIUI 

mirus, jo sūnui LEONUI ir dukra i BIRUTEI bei jų 
šeimoms Kalifornijoje, gilią užuojautą reiškia ir kar
t u liūdi. 

Genovaitė Viskantienė 
ir Bronius Viskanta su šeima 

A.tA. 
Veterinarijos daktarui 
JUOZUI SKAUDŽIUI 

staiga mirus , gilią užuojautą r e i šk iame Jo l iūdinčiai 
žmonai SALOMĖJAI, duk roms NIJOLEI , VIDAI ir 
JŪRAI su šeimomis ir v is iems ar t imies iems. 

Danutė ir Benius Šulskiai 
Ramutė ir Viktoras Arai 

Omaha, Nebraska 

Athole, MA,Jiūdi netekę kun. 
Joseph Jurgeiionio, kuris pa 
skirtas klebonu j kitą ne lie
tuvišką parapiją, jo vieton 
pask i r t a s prancūzų kiimės 
kunigas. Mūsų vyskupijoj yra 
keli jauni lietuviai kunigai. 
kurie tarnauja ne lietuvių pa
rapijose. Gaila, žmones turėtų 
protestuoti, nes. atrodo, kurija 
nori panaikinti lietuvišką tau
tinę parapiją 

Paskutiniu metu mirė Lyda 
Deveikis 74 metų amžiau>. 
Helen Turčinskis 90 metu 
amžiaus, kilus iš Dzūkijos. Aiice 
Remidis Dirda 82 metu amžiaus 
ir John Tutlis 72 metų. 

Koresp 

DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m gegužės mėn. 30 d. 

Mažai kas taip slegia, kaip 
pirmas lapų nugrėbimas pasku 
tiniam pievos nupjovimui. 

Doug Larson 

Mylimai Žmonai, Motinai ir Močiutei 

A.+A. 
ONAI GRIŠKELIENEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jos vyrui PETRUI, 
dukrai LIŪDAI ir jos vyrui ALGIUI RUGIENIAMS, 
sūnums KĘSTUČIUI ir RIMUI ir jų šeimoms bei vi
siems artimiesiems ir kar tu liūdime. 

JAV LB Detroito apylinkės valdyba 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA 
LITHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY, INC. 

2713 WMt 71 st St., Chlcago, IL 60629 

Jei vienos tautos laisvė yra užtikrinama Kitos 

tautos laisvės sąskaiton, ką gi iš viso reiškia laisvė? 

Vytautas Landsbergis 
Lietuvos Respublikos Prezidentas 

Sesės ir broliai lietuviai 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA MIRTINAME PAVOJUJE! 

Išsižadėta Vakarų demokratijų, smaugiama imperialistinės jėgos, vien 
savom pastangom tauta siekia išlaikyti atkurtą nepriklausomybę, šioje žūtbū
tinėje kovoje išeivijai tenka didelė atsakomybė įtakoti savo valdžią ir viešąją 
nuomonę Lietuvos naudai. Laikas trumpas — beliko kelios dienos iki viršūnių 
konferencijos, kurioje lietuvių tautos klausimas gali būti palaidotas. TAD 
SUKAUPKIME JĖGAS IR KIEK GAUME KIEKVIENAS PRISIDĖKIME 
PRIE ŠIOS ŽŪTBŪTINĖS KOVOS. 
JAV Lietuvių Bendruomenės Krišto valdyba organizuoja intensyvią 
programą Lietuvai pagelbėti. Plačios ir paveikios programos [gyvendinimui 
reikalingos milžiniškos sumos lėšų, kurių šiuo metu neturime. Prašome ne
delsiant mūsų veiklą paremti pagal išgales. To reikalauja mūsų užsiangaža
vimas laisvei ir savai tautai. 
Jūs būsite informuojami, kap konkrečiai galite prisidėti prie laisvės kovos. 
Tuo tarpu prašome atverti savo širdis ir pinigines Lietuvių Bendruomenės 
numatytai Lietuvos laisvės saugojimo veiklai paremti. 

Su pagarba 
Or. Antanas Razma 

Ą' -

JAV LB Krašto valdybos Pirmininkas 

PRAŠOME JŪSŲ PARAMOS ŠIEMS JAV LB KRAŠTO 
• VALDYBOS DARBAMS: 

1. JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba sudarė specialią grupę asmenų, kuriu 
užduotis yra nustatyti politinei akcijai pagandinę kryptį ir organizuoti tos politikos įgyven
dinimą. Jau sudarytos specialios darbo gr jpės organizuoti teisinę ir ekonominę pagalbą 
Lietuvai, įtakoti JAV santykius su Sovietų Sąjunga surišant su prekybos sutarties tvirtinimu 
(ar netvirtinimu) JAV Senate, siekti Lietuvos vyriausybei pripažinimo. 

2. Turime būtinai Washington'e išia *yti ir šiuo metu net praplėsti LB Įstaigą, kuri 
palaiko Lietuvai gyvybinius ryšius su senatoriais, kongresmanais, valdžios įstaigomis. 
spauda, radijo, televizija, bei kitais įtak^gais asmenimis ir organizacijomis Nors šios 
raštines išlaikymas kainuoja Krašto vale. -ai apie 70,000 dolerių į metus. Lietuvos labui 
atlikti darbai pilnai pateisina išlaidas. 

3. Bush-Gorbachev konferencijos ^etu VVashington'e organizuojame daugiatūks
tantinės minios demonstraciją, genocido parodą, Kongreso ir vyriausybės įstaigų lankymą. 

4. įvairiose vietovėse organizuojame 'alką Lietuvai: steigiame informacijos centrus, 
organizuojame laiškų rašymą, telefoninius skambinimus, talkiname vyresniesiems, kurie 
dėl anglų kalbos ribotumo negali patys likti kai kuriuos uždavinius. 

5. Renkame peticijom parašus lietuv j ir amerikiečių tarpe, reikalaudami prezidentą 
Bush pripažinti Lietuvos Respublikos vyną sybe ir užmegzti diplomatinius ryšius su Lietuva 

6. Prieš Bush ir Gorbachev susitikima gegužės/birželio mėn ) užversime laiškais, tele
gramomis, prašymais Baltuosius Rūmus Senatą, Atstovų Rūmus, spaudą, radiją, televiziją 

7. Skatiname vietoves rengti demons'-acijas prie miestų ir valstijų Įstaigų, prie Sov.etų 
ambasadų. 

8. Vykdysime visus kitus spontani<> »i iškylančius būtinus darbus 

PRAŠOME JŪSŲ DOSNIOS AUKOS, KURI ĮGALINS MUS 
VYKDYTI ŠIUOS DARBUS UETUVOS LABUI! 

JAVLB krašto valdybos tolimesniems Lietu-

Vardas, pavarde 

Adresas 

laisvės saugojimo darbams remti skinu S 

2p 

.V** mirti ji bijojo, tik kap^ 
drėgno, šalto v tamsaus. 
nes šaulį ji myleju ir 
žemiškais keliais ji eiti dar nogėjo 

D E Š I M T I E S M E T U 
M I R T I E S S U K A K T I S 

A.tA. 
mūsų brangios dukt.:r> 

INDRĖS MARIJOS, 
kuri;} Dievas pasišaukė pačiame 
jos gyvenimo žydėjime Mirė 19S«< 
m. birželio 7 d.. 33 m. amžiaus 
Palaidota Visų Sielų kapinėse. 
Chardon. Oh. (Clevelando apy'.in 
kėje l. 

Š. m. birželio men. 3 d.. 10 vai. ryto. Dievo Motinos Mari 
jos Šventovėje. C'leveland. OH bus aukojamos šv Mišios ui 
jos sielą. Maloniai kviečiame a.a Indrutes draugus ir pažįs 
tamus tą dieną prisiminti ja savo maldos*' 

Giliai l iūdintys tėvai Jadvyga ir Adolfas Damusia i , 
sesuo Gintė i r broliai Saulius ir Vytenis su šeima. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir 11-312) 523-9862 

4605-07 South Hermi tage A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312> 737-1213 
11028 Sou thwes t Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Rober ts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

Čekius prašome rašyti UTHUANIAN-AMEf"£AN COMMUNITY, IMC. va'du Aukos nurašomos 
nuo pajamų mokesčių (10 #36—3625439) 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL H0MES, LTD. 

\1aiquette Funeta) Home 
2533 Wesl 71st Stred 
Omcaęo, Illinois W*>21> 

M312M76-2345 

Hills funerai Home 
10201 South Roberts Ko.nl 
Palos Hil lv Illinois 60465 

706-430-4455 

Petkus lunera l H o m e 
1410 South soth Avenue 

Cicero, Illinois N l r i^ i 
708-863-2108 

Petkus-Butkus runeral Home 
144b South 5<tth Avenue 

( Kero. Illinois 60660 
708-<>52-l00i 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-(312)-47b-2345 

ANTHON1 B. PETKUS 
DON ALI) A. PETKUS 

1>0\AI P M. PETKUS 
LAtVKENCf C. (. \S< N \ S 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

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

PATARNAUJA CHICAGOJE BKI PK1F.MIKXH.0-SK 
Te l . (708) 652-5245 

• 

file:///1aiquette
http://Ko.nl
http://PK1F.MIKXH.0-SK


DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. gegužės men. 30 d. 

x Akademin io skautų sąjū
džio v a d o v y b ė ragina visus 
brol ius ir seses vyk t i i 
Washingtoną ir dalyvauti ten 
birželio 1 i r 2 dienomis 
vyksiančiose demonstracijose ir 
vigilijoje pr ie sovietų am
basados. Vigilijai vadovauja 
Clevelando ASD draugovė. Visi 
prašomi atsivežti žvakutes, puo
duką su smėliu ir šiltesnius 
švarkus. Visur dalyvaujame 
uniformuoti. Pageidaujamos 
vienetų, Lietuvos ir JAV vėlia
vos. 

x Vysk. Vincento Brizgio 
vyskupystės auksinis jubiliejus 
minimas birželio 10 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. Švč. M Marijos 
Gimimo par. bažnyčioje. Daly
vaus Chicagos arkivyskupijos 
valdytojas kard. Joseph L. 
Bernardin ir daugelis svečių. 
Akademine dalis bus Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. 

x Acanthus kamerinis or
kestras koncertuos birželio 3 d. 
Westin viešbutyje, 909 N. 
Michigan Ave., Chicagoie. 
Koncertas skiriamas paminėti 
t am džiaugsmui tų žmonių, 
kurie laimėjo savo gyvenime 
kovą su vėžio liga. Orkestras 
atliks Mozarto, Bizet, Rodgers ir 
Hammersteino kūrinius. Acan
thus muzikos direktorius yra 
Robertas Kaminskas . Jis diri 
guos ir šį koncertą Šis įdomas 
renginys prasidės 12 vai. dieną, 
ir visi yra kviečiami atvykti ir 
dalyvauti reto pobūdžio šventėje 
— puikios muzikos koncerte. 

x „ L i t h u a n i a n H o t l i n e " 
visas gaunamas pasirašytas 
peticijas persiunčia j ,.Free 
Lithuania Now" komiteto būs 
tinę, P.O. Box 145, Durham, CT 
06422. Visi raginami jungtis j 
peticijų vajų ir rinkti parašus. 
Peticijos bus į teiktos JAV 
vyriausybei prez. Bush ir Gor
bačiovo susitikimo metu. 

x LKVS RAMOVĖS Čika
g o s s k y r i a u s n a r i ų sus i 
r inkimas bus birželio 3 d., 
sekmadienį 12 vai . dienos 
Jaunimo centre. Kviečiame 
visus skyriaus nar ius susi
rinkime dalyvauti. 

(sk) 

x J a u n u č i o P u o d ž i ū n o 
Baleto studijos p a s i r o d y m a s 
įvyks birželio 2 d. 7 v v J au 
nimo centre. Programoje: bale
tas „Aplink pasaulį". Kvie
čiame visus a t s i l ankyt i ir 
paremti jaunųjų baleto mokiniu 
pastangas. Bilietai prie įėjimo. 

(sk> 

x JUOZAS B A C E V I C U S , 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir tikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas Skambinti: Bell-
Bace R E , tel. 778-2233. 

i s k i 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
264<> VV. 63 St., Chicago, IL 606?<> 

Tel. (1-312) 776-5162 
H300 S. Bell Rd.. Lockport ii. 6044! 

Tel. (708) 301-1&66 
Valandom pa^al "-uMtanma 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S Kedzie Avenue 

Chicago, IL 6062<» 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuc 9 iki 7 va! \ A 
Šestad 4 v r . iki ! vai d 

A D V O K A T A S 
Vytenis l i e t u v n i n k a s 

2>01 W. 6«*th Street 
Chicago. IL 60620 

Tel. (1-312) 778-0800 
Kasdien ^ -6 vai vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
pacal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

2<ll E. ()(lden Ave. . Ste. 1H-2 
Hin*dal<\ II. «0"521 
Tel (70*) 325-3157 

v alanrio- pa^al susi tarimą 

x L a i m a D r a g ū n a i t ė -
O'Donnell . a.a. Antano ir 
Ados Dragūnaičių dukra, įsigijo 
Richard J. Daley kolegijoje Nur-
sing of Schooi diplomą. Šią kole
giją Laima baigė su aukščiausio 
pagyr imo pažymiais , buvo 
klasės viceprezidentė Mokslus 
ėjo didelių pastangų dėka, bū
dama trijų vaikų motina. Ji yra 
ba igus ; ir Dariaus-Girėno 
lituanistine mokyklą. 

x Melrose Parko lietuvių 
Peticijų komitetas surinko jau 
daugiau kaip 3000 parašų. Pe
ticijos siunčiamos \ „Free Lithu
ania Now" komiteto būstinę 
Durham. CT. Jos bus įteiktos 
JAV vyriausybei prez. Bush ir 
Gorbačiovo susitikimo metu. 

x Washingtono demonstra-
cijon a u t o b u s a i išvažiuoja 
ketvirtadieni, gegužės 31 d. Iš 
Lemonto Lietuvių centro au
tobusai išvažiuoja 6 vai. v. Iš 
Lemonto važiuojančius prašome 
rinktis 5 vai. vak. Iš Chicagos 
nuo Seklyčios, 2711 West 71 St.. 
autobusai išvažiuoja 7 vai. vak., 
važiuojančius prašome rinktis 6 
vai. vak. Prašome visų nesivė- , 
luoti, nes išvažiuojame punk
tualiai. I Chicagą autobusai 
grįžta sekmadienį, birželio 3 d., 
tarp 9 ir 12 vai. ryto. Grįžta prie 
Seklyčios ir į Lemontą. 

x Gegužės 31 d., ketvirta
dienį, 7:30 va!, vakaro Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje 
Lowry VVyman skaitys paskaitą 
,.Lietuvos kelias į laisve". 
Paska i t i n inke yra žinoma 
teisininkė, Harvardo universi
teto garsaus Rusiškųjų studijų 
centro bendradarbė. Ji buvo 
Vytauto Landsbergio pakviesta 
į Lietuvą ir buvo ten kovo 11 
dienos nepr ik lausomybės 
paskelbimo liudininkė. Paskai
tos metu galima bus įsigyti 
advokato P. Žumbakio reda
guotą knygą, susidedančią iš 
Wyman ir Hough paskaitų apie 
Lietuvos nepriklausomybės tei
sinius pagrindus bei Lietuvos ir 
sovietiniu įstatymų tekstus. Po 
paskaitos vaišės. 
x Iš Chicagos ir apylinkių 

į Washingtono demonstra
cijas važiuoja 8 autobusai. Be 
to, daug žmonių važiuoja savo 
automobiliais arba skrenda 
lėktuvais 

x Akademin io Skautų są
jūdžio vadija ragina visus na
rius kiek galint daugiau daly
vauti VVashingtone penkta
dienio nakties vigilijoje. 

x VAISTAI I LIETUVĄ 
siunčiami įvairių organiza
cijų ir pavienių asmenų. Kie
kiai neribojami. Pristatymas ga
rantuotas. T r a n s p a k , 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel . 
312-436-7772. 

(sk) 

W^^W ^^ ^+~. • 

i t t a ŽVAIGŽDUTE 
•KfltftaiL. * * * l.rteujtajs b%etw~*u Mokutoru Santngos Oucaoos skynatti 

Redaguoja J. Pi*c~s Medžiagą stipti: 3206 W. «5th Plaoe, Chicago, 
fcyriott* 

A R A S 
MftMjrtaftMNM vtan r6*ą 

t toous 
^ i i m i t i . 

•Ptt •ilUami tfarbą 
ARVYDAS K1ELA 

312-737-1717 

x Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba ruošia pagerbimą Juo
zui Enčeriui , pasku t in iam 
korporacijos pirmininkui nepri
klausomoje Lietuvoje. Kviečia
mi visi korporanta i bei 
visuomenė kuo gausiau daly
vauti pagerbime birželio mėn. 9 
d., 6 v.v.. Lietuvių Tautiniuose 
namuose, Čikagoje. Programoje 
numatyta iškilminga sueiga, 
meninė programa, vakarienė ir 
šok ia i . Ka i na — 20 dol. 
asmeniui. Stalus ir pavienes 
vietas galima užsisakyti pas 
V i d ą J o n u š i e n ę , t e l . 
708-448-4520. 

(sk) 

x Nebrangiai p a r d u o d a m e 
Lietuvoje naujus automobilius 
LADA ir VOLGA, ir namus. 
Keičiame dolerius į rublius ar
ba pristatome dolerius \ Lie
tuvą Pervedame palikimus. 
S k a m b i n t i . Ą ž u o l u i 
312-434-8618. 

(sk> 
x M A I S T O D E F I C I T A S 

LIETUVOJE! Prieš išvykdami 
aplankyti savo artimuosius Lie
tuvoje nepamirškite pasirūpin
ti deficitiniu maistu Už $100.00 
..Žaibas'* pristatys jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje 4 kg lietu
viško skilandžio. 2 kg. „Žalgi
rio" dešros. 2 kg. ..Suvalkietiš
kos'' dešros, 1 kg. „Sodžiaus" 
dešros. I kg. filė pievelėje. 
„ŽAIBAS" 9525 So. 79th Ave.. 
Hickory HUls. m . 60457, tel. 
< 708) 430-7272. 

(sk' 

x P a t r i a <'«; -aninių prekių 
ir elektronikos parduotuvėse 
Chicagoje ir St Petersburgo 
Beach. FL rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kilų, Lietuvoje pagei 
daujamų. reikmenų didelį pasi
rinkimą Priimam užsakymus ir 
iš ki tų miestu. Siunčiame 
prekes j Vilnių kargo-oro lini
ja . Tel. 312-778-2100. 

<ski 

x Rag iname visus l ietuvius 
skambint i Republican Natio
nal Committee, 312-641-6400, ir 
pareikšti nepasitenkinimą, kad 
respublikonai nepritaria Lie
tuvos nepriklausomybei. 

(sk) 

x Lietuvių O p e r a nuošir
džiai dėkoja p.p. Valerijai ir 
Jonui Žadeikiams, p.p. Vitalijai 
ir Alvydui Vasaičiams, poniai 
Anicetai Stropienei, p.p. Sofijai 
ir Kazimierui Beigams ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės „Sekly
čios" vadovybei, priglaudusiems 
Lietuvos Operos ir Baleto 
Teatro menininkus, dalyvavu
sius „Meilės E l i k s y r o " 
pastatyme. 

(sk) 
x Lietuvos kel iauninkų dė

mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietus į kitus 
miestus — lėktuvais, trauki
niais ar autobusais — skambin
kite į New Yorko kelionių agen
tūrą „VYTIS" 718-769-3300. 

(sk> 

V i k t o r a s Šimait is 

GĖDA 

Gėda tau, Micha;< Gorbačiovai, 
Gėda rusų tauto> šovinistams, 
Gėda jums, generolai vergovės, 
Gėda jums, kruvini stal inistai! 

J ū s kovojat prieš amžiną gėri. 
J ū s gesinate la:svės troškimą, 
J ū s — ne žmonės, j ū s — 

barbarai, žvėrys! 
J ū s sulauksu Dangaus 

prakeikimo! 

Jūs , apsvaigę k goj ir galybėj, 
Smaugiant žengiančią laisvėn 

Tėvynę! 
Jūsų tankai, kaip jūsų tuštybė. 
Sutrupės į lietuvių krūtinę!!! 

VELYKŲ K E L I O N Ė 

x T r a n s p a k p a r d u o d a ir 
siunčia VIDEO, VAISTUS, 
DĖVĖTI S RŪBUS, MAISTĄ 
KARGO. Tvarkome palikimus, 
pervedame PINIGUS. Trans
pak. 2638 W. 69 St.. Chicago, IL 
60629. tel. 312^436-7772. 

(sk^ 

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

(sk) 
x SPRANDINĖ (palendvi-

c»), SKILANDIS, r ū k y t o s 
d e š r o s aukštos kokybės į 
Lietuvą - $84.00. T r a n s p a k . 
2638 W 69 S t , Chicago, IL 
60629. tel. 312-436-7772. 

<sk> 

Seniai gyveno kiškių šeima. 
Buvo tėvas, mama ir du sūnūs. 
Vyriausio sūnaus va rdas buvo 
Petras, o jauniausio sūnaus — 
buvo Tomukas. 

Vieną diena kiškių šeima ėjo 
pasivaikščioti. Tėvas pasakė 
Petrui, kad jis turės prižiūrėti 
Tomą. kad tas n iekur nepa
bėgtų. Kiškių šeima priėjo prie 
Spyglio ežero. Petras susitiko 
savo draugą ir pamiršo visai 
Tomuką. Tomukas priėjo prie 
ežero kranto atsigerti vandens. 
Staiga Tomo koja paslydo, ir jis 
įkrito j vandeni. Kiškių šeima 
negirdėjo ir nematė, kada To
mukas įkrito j vandenį. 

Vaka re mama p a k l a u s ė 
Petro, kur yra jo broliukas. 
Petras atsake: ..Nežinau, aš jo 
visą dieną nemačiau". 

Kiškių šeima l a u k ė visą 
naktį, bet nesulaukė- J ie supra
to, kad jau n-.ekada nematys 
Tomo. 

Spyglio ežere T o m u k a s 
nugrimzdo i ežero dugną. J is 
tenai pamate 'ydeką ir paklau
sė, kur jis atsidūrė. Lydeka 
atsakė, „Esi ežero dugne. Mes 
čia dabar ruos-.ames Velykoms. 
Nori mums padėti?" Tomukas 
padėjo lydeKai. J i s nudažė 
akmenis visokiomis spalvomis 

' ir suprato, kad šie akmenys 
: buvo panašūs . margučius. Tada 

Tomukas nudažė ežero žoles 
rožiniai Jau pradėjo temti . 
Tomukas paklausė lydekos, 
kaip jis ga!: sugrįžti namo. 

Lydeka pasakė, kad ji nežino, 
bet jis galėtų paklausti Didžiau
siojo Neptūno gintaro rūmuose. 
Tomukas tenai nuėjo ir klausė: 
„Didžiausias Neptūne, kaip aš 
galėčiau grįžti namo?" Nep
t ū n a s a t s a k ė : „Vienintel į 
dalyką ką aš galiu padaryti, tai 
pastatyti gintarines kopėčias ir 
už trijų dienų tave nusiųsti 
namo". 

Tomukas grįžo pas lydeką. 
Trys dienos praėjo. Tomas nuėjo 
prie Neptūno. Neptūnas jau bu
vo pastatęs gintarines kopėčias. 
Tomas atsisveikino su visais 
savo draugais ir grįžo namo. 

Namuose buvo jau Velykų 
rytas. Tėvai, pamatę Tomuką, iš 
džiaugsmo net apsiverkė. 

Tą dieną Tomukas pasakojo 
savo šeimai, kaip žuvys švenčia 
Velykas ir kaip smagiai jis pra
leido laiką Spyglyje. 

L i n a Šlenytė, 5 kl„ 
K. Donelaičio lit. m la 

PASIVAIKŠČIOJAU 

Prieš mano akis Kryžių kalno 
paveikslas. Nutariau mintimis 
čia pasivaikščioti. 

— Gražūs kryžiai! — pati sau 
tar iau bevaikščiodama Kryžių 
kalne. 

Mano drabužiai buvo susitepę 
nuo dienos darbo ūkyje. Šėriau 
gyvulius ir kepiau visą dieną, 
nepers i rengus i išėjau pasi
vaikščioti. 

S t o v ė d a m a ant ka lno , 
pakalnėje mačiau gražius Lietu
vos laukus, nupjautų javų gubas 
ir surištus į pėdus — javų 
likučius. Žemė atrodė gelsvai 
ruda. Nors kojos buvo pavar
gusios, tačiau norėjau pamatyti 
tuos įspūdinguosius kryžius. 
Eidama t aku stebėjau, kiek 
daug žmonių, metai po metų, čia 
juos statė. Koks tų kryžių įvai
r u m a s i r nesuska i toma 
daugybė. Takelis vingiavo tai į 
kairę , tai į dešinę. Priėjus tako 
galą, apsisukau ir grįžau atgal. 

J a u pradėjo temti. Grįžau pas 
savo šeimą ir tuos, kurie man 
mieli. Tą naktį buvo sunku 
užmigti. Matyti vaizdai stovėjo 
akyse. Karštai pasimeldžiau už 
Lietuvą ir pagaliau užmerkiau 
akis nakties poilsiui. 

Elytė Žukauskai tė , 
Dariaus Girėno lit. m-los 

8 sk. mokinė. 

J Ė Z A U S J A U N Y S T Ė 
(Legenda) 

(Pabaiga) 

Buvo karšta diena. Keliu ėjo 
Jėzus su savo Motina. Abu 
išalko ir ištroško. Priėjo kaimą, 
kurio gale buvo mažas namelis. 

— Mamyte, einame į vidų 
atsigerti ir paprašyti duonos! — 
paprašė Jėzus. 

— Gerai, sūneli, pažiūrėsime, 
ar čia geri ir gailestingi žmonės 
gyvena. 

Įėję į vidų, rado piktą šeimi
ninkę, šaukiančią piktu balsu ir 
keikiančią valgyti prašantį 
vaiką, kuris išsigandęs verkė ir 
drebėjo. Pagaliau, šeimininkė, 
ištraukusi iš krosnies pagrandą 
(mažą kepa l i uką ) , metė į 
verkiantį vaiką. Dievo Motinai 
rūsčiu balsu atsakė: 

— Valkatoms ,elgetoms duo
nos neturiu!... Nors ir turėčiau, 
bet t iktai ne jums!.. Eikite 
sau!... Nestovėkite, greičiau 
pasišalinkite!... 

Dievo Motina, tai girdėdama, 
labai supyko. Jėzus taip pat 
supyko. įsakę žemei nebeduoti 
tokio gero derliaus. Tada javų 
varpos susitraukė, ir grūdai 
sumažėjo. 

MIRĘS VYRAS LANKO 
ŽMONĄ 

(Lietuvių tautosaka) 

Paskutinė gegužės mėnesio 
savaitė skiriama mirusiems ka
riams prisiminti. Ta pačia pro
ga amerikiečiai prisimena visus 
savo artimuosius mirusiuosius. 
Lietuvoje tokios šventės nebuvo, 
tačiau apie mirusius labai daug 
buvo įvairių pasakojimų. Štai 
vienas iš jų; 

Saulei le idž ian t i s vienas 
žmogus išėjo pasivaikščioti. 
Susitiko kitą žmogų jau prieš 
t r i s dienas mirusį . Tas ir 
užkalbina jį: „Dėde, kur eini?". 
Mirusysis atsako: „Einu savo 
žmonai padėt i aps i ruoš t i" . 
Mirusiojo žmona miegodavo ant 
krosnies , nes t e n šil ta, o 
samdinė mergaitė ant priekros-
nies. Mirusysis ateidavo vaka
rais pas žmoną ant krosnies, o 
rytais išeidavo. Rytą prieš išei
damas, pažadindavo mergaitę 
samdinę, kad ji atsikeltų nuo 
priekrosnies ir leistų jam nulip
t i žemyn. Mirusiojo žmona 
kartą paklausė: „Kodėl t u čia 
ateini?" Anas atsakęs, kad jį be 
kepurės palaidoję. Tada vyrai 
atkasę karstą, jį atidarę, užmo
vė ant galvos kepurę ir vėl 
užkasė. Nuo to laiko daugiau 
pas žmoną nebeate idavo. 
(Papasakojo J . Vladerskis, Bilai-
šių kaimo, Dusetų valsč. Užrašė 
Juozas Būga 1937 m.) 

Iš dr . J . Bal io a rchyvo 

GALVOSŪKIO NR. 155 
ATSAKYMAS 

Yra dvi priežastys vėjų pasi-
darymui: viena vietinė, antra — 
pasaulinė. 

Ski r t ingas oro spaudimas 
vyksta mažuose rajonuose, 
netoli gyvenamosios vietos, 
vėjai bus vietinio pobūdžio. Jei 
gyveni arti jūros, vėjų pasikei
timai vyksta kasdien. Dienos 
metu sausumos plotas saulės 
yra labai kaitinamas. Šiltas 
oras kyla į viršų, o vėsus nuo 
vandens užima jo vietą. Naktį 
priešingai. Sausuma pasidaro 
šaltesnė negu vanduo, tada 
vėjas iš sausumos pusės pučia 
vandens pusėn, užimdamas šilto 
oro vietą. 

Platesnė vėjo krypties priežas
tis yra visa žemė — pasaulis. 

ŠVIETIMO TARYBOS 
KONKURSO REZULTATAI 

„Tėvynės žvaigždutei" atsiųs
ta konkurso duomenys.Švietimo 
taryba rudenį buvo paskelbusi 
žemesniųjų l i t u a n i s t i n i ų 
mokyklų mokiniams piešinių 
konkursą. Temos: „Raudon
k e p u r a i t ė " ir „ J o n i u k a s " . 
Konkurso komisiją sudarė: Vida 
Braza i ty t ė (pirm.), R e n a t a 
Ramanauska i t ė ir Beatr ičė 
Sturonaitė. 

Laimėtojai buvo suskirstyti į 
t r is grupes. Pirmąją grupę 
sudarė vaikų darželis ir I 
skyrius. Antrąją grupę — II - III 
- rV skyriai. Trečiąją grupę — V 
ir VI skyriai. 

Pirmosios grupės laimėtojai: I 
vieta teko Andriui Juškai, n — 
L a r a i Po l t e ra i ty t e i , III — 
Adomui Radick. 

Antrosios grupės laimėtojai: I 
vieta teko Susan Heatter, II — 
Audrai Adomėnaitei, III — 
Katr inkai Lally, TV — Andriui 
Brooks \r Adai Valaitytei. 

Trečiosios grupės laimėtojai: I 
vieta teko Linui Alšėnui, II — 
Edmundui Brooks, III — Rasai 
Gieršt įkaitei. 

Premijų sumos nenurodytos. 
Kažkodėl išjungti VTI ir VIII 

skyriai, juk jie priklauso pra
džios mokyklai. 

Komisija dėkoja mokiniams 
už gausų dalyvavimą konkurse 
ir sveikina laimėtojus. 

Ši lč iausia žemės vieta yra 
pusiaujas. Iš ten šiltas oras 
visada kyla. Jo vietą užima iš 
Šiaurės ar pietų ateinąs vė
sesnis oras. Todėl čia būna pietų 
ir š i aurės vėjai. Jei žemė 
nesisuktų, vėjai pūstų iš šiaurės 
a r pietų. Žemė besisukdama 
daro pakeitimus: šiaurės vėjo 
kryptis pakrypsta į dešinę, o 
pietų vėjo kryptis į kairę. Šitaip 
susidaro rytų ir vakarų vėjai. 
JAV didesnę dalį dominuoja 
vakarų vėjai. 

Yra ir daugiau priežasčių vėjų 
susidarymui , nes saulė ne
vienodai visur žemę įkaitina 
Vėjai turi įvairius pavadinimus. 

Kai pranešamas per radijo ar 
TV oras, ten vėjo stiprumą 
matuoja myliomis, pvz.. vakarų 
vėjas 25 mylių greitumo per 
valandą. 

Vėjas būtų naudingas žmo
nėms, jei jį pakinkytų savo rei
kalams. Jis gali sukti malūno 
sparnus ir malti grūdus, gali 
gaminti elektrą ir daug kitų 
uždavinių galėtų atlikti. Dabar 
jau daugiau pradeda naudoti 
vėją. 

GALVOSŪKIO NR. 154 
ATSAKYMAS 

Vienas centneris turi 50 kilo
gramų. 5 centneriai turės 250 
kg. Pridėjus dar 7 kg. iš viso bus 
257 kg. Vienas kilogramas turi 
1000 gramų. Galutinis atsa
kymas: 257,000 gramų. 

GALVOSŪKIO NR. 153 
ATSAKYMAS 

Ši žemėlapyje pažymėta vie
tovė yra Californijoje. 

GALVOSŪKIO NR. 151 
ATSAKYMAI 

Piešinyje yra nupiešti šie 
įrankiai: 1. Replės, žnyplės 
(pincetas). 2. Medinis plaktukas. 
3. Pjūklas. 4. Kaltas. 5. Veržlė-
r a k t i s . 6. A t s u k t u v a s . 7. 
Plaktukas. 8. Oblius. 9. Grąžtas 
10. Kirvis. 11. Replės (plokščio-
sios). 


