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Lietuva dviejų prezidentų 
spaudos konferencijoje 
Ką Stalinas užgrobė, tą ir Gorbačiovas 

nori pasilaikyti. 
Washingtonas . Birželio 3. — 

Paskutinės viršūnių konferenci
jos metu Baltųjų rūmų spaudos 
konferencijoje vienas žurna
l is tas paklausė prezidentą 
Bushą tokį klausimą, į kurį 
vėliau atsakė ir prez. Gor
bačiovas. 

Klausimas. Pone prezidente, 
maždaug prieš 6 savaites jūs 
išsireiškėte, jog jūsų kantrybė 
Lietuvos situacijos atveju artėja 
prie pabaigos. Aš norėčiau žino
ti, ar taip ir yra. Jei ne, tai kas 
pasikeitė? Ir specialiai, ar jūs 
gavote užtikrinimą, kad bloka
da bus nutraukta? 

P r e z . B u s h a s : Ne, tokio 
už t ik r in imo nebuvo. Aš 
než inau , ar k a s nors yra 
pasikeitę. Aš neatsimenu, jog 
išsireiškiau, kad mano kantrybė 
eina prie galo. Aš esu ir aš ban
džiau aiškiai visiems pasakyti, 
kad mes nepripažinome šitų Pa
baltijo valstybių inkorporavimo 
į Sovietų Sąjungą ir todėl mes 
turime tą skirtumą su Sovietų 
Sąjunga. Jie tai laiko savo 
vidaus reikalu. O mes sakome, 
kad dėl to nepripažinimo įjun
gimo mes ir tur ime skirtingą 
problemą. 

Bet mes turėjome tuo klausi
mu geras diskusijas. Aš esu 
patenkintas, kad diskusijos 
vyksta tuo reikalu ir tarp įvai
rių vadų. Ir tikėkime, kad 
reikalas bus išspręstas. Aš to 
laikausi labai stipriai. Tai Ame
rikos įsitikinimo ir politikos 
žymė ir aš to nei truputėlio 
nepakeičiau. 

Bet aš norėčiau dabar perleis
ti žodį prezidentui Gorbačiovui, 
kuris turi kitokią nuomonę tuo 
klausimu. 

Prez. Gorbačiovas: Aš tikrai 
nežinau, ką aš galiu dabar 
pasakyti, nes prieš dvi dienas 
susitikime su Kongreso vado
vybės atstovais, aš aiškinau mū
sų poziciją detaliai. Man atrodo, 
kad mūsų pozicija yra konstruk
tyvi ir įtikinanti. Mūsų konsti
tucija teikia kiekvienam žmogui 
pasirinkimo teisę apsispręsti, 
įskaitant ir atsiskyrimą. Mes 
neturėjome įstatymų ir taisyk
lių tam, kaip tai turi būti 
daroma. Dabar mes tai jau 
aptarėme įstatymu. Mes refor
muojame savo federaciją. Mes 
išplečiame respublikų suvere
nias teises ir tikime, kad pilna 
federacija yra gyvybinės reikš
mės, kad būtų išspręstos visos 
tos problemos, kurios iškilo. 

Ir čia Gorbačiovas pasakė, jog 
po kelių dienų federacijos 
taryba susirinks ir apsvarstys 
tuos reikalus. Ir jei kokia nors 
respublika dar kels tuos klau
simus, tai turės atlikti kons
tituciniuose rėmuose. Kito kelio 
nėra. O jei daroma kitokiu 
būdu. tai nesą niekam priim-
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tina Sovietų krašte. J is primi
nė, kad Sovietų prezidentas, 
kaip ir JAV prezidentas, turi 
ginti konsti tucinę sistemą. 
Todėl esą jie pasiruošę ir norį 
kalbėtis bet kokiu klausimu, 
įskaitant ir tuos, kurie buvo 
iškelti Lietuvos socialistinės 
respublikos Aukščiausiosios ta
rybos, bet tik konstitucinio pro
ceso rėmuose. 

Į tai įeina referendumas ir te
gu žmonės nusprendžia, aiškino 
Gorbačiovas. Po to. kai jie pa
sirinks, tai po 5 ar 7 metų bus 
d a l y k a i i š n a g r i n ė t i . Tada 
prasidėsią skyrybų procesas. 
Esą 800,000 ne lietuvių gyven
tojų. Ten esančios raketos, 
laivyno ir apsigynimo įrengi
mai. Šiandien į Lietuvos terito
riją įeina 5 sritys, kurios pri
klausiusios Gudijai. Stalinas 
užleido Klaipėdą, kurią Sovietų 
Sąjunga pagal II Pasaulinio ka
ro susitarimą gavo.kaip kad ir 
Kaliningradą bei Rytų Prūsiją. 
Taip gauta Lietuvos teritorija. 
Todėl keliamas klausimas, kad 
tos žemės būtų grąžintos Ru
sijai. 

Gorbačiovas pasakė turėjęs 
spaudos konferenciją kartu ir su 
Prancūzijos prezidentu Mitter-
rand. Jis priminė, kad Prancū
zija atsisko Caledonijos tik per 
dešimtmetį. Todėl ir Sovietams 
nesą galima to klausimo išrišti 
per naktį. J ie laikosi Liaudies 
deputa to trečiojo kongreso 
nutarimų ir daro viską, kas 
būtų geriausia, bet kitoks kelias 
esąs nepriimtinas. Jis tai dabar 
paaiškinąs, tačiau jis neprašąs 
prezidentą Bushą ateiti ir pa
daryti tvarką jų namuose, bet 
t ik sakąs, kad prez. Bushas 
norįs tą klausimą išspręsti ta ip 
greitai kaip per 24 valandas ir 
kad jis galėtų atstatyti savo 
konstitucijos galią bet kokioje 
valstijoje per 24 valandas. 
(Salėje juokas). 

Bet mes išspręsime tai, pasa
kė Gorbačiovas. Mes tai padary
sime patys. Su pilna atsakomy
be aš norėčiau čia deklaruoti 
dabar, jog jūs visi žinotumėte, 
kad mes esame susirūpinę tą 
klausimą išspręsti tokiu būdu, 
kad visų interesai būtų paten
kinti ir be to konstituciniuo
se rėmuose. 

Kuboje maisto 
kortelės 

New Yorkas . (AP) — Sovietų 
Sąjunga yra atsilikusi su savo 
pažadu atvežti grūdų į Kubą, 
praneša Vakarų diplomatai. 
Fidel Castro įvedė duonos 
korteles ir pakėlė kainas už 
maisto produktus. Sostinėje Ha
vanoje kainos nekontroliuo
jamos, bet čia maisto kainos 
pakilo 3 0 ^ . Kitur yra įvestos 
maisto kortelės. Skelbiama, jog 
Kuba gaudavo kasmet iš Sovie
tų Sąjungos 5 bil. dol. paramos. 
Sakoma, kad Gorbačiovas esąs 
nepatenkintas Castro kritika. 
Kubos vyriausybės atstovas pa
sakė, jog Sovietai nevykdo savo 
pažadų pristatyti grūdų ir miltų. 
Lenkija ir Rytų Vokietija, Var
šuvos pakto valstybės, teikė 
paramą Kubai, bet dabar žy
miai sumažino savo siuntas. 
Sovietai taip pat drastiškai su
mažino ir alyvos pristatymą 

Washingtone ant Kapitoliaus rūmų laiptų demonstruoja lietuviai praėjusi 
savaitgali prieš Sovietų Sąjungos prezidentą Gorbačiovą, kuris atsisako 
tartis ir tebelaiko Lietuvą ir Estiją su Latvija okupuotomis respublikomis. 

Lietuvai nesuteiktas 
stebėtojo statusas 

Kopenhaga . Birželio 5. — 
Lietuvai dar vienas nelauktas 
įvykis. Iš Kopenhagos praneša
ma, jog Lietuvai nesuteiktas 
stebėtojo statusas tarptautinėje 
žmogus teisių konferencijoje, 
praneša klausytojams „Ameri
kos balso" radijas. 

Kopenhagoje dalyvauja PLB 
atstovai ir Lietuvių Informaci
jos centro d i rektorė Gin tė 
Damušy tė . Š iand ien buvo 
atmestas Lietuvos prašymas su
teikti jai stebėtojo s ta tusą 
minėtoje konferencijoje. Šie 
pasitarimai, kurie tęsis visą 
mėnesį, yra Helsinkio susi
tarimų rėmuose. Tai antroji 
konferencija žmogaus teisių 
klausimais. Pirmoji įvyko per
nai Paryžiuje. Trečioji numa
tyta kitais metais Maskvoje. 

Atvyko Čepai t is 
Vakar į Kopenhagą atvyko 

Lietuvos Aukščiausios tarybos 
atstovas Virgilijus Čepaitis. 
Tarybos pirmininko Vytauto 
Landsberg io l a i ška s buvo 
įteiktas Helsinkio pasitarimų 
sekretoriui, prašant atstovui 
suteikti stebėtojo statusą. 

Vi rg i l i jus Čepa i t i s buvo 
iškviestas i Danijos Užsienio 
re ikalų ministeriją, k u r jį 
priėmė ministerio pavaduotojas 
Hansas Brunas. Čepaitis buvo 
painformuotas, kad Lietuvos 
prašymui turi pritarti visi 35 
kraštai. Brunas jam pasakė, 
kad nėra jokių galimybių su
laukti pritarimo, nes „mažiau
siai viena iš dalyvaujančių 35 
šalių pripažįsta prievartinę Lie
tuvos inkorporaciją į TSRS". 
Danija nesanti pasiruošusi tą 
k laus imą kel t i p lenar inėje 
konferencijos sesijoje. 

P r a n e š a m a , jog a t s t o v a s 
Čepaitis Kopenhagoje numato 
išbūti iki birželio 10 d. Ten taip 
pat dalyvauja PLB vicepirmi
ninkė Gabija Pet rauskienė. 

Buvo manoma, kad čia dalyvaus 
ir parlamentaras Zigmas Vaiš
vila, tačiau gydytojų patarimu, 
jis negalėjo atvykti. Delegatas 
Vaišvila dar kenčia sunkius gal
vos sužeidimus, kai jį užpuolė 
balandžio mėnesį Raudonosios 
armijos kareiviai norėdami 
įsiveržti į spaustm ę Vilniuje ir 
jį žiauriai sumušdami. I Kopen
hagą turėjo atvyk:; h* Lietuvos 
ministerė pirmininkė K. Pruns
kienė, bet dėl blokados ekono
minės krizės, ji at- sakė išvykti 
iš Lietuvos. Laukiama, kad į 
Daniją gali atvyk Lietuvos už-
sieno reikalų mir -teris Algir
d a s Saudargą- Tuo pačiu 
pranešama, kan Prunskienė 
birželio 18 d. ga vykti trijų 
dienų vizitui į Graikjją. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Bonoje Reuter io žinių 
agentūra praneša, jog Sovietų 
Sąjunga sulaikė savo kariuome
nės išvežimą iš Rytų Vokietijos, 
nes neturima kur juos apgyven
dinti. Tie, kurie grįžo iŠ Čekos
lovakijos ir Vengrijos, tu r i 
gyventi palapinėse. Maždaug 
40^ karių jau sugrįžo iš tų 
kraštų. 

— Kopenhagoje prasidėjo 
vakar žmogaus teisių konferen
cija. Mūsų žiniomis, turėjo 
dalyvauti stebėtojai ir iŠ 
Lietuvos. 

— Estijoje lankėsi sen. Den-
nis DeConcini, kuris buvo susi
tikęs su Pabaltijo atstovais. Hel
sinkyje spaudai jis pasakė, jog 
estai jaučiasi dėl prekybos 
sutarties pasirašymo išduoti 
savo pačių likimui ir Gorbačio
vui. Estijoje jis išbuvo tris die
nas ir paragino Pabaltijį pasiųs
ti savo atstovus į Rytų-Vakarų 
žmogaus teisių konferenciją 
Danijoje. 

— San Franc isco mieste 
prez. Gorbačiovas susitiko su 
Pietų K^rcjos prezidentu ir 
aptarė diplomatinių ryšių 
atnaujinimą pirmą kartą po II 
Pasaulinio karo. 

— Cairo mieste žinių agen
tūros praneša, jog palestiniečiai 
ir arabų politiniai vadai yra pa
tenkint i prez. Gorbačiovo 
pasakymu, kad emigravę žydai 
iš Sovietų Sąjungos nebūtų 
apgyvendinti užimtose Izraelio 
žemėse. 

— Jeruzalėje Izraelio min. 
pirm. Y. Shamiras pasakė, jog 
Arafato ka'ba Jungtinių tautų 
atstovų pasitarime Genevoje 
buvo „grynas melas ir nesusi
pratimas". 

— Prancūzijos ir Britanijos 
lėktuvų statytojai, kurie pastatė 
pirmąjį Concorde už garsą grei
čiau skrendant į lėktuvą, 
pranešė, kad po maždaug trijų 
metų bus tas lėktuvas dar 
labiau patobulintas, skris 2.5 
karto greičiau už garsą ir galės 
paimti dukart daugiau keleivių, 
kuriems kaina bus „normali", 
įskaitant ir ekonominės klasės 
kainas. 

— Frankfurtas yra laikomas 
Vokietijos finansų cen t ru . 
Manoma, kad jis tokiu liks ir 
sujungtoje Vokietijoje. 

Konferencija baigėsi 
Kongrese reikalaujama atšaukti Lietuvos blokadą 

ir pradėti pasitarimus 
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W a s h i n g t o n a s . — Prez . 
Bushas ir prez. Gorbačiovas 
baigė savo antrąją viršūnių kon
ferenciją maloniais žodžiais apie 
draugyste, bet t ik su trupučiu 
pažangos tuose klausimuose, 
kurie juos labiausiai skiria — 
nesutarimas Vokietijų sujun
gimo ir Lietuvos reikaluose. 

S e k m a d i e n i o r y t ą įvyko 
baigiamoji spaudos konferenci
ja, kurioje abu prezidentai 
pasakė savo nuomones, pabai
gus pasitarimus ir atsakinėjo į 
žurnalistų klausimus. Pasisa
kymuose, kaip spauda pastebė
jo, nieko naujo — seniai žinomos 
frazės ir dažnai t ik bendro 
pobūdžio pareiškimai. ,,New 
York Times" korespondentas A. 
Rosenthal pažymi, jog galimi 
nauji sunkumai, kai paskutinė
je bendroje konferencijoje Gor
bačiovas priminė, įspėdamas 
Bushą, kad jis gali sulaikyti 
žydų emigravimą, tol, kol Izra
elis neužgarantuos, kad Sovietų 
žydai nebus apgyvendinti Izra
elio užimtose arabų srityse. Ši 
situacija, kaip Baltųjų rūmų 
pareigūnai kalba, nepalengvins 
prezidentui pravest i akcijas 
Senate už pasirašytos prekybos 
sutarties lengvatų patvirtinimą. 
Žydų visuomenė nebus abejinga 
tokiam Gorbačiovo ir Busho su
sitarimui. 

Gorbačiovo įspėjimo rimtumą 
parodys ateitis. Izraelio vy
riausybės atstovai tuoj reagavo 
į tai ir pasakė, jog jie neragina 
savo tautiečių kurt is okupuoto
se srityse ir tik maža žydų dalis 
teįsikūrė tose žemėse. 

Lie tuva i š j ung ta? 
Nežiūr in t laba i pa lank ių 

žodžių vienas ki tam, abu pre
zidentai pasisakė, kad jie pasi
lieka prie savo priešingų nuo
monių Pabalti jo respublikų 
k l aus imu , k u r i o s pa re i škė 
atstatančios savo nepriklauso
mybes. Bet prieš Gorbačiovui iš
vykstant į Minnesota ir į San 
Francisco miestą, prez. Bushas 
išsireiškė Kreml iaus vadui, 
pasakydamas, jog jis nesuriš for
maliai Lietuvos nepriklausomy
bės klausimo su savo sprendi
mu, kada reikės įteikti ką tik 
pasirašytą prekybos sutartį Se
nato ratifikavimui. Tik vieno jis 
norįs, kad Sovietai priimtų 
įstatymą emigracijos klausimu. 
Šitoks prezidento Busho nusi
teikimas tuoj buvo kritikuo
jamas Kongreso narių tarpe, 
nes Lietuva išjungiama iš visą 
laiką jo viešai padarytų pa
reiškimų, kad Sovietai turi 
atšaukti ekonomine blokadą 
Lietuvai ir pradėti pasitarimus 
su jos vyriausybe. Daroma iš
vada, jog B u s h a s nekreips 
dėmesio toliau, ką Gorbačiovas 
darys Lietuvos atveju ir leis , ją 
smaugti" toliau, kaip vakar 
panašia i i š s i r e i škė Senato 
daugumos v a d a s sen. G. 
Mitchell. 

JAV Senato daugumos vadas 
George Mitchell pareiškė, jog 
„prezidentas Bushas efektyviai 
atsisakė lietuviu" pal ikdamas 
Kongresui spausti Maskva Pabaltijo 
valstybių klausimu 

— Miami mieste kalbėdamas 
Kubos p a b ė g ė l i a m s buvęs 
prezidentas R. Reaganas para 
gino Kubos diktatorių Castro 
pravesti laisvus rinkimus ir 
įvesti demokratiją. 

— H a v a n o j e Kubos diktato
rius Fidel Castro, kalbėdamas 
40,000 studentų suvažiavime, 
pasakė, kad nedarys jokių 
nuolaidų komunizmo sistemoje. 
Studentai jam pritarė. 

Kito kel io nėra 
Kongrese stiprėja nusiteiki

mas visai nekreipti dėmesio į 
padarytus susitarimus tol, kol 
Sovietai neatšauks Lietuvos blo
kadą. „Jis desperatiškai nori 
prekybos sutarties įgyvendi
nimo, bet tai priklauso tik nuo 
jo paties", pasakė sen. B. Dole. 
Tikroji priežastis Kapitoliuje 
būsianti Lietuva, kad būtų 
sutart is patvirtinta. Atstovų 
rūmų vadas R. Gephardt pasa
kė, kad jis turi pradėti kokiu 
nors būdu derybas su Lietuva, 
nes šiuo metu nėra jokio kito 
kelio tam klausimui išspręsti. 
„Mes žinosime, ką daryti, kai 
pamatysime rezultatus". 

Didžiausia kliūtis bus Senate, 
kurio nariai priėmė rezoliuciją 
praėjusį mėnesį, kad Busho 
vyriausybė neprivalo įteikti 
Kongresui prekybos sutarties, 
jei Maskva neatšauks blokados 
ir nepradės pasitarimų Lietuvos 
nepriklausomybės reikalu. Sen. 
D'Amato, kuris buvo tos rezo
liucijos autorius, pasakė lie
tuviu demonstracijose Washing-
tone ant Kapitoliaus laiptų, jog 
abi tos sąlygos turi būti išpil
dytos. „Mes negalime leisti So
vietams atimti žmonėms pagrin
dines teises. Senate bus labai rim
ta kova, jei blokada nebus at
šaukta" . Pabaltijo respublikos 
buvo jėga prijungtos prie 
Sovietų Sąjungos, todėl jom 
nėra privalomi Sovietų įsta
tymai ir jos konstitucija. 

„Geležinis už t ik r in imas" 
Gi sen. Lloyd Bentsen, demo

kratas . Finansų komiteto pir
mininkas, kuriam priklauso 
prekybos re ikala i , pasakė 
pač iam Gorbačiovui, jog 
Maskva turi ką nors daryti, jei 
nori, kad ta sutartis būtų ra
tifikuota. Tą pati jis pasakė ir 
Busho administracijai. ,,Aš 
pasakiau Gorbačiovui, kad aš 
p raves iu Senate apklausi 
nė j imus dėl privilegijuoto 
statuso Sovietams tuojau pat, 
kai tik įstatymas bus įteiktas, 
bet Senate tai nepraeis, jei 
Sovietai nepakeis savo pozicijos 
Lietuvos reikalu. O sen. Dole 
pridėjo, jog senatoriai turi gauti 
„geležinį užtikrinimą" iš Krem
liaus vado, kad jis tikrai pradės 
pasitarimus su Lietuva dėl jos 
nepriklausomybės. Minnesotos 
sen. Rudy Boschvvitz pasakė, jog 
prie šito dar reikia prijungti Ku
bos, Etiopijos, Cambodijos ir 
Afganistano reikalus, nes So
vietai tebesiunčia tiems kraš
t ams karine paramą. 

Kongresmeno n a i v u m a s 
Atstovų rūmai yra taip pat 

priėmę rezoliuciją Lietuvos 
klausimu, bet ji yra daugiau 
bendro pobūdžio, negu Senato 
rezoliucija. Bet kongr. Gephardt 
pasakė, jog prezidentas padare 
teisingai, pasirašydamas sutarti 
ir Kongresas turėtų ją patvir-
t in t i je i situacija ir nevisai 
būtų pagerėjusi Lietuvoje. Jis 
sako, kad negalima laukti , kol 
viskas bus atlikta, reikia pre
kiauti ekonominiame fronte. 
Sutarties patvirtinimas suteik
siąs Amerikai naują galią 
spausti Sovietus Lietuvos nepri
klausomybės klausimu „Jei So
vietų tankai nedės j Lietuvą po 
šešių mėnesių, bus galima 
duotas privilegijas atšaukti". 

I 
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ANT VILNIAUS KALVŲ 
Taip pradedu r a šy t i , nes 

įkvėpimas atėjo v ienoje 
nuostabiausių mūsų Lietuvos 
vietų — ant Gedimino kalno. 
Čia visuomet susirenkam liū
desiui ar džiaugsmui, laimei ar 
negandai. 

Noriu papaskoti apie Vilniaus 
Krašto skautų gyvenimą, kuris, 
kaip skaniausia s k a u t i š k a 
sriuba, verda ir kunkuliuoja. 
Pamenu, kaip ant Trijų Kryžių 
kalno susirinkom įžodžio proga. 
,,Vilijos" draugovės sesės nu
sprendė skubiai duoti įžodį 
Tėvynė pavojuje! Sesės Tėvynę 
ginti nori po skautiška vėliava. 
Stiprus tuomet buvo vėjas, 
stipriai plakė trispalvę, lyg pri
mindamas ir tautos vargus, ir 
sunkumus. 

Kelioms savaitėms praėjus, 
visos vėlei ten susirinkome, tik 
jau kartu su viso pasaul io 
sesėmis susimastyti. Tą dieną, 
prieš daugelį metų, gimė B.— 
P Ko gero nemanė tuomet 
skautybės įkūrėjas , k o k i u s 
išbandymus teks pat ir t i lietu
viams skautams. Po to vienas po 
kito sekė žygiai ir išvykos, 
ekskursijos ir pokalbiai. 

Supratom, kad j au pribrendo 
reikalas skubiai organizuoti 
skiltininkų kursus. Neperdėsiu, 
sakydama, kad visi l a b a i 
stengiamės kuo daugiau iš
mokyti ir parodyti. Sunku, nes 
neturime Vilniaus Krašto būs
tinės. Esame kampininkai Mo
kyto. '. namuose. Patalpų stoka 
yra prastos komunikacijos prie
žastis. T rūks t a ir k n y g ų . 
Savotiška romantika apima, kai 
gauni nakčiai, arba dviem, 
perskaityti skautišką knygą. 
Tuomet beveik įsivaizduoji 
knygų draudimo metus. Bet, 
valandos, dienos bėga ir nėra 
laiko nusiminti. Turi daug ir be 
perstojo dirbti, jeigu nori ka 
nors pasiekti. Vos pasibaigus 
skiltininkų k u r s a m s , visi 
išvažiavome į Baltąja Vokę. Tai 
nuostabus kraštas, kurį gaubia 
jaukūs miškai ir Merkio vingiai, 
ir... gyventojų nesanta ika . Mat 
čia, taip istorijai susiklosčius, 
gyvena beveik vien rusai ir 
lenkai Brolio Laisvio Janul io 
dirbtuvėje (Baltoje Vokėje) t ikra 
amatų dirbtuvė. Čia visi susi
renkam ir dirbam. K a s siuva, 
kas kala. kas drožinėja. Karš ta 
ugnimi dega mūsų širdys. Gal 
todėl ir krašto stovykla pavadin
ta „Gabijos" vardu. Tiesiog 

nuostabi brolio Laisvio sukurta 
„Gabijos" vėliava. 

Kaip smagu apie šią stovyklą 
pasakoti; net nežinau, kokiais 
žodžiais apsakyti skausmą, kurį 
išgyvenome pamatę stovyklą iš-
įškapotą. Bet skautai niekad 
nenustoja vilties! Arti t r i s sa
vaites vaikų ir suaugusių skau
tų rankomis statytas tvoras, 
v a r t u s s tebėj imo bokš tus , 
virtuvę, net futbolo vartus 
radome išgriautus. Suvažia 
vome ir vėl viską atstatėm. 

Balandžio 21-22 dienomis čia 
susirinko arti 100 skautų, kurių 
tikslas — tobulėti. Samanomis, 
šiaudais ir smėliu išpuošta 
seserijos „Laumių" pastovyklė. 
Broliai pokši kirviais ir po 
truputį kyla trimetrinis laužas. 
Blokada nebaisi! Maisto ir 
šilumos visiems užteks. Labai 
gerai pasisekė brolių Gintaro ir 
Mariaus organizuotas kliūčių 
ruožas. Niekis, kad kelioms 
skautėms teko „išsimaudyti" — 
skautai ne cukriniai! O kai 
išgirsti sesės Vilijos ir brolio An
tano paskatinamąjį žodį — nors 
į ugnį šok! 

Vakarui priartėjus, kai pilve 
maloniai kliuksi skani skau
tiška sriuba, o drabužiai kvepia 
laužo dūmais, norisi nusiramin
ti ir susikaupti. Akių nepakel
dami, pluša skautai, ruošiasi 
fakelų eisenai. Saulei nusi
le idus , s k a u t a i , v i lk iuka i , 
paukštytės bus jau pasiruošę 
duoti įžodį. Stovyklai sumigus, 
vyresnieji broliai iškeliavo į 
mišką. Šį sykį penki duoda 

altoje Vokėje balandžio mėnesį vykusioje „Gabijos" skautų stovykloje rapor tuoja sese Karolina. 

„KERNAVĖS" TUNTO SUEIGA gyveno ir dirbo sukilimo vadas 
kun. Mackevič ius . Reikia 
atrestauruoti dvarą, sutvarkyti 
parką. Pusę kambario plytų 
nepai l s tan t i skil t is sudėjo. 
Smagiai vakare pabendravom 
su kun. Stanislovu. Jo vardas 
Lietuvoje siejasi su jaunimu, 
kuris čia noriai atvažiuoja ir 
dirbti, ir guosti, ir tuoktis, ir 
k r ikš ty t i s . P a s kunigėlį 
nuostabūs senų daiktų muziejai. 

Brolis An tanas ir brolis 
Valdas rūp inas i vėliavų 
siuvimu ir emblemų bei pa
žymėjimų darymu. Ruošiamas 
naujas „Gabijos" laikraštis. Ten 
bus pagrindinis informacijos bei 
žinių šaltinis. Abu vyriausiųjų 
Skautininkų pavaduotojai įpa
reigoti paruošti „Gintaro" / 
„Ąžuolo" vadovų mokyklą. Tai 
kraštui ir garbė, ir milžiniškas 
darbas. Reikia viską daryti, 
visas jėgas atiduoti, kad skau-
tybė išaugintų stiprią Lietuvos 
dukterų ir sūnų kartą! 

S e s ė Monika iš 
Vilniaus krašto 

SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 
Chicagoje 

Spalio 20 d. — „Puota jūros 
dugne" — tradicinis jūrų skau-

prityrusio skauto įžodį. Tądien tu vakaras Lietuvių centre, 
ir kryžių stovykloje pastatėm. Lemonte. 
bei altorių, kuriuos papuošė 
brolio Laisvio sukurta vėliava 
su šv. Jurgio paveikslu. 

Didėja krašto paukštyčių ir 
vilkiukų gretos, kurias iškyloje 
apjungė brolis Vygis ir Petras. 
Mažesnieji džiaugėsi ir mokėsi, 
o vyresnieji mokė ir prakaitą 
braukė. 

LSB Vyr. Skautininkas ir jo 
pavaduotojas atvežė iš Pran
cūzijos dokumentus, kurie pat
virtina, jog nuo šiol LSB yra 
Europos S k a u t ų Bendrijos 
nariai. Europos Skautų vėliavą 
garbingai pašventinom Arkika
tedroje. Broliai ant Gedimino 
kalno davė įžodį ir jiems buvo 
įteikti visi E.S. ženklai. 

Atėjo savaitgalis — ir vėl į 

Spalio 28 d. — Chicagos skau-
tininkių draugovės 40 metų 
sukaktuvinė šventė Lietuvių 
Tautiniuose namuose. 

JURŲ SKAUTŲ 
BURIAVIMO STOVYKLA 

Patiksliname, kad jūrų skau
tų ir skaučių metinė buriavimo 
stovykla vyks liepos 28-rugp-
jūčio 5 dienomis prie Muskegen 
ežero, Michigano valstijoje. Ši 
stovykla vyks tuoj po Chicagos 
skautų ir skaučių stovyklos 
Rakė. Visi buriavimo stovykloje 
dalyvauti užsiregistravę broliai 
ir sesės jon vyks tiesiai iš tunto 
stovyklos Rakė. Informacijai 
kreiptis į „Nerijos" jūrų skau 
čių tunto tuntininkę jps Viole-

kelionę! Šį sykį į Paberžę. Ten tą Paulienę. tel . 708-584-5527 

Gegužės 2C d., sekmadienį, 
„ K e r n a v ė s ' t un to sesės, 
susirinkusios Jaunimo centre, 
pagerbė mamytes ir pasi
džiaugė visų aktyviųjų narių 
pasiekimais. 

O pasiekirr.ų buvo daug, nes 
visos kernavietės pasižymi 
darbštumu. Paukštytės Laura 
Daunoraitė ir Jacintą Mikutė 
pasipuošė riudonais kakla
raiščiais, kūnuos joms užrišo 
tunt ininkė ps. Irena Meilienė. 
Mamytės užrišo Tėvynės ilgesio 
mazgelį, o tėveliai — Gerojo 
darbelio. 

Dail. Ramunė Miglinaitė jau 
d a u g me tų a t l i eka daug 
Kaziuko muges darbų, skauty-
bei paaukodama daug savo 
la isvala ik io valandų. Sesei 
Ramune i buvo įteiktas Už 
n u o p e l n u s ordinas su rėmėjos 
kaspinu. 

Trys jauno? vadovės, užaugu
sios „Kernavės" tunto eilėse: 
Gintarė Kerelytė-Thaus, Lina 

Meilytė, Alida Vitaitė buvo 
pakel tos į p a s k a u t i n i n k i ų 
laipsnį ir davė įžodį. Apeigas 
įspūdingai pravedė ses. Nijolė 
Užubalienė, o žaliuosius kaklai-
rašČius užrišo buvusi pirmoji 
„Kernavės" tun t in inkė v.s. 
Halina Plaušinaitienė. 

Sveik inome ir anksč i au 
žal iais k a k l a r a i š č i a i pasi
puošusias seses — „Kernavės" 
tuntininkę Ireną Meilienę ir 
tunto adminis t ra torę Ireną 
Putrienę. Džiaugėmės, kad nie
kad nepavargstanti sesė Rūta 
Daukienė buvo pakelta į vyr. 
skautininkės laipsnį, o sesė 
Ramutė Kemežaitė į skauti
ninkės. 

Apdovanojusios mamytes gra
žiomis gėlėmis, susijungėme į 
dainos ratą ir į dainą įliejome 
savo meilę ir rūpestį tėvynei. 

Skirstėmės namo tikėdamos, 
kad visos vėl pasimatysime 
stovykloje. 

R.L. 
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Birželio 1-2 dienomis Washingtone vykusiose demonstracijose dalyvavo ir 
LSS Tarybos pirmininkas v.s. fil Petras Molis. Su juo — kairėje v.s. I r ena 
Jankauskiene ir dukra fil. Vida Molytė. 

Nuotr. V i k t o r o K u č o 

V i l n i a u s K r a i i n skau ta i ..t iabijos" - t i»v\kloj»\ Baltoje Vokėje. 

PARAMA 
DEMONSTRANTAMS 

Jūrų skautininkų.-ių „Gran
dis" Chicagoje nuoširdžiai rėmė 
birželio 1-2 dienomis Washing-
tone, D.C., vykusias demonstra
cijas, ryšium su Sovietų 
Sąjungos prezidento lankymusi 
JAV. Dalis „Grandies*" narių 
vyko į Washingtoną ir dalyvavo 
visose demonstracijose, kiti — 
Chicagoje prisidėjo prie šios 
kelionės organizavimo, ypač 
talkindami „Lithuanian Hot-
line" darbuose. „Grandis" iš 
savo iždo apmokėjo ir dviejų 
demonstrantų kelionės auto
busu į Washingtoną išlaidas. 

SKAUTININKŲ,-IŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

LS Brolija ir LS Seserija 
planuoja šių metų rudenį šaukti 
LSS skautininku, ių suvažia 
vimą. Numatoma data — rugsė
jo 14-15 d. Suvažiavimas 
vyktų Lietuvių centre, Lemont. 
IL. Suvažiavimui šeimininkau
ti kviečiams LS „Nerijos" jūrų 
skaučių tuntas. 
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L S S STOVYKLA R A K Ė 

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

Registracijos lapai gaunami 
pas tuntininkus ir stovyklos 
direktorių s. Joną Tamulaitį. 

OR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312) 787-7575 
5780 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 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

3434 W. 71 Street, CMcago 
T«l. (1-312) 434-5*4* (veikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Ras. (708)244-00«7; arba (700)24*-«581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MCOICAL BUIUMNG 

8448 So. Ruleakl Roed 
Valandos pagal susitarimą 

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

3800 W. 85 St. 
Tai. (700) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

8132 t . Kedzle Ava. , CMceee 
(1 -312) 825-2870 arba (1 -312) 488-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIBURGUA 
Valandos pagal susitarimą 

STOVYKLOS 

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

Liepos 28- rugpjūč io 5 d.— 
Jūrų skautų ir skaučių buria
vimo stovykla prie Muskegen 
ežero. Michigane. 

R u g p j ū č i o 1-15 d. — 
Mažosios Lietuvos skautų,-čių 
stovykla, Skomantuose. Lietu
voje. 

Rugpjūčio 5-18 d. - Kana
dos rajono skautų.-čių stovykla 
• Atgimimas" vyks „Romuvos" 
stovyklavietėje. 

Rugpjūčio 18-25 d ienomis 
— „Ąžuolo" ir „Gintaro" va
dovų, ių mokykla - s tovyk la 
B.S.A. Camp Resolute, Bolton, 
MA. 

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

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

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Puleakl Roed. 
Tai. (1-312) 505-2002 

Valandos pagai susitarimą 
Penkt. antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir : namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydyto)* 

2659 W 59th St . Chicago. IL 
Tai. (1-312)478-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 580-0101 
Vai pagal susitarimą 

Tai. kabtnato Ir bute: (700)052-4150 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOOi Ava., Cicero 

Kasdien * H 8 vai vak 
išskyrus trec Sėst 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA . 
158 N. UNcNĮon Av*., Surle 324 Ir 

5035 S. Pulaakl Rd.. Chicago, IL 
Tai. (1-312) 585-2880 (veikia 24 vai • 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. Slat ttroot 

Kabineto tol. (1-312) 7371180; 
Baiki. (700)300-4011 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 7 la t t troot 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-? Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Ka*. tol. (1-312) 508-0348; 
Rea. (1-312)770-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4288 W. 83rd 8t. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

». to l . (1-312) 471-
Rez. (700) 442-02*7 

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

7722 * . Kotftio Ave., 

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

Cardiac Oiagnosis, Ltd. 
Marųuette Medical Buildmg 

6132 S. Kedzie 
Chicagc. IL 60629 

Tel . (1-312) 436-7700 

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

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

Namų (700) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGUA 

6132 S. Kedzie, CMcofo, IN. 
Tol. (1-312) 825-2070 

1185 Dundee Ave., Etom, M. 00120 
Tol. (700) 742-0258 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8055 S. Roberte Ro., Hickory HIHe, 
1 mylia ( vakarus nuo Hartem Ave 

Tel. (700) 5*8-40*8 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2818 W. 71st St. 

Tel. (1-312) 737*5149 
Vai. pagai susitarimą. 

Paloe Vtoton Contor, 7152 W. 127Hi SL 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v. 

Tol. (700) 440-1777 

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

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman ligonine. Elgin, IL 

Tel. (708) 837-0005 
Skambinti galima 24 vai 

T. RAMA, M.D. 
Specialybė — Chirurgija 
2454 Weet 7 1 « Street 

To). (1-312) 434-1818; Ras. (7*8) 852-0880 
Vai pirm , antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 
2*30 W. 71at. * t . , CMcofo. M. 

Tol.: (1-312) 438-0100 
11800ftouthweet Hrfheray 
•eJoe H oi įrita. M. 00403 

(700) 301-0220 (700) 301-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

Pf.OSTATO CHIRURGUA 
' 2058 W. 83r* Street 

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

Kabineto tol. (1-312) 770-2000. 
Rea. (70*) 448-8848 

EDMUNDS V1Ž1NAS, M.D., S.C. 
Specialybe — Vidaus hgų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
8185 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 5*8-778* 

Keto tol. (1-312) 588-3180: 
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Pamažu gęsta 

RAUDONOJI 
ŽVAIGŽDĖ 

VYSK. VINCENTAS BRIZGYS 
Auksinės vyskupystės sukakties proga 

pabaiga"* 

Išeivijoje 

Pasaulyje rodosi dvi galybės 
viena prieš kitą ir viena su kita 
— Amerika ir Sovietų Sąjunga. 
Apie Sovietus šiame krašte ir 
šio krašto žiniose daugiausiai 
kalbama, daugiau jiems reiškia
ma pagarbos iš baimės ir iš abe
jingo tikroviško pažinimo Prieš 
dviejų prezidentų — Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Sovietų 
Sąjungos — susitikimą ir dery
bas buvo daugiausiai žinių, 
komentarų, spėliojimų ir aiškių 
pasisakymų. Vieni buvo už 
Amerikos prezidentą Bushą ir jo 
vedamą politiką, kiti palaikė 
Sovietų prezidento M. Gorbačio
vo populiarumą. Bet ar tai jau 
tikrovė, kuri remiasi gyvenimu 
ir ateitimi, ar tik spėliojimas, 
p r i s i m e n a n t , kad Sovietai 
sulaužė visas sutartis, tuo tar
pu neaišku. 

Gorbačiovas savame krašte 
nelaikomas nei dideliu vadu, 
nei reformatorium. Nelaikomas 
numatančiu valstybės prezi
dentu ir geru valdančios komu
nistų partijos sekretorium. Po 
Brežnevo jis populiaresnis savo 
idėjomis ir lipimu karjeros laip
ta is . Bet tai tik laikinas daly
kas ir laikinas jo pripažinimas. 

Užsienyje, ypač Vakarų vals
tybėse, jis laikomas didvyriu, 
reformatorium, komunistiniu 
liberalu ar net demokratijos 
piršliu. Jo šypsnys Vakarų vals
tybių vadams yra išimtinis 
Sovietų gestas, pritarimas poli
tinei sistemai, nors kiekviena 
valstybė skirt ingai tvarkosi 
Europoje, juo skirtingesnė yra 
Amerika. Dabartinio Amerikos 
prezidento nuolatinis Gorbačio
vo priminimas ir net garbi
nimas yra jam suteikęs spe
cialią aureolę. Ji persimeta net 
į dalį tautos, kurią sudaro tautų 
mišinys kilme ir papročiais. 

Reikia pastebėti, kad pačioje 
Sovietų Rusijoje kyla judėjimas, 
ekonominė krizė, nepriklauso
mybės troškimai ir nuolatinis 
b ruzdė j imas . Gorbačiovas 
laikosi senąja gvardija, sau
gumu ir kariuomene. Daugiau
siai įtakos turi kariuomenės 
vyresnieji vadai. Tiek derybose 
dėl nusiginklavimo, tiek jo po
sėdžiuose, tiek pasikalbėji
muose su svetimais diplomatais 
visuomet dalyvauja ir aukštieji 
kariuomenės atstovai. 

Kariuomenė Sovietų Rusijoje 
yra didelė — siekia daugiau 
kaip 5 milijonus žmonių. Moralė 
kariuomenėje yra bloga, žemi
nanti, netvarkinga. Skaitome 
savuose ir svetimuose laikraš
čiuose, kaip elgiamasi su sveti
mų respublikų kareiviais. Kari
ninkų mažai tėra iš tautinių 
respublikų, kareivių daugiau 
kaip 30 procentų nesupranta 
rusiškų komandų ir net kalbos. 
Kareiviai dažniausiai teturi 
dirbti t ik paprastus, kartais 
pažeminanč ius darbus, už 
kuriuos mokama taip mažai, 
kad kareivis neturi iš ko net 
r e i k a l i n g i a u s i u daiktų 
nusipi rkt i . J i s dažnai turi 
prašyti paramos iš savo šeimos. 
jei ją turi . Bet galingi yra aukš
tieji ka r i n inka i , kurie yra 
pasiekę maršalo ar generolo 
laipsnių. 

Tiek prieš jį buvę valdovai — 
pirmieji sekretoriai, išskyrus 
Staliną, tiek dabar Gorbačiovas 
turi skaitytis su maršalais ir 
generolais. Sau palankesnius jis 
pats pakėlė į maršalo laipsnį 
kaip Yazovą, dabartinį kariuo
menės vada ir šalininką. Bet tai 
nereiškia, kad kariuomenė ne
gali sukelti civilinio karo ir 
pasipriešinti pačiam Gorbačio

vui, nors jis šiuo metu save laiko 
vyriausiu kariuomenės vadu. 

Kariuomenės silpnumą mora
liai ir išauklėjimo atžvilgiu 
galima suprasti, kad jaunas 
vokietis Mathias Rust mažu 
lėktuvėliu nepastebėtas perskri
do Sovietų sieną ir nusileido 
prie pat Kremliaus sienų. Jo 
jaunystė išgelbėjo jį nuo mirties, 
bet neišgelbėjo aviacijos vadų 
nuo atstatymo iš užimamų 
vietų. Įtakingieji kariuomenės 
vadai vis labiau įsigali, vis la
biau apsupa Gorbačiovo sostą ir 
jam pataria kariniuose ir net 
civiliniuose reikaluose, kurie ne 
visuomet tinkami Sovietams, 
juo labiau pačiam Gorbačiovui. 

Kariuomenė, Gorbačiovo re
formos, nesugebėjimas suval
dyti aukštųjų karininkų prive
dė prie dabartinės ekonominės 
ir pol i t inės kr izės viduje. 
Užsienyje dar vis Gorbačiovo 
vardas yra populiarus. Tačiau ir 
jo žvaigždė leidžiasi, kai šviesos 
nustoja raudonoji komunizmo 
žvaigždė pačioje Rusijoje ir jos 
užgrobtuose kraštuose. 

Ekonominė suirutė ir byrė- I 
jimas labai jaučiamas Sovie- i 
tų Sąjungoje, nepaisant bloką- ; 
dos prieš Lietuvą ir pažadėtos 
blokados visam Pabaltijui — 
Latvijai ir Estijai. Žaliavos Ru
sijoje nestokoja, bet stokoja dar
bininkų, kurie būtų kvalifikuo- ; 

ti tą medžiagą panaudoti . 
Užmokesčiai yra tokie maži. 
kad joks darbininkas negali 
žmoniškai išsilaikyti. J is ir dir
ba t ik pagal užmokestį. Dirba 
tik valdžios persekiojamas. Dir
ba kaip kareivis juodą darbą, 
nors jis ne tam yra į kariuomenę 
pasauktas. Ir tas ekonominis 
gyvenimas temdo visą ko
munizmo sistemą, kur i 72 
metus išnaudojo darbininkus ir 
inteligentus, išskyrus privi
legijuotus komunistų partijos 
narius. 

Kainų pakėlimas ar bent 
pažadėjimas jas pakelti sukėlė 
masinę paniką ne tik Rusijoje ir 
jos užgrobtuose kraštuose, bet ir 
Maskvoje prie Gorbačiovo akių. 
Ar Amerika, duodama didelę 
paramą ir gelbėdama Sovietų 
komunizmą, išgelbės Gorbačio
vą, tai toks klausimas, kuris 
šiuo metu dar neatsakomas. 

Davimas prekių be muitų ir 
su papigintomis kainomis, kaip 
neturtingiems kraštams, taip 
pat tik pratęs Sovietų Rusijos ir 
jos okupuotų kraštų išnaudoji
mą, bet neišgelbės komunizmo 
byrėjimo, skeldėjimo ir paverg
tųjų tautų laisvės troškimo. 
Laisvė yra didelis troškimas ne 
tik tuose kraštuose, kurie apie 
laisvę kalba, bet ir tuose, kur 
laisvė yra ginama, kur laisvės 
nora i persekiojami ir kur 

Nors kai kas galvojo ir teigė, 
kad vyskupų atsiradimas nebu
vo sveikintinas, tačiau iš tik 
rujų tai buvo Dievo dovana, ir 
neabejotinai atat iko Dievo 
valią. Dabar tai visi matom 
prabėgusio laiko ir išgyventų 
įvykių perspektyvoje. Tiek gero 
mūsų vyskupai padarė mūsų 
tautiečiams išeivijoje, religinėje, 
socialinėje ir kultūrinėje srityse. 
Karo eigoje pasirūpino, kad 
lietuviai klierikai galėtų tęsti 
mokslą E ichs tae t to semi
narijoje. Darė taip pat visa, kad 
mūsų tautiečiai karo pabėgėliai 
Vokietijoje turėtų dvasini ap
tarnavimą ir medžiaginį aprū
pinimą. Karui pasibaigus, pasi
rūpino lietuvių sukoncentravi
mu lageriuose ir jų dvasiniu ap
tarnavimu savų kunigų. Ėmėsi 
in ic ia tyvos pasiųst i dalį 
klierikų iš Eichstaetto į Romą 
ir čia įkurti Lietuvių kolegiją. 
Dėjo taip pat pastangas, kreip
damiesi į įvairių kraštų vys
kupus, kad jie padėtų karo pa
bėgėliams emigruoti if emigravus 
pakenčiamiau įsikurti. Visame 
šiame vysk. V. Brizgys neabejo
tinai stovėjo pirmoje vietoje, nes 
yra apdovanotas vadovavimo 
malone. 

Kai 1946 metais Šv. Sostas 
pasiuntė į Vokietiją III Po
piežišką misiją tvarkyti karo 
pabėgėlių sielovadą, vadovau
jamą arkiv. Chiarlo, lietuvių 
dvasinis aprūpinimas jau buvo 
pakankamai gerai sutvarkytas. 
Tuo pasirūpino vysk. V. Brizgys 
ir vysk. V. Padolskis, kurie tuo 
metu gyveno Regensburge. Rei
kia apgailėti, kad minimoji 

į Popiežiškoji komisija padarė 
i eilę klaidingų patvarkymų. 
| kur ie turė jo toli einančių 
I žalingų pasekmių, ypač lietuvių 
: t a r p e . Užuot pavedus 
; vyskupams tęsti toliau jų jau 
i pradėtą vadovavimą lietuviškai 
' sielovadai, paskyrė kan. F. 
. Kapočių delegatu rūp in t i s 
; dvas in iu mūsų t au t i eč ių 
i a p r ū p i n i m u Vokietijoje i r 
j Austrijoje. Nors kan. Kapočių 
j minimoms pareigoms rekomen-
! davo vysk. V. Brizgys. tikė

damasis tikriausiai, kad j is 
stengsis bendradarbiauti su 
vyskupa i s , tačiau įvyko 
priešingai. Kan. F. Kapočius 
pasikvietė bendradarbiais be
veik i š imt ina i k a u n i e č i u s 
kunigus ir dar pasitelkė eilę 
pasauliečių patarėjų, iš jaunųjų 
i n t e l e k t u a l ų t a rpo , k u r i e 
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priklausė liberaliniam katalikų 
sparnui, ir ėmėsi veikti nesis
kaitydami su vyskupais. Atsi
rado trynimasis ir skaidymasis 
lietuvių katalikų tarpe, kuris 
politiniam lauke tęsėsi iki mūsų 
dienų. Kan. F. Kapočius nebuvo 
reikiamai pasirengęs parei
goms, kurios jam teko 

Katal ikų s p a u d a 

Mūsų vyskupų veikla išeivi
joje nesiribojo vien Vokietija ir 
Austrija. Vyskupų rangas leido 
jiems lengviau negu pasaulie
čiams gauti leidimus keliauti ir 
pasiekti visus kontinentus, 
siekiant padėti karo pabėgė
liams Europos kraštuose. Vysk. 
V. Brizgys lankėsi Šveicarijoje. 
Italijoje. Ispanijoje ir Š. Ameri
koje. Vysk. V. Padolskis 
aplankė Prancūziją. Belgiją. 
Olandiją, Didžiąją Britaniją ir 
Airiją. 

Būdami Vokietijoje vyskupai 
rūpinosi lietuviška katalikiška 
spauda, karitatyvine ir visuo
menine veikla. Įsteigė ,.Lux" 
leidyklą. Suorganizavo lietu
višką ,,Caritas". Specialiais raš
tais kreipėsi į popiežių, į pasau
lio vyskupus ir įvairių kraštų 
vyriausybes, prašydami pagal
bos pabėgėliams, o taip pat 
užtarimo pavergtai Lietuvai. 

Kai lietuviu didelis skaičius 
jau buvo bebaigė išemigruoti, 
kilo klausimas ir vyskupams 
galvoti apie ateitį. Vysk. V. 
Brizgys kreipėsi į Šv. Tėvą savo 
ir vysk. V. Padolskio vardu, pa
reikšdamas, jog yra pasirengę 
prisiimti kokias nors pareigas, 
kurioms Šv. Sostas paskirs. Ne
žinau, kas iškėlė mintį siųsti 
abu vyskupus^ Braziliją, į Belo 
Horizonte profesoriauti. Siūly
mas man atrodė nepriimtinas. 
Siųsti vyskupus profesoriauti, 
būti kito vyskupo priklausomy
bėje vargu ar buvo galima 
laikyti vykusiu patvarkymu. Šį 
savo abejojimą pareiškiau kard. 
G. Pizzardui. Jis taip pat pasi
rodė daugiau mažiau priešingas 
sumanymui. Pasiuntė mane tad 
pas kard. Piazzą, vyskupu 
kongregacjos prefektą. Aš pasiū 
liau kitaip išspręsti klausimą. 
Būtent siųsti mane ir kan. Z. Ig 
natavičiu profesoriauti Belo Ho
rizonto seminarijoje, o vysk. V. 
Padolskį p;iKviesti vadovauti 
Šv. Kazimiero kolegijai Romo 
je, vysk. V Brizgį pasiųsti į 
Šiaurės Ameriką, kur jis galės 
būt i naudingas l ietuviškai 

išeivijai. Mano siūlymas abiems 
kardinolams atrodė priimtinas. 
Šio plano įvykdymui atsirado 
nenumatytų kliūčių. 

Visų pirma vysk. V. Padolskis 
į kongregacijos kvietimą perim
ti iš manęs vadovavimą kolegi
jai a t sakė neigiamai. Tik 
primygtinai kviečiamas ir tik su 
sąlyga, kad aš pasilikčiau prie 
jo vadovauti kolegijai, kai ir 
arkiv. J. Skvireckas pareikala
vo, kad aš pasilikčiau Romoje. 
Kongregacijai šį reikalavimą 
priėmus, atvyko 1950 m. gegužes 
pradžioje ir buvo paskirtas kole
gijos prezidentu, o aš pasilikau 
prorektoriaus titulu. 

Chicagoje 

Vysk. V. Brizgio persikėlimo 
reikalu į Š. Ameriką Šv. Sostas 
kreipėsi į Chicagos arkiv. kard. 
S. Stntch. į Bostono arkiv. 
Cushing Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir į Toronto arkiv. 
kard. McGougin (jei gerai at
simenu šiojo pavardę) Kanado
je, primenant, ar negalėtų 
sudaryti vysk. V. Brizgiui 
sąlygas apsigyventi vienoje iš 
šių trijų didžiųjų arkivyskupijų. 
Greitai ir pozityviai atsiliepė 
Toronto kardinolas. Jis numatė 
pavesti vadovauti Šv. Jono 
l ie tuviškai parapijai. JAV 
minėtieji kardinolai, greičiau
siai pasitarę su kitais vysku
pais, atsakė, jog ateiviams remti 
yra pasirengę padėti finansiš
kai, bet apie vysk. V. Brizgio 
kvietimą visai nutylėjo ir vienas 
ir antras. Kitaip sakant, davė 
suprasti, jog bevelytų jo ne
kviesti. Tada popiežius Pijus XII 
įpareigojo Apaštalinį delegatą 
Washingtone arkiv. A. Cicog-
nani nuvykti į Chicagą ir jo var
du asmeniškai paprašyti kard. 
Stritch pakviesti ir pasirūpinti 
apgyvendinimu vysk. V. Brizgio 
Chicagoje. Taip vysk. V. Brizgys 
ir apsigyveno Chicagoje 1951 
metais. Prisiglaudė pas seseles 
kazimierietes, kur ir dabar 
gyvena. 

Gyvenimo ir veiklos sąlygos 
Dievo palaimintoje Amerikoje 
nebuvo lengvos. Reikėjo būti ap
dairiam ir atsargiam, kad neuž-
gautum Amerikos vyskupų 
jautrumo neigiama prasme tau
tinių mažumų atžvilgiu. Reikėjo 
atidžiai laviruoti tarp senųjų ir 
naujųjų emigrantų lietuvių, nes 
tarp jų atsirado tam tikrų 
negeistinų priešingumų. Juos 
stengėsi išlyginti, palaikydamas 
artimus santykius su vienais ir 
antrais. Reziduodamas Š Ame

rikoje, vysk. V. Brizgys tapo 
skrajojančiu vyskupu. Lanke 
įvairiomis progomis gausias 
lietuviškos išeivijos kolonijas 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se. Kanadoje, o taip pat kituose 
kontinentuose: Pietų Ameriko
je . Aus t ra l i jo je i r pačioje 
Europoje. Rūpinosi l ietuvių 
išeivių, išsisklaidžiusių pasauly
je, dvasiniu ap ta rnav imu, bet 
taip pat socialiniu aprūpin imu 
ir tautine veikla. Lankydamasis 
pas vyskupus ir valdžios žmones 
prašė užtar imo ir pagalbos 
pavergtai Lietuvai. Šiuo būdu 
tapo labiausiai nekenč iamu 
asmeniu Kremliaus valdovų bei 
bolševikinių agentų tarpe. Vil
niaus ateistiniame muziejuje jo 
paniekai buvo sk i r tas a tskiras 
skyrius. Jau tai rodo. kiek vysk. 
Brizgys savo veikla buvo nau 
dingas Lietuvai ir pavojingas 
bolševikiniam pavergėjui. 

Koplyčios L i e t u v a i 
g a r s i n t i 

Vysk. V. Brizgys ėmėsi ini
ciatyvos įruošti dvi lietuvių 
koplyčias: vieną VVashingtono 
tautinėje Marijos šventovėje, o 
antrą Vatikane Šv. Petro bazi
likoje. Pirmoji buvo pašventin 
ta su didelėmis iškilmėmis 1966 
rugsėjo 4 d. Antroji buvo pa
šventinta paties popiežiaus Pau
liaus VI 1970 liepos 7 d. Tai du 
nelygstančios vertės paminklai 
kata l ik iškai Lie tuva i . Juos 
pastate vyskupas savo dideliu 
rūpesčiu tikinčiųjų lietuvių au
komis. 

Be to. jis prisidėjo prie įstei
gimo ir ilgus metus vadovavo 
Lietuvių Religinės šalpos įstai
gai, kuri sėkmingai veikia ir 
daug gero daro šelpiant Ba/ny 
čios veiklą Lietuvoje ir keliant 
pasaulio akyse Bažnyčiai daro 

mas skriaudas Lietuvoje. Jis 
vienintelis iš Lietuvos vyskupų 
aktyviai dalyvavo Vatikano II 
Bažnyčios susirinkimo paren
gime. Buvo narys vienos iš pa
rengiamųjų komisijų. Pačiame 
susirinkime per visas sesijas 
aktyviai dalyvavo diskusijose 
žodžiu ir raštu, ypač persekio
jamos Bažnyčios Rytų Europo
je atžvilgiu. 

Arkiv. J. Skvireckui ir vysk. 
V. Padolskiui mirus. vysk. Briz
gys ėme galvoti, jog būtų pra
var tu išeivijoje turėti dar vieną 
vyskupą. Tai pasiekti nebuvo 
lengva. Bet stebuklingu būdu 
Šv. Tėvas Paulius VI išimtiniu 
keliu patenkino tą prašymą ir 
p a s k y r ė vyskupu vieną iš 
pristatytų kandidatų, būtent P. 
Brazį.MIC. pavesdamas jam 
r ū p i n t i s Europos l ie tuvių 
sielovada. Vysk. P Brazys buvo 
konsekruotas vyskupu Romoje 
1963 vasario 14, Deja. Dievas 
greitai jį pasišaukė pas save. 
Mirė 1967 metais Romoje. Tada 
prašė paskirti kitą vyskupą 
toms pačioms Europos vyskupo 
pare igoms. P rašymas buvo 
išklausytas. Nauju vyskupu 
buvo paskirtas ir 1969 metais 
birželio 15 d. konsekruotas An
t anas Deksnys. Nors kai kas 
ėmėsi pastangų pristatyti kitus 
kandidatus, parinktus daugiau 
pasauliečių, bet Šv. Sostas 
parinko ir paskyrė, kurio norėjo 
Šv. Dvasia, ir jis buvo pats 
geriausias. Prisidėjo ir prie 
vysk. P. Baltakio paskyrimo 
vyskupu visai lietuviškai iš-
šeivijai. 

Penkiasdešimt metų vysku
pystes ilgas kelias. Retai kas 
t iek metų turi privilegiją eiti 
ganyto jo pa re igas . Už šią 
išimtinę malonę suteiktą vysk. 
Brizgiui turime dėkoti Dievui, 
kadang i jis per tuos ilgus 
ganvtojavimo metus tiek gero 
padarė sieloms, mūsų išeivijai ir 
Lietuvai, nors beveik pusę šimto 
metų yra išeivijoje. Tai yra 
Dievo duota brangi dovana 
Lietuvai, Lietuvos Bažnyčiai ir 
lietuviams išeivijoje. Jo širdis 
jau pavargus, nes tiek kentėjo, 
bet mes vis tiek linkime ir 
prašome Dievą, kad jį dar 
laikytų mūsų tarpe ir šviestų 
mums bei drąsintų mus sekti jo 
pėdomis, siekiant Dievui garbės 
ir mums bei mūsų tautai palai
mos. 

Telšių vyskupui besilankant. Iš 
kaires: Angelė Nelsienė. Telšių vysk. 
Antanas Vaičius ir Renata Pauliene 

MAŽĖS NUOSAVYBĖS 
MOKESČIAI 

Numatoma truputį sumažinti 
nuosavybės mokesčius Cook 
apskrity. Už namus, kurie o-
ficialiai įkainoti 70,000 dol. 
Chicagoje gali mokėti 11 dol. 
mažiau mokesčių. 

KAI LAISVĖ ŠVITO 
Žmonių menta l i t e t a s 

JUOZAS RUDZEVIČIUS 

17 

ir 9-tam Lietuvos kariuomenės pėst. pulkams. 9-tam pėst pulkui žymią pradžią davė Joniškėlio 
Kai 1919 m kovo 17 d. Šiauliuose kūrėsi karo apsaugos partizanų batalionas, kuris jau 1919 m. 

komendantūra, vieni savanoriai stojo j komendantūros rugpjūčio 18 d. buvo pasiųstas į Obelių rajoną ir u i 8 
dalinį, kiti jungėsi į pradėtą formuoti 3-čią pėstininkų dienų dalyvavo kovose vejant bolševikus už Dauguvos, 
pulką. Lietuviškų dalinių organizavimas vokiečiams Gruodžio 10 d. Lietuvos kariuomenes įsakymu Nr. 205. 
didžiai nepatiko Tai birželio 20-21 naktį jie užpuolė šis batal ionas buvo pavadintas 9 tu pėst. pulku. 

Bolševikai ir bermontininkai iš Lietuvos jau buvo 

arytas 
-vitinio 
yninio 

Pašvitinio vals. lietuviškas komitetas s 
1918.11.29. Apylinkėje įsigalėję raudonieji P 
vals. komiteto pašalinti neįstengė. Tada ka 

kančios jau pasiekė kraštutines Žeimelio vals. komunistų vadas Bušmana-1 
pasikvietė iš Bauskės raudonarmiečius. Pa ; ' 
subūrę milicijos pajėgas, 1919 m. sausio 16 di< 
Rinkūnų dvare esančius raudonuosius. Kaut> 
buvo sužeistas Adolfas Mažukna ir nukauta-
dras Vainauskas. Po šių kautynių raudoni*' 
nio lietuvių komitetą pakeitė komunistiniu rt-vkomu. 

Žuvusio A. Vainausko kraujas pažadino P; ' 
vals. vyrų ryžtą. Jie geriau susiorganizav 
vasario 7 d. komunistinį revkomą pašalin 
jo narius. Balandžio 3 d. sudarė lietuvių ap 
bą. Pašvitinio partizanų būrys išaugo į tvii 
karinį vienetą. Vėliau būrys išaugo į 150 partizanų 
dalinį. 

Sėkmingesnei apylinkės apsaugai atsk.'"- letovių 
partizanų būriai buvo suburti į kariškai ' rkomas 
kuopas. O šios, savo ruožtu, sudarė karin - 4 štabų 
komanduojamus batalionus. Minėtini P ežio ir 
Joniškėlio apsaugos partizanų batalioną: Karinėse 
operacijose jie veikė vieni arba kartu su regu.:.ūno8 ka-

ribas. 

Gorbačiovo užsispyrimas ne
duoti Lietuvai, Latvijai, Estijai 
la i svės ir nepr ipaž in t i jų 
nepriklausomybės jam nepa
deda. Tai tik silpnina jo pajėgas 
tautose. Gruzija ir Ukraina taip 
pat kalba apie laisvę. Ką jau 
kalbėti apie musulmoniškas 
Sibiro tautas, kurios niekad 
rusų negerbė ir jiems nenorėjo 
tarnauti . 

agalbą 
niečiai 
ą puolė 
ų metu 
eksan-
'ašviti-

919 m. 
suėmė 

^os šta-
'5 vyrų 

Tik jauni vyrai eina į rusų ka
riuomenę, nes savuose kraš
tuose jie neturi darbų. Laisvės 
norai ir tautų atgimimas Sovie
tų Sąjungoje yra toks gyvas ir 
toks gaivus, kad jokie Gorbačio
vo žodžiai ir jokie jo šalininkai 
net su Amerikos pagalba ne
galės įveikti. 

P. S. 

riuomenės daliniais. 
Ne mažesniu ryžtu šios srities vyrai ir i - uomenę 

savanoriais ėjo, o Šiaulių, Panevėžio. Jon -Kelio ap
skričių savanoriai davė pradžią trims: 3 r r.\, 4-tam vyriausybė jį apdovanojo Lačplėšio ordinu 

komendantūrą ir 3 pėst. pulko kareivines. Komen 
dantūra apsigynė, o 3 pulko kareivines jie užėmė, nes 
čia tebuvo 1 karininkas ir būrelis jaunų savanorių 
kareivių. Vokiečiai jų 10 nužudė ir 17 sužeidė. Bet tai 
3-čio pėst. pulko kovos dvasios nesunaik ino 
Nužudytieji, sužeistieji tebuvo jų pulko pirmosios 
kruvinos aukos, kurias savo dienomis pulkas sudėjo 
kovose už tėvynės laisvę. 

4-to pėst. pulko istorija prasidėjo, kai 1918 m. gruo
džio 29 d. ministeris pirmininkas M. Šleževičius Pane
vėžio srities apsaugos viršininku paskyrė kam. Joną 
Variakojį. Po dešimt dienų Panevėžį užėmė bolševikai. 
Karn. J. Variakojis su 11 savanorių traukėsi link Kė
dainių. Miestą pasiekė jau su 90 savanorių. Ten jo 
būrys išaugo į 200 dalinį, kuris vasario 7-9 dienomis 
kartu su kitais Lietuvos kariais kovojo prieš Kėdainius 
puolančius bolševikus. Per sekančius 3 men. kovojan
tis kar. J. Variakojo dalinys išaugo j atskirą Panevėžio 
batalioną, o gegužės 15 d batalionas jau kovėsi su 
bolševikais vaduojant savo gimtųjų žemių Panevėžio 
miestą. Tose kovose aktyviai dalyvavęs karn. (vėliau 
pulk.) J. Petruitis savo atsiminimuose lyg išmetinė-
damas rašo: „Mūsų karo grobį - kulkosvaidžius pasi 
ėmė Panevėžio batalionas". Rugsėjo 29 batalionas 
išaugo į 4 pešt. Karaliaus Mindaugo pulką ir dalyvavo 
kovose prieš bolševikus bermontininkus ir lenkus. 
Pulko vadas J. Variakojis už pasižymėjimą kovose ap
dovanotas dviem Vyčio kryžiaus ordinais, o Latvijos 

išvyti, tai šis besiformuojantis pulkas buvo pasiųstas 
į naujai susidariusį frontą prieš lenkus. Ten papildytas 
Ukmergės, Utenos ir kitais kariniais daliniais, išaugo 
į pilną 9 pešt. Lietuvos kunigaikščio Vytenio pulką. 

Anksčiau aprašytų kelių šios srities vietovių be
ginklių žmonių-milicijos-partizanų kovos, lietuviškos 
dvasios kunigų parama, apsaugos partizanų batalionai 
bei kariuomenėn einantieji savanoriai, jų žygiai, tėra 
tik dalis istorijos šios plačios srities gyventojų kruvino 
kelio į laisvę. Bet ir čia pateiktieji duomenys jau 
aiškiau kaip ilgi išvedžiojimai išryškina, koks didis lais
vės ilgesys liepsnojo šios srities žmonių mentalitete, 
kad laisvės jie siekė nebodami nei kraujo, nei gyvy
bių aukų. 

O kas galėtų dabar pasakyti, kuris už laisvę ginklą 
pakėlusių dalinių su didesniu dvasios pakilimu 
anksčiau pradėjo dainuoti Aukštaitijoje paplitusią, 
malonaus panevėžiečio Juozo Kaributo pateiktą, švel
niom realijom išpuoštą nostalginę Nerio dainą. 

Per lygius laukus šiapus Nerio, 
Kur patrankos daužo krantus . 
Žygiuoja kareivis per smėlį. 
Palikęs tėvų namelius. 

Namuose jo laukia mergele. 
Kada mylimasis sugrįš. 
J i laukia kas vakaras , rytas, 
Ir liūdi nuleidus akis... , R u s d a u g i a u ) 

I 
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BOSTONO ŽINIOS 
ST. SANTVARAS 

SVEIKSTA 

Rašytojas Stasys Santvaras, 
po atliktų tyrimų ligoninėje, su
grįžo į namus ir gydosi savo 
žmonos Alės globoje. Pilnai jė
gų vis dar neatgauna. Dėl silp
nos sveikatos j is negalėjo 
dalyvauti savo bičiulio Antano 
Gustaičio nei šermenyse, nei lai
dotuvėse. Gegužės 27 d., artimų 
bičiulių tarpe, rašytojas Stasys 
Santvaras paminėjo savo gimta
dienį. Nuoširdžiausi sveiki
nimai ir geriausi linkėjimai. 

ANT. GUSTAIČIO 
LAIDOTUVĖS 

Rašytojo Antano Gustaičio, 
staigiai mirusio gegužės 19 d., 
šermenys ir laidotuvės gegužės 
21 ir 22 dienomis sutraukė daug 
Bostono ir apylinkės lietuvių. 
Caspero laidotuvių namuose 
visą laiką aidėjo gedulinga 
muzika. Jos fone atsisveiki
nimas pradėtas klebono kun. 
Alberto Kontauto malda, o baig
tas giesme ,.Lietuva brangi". 
Ten Antano Gustaičio asme
nybę, veiklą ir kūrybą pa
ryškino buvęs jo mokinys Ro
mas Šležas, o atsisveikinimo 
kalbas pasakė: Bostono aukš
tesnios ios l i t uan i s t inės 
mokyklos mokinių vardu dr. 
Saulius Cibas, Moterų Federaci
jos Bostono klubo vardu Elena 
Vasyliūnienė, Amerikos Lietu
vių Tautinės sąjungos Bostono 
skyriaus vardu Juozas Rentelis, 
ALIAS Bostono skyriaus vardu 
inž. Romas Veitas, rašytojų var
du Jonas Rūtenis, LB-nės Bos
tono apylinkės vardu inž. Bru-
tenis Veitas. Žodį tarė velionio 
sūnus Algimantas Gustaitis ir 
vaikai t is Marius Gustai t is . 
Sūnus daut- paskaitė iš leidinio 
..Saulės šermenys" Antano Gus
taičio eilėraštį „Rauda". Atsi
sveikinimą pravedė „Laisvės 
Varpo" vedėjas Petras Viščinis. 
Ats isve ik in imo metu prie 
karsto garbės sargyboje budėjo 
Bostono aukštesniosios lituanis
tinės mokyklos buvę mokiniai. 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje šv. Mišias už miru
siojo sielą atnašavo ir pamokslą 
pasakė klebons kun. Albertas 
Kontautas. Po šv. Mišių miru
siojo palaikai palydėti į krema
toriumą. Vietoje gėlių, Antano 
Gustaičio įamžinimui Lietuvių 
Fonde lankytojai Caspero lai
dotuvių namuose suaukojo 
daugiau negu 2,000 dolerių. 

LAIMĖJO PREMIJA 

Kasmet konkurso keliu MIT 
skiria Carroll L. Wilson vardo 
4-5 premijas pateikusiems rim
tus tyrimo projektus. Šiemet 
viena tokių premijų, 4.000 dole
rių sumoje, teko Arui Sužie
dėliui iš Brocktono. baigiančiam 
MIT elektros inžinerijos 
mokslus. Premija jam pripa
žinta už projektą vykti vasarai 
į Lietuvą tyrinėti aplinkos tar
šos problemas. Šiuo reikalu 
Aras Sužiedėlis yra susisiekęs 
su Valdu Adamkum, kuriam 
Lietuvos aplinkos taršos reika
lai gerai žinomi, o taip pat su 
dr Vladu Daugėla, Kauno Poli
technikos profesorium, kuris 
Fulbright stipendijos pagrindu 
nuo praėjusių metų spalio mėn. 
dėsto Harvardo universitete. 
Pagal Aro Sužiedėlio projektą jo 
tyrimai Lietuvoje turėtų apim
ti: 1 Aplinkos taršos padarytus 
kraštui nuostolius, 2. gyventojų 
nuotaikas dėl aplinkos taršos; 3. 
dabartines valdžios programas 
ir politiką toje srityje; 4. žinovų 
sugestijas; 5 politines ir eko
nomines aplinkos taršos pasek 
mes. Tokios apimties tyrimai 
būtų naudingi Lietuvai, nes nu
šviestų aplinkos taršos Lietu

voje laipsnį, nustatytų, kokios 
programos toje srityje buvo sėk
mingos, o kokios — ne, ką ir 
kaip reikėtų daryti ateityje. 

A. CEKUOLIO 
PRANEŠIMAS 

Gegužės 24 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje „Gimtojo krašto" redak
torius Algimantas Čekuolis pa
darė platų ir aktualų pranešimą 
Lietuvos reikalais. Pranešimo 
klausyti atsilankė labai daug 
Bostono ir apylinkės lietuvių. 
Buvo gausu jaunosios ir vi
duriniosios kartos atstovų. Tai 
rodo. kad Lietuvos reikalais pa
vyksta sudominti vis daugiau 
jaunimo, kurio veikla yra dina-
miškesnė, labiau pritaikyta šio 
k raš to psichologijai ir 
polinkiams. 

Po trumpo įvado anglų ir 
l ietuvių kalba , p ranešė jas 
atsakinėjo į susir inkusiųjų 
klausimus. Tą gausų lietuvių 
susibūrimą filmavo televizijos 
7-tojo kanalo atstovai. Vakarą 
pravedė Gintaras Čepas, pri
mindamas reikalą peticijomis, 
te legramomis ir te lefonais 
spausti šio krašto prezidentą, 
senatorius ir kongresmanus, 
kad jie konkrečiau ir palankiau 
paremtų Lietuvos laisvės siekį. 

Algimantas Čekuolis iškėlė 
ne tik Lietuvos ryžtą atstatyti 
valstybingumą ir sutinkamus 
sunkumus, bet taip pat laisvo
jo pasaulio lietuvių galimybes 
padėti šiuo reikalu tautos ka
mienui tėvynėje. Jis ypač pa
brėžė reikalą ryškinti ameri
kiečių visuomenėje atvejus, 
kurie liečia ne tik lietuvius, bet 
ir amerikiečius, kaip žurnalis
tų išvarymas iš Lietuvos, net 
JAV diplomatų neįleidimas i 
Lietuvą ir 1.1. Tokiais faktais 
lengviau atidaryti amerikie
čiams akis, negu vien lietu
viams daromų skriaudų kėlimu. 
Algimanto Čekuolio atsakymai 
į klausimus buvo konkretūs, 
taiklūs, perduoti labai gyva for
ma ir vaizdžia kalba. Prieš 
publiką jis jaučiasi labai laisvai, 
sugeba užmegzti su ja kontak 
tą. 

daug prisidėjo prie Tautinės 
sąjungos Bostono sky r i aus 
namų įrengimo ir išlaikymo. 
Vė l i aus iu laiku jo žmonos 
sveikata sušlubavo. 

„LAISVĖS V A R P A S " 

Vienintelė l ietuvių greito 
viešo susižinojimo priemonė 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
y ra Laisvės Varpo lietuvių ra
dijo programa, perduodama lie
tuvių ir anglų kalba kiekvieną 
sekmadienį 9:00-10:00 vai. ryto 
iš radijo stoties WCAW — FM 
98 . Jos vedėju yra Pe t r a s 
Viščinis, 173 Arthur St., Brock-
ton, MA 02402, telefonas: (508) 
586-7209. Programos metu sku
biais reikalais skambinti j radi
jo stotį telefonu: (508) 587-9898. 
Žinias galima perduoti Faxu, 
s k a m b i n a n t telefonu: (508) 
586-7209. Tuo tarpu telefonas ir 
Fax yra toje pačioje telefono lini
joje, tad dėl žinių perdavimo 
Faxu reikia pirma paskambin
t i telefonu, prašant, kad būtų 
įjungtas Fax. 

P. V. 

L.M.F. BOSTONO KLUBO 
VEIKLA 

Lietuvių Moterų federacijos 
Bostono klubas kas mėnesį 

dieną vyko ir T a u t : n ; ^kų 
sąjungos suvažiavimas, t a i . . jie 
dalyvavo misų Mišiose Šv. 
Petro parapi oje So. Bostone. 
Mišias aukoje vyskupas Paulius 
Baltakis, koruelebruojant kun. 
Albertui Kon'.autui ir kun. An
tanu i Baltrašiūnui. Giedojo 
viešnia iš Ca.ifomijos, solistas 
Benediktas Povilavičius ir 
kompozitoriaus J e r o n i m o 
Kačinsko chorinė grupė. Tu
rėjau garbės šv. Mišių auką 
nešti kartu su dr. Kriaučeliūnu, 
kuris atstovavo ir vadovavo tau
tininkų sąjungai, o Mišioms 
pasibaigus, jis tarė nuoširdų 
padėkos žodį vysk. Baltakiui. Po 
Mišių Moterų federacijos narės 
ir svečiai mkosi j salę po 
bažnyčia Motinos dienos švęsti. 

Šventėme mūsų visų motiną 
Tėvynę. Numatyta paskai ta 
buvo sutrumpinta iki kelių 
sakinių, o meninė programa, 
kurią atliko sol. Benediktas 
Povilavičius buvo t ik trijų 
dainų. Skubėta, nes likimas 
mums ats iuntė svečią iš 
Lietuvos, A'.^irdą Račinską, 
Vilniaus universiteto geo
grafijos profesorių. Apie A. 
Račinsko atvykimą sužinota 
kelias diena: prieš Motinos 
dienos minėjimą. 

Profesorius Algirdas Račins-
kas vaizdžiai pasakojo apie savo 

rengia paskaitas So. Bostono tremtį Sibire į kurią pateko 

TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO 
ĮVYKIU MINĖJIMAI 

LB Bostono apylinkės rengia
mas Tragiškųjų birželio įvykių 
minėjimas įvyks birželio 10 d. 
Jis pradedamas 10:15 vai. ryto 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone šv. Mi-
šiomis. Tuoj po Mišių, salėje po 
bažnyčia — vyks iškilmingas 
susirinkimas, kuriame kalbės 
kun. Sigi tas Tamkev ič ius , 
Kauno kunigų seminarijos dva
sinis vadovas, buvęs politinis 
ka l inys . Minė j imas bus 
papildytas dar kita programa, 
pritaikyta tų įvykių išryškini
mui. 

Tą pačią dieną minėjimas ren
giamas ir Brocktone. kur kalbės 
Nijolė Sadūnaitė. buvusi Sibiro 
tremtinė, aktyvi kovotoja už 
Lietuvos laisvę. Ten minėjimo 
pirmąją dalį sudaro šv. Mišios 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje už Sibiro kankinius, o 
antrąja dalį — tuoj po Mišių 
susirinkimas salėje po bažnyčia 
su Nijolės Sadūnaitės kalba. 
Minėjimą rengia LB-nės 
Brocktono apylinkė. 

IŠSIKĖLĖ 

Leonas ir Magdalena Lend-
raičiai. gyvenę So. Bostone, par 
davė namus ir gegužės 27 d. 
išsikėlė į Lemonto lietuvių 
telkinj prie Chicagos pas savo 
sūnų Jurgį. Gyvendami So. Bos
tone. Lendraičiai gyvai reiškėsi 
lietuviškoje veikloje. Savo dar 
bu Leonas Lendraitis save netu 

L i e t u v i ų Pi l iečių klubo 
direktorių kambaryje. Balan
džio 29 dieną Liuda VVeingar-
t i enė skai tė paska i tą apie 
Medjugorje, Jugoslavijoje, kur 
Dievo Motina Marija pasirodė 
jaunuoliams. Vietovė pragarsėjo 
ir dabar ją lanko žmonės iš įvai
rių pasaulio kraštų. Medjugorje 
aplankė ir lietuvių grupė, kun. 
Trimako vadovaujama, daly
vaujant ir kun. Jonui Bace
vičiui, pranciškonų vienuolyno 
vyresniajam iš Kennebunkport, 
ME. Dalyvavo ir Liuda Wein-
gartienė. Liuda padarė daug 
skaidrių ir savo vyro dr. Wein-
garto padedama tas skaidres 
rodė. Skaidrės ir paskaita buvo 
apie Jugoslaviją bendrai ir 
Medjugorje. Pradžioje buvo 
rodomoas Jugoslavijos vietovės; 
tai gražus ežerų kraštas. Seni 
mies ta i su s i au romis gat
velėmis, seni dideli namai ir 
ypač gražūs buvusiųjų valdovų 
rūmai . Toliau sekė pati Medju
gorje vietovė. Matėme kalną, 
kurį lanko daugybė žmonių, 
m a t ė m ir porą j aunuo l ių , 
kuriems Marija pasirodė. Po 
p a s k a i t o s vyko diskusi jos, 
kuriose dalyvės, lankiusios 
Medjugorje pareiškė savo iš
gyvenimus. Gale paskaitos susi
r inkus ios sukalbėjo rožinį, 
pagerbdamos Švč. Mergelės 
Marijos norą. Po paskaitos buvo 
vaišės ir pabendravimas. 

EI. Vasyliūnienė 

būdamas 19 m. amžiaus. Su juo 
į Sibirą buvo atvežta maždaug 
to paties amžiaus 15 jaunuolių 
iš kurių liko gyvi tik penki. J is 
papasakojo apie sunkiausius 
laikus Lietuve je. Jo kalba buvo 
įdomi, ka ip ir filmas, kur buvo 
rodomi Lietuvos m i e s t a i , 
kaimai bendras l i e tuvos 
gyvenimas. J^ atvežė ir Sibiro 
žemėlapį, kuriame buvo nurody
tos koncentracijos stovyklos, ku
riose lietuviai gyveno. Šį 
žemėlapį įsigijo bostoniškiai 
tikslu jį padovanoti Alkos 
muziejui. Prelegentas turėjo 
įvairių nuotraukų iš Lietuvos, 
ir jas buvo ga'.ma įsigyti. Prele
gentas dar gai kalbėjosi su 
susirinkusiais, atsakinėjo į jų 
klausimus. 

Motinos dienos minėjimą 
ruošė valdybos narės, o visos 
klubo nares prisidėjo savo pro
duktais ir darbais. 

Elena Vasyliūnienė 

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
SEIMAS 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos XXI seimas gegužės 
12-13 dienomis vyko Holiday 
Inn. Randoiphe, tarp Bostono ir 
Brocktono. Jo paruošiamuosius 
darbus atliko Bostono skyriaus 
pirmininko Juozo Rentelio va
dovaujama komisija. Seime 
sprendžiamu balsu dalyvavo 47 
atstovai iš 12 skyrių, veikiančių 
įvairiose vietovėse nuo Bostono 

iki Californijos ir Floridos. 
Seimo svečiais buvo Lietuvos 
tautininkų s-gos pirmininkas 
Rimantas Matulis ir Juozas En-
čeris, p a s k u t i n i s korp! 
Neo-Lithuania pirmininkas ne
priklausomoje Lietuvoje, ilga
m e ;.s Sibiro tremtinys. 

imą sveik ino Lietuvos 
g( aeralinis konsulas Anicetas 
Simutis iš New Yorko, Lietuvos 
garbės konsulas Vytautas Čeka
nauskas iš Los Angeles, Vliko 
pirmininkas dr. Kazys Bobelis 
iš Floridos, Šaulių sąiungos pir
mininkas Mykolas Abarius iš 
Detroito, SLS prezidentas dr. 
Vytautas Dargis :š Chicagos, ir 
kiti. Iškilmingame atidarymo 
posėdyje garbės nariais pakelti: 
rašytojas Stasys Santvaras, 
Teodoras Blinstrubas, Mečys 
Valiukėnas ir Antanas Mažei
ka, o Antanui Juodvalkiui 
paskirta 500 dol. premija. Seimo 
darbo posėdžiams vadovavo pre
zidiumas, kurį sudarė Jonas 
Petronis iš Los Angeles, Emili
ja Bulotienė iš Detroito ir 
Romas Veitas iš Bostono. Seimą 
pradėjo ir užsklendė ligšiolinis 
sąjungos pirmininkas dr. Leo
nas Kriaučeliūnas. 

Seimo pabaigoje priimtos rezo
liucijos, k u r i a s rezoliucijų 
komisijos vardu pateikė Teodo
ras Blinstrubas. Seimas baigtas 
Lietuvos himnu. 

I naują sąjungos valdybą iš
rinkti: dr. Povilas Švarcas (pir
mininkas), Rūta Šakienė, Jonas 
Petronis, Karolis Milkovaitis 
ir Ramūnas Bužėnas — visi iš 
Californijos. 

Gegužės 12, vakare įvyko 
pokylis, kur iame pagerbtas 
Vliko pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis. Apie jį kalbėjo inž. 
Eugenijus Bar tkus . Meninę 
programą pokylyje atliko sol. 
Janina Čekanauskienė, sol. Sigu
tė Trimakaitė (iš Lietuvos), 
kurioms akompanavo komp. Je
ronimas Kačinskas, o taip pat 
rašytojas Antanas Gustaitis. 

CLASSIFIED GUIDE 

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS 

L.M.F. Bostono k lubas 
kasmet ruošia Motinos dienos 
minėjimą. Šįmet minėjimą 
ruošėme gegužės 13 dieną. Tą 

NEW JERSEY, NEW YORK - "Lietuvos Atsiminimai", pir
madieniais nuo 8 Iki 9 v.v. i i Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. "Music of Lithuanla" programos, vedamos 
anglu kaiba.lš tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdimos nuo 7:30 iki 8 v. v. Dr. J. J. Stukas — direktorius, 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753 - 5636. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

AR GALIMA GYVATES 
PAKERĖTI MUZIKA 

Daug pasakojama apie tai. 
kaip nuodingosios gyvatės pa
klūsta dresiruotojams, grojan-
tiems pučiamaisiais muzikos in
strumentais. Paaiškėjo, kad 
gyvačių kerėtojai, nešiojantys 
su savimi pintinėse kobras, 
visiškai nepakeri šių šliužų, o 
tik naudojasi jų lėtumu. Foku
sininkai specialiai parenka 
tokias gyvates, kurios gali ilgai 
laikyti galvą vertikaliai. Kerė
tojas vedžioja fleitą, o suerzin
tas gyvūnas, laikydamas ver
tikaliai iškeltą galvą, sukinėja ją 
įkandin judančios fleitos. Jokių 
garsų gyvate negirdi, nes ji 
neturi klausos aparato ir netgi 
ausų skylučių. 

RE/MAX 
REALTORS 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (staiga, prašome 
paminėti. Kad esate arba,norrte būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

B MIS, KOMPIUTERIŲ 
pagaica galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste T priemiesčiuose Sąži-
r.nga' patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BE;.u-BACE REA..TORS 

INCOME TAX - INSUMNCe 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išiavinti \' patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris. 
PerKame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietinė įstaiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

I letuviams žinomas ir patikimas vardas. 

L3 MIS, 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardavime. Kreiptis tel. (312) 
767-0600 arba (312) 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaskl Rd. 
Ona Stop Raal Estata 

OAK LAWN CONOO FOR SALE 
PARKSHIBE SOUTH — 2nd FL 

OPEN HOUSE SAT & SUN 1-4 pm 
VVeeKdays by appointment 708-423-9234 
2 bedr. 2 bth. 2 c. gar. Under $9C,000 

4102 W 99th St. 
Speak Engiish when calling 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 378-5996 

10%—200/o—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — G A 4-8654 
^ j r 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

" A T T E N T I O N : GOVERNMENT 
S E I Z E D VEHICLES from $100 
Fords, Mercedes. Corvettes. 
Chevys. Surplus Buyers Guide (1) 
602-838-8885, Ext. A-7765. 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimams, Realtor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

Nauji leidiniai 

Dr. Petras Ironis Jokubka yra pa
ruošęs spausdinimui savo trijų jtomų 
anglų kalboj parašytą knygą antrašte 
„American Nationalrty and ANO." 
Dabar greit pasirodys jos pirmas 
tomas, kurio išskirtinis pavadinimas 
yra „Political Parties". Antras 
tomas, kurie išskirtinis pavadinimas 
yra „Amerikos Vidaus ir Užsienio 
Poli t ika", jau išleistas.. Kaina 
minkštais viršeliais 15 dol.. kietais — 
20 dol. šią knygą galima gauti 
..Drauge" arba pas autorių, (tai. 
776-7989). Ketvirtoji knyga, kuri yra 
parašyta lietuvių kalboj yra lengvesnio 
turinio. Jos antrašte — „Uolėtas 
Kelias j Tobulybe/*, ši knyga yra 
paties autoriaus išversta į anglų kalbą. 

Jei pirmose trijose knygose yra 
keliamos aikštėn visos amerikiečių 
blogybės ir siūloma efektyvios 
priemonės, kaip su tomis blogybėmis 
kovoti, tad ketvirtoje knygoje 
aprašoma gyvenimas vienos pavyz
dingos šeimos, kuri kovoja su tomis 
blogybėmis praktiškame gyvenime. 

Plati lietuvių visuomenė kviečiama 
prisidėti prie šio milžiniško darbo. Me
cenatams, kurie paaukos bent 20 dol.. 
bus pasiųsta pagal pageidavimą viena 
iš keturių knygų. Pinigus siųsti; Dr. P. 
Jokubka, 7125 S. Mozart St., 
Chicago, IL 60629. 

fcfl midlcinc! Fccler cil 
• " * " ^ Savmgs and Loan Associat ion 

75 metus aptarnauja lietuvius 

> M W « « } » & 

A TLAIDAI/hithuūnian 
pilgrimages 

Indėliai iki $100.000.00 
Apdrausti Federalinės valdžios 

MARŪUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEvV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

EEE 
LENOER 

,,ATLAIDAI — Uthuanian Pilgrimages" — Loyotos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje. Knygai (žardas parašė 
Mykolas Drunga. Česlovas Grincevičius. Laima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys Išleista dviem kalbom — angliškai ir lie
tuviškai Verta turėti sau ir padovanoti kitam, ypač svetim
taučiui Gaunama ..Drauge", kaina su persiuntimu 27 dol. 
Illinois gyventojai dar prideda 2 dol. valstijos mokesčio 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

( 



„HOTLINE" VEIKLOS 
APŽVALGA 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Lemont, 111. 

Gegužės 24 d. vėl buvo su
šauktas „Hotline" komiteto ir jo 
paga lb in inkų posėdis. Kaip 
ankstyvesniuose pasitarimuose, 
ta ip ir š iame dalykiškai, be 
jokių nukrypimų j neesmines 
diskusi jas , pa s i s aky ta apie 
nuveiktus darbus ir svarstyta 
ar t imiausia veikla. 

Džiugiai buvo pr i imta žinia, 
kad pirmoji insulino siunta grei
tai pasiekė Lietuvą ir jau gauta 
p a d ė k a i š pa t i e s L ie tuvos 
sveikatos apsaugos ministerio J. 
Olekos. „Hot l ine" komiteto 
na rė Pranė Šlutienė, kurios 
rūpesčiu t a i buvo įvykdyta, 
pranešė , jog yra gavusi iš 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
l a i šką . L a i š k e p a ž a d a m a , 
i š k i l u s r e i k a l u i , padė t i 
medikamentų s iuntas perduoti 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui. 

Vaist ininkai Sigutė Mikru-
t ienė ir Algis Ankus referavo 
apie jų kontaktus su Amerikos 
vais tus gaminančiomis įmo
n ė m i s . Su k e l i o m i s j a u 
tar iamasi konkrečiai, tačiau, 
kol bus s u t v a r k y t a v i sa 
biurokratija, kuri joms nėra 
skubi, mūsų vaist ininkai pata
r i a nede l s i an t o r g a n i z u o t i 
medikamentus visomis įma
nomomis priemonėmis. 

Pasaulio lietuvių gydytojų są
jungos sekretorius dr. Aloyzas 
Pakalniškis pranešė, jog deda
mos pastangos susisiekti su 
visais l ie tuviais gydytojais, 
kurie galėtų paaukoti ne tik 
vaistus, bet ir sur inkt i iš savo 
ligoninių a t l iekamus chirur
ginius ins t rumentus . įvairius 
tvarsčius ir pan. 

Laima Petroliūnienė, Jonas 
Kasčiukas, Petras Jokubauskas 
ir kt. pažadėjo ir toliau būti ryši
ninkais , koordinatoriais ta rp 
„Mercy lift to L i thuan ia" ir 
įvairiomis įstaigomis. Jurgis 
R i škus t ę s i a visos veiklos 
derintojo pareigas. Bendrai, visi 
dalyvavę posėdyje y ra apsiėmę 
vienokias a r kitokias pareigas. 
Pranė Šlutienė, R. N., sakė, jog 
gavusi telefoninį pranešimą iš 
Lietuvos, sakantį , kad šiuo 
metu ten didžiausias pareikr.u 
vimas y ra Amoxicillin vaisto. 
Tą pačią žinią patvirt ino ir Jur
gis Lendrai t i s . P . Šlut ienė 
pranešė, kad šie vaistai j au 
nupirkt i ir tuoj bus išsiųsti 
Lietuvos ligoniams. 

Rimas Gulbinas, j au 25 metus 
dirbantis transporto srity, pa
tvirt ino, kad t ikra i „Hotline" 
gauna veltui sunkvež imius 
visoms med ikamen tų dona 
cijoms suvežti į paskirtą vietą. 
Visų komiteto nar ių nuomone 
t iksl iausia būtu, kad aukotojai 
p a s i n a u d o t ų š ia ga l imybe , 
nežiūrint kokia organizacija 
medikamentus renka. Visi juk 
stengiasi Lietuvai padėti, todėl 
nereikia skaldytis, nes visus 
jungia vienas ir tas pats tikslas. 

Posėdyje buvo išreikštas susi
rūpinimas, kad medikamentai 
būtų proporcingai padalinti 
visoms Lietuvos ligoninėms, nes 
ne tik Vilniuje, Kaune ar 

Klaipėdoje vaistai reikalingi. Jų 
lygiai taip pat stinga Mari
jampolėje, Šiauliuose ir kituose 
dar mažesniuose miestuose. 
Todėl ir kreipiamasi į Raudonąjį 
Kryžių tiksliam vaistų aprūpi
nimui visiems Lietuvoje sunkiai 
sergantiems. 

„Mercy lift to Li thuania" 
komitetas ir visi talkininkai 
pasisakė, jog jiems svarbūs visi 
l i e t u v i a i l igoniai , kad j i e 
n e r e m i a a t sk i rų konfesijų, 
partijų, organizacijų a r išskir
tinų Lietuvos gydytojų, todėl jie 
stengiasi bendradarbiauti su 
visais medikamentų rinkėjais ir 
jau anksčiau yra glaudžiame 
kontakte su Brookdale Hospital 
tyr imų skyriaus viršininku dr. 
Jonu Gintautu. 

Malonu pažymėti, kad „Hot
l ine" pastangomis senatoriai 
Paul Simon ir Allan J . Dixon 
pažadėjo įvesti senate rezoliu
ciją, kurioje siekiama 2 milijonų 
doler ių paramos medicinos 
pagalbai Lietuvai. Šį faktą 
viešai pareiškė sen. P. Siir.cn, 
kalbėdamas Lemonte sureng
tame „Lithuanian freedom day" 
mitinge gegužės 20 d. 

Šalia „Mercy lift to Lithua
n ia" — medikamentų rinkimu, 
„Hotl ine" ir toliau tęsia žinių 
telkimo bei jų perdavimo veiklą. 
Kviečiami visi galintieji šiame 
darbe talkininkauti. 

Gražu, kad „Hotline" pavyz
džiu medikamentų Lietuvai 
r inkime pradėjo sekti įvairios 
organizacijos, komitetai, fondai, 
pavieniai asmenys. Keista t ik . 
kad jau darosi akivaizdi konku
rencija, tarsi būtų labai svarbu, 
kieno vardu rinkliava vyksta. 
Užuot sutelkus viską ten, k u r 
p r a d ė t a s ir t i k r a i r i m t a i 
vykdomas darbas, dabar klai
dinami aukotojai ir smulki-
namasi lyg ir garbes troškuliu. 
Šiuo taip įtemptu ir spren
džiamu Lietuvos likimo klau
simo laikotarpiu mes visi turė
tumėm ypatingai būti vieningi 
ir pakan tūs vieni kitiems. 

Šalia medikamentų yra dar 
daugybė įvairių reikmenų, ta ip 
p a t b ū t i n ų Lie tuva i . Pvz. 
ga lė tų mokyklos, organiza
cijos, klubai ir kt. pasiskirstyti 
darbais — vieni r inktų atlie
k a m u s žmonių akinius, kiti — 
būtiną kūdikiams negendamą 
maistą, vitaminus, dantų pastą 
ir šepetukus, rašomas priemo
nes, net žaislus... ir t.t. Projektų 
galėtų būti nemažai ir visai 
realių, prieinamų mokykloms, 
moksleivių organizacijoms, net 
ir švietimo tarybai, kuriai la
b i a u s i a i t u r ė t ų r ū p ė t i 
humanitarinė pagalba Lietuvai. 

Visi viliamės ir tikime, kad 
blokada nesitęs dešimtmetį, o 
ja i pasibaigus turėtum turėt i 
j au suruoštas siuntas nualintos 
tėvynės žmonėms. Būtų net juo 
kinga. jei tik tada pradėtumėm 
posėdžiauti ir svarstyti apie 
būsimą įvairiopa paramą bei pa 
galba Lietuvai. 

Koresp . D. 

BAIGĖME MOKSLO 
METUS 

Gegužės 19 d. Maironio litua
nistinė mokykla užbaigė 30-sius 
mokslo metus. Mokykla buvo 
įkurta 1959 m. su dešimt 
mokinukų ir pirmaisiais metais 
pamokos vykdavo mokyklos 
įkūrėjos Onos Abromaitienes 
namų rūsyje. Šiais mokslo 
metais mokyklą lankė 165 
mokiniai nuosavose Lietuvių 
centro patalpose. 

Užbaigimo iškilmes pradėjo 
mokyklos vedėja Laima Trinkū-
nienė, pasveikindama visus 
susir inkusius ir a t sk i r a i 
padėkodama kiekvienam moky
tojui, įdėjusiam daug triūso be
dirbant lituanistinio švietimo 
darbą. Jų rankose pražydo 
gėlytės — padėkos ženklan. Taip 
pat apdovanotas ir nuolatinis 
mokyklos fotografas, visuomet 
besišypsantis už savo foto apa
rato — Liudas Volodka. 

Kiekvienas mokyojas apdo
vanojo geriausius savo klasės 
mokinius ir tuos, kurie nepralei
do nė vienos pamokos. Štai 
geriausi mokyklos mokiniai: 3 
skyrius — Aušra Norušytė ir 
Justinas Sadauskas; 4 skyrius 
— Daina Paulikaitė ir Irutė 
Masiulytė; 5 skyrius— Audra 
Kazlauskaitė. Lina Lendraitytė, 
Saulius Petroliūnas; 6 skyrius 
— Vytas Ringus. Diana Gulbi-
naitė, Jonukas Paulikas; 7 sky
rius — Marius Paulikas; 8 sky
rius — Daina Kazlauskaitė ir 
Janina Braune: gimnazija I — 
Lora Krumplytė; gimnazija II — 
Ramunė Barkauskaitė. Iš spe
cialių lietuvių kalbos klasių 
labiausiai pažengę mokiniai: 
Laura Dagytė, Laura Joku-
bauskaitė ir Gintis Nedas. 

Susirinkusiems buvo prista
tyti 6 gimnazijos abiturientai — 
Ramunė Barkauskaitė, Romas 
Blažys, Vilija Januškytė, Vida 
Kazlauskaitė, Kastytis Šo-
liūna?, Stasys Valinskas ir 11 
aštu.ito skyriaus abiturientų — 
Kęstutis Barkauskas, Janina 
Braune, Monika Gylytė. Nida 
Januškytė, Mikas Jesevvitz, 
Erika Jokubauskaitė, Daina 
Kazlauskaitė, Kristina Mažei
kaitė. Vincas Nalis, Rimas Ra
dzevičius ir Daina Volodkaitė. 

Aštunto skyriaus mokinės 
įteikė dovaną savo mokytojai 
Živilei Šilgalienei, kuri pasi
džiaugė, kad ši klasė buvo ypa
tingai gera ir darbšti. 

Gimnazijos abiturientų vardu 
atsisveikino Kastytis Šoliūnas, 
paminėdamas, kiek daug naujo 
įvyko lietuviškame gyvenime 
per paskutinius porą metų — 
mokykla persikėlė į naujas 
patalpas, mokiniai konkrečiai 
kovoja už Lietuvos išsilais
vinimą, dalyvaudami demonst
racijose, dirbdami „Lithuanian 
Hotline". Abiturientai įteikė 
gėles savo mokytojoms Janinai 
Mozoliauskienei ir ses. Margari
tai, o taip pat vedėjai Laimai 
Trinkūnienei. Ses. Margarita 
pabrėžė, kad abiturientams 

labai imponavo šiomis dienomis 
kuriama Lietuvos istorija. 

I sveikintojų eilutę buvo 
iškviesti mokyklos įkūrėja Ona 
Abromai t i ene . Ju rg io Ma 
tulaičio misijos kapelionas kun. 
L. Zaremba, Janina Mozoliaus-
kienė, ses. Margarita. Rūta 
Končienė, Živilė Šilgalienė, 
valdybos pirm. Rimas Doman-
skis, LB Lemonto apylinkės 
pirm. Kęstutis Sušinskas. Abi
turientams įteikti mokyklos 
baigimo pažymėjimai ir po 
geležinį v i lką su t a u t i n e 
vėliavėle. 

Žodį tarė pirmoji mokyklos ve
dėja Ona Abromaitiene. pasi
dž iaugdama graž ia i s abi
turientais ir į juos prabildama 
š ia i s žodžiais: „Mylėk i t e 
Lietuvą — jūs mūsų ateitis. Va
lio visiems, padedantiems šią 
mokyklą išlaikyti*. 

LB Lemonto apylinkės pirm. 
Kęstutis Sušinskas palinkėjo 
abiturientams, kad su mokyklos 
užbaigimu tegu nesibaigia jų 
pareigos Lietuvai. Teskleidžia 
j ie pasaulyje ž in ias apie 
lietuvius. 

Vedėja Laima Trinkūniene 
taip pat priminė abiturientams 
branginti lietuvišką liepsnelę 

Tėvų komiteto pirm. dr 
Vitalija Vasaitienė padėkojo 
darbščiam tėvų komitetui: Ša
r ū n u i Va l iu l iu i . P r a n u t e i 
Domanskienei, Laimai Petroliū-
nienei, Ritai Riškienei. Otilijai 

K a s p a r a u i e n e i ir Lilei 
Mažeikienei. Ji uždegė tris 
dešimt žvakučių, simbolizuo 
jančių trisdešimt nueitų mokslo 
metų ir pakvietė sugiedoti 
mokyklai „Ilgiausių metų". 

Trisdešimtmečio proga išleis
tas gražus metraštis, redaguo
tas Rasos Poskočimienės ir Ag 
nes Ka t i l i šky tės . Audronė 
Norušienė atliko surinkimo dar 
bus. Dalia Šlenienė nupiešė 
viršel į . N u o t r a u k o s Liudo 
Volodkos, Algio Mockaičio ir iš 
privačių archyvų. Spausdino 
Valentino ir Silvijos Krumplių 
spaustuvė ..Questar Printing" 
Mokinių rašiniai ir piešiniai su 
rinkti į rinkinį „Laisvės var
pai". 

Linkime abiturientams švie
sių tolimesnių mokslo dienų ir 
neužmiršti, kad lietuviais esate 
užgimę, lietuviais turite ir būt. 

Sniegą Masiul ienė 
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KULTŪRINES 
PROGRAMOS 

Chicagos parkų būstinėse ir 
įva i r iose miesto dalyse 
s t e n g i a m a s i organizuot i 
kultūrines programas. Music 
chorale salėje. 5649 W. 63 St. iki 
birželio 19 d. savaitgaliais mė
gėjų t e a t r a s — Southvvest 
Theatre — stato komediją — 
farsą „Doctor". sukurtą W. Van 
Zandt ir J. Milniore. Kai kurie 
vaidintoja atvyksta iš šiaurinės 
miesto dalies. 

Brangiai 

A.tA. 
MOTINAI-UOŠVEI 

mirus, sūnų VYTAUTĄ KAVOLĮ, marčią RITĄ, anū
kus ir visus ar t imuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Santara-Šviesa 
Metmenys 
A. Mackaus knygų leidimo fondas 

A.tA. 
BRONIUI STRIKAIČIUI 

mirus, jo sūnui LEONUI, dukrai BIRUTEI VISKAN
TIENEI ir jų šeimos nar iams reiškiame gilią, nuošir
džią, šaulišką užuojautą. 

Vyt. D. Šauliu Rinktinės valdyba 
ir nariai 

Dalia Maironio lituanistines mokyklom abiturientų u^bai^imo įAkiimese lemont* 

A.tA. 
ONAI GRIŠKELIENEI 

mirus ūdinčius vyrą PETRĄ, dukrą LIUDĄ, sūnus 
RIMANTĄ ir KĘSTUTI, seserį GENE MODESTA 
VIČIFNE ir k i tus gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

0. Aleknienė 
L E. Andriai 
J Antanaitienė 
J. Aušra 
H R. Bacūnas 
0 Brauklienė 
V Grėbliūnas 
•J Gruzdąs 
S •/. Jazbučiai 
I V. Jokšai 
E Jonušienė 
0 Juodikienė 
A Juknevičius 
l Karpavičienė 

Kasulaitis 
D J- Kaunaitės 
J J. Kay 
K K. Kodačiai 
L Kereševičienė 

Krausienė 
\ D. Liaugminai 
'• Lopez 

Maurukas 
\f Miščikienė 

Miarr Fla. 

V. Norvaišienė 
S. Petravičienė 
K. S. Radvilai 
Z. S. Ramanauskai 
V. R Ramfinai 
F. H. Sabai 
B. S. Sakalai 
K. Sakalienė 
V. Saladžius 
B. O. Sergaučiai 
M. Steikūnienė 
G. Stepulionierif 
I. Stongvilaite 
A. Šatienė 
K. S. Šeputos 
P. O. Šilai 
M. Šimkienė 
A. 1. Šimkai 
V. Šukienė 
V. A. Taurai 
V. V Tumasoniai 
J. O. Vaičekoniai 
M. Vitkus 
L. Vykintienė 
J. J. Žebrauskai 

Mielam draugui ir maloniam kaimynui 

A.tA. 
Vet. Gyd. JUOZUI SKAUDŽIUI 

mirus, giliam liūdesy likusią jo mylimą žmoną 
SALOMĖJĄ ir dukreles JŪRATE, VIDĄ ir NI JOLE 
su šeimomis bei ki tus gimines ir ar t imuosius gi l ia i , 
nuoširdžiai užjaučiame ir ka r tu liūdime. 

Jonas Kriščiūnas su šeima: 
Algirdas, Kęstutis. Mindaugas ir 
Aušrelė KrišČiūnaitė-Padalino 

A.tA. 
ALBERTUI ROŽĖNUI 

iškeliavus Amžinybėn, žmonai KASTUTEI, d u k r a i 
GAILYTEI, visų šeimoms, giminėms ir art imiesiems 
reiškiame gilią užuojautą. 

Moterų ..Seklyčia" 

Hot Springs. Ark. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICACzOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southvvest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
C hk-ago. Illinois 60629 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 604ro 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 30th Avenue 

Cicero, Illinois b()650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 9Ml Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pas iek t i 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PFTKUS 
DONALD A. PETKUS 

OONALD M. PETKUS 
LAVVRFNCF C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 5 0 A ve . . C i c e r o , I l l i n o i s 

PATARNAUJA CHICAUOJE BEI PRIKMIKSCIl'OSE 
Tel . (708) 652-5245 

I 
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x A. a. Stasys Gaučias , ilga 
mėtis Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos kape l i onas , mirė 
birželio 4 d. Šv. Kryžiaus ligo
ninėje. Velionis buvo gimęs 
1913 m. lapkričio 12 d. Kunigu 
įšventintas 1937 m. balandžio 3 
d. Yra dirbęs Cicero, Lemonte ir 
kt. Yra išvertęs iš lietuvių 
kalbos A. Kučo „Archbishop 
George Matula i t i s ' . Liko jo 
brolis William ir artimi draugai. 
Pašarvotas Petkaus Marųuette 
laidojimo koplyčioje ketvirta
dienį, birželio 7 d., penktadienį, 
birželio 8 d., perkeltas į Šv. 
Kazimiero vienuolyno koplyčią, 
laidojamas šeštadienį, birželio 9 
d., po 10:30 vai. šv. Mišių Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

x Mokytojų, tėvų ir jau
nimo studijų savaitėje , kuri 
bus rugpjūčio 5-12 d. Dainavoje, 
Apolinaras Bagdonas, Pedago
ginio instituto lektorius, skaitys 
paskaitą „Vaižgantas Žemai
tijoje". Jau laikas studijų savai
tei registruotis 312-585-2629. 

x Kun. P e t r a s Ban iūnas , 
OFM, ,,Darbininko" administ
ratorius, birželio 2 d. minėjo 
kunigystės 50-ties metų sukak
tį. Jubiliatas yra gimęs 1912 m. 
rugsėjo 1 d. Kunigu įšventintas 
Italijoje. Italijoje yra labai daug 
pagelbėjęs lietuviams, pateku
siems į nelaisvę arba pasiliku
siems Italijoje. 

x Dr. A r v y d a s Maton is , 
WTlbraham, Mass., Liuda Petra
vičius, Putnam, Conn., Loreta 
Gvazdinskienė, Dovvners Grove, 
111., V. Rakauskas, Melrose 
Park, 111., B. Genčius, Toronto. 
Kanada, Vytautas Musonis, 
Oak Lawn, 111., Anna Kazlaus
kas, Chicago, 111.. Vladas Ma
tu l ion i s , Cleve land , Ohio, 
„Draugo" garbės prenumera
to r ia i , r ėmėja i . p ra tęsė 
prenumeratą su visa šimtine. 
•Labai dėkojame. 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir tikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 

x R. P ū k š t y s vėl vyks ta į 
Lietuvą liepos mėn. pradžioje. 
Tvarkomi pal ikimai , perve
dami pinigai , pigiai pe rkami 
nauji automobi l ia i . Atsiskai
tyti iki birželio 30 d. Transpak , 
2638 W. 69 St., Chicago, IL, 
tel . 312-436-7772. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 6062<> 

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

Tel. (7081 301-4866 
Valandom pagal <uMtanma 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, U 6062<» 
Tel . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo ^ ik: 7 vai vak 
Ae^tad 4 v r iki 1 \a l d 

ADVOKATAS 
Vytenis I ietuvninkas 
2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. O g d e n Ave.. S t e 18-2 
H i n s d a l e . IL 80521 
Tel . (7081 325-3157 

Valandos pagal susi tar imą 

x Kun. P lac idas Bar ius , 
OFM, lietuvių pranciškonų pro
vincijolas, iš Kennebunkporto, 
Me., birželio 10 d. atvyksta daly
vauti vyskupo Vincento Brizgio 
vyskupystės 50-ties metų su
kaktyje. Chicagoje žada pabūti 
dvi dienas. Apsistos Marijonų 
vienuolyne. 

x Giesmių, dainų, žodžio ir 
muzikos sava i tė rengiama 
liepos 1-7 d. Chicagoje. Pro
gramoje bus Vilniaus universi
teto mergaičių choras „Virgo" 
ir Vilniaus Jaunimo teatras. 
Rengia JAV LB krašto valdyba 
ir Margutis. 

x Prel. J u o z a s P r u n s k i s 
įteikė Marijos aukšt. mokyklai 

didesne sumą pinigu, kad iš jų 
procentų padėtų plėsti mokyk
los biblioteką auklėjimo srityje. 

x „Pr is imenam Aušrą" il
gai laukta knyga. Po daugelio 
pastangų ir atkaklaus darbo 
atiduota spausdinti ir apie vasa
ros vidurį bus pradėta siuntinėti 
prenumerator iams. Knygos 
apimtis bus apie 375 psl. 

x Kun. J . V. Kluon ius , 
Mackinavv City, Mich., dr. Biru
tė Balčiūnas, Baltimore, Md., 
Juozas P. Pažemėnas, Queens 
Village, N.Y., Loreta Stanulytė. 
Toronto, Kanada, Aldona Toto
ra i t i s , Toronto, Kanada , 
atsiuntė po visą šimtinę ir kar
tu pratęsė prenumeratą viene
riems metams. Nuoširdus ačiū 
mūsų garbės prenumerato 
riams, rėmėjams už palaikymą 
lietuviško žodžio. 

x J o n a s Kernagis iš Chica
go, 111., buvo atvykęs į „Draugo" 
administraciją, paaukojo 50 dol. 
dienraščio s t ip r in imui ir 
palinkėjo visiems lietuviškos 
spaudos darbuotojams geros 
sėkmė=. Nuoširdus ačiū. 

x „ D r a u g o " r edakc i j a d a r 
k a r t ą p r i m e n a foto bendra
darbiams nesiųsti nuotraukų 
žalios spalvos, nes iš jų negali
ma padaryti laikraščiui tinka
mų klišių an t plastinio popie
riaus. Žalios spalvos nuotraukas 
redakcija dabar jau nenaudoja. 

x L i e t u v i a i r e n g i a d e 
m o n s t r a c i j a s prieš prez. G. 
Bush, kur i s a tvyksta į Chicagą 
ketvirtadienį, birželio 7 d., ir 
apsistos Hyat Regency \ iešbuty-
je. Demonstracijos bus prieš tą 
viešbutį. Susisiekti su LB kraš
to valdyba ir Altą. 

x Vil ius A. J u š k a , Winter 
Haven, Fla. , Marija Krauchu-
nas, Vitas Kazlauskas, Chicago, 
111., Juozas Barkus, Beverly 
Shores, Ind., Audronė Nagy, 
P a t e r s o n , N . J . , Romas 
Skripkus. Solana Beach, Cal., 
Kazys Gasiūnas , York, Pa., 
Vytautas Lumbis, St. Peters-
burg, Fla. , „Draugo" garbės 
prenumeratoriai , rėmėjai, pra
tęsdami prenumera tą atsiuntė 
po visą šimtinę. Labai dėkojame 
už savos spaudos rėmimą. 

x Dr. V . Gylys , Richardson, 
Tec , dr. T. Katilius, Tucson, 
Arz., dr. H. Solys, Juno Beach, 
Fla., V. Z. Viskanta, Rolling 
Hills, Cal. , Antanas Rubonis, 
Northhalendon, N.J.. Mečys Ra
gauskas. Hamilton, Kanada, 
„Draugo" garbės prenumera
tor ia i , r ėmėja i p r a t ę sdami 
prenumeratą atsiuntė po visą 
šimtinę. Labai dėkojame už 
paramą dienraščiui. 

x J o n a s P r u n s k i s , Oak 
Lavvn, 111., Povilas Karosas, 
Nevv Britain, Conn., „Draugo" 
garbės p r e n u m e r a t o r i a i , 
rėmėjai, p ra tęsdami prenu
meratą, kiekvienas paaukojo po 
50 dol. dienraščio stiprinimui. 
Labai dėkojame už rea l i a s 
aukas. 

x Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba ruošia pagerbimą Juo
zui Enčeriui , paskut in iam 
korporacijos pirmininkui nepri
klausomoje Lietuvoje. Kviečia
mi visi korporan ta 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 
šokiai . Ka ina — 20 dol. 
asmeniui. Stalus ir pavienes 
vietas galima užsisakyti pas 
Vidą J o n u š i e n e , tel . 
708-448-4520. 

(sk> 
x Lietuvos Mažasis Teat

ras už surinktas lėšas veš į 
Lietuvą vaikų ligoninėms vais
tus: antibiotikus, insuliną irt.t. 
Aplankykime jų pasirodymus 
Lemonte. birželio 15 d.. 7 v.v. ir 
Jaunimo centt-e, birželio 16 d., 
7 v.v. bei 17 d. 3 v. p.p. Bilietai 
Vaznelių parduotuvėje: 2501 W. 
71 St., Chicago. IL 60629 tel. 
(312) 471-1424. Čekius rašyti: 
Lithuanian Roman Catholic 
Charities. 

(sk) 
x Patr ia dovaninių prekių 

ir elektronikos parduotuvėse 
Chicagoje ir St. Petersburgo 
Beach, FL rasite lietuvišku 
prekių bei 220 voltų elektrom 
kos ir kitų. Lietuvoje pagei 
daujamų. reikmenų didelį pasi
rinkimą Priimam užsakymus ir 
iš kitų miestų. Siunčiame 
prekes i Vilnių kargo-nro lini
ja. Tel. 312-778-2100. 

(sk) 

x Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX RF.ALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312)58*."959 ar 
ba(708> 425-7161. 

(sk> 

x NAUJI AUTOMOBILIAI 
jūsų giminėms Lietuvoje — 
pigiai! įstaiga dirba nuo 9 
v.r.—5 v. p.p.; šeštadieniais iki 
2 v. p.p. Tel. 312-136-9123. 

(sk^ 

mU ZVAIGZDUTt 
^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ * 1« Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrimu 

Redaguoja J. Piiutes Medžiaga siųsti: 3206 W. 65th Place. Chicago, 

LAISVE 

Pirmyn gi, vyrai, už tėvynę, 
Už brangią žemę Lietuvos. 
Ją bočiai amžiai* gynė, 
Už ją ir jų vaike: kovos! 

Maironis 

Aš, būdamas lietuvių tėvų 
vaikas , jaučiu pareigą įgy
vendin t i Maironio žodžius 
gyvenime. 

P i rmiaus i a noriu kalbėti 
lietuvių kalba, nes jei kalba iš
nyksta, pranyksta ir tauta. 
Esame negausūs todėl kiek
vienas asmuo padidina tautą. 

Pr iklausykim lietuviškoms 
organizaci joms, r emkime 
Tautos fondą, kad atėjus dienai, 
ir laisvei prašviUs. galėtume 
atstatyti Lietuvą. 

Lietuva mano vaizduotėje bus 
graži, dainuojanti broliška, žo
džiu — laimės šalis. 

Atgavome vėliavą, himną, 
valstybinę lietuvių kalbą. Vieną 
dieną patekės laisvės saulė ir 
vėjas atneš garsą per Atlantą 
— „Laisva Lietuva!" 

Dieve, padėk mums ištverti 
sunkias valandas :r sulaukti to 
laiko, kada vardas ..Lietuva" 
bus įrašytas viso pasaulio žemė
lapiuose! 

Tomas Kekys, 
Hamiltono Vysk. M Valančiaus 
aukšt . lituanistines mokyklos 
mokinys. (Jubiliejinis leidinys). 

Kanada. 

Raudondvaris netoli Kauno. 

VYTAUTO BLOŽĖS 
EILĖRAŠČIO „VAIKAS 

PALIKTAS VIENAS 
SODYBOJE" 

(Trumpas aptarimas) 

Gyvenimas atrodo sunkus, 
ypač kai esi vienas ir turi daug 
laiko galvoti apie nelengvai 
suprantamus dalykus. Vytauto 
Bložės eilėraštyje ši tema yra 
liūdna, bet reali. Berniukas 

x M a r i e Gludą , Rockville 
Centr., N.Y., Adam Butavičius, 
F e n t o n . Mich., V y t a u t a s 
Liuima, Toronto, Kanada, I. 
Kazlauskas, Lemont, 111.. už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
a t s i u n t ė po 20 dol. a u k ų . 
Nuoširdus ačiū. 

x R e i k a l i n g a r a š t inės t a r 
nauto ja . Darbovietė Marąuette 
Parke Kre ip t i s : 312-778-0833. 

(sk> 

x M A I S T O D E F I C I T A S 
L I E T U V O J E ! Prieš išvykdami 
aplankyti savo artimuosius Lie
tuvoje nepamirški te pasirūpin
ti deficitiniu maistu. Už $100.00 
,,Žaibas" pristatys jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje 4 kg lietu
viško skilandžio, 2 kg ,.Žalgi
r io" dešros, 2 kg. „Suvalkietis 
kos" dešros, 1 kg. ..Sodžiaus" 
dešros, 1 kg. filė pievelėje. 
„ŽAIBAS" 9525 So. 79th Ave., 
H i c k o r y Hills, 111. 60457, tel . 
(708^ 430-7272. 

(sk) 

x A m e r i c a n Travel kelionių 
agentūra praneša, kad grupi
nėms k e l i o n ė m s vizos iki 
b i rže l io m ė n . 16 d. ne iš
duodamos. Vėlesnių kelionių 
padėtis pr iklausys nuo įvykių 
Lietuvoje. Keliaujantiems į Lie
tuvą su privačiais iškvietimais, 
kai kuriais atvejais, vizos yra iš
duodamos. Taip pat norime 
pranešti , kad kelionėms neįvy
kus , į m o k ė t i p in igai bus 
grąžinami. Primename, kad ir 
toliau sutvarkome dokumentus 
giminių iškvietimui iš Lietuvos. 
Dėl smulkesn iu informacijų 
kreipkitės: Amer i can T r a v e l 
Se rv ice B u r e a u , 9727S. Wes-
te rn Ave . . Ch icago . IL 60643. 
Tel. 31 2-238 9787. 

(sk) 

x V A I S T A I Į L IETUVĄ 
s i u n č i a m i iva i r ių o rgan iza 
cijų ir p a v i e n i ų a smenų . Kie 
kiai neribojami. Pristatymas ga 
rantuotas T r a n s p a k , 2638 W. 
69 St.. C h i c a g o , I I . 60629. tel. 
312-436-7772. 

( * ) 

WBEZ M I S Ų 
MOKYKLOJE 

Mūsų klasėje nusirinko šešto 
ir septinto skynu mokiniai. Po 
kelių minučių atėjo korespon
dentas su pagaibininku. Pra
džioje klausė paprastus klau
simus: „Kokia jūsų nuomonė 
apie Lietuvą? Kaip jums atro
dys, jei Lietuva atgaus nepri
klausomybę? Kaip jūs padedate 
Lietuvai? Ką galvojate apie Mr. 
Gorbačiovą? Ko lauktumėte iš 
JAV prezidento Busho?" Į tuos 
klausimus atsakinėjome visi ir 
paprastai, bet kartais atrodė, 
k a d žurnal is tas pa te ikė 
klausimus ne visai vaikiškus. 
Mums atsakius i klausimą, j is 
dar palaukia, nori. kad plačiau 
tuo klausimu pasisakytume. 

Truputi apie klausimus, kurių 
j i s manęs paklausė, ka i 
sužinojo, kad aš 1989 m. rugsėjo 
mėnesį atvykau iš Lietuvos į 
Ameriką. J is klausė: „Kodėl tu 
čia atvykai? Ar pas mane kas 
nors pasikeis, jei Lietuva bus 
nepriklausoma? Ar aš turiu 
giminiu, gyvenančių Lietuvo
je?" I visus klausimus atsakiau, 
bet pastebėjau, kad žurnalistas 
klausia ne iš anksto paruoštus 
klausimus, bet išplaukiančius iš 
mano atsakymu Tas mane 
nustebino ir man pradėjo patikti 
žurnalistika. Man atrodo, kad 
ž u r n a l i s t u i buvo lengviau 
k l a u s i n ė t i , nei mums 
atsakinėti. 

Simona Pul ikai tė . 
Marquette Parko lit. m-los 

8 sk. mokinė 

KAIP AŠ SURADAU 
DRAUGĘ 

B e s k a i t y d a m a „Tėvynės 
žvaigždutę" pastebėjau straips
nelį „ laiškas iš Lietuvos". Rašė 
Eglė. Buvo duotas jos adresas. 
J i gyvena Klaipėdoje. Eglė nori 
susirašinėti su Amerikos lietu
vaitėmis. 

Aš jai parašiau laišką. J i man 
atsakė. Ji labai nustebo gavusi 
lietuviškai rašytą laišką. Ji 
manė, kad aš nemoku lietuviš
kai kalbėti ir rašyti . J i u i tai 
mane pagyrė. J i yra skautė. 
Mokosi Klaipėdos Kristijono 
Donelaičio vidurinėje mokyklo
je. Ji mėgsta piešti, rinkti pašto 
ženklus, moka daug lietuvių 
liaudies dainų. Skautės įžodį 
davė ant Skomantų piliakalnio. 
Kai aš nuvažiuosiu į Lietuvą, aš 
ją aplankysiu, mes galėsime 
apie daug ką pasikalbėti. No
rėsiu užlipti an t Skomantų 
piliakalnio ir nuo jo apžvelgti 
plačią apylinkę. Norėčiau su 
Egle s t ovyk l au t i . Ta ip aš 
beskaitydama „Tėvynės žvaigž
dutę" suradau sesę. 

Gaja Bublytė , 
Red. Yra ir daugiau jaunų 

lietuvių, norinčių per „Tėvynės 
žvaigždutę" sus i raš inė t i su 
Amerikos lietuviais, tačiau tie 
adresai yra apmokami ir negali 
patekti į „Tėvynės žvaigždutę". 

VILTIES METAI 

Taip pavadintas K. Donelaičio 
aukštesniosios l i tuanis t inės 
mokyklos 1989-1990 mokslo 
metų moksleivių metrašt is . 
Didelio formato 124 puslapių 
leidinys. Nemažai straipsnių, 
e i lėraščių — t a i mokinių 
kūryba. Daug nuotraukų iš 
mokyklos gyvenimo. Viršelį 
puošia Vytis. Spaudai paruošė 
ir redagavo Regina Kučienė. 
Laser Writer darbą atliko „Lie
tuvių balsas". Nuotraukos Jono 
Tamulaičio. Spausdino Mykolo 
Morkūno spaustuvė. Šis ir kiti 
panašūs leidiniai yra kronika 
mūsų tautos ateities istorijai. 

UŽBURTI PINIGAI 
(Lietuvių tautosaka; 

Kitą kartą gyveno turtingas 
ūkininkas. Jis turėjo didelę 
šeimyną. Ūkininkas buvo senas 
ir nusiminęs, kad reikės greitai 
mirti. Susirgęs vieną šventą 
dieną, jis išvarė visą šeimyną į 
bažnyčią. Jo paklausė ir visi 
namiškiai išėjo. Vienas gudrus 
sūnus pasislėpė ir nėjo į 

buvo paliktas vienas ir galvojo bažnyčią. Sūnus mato, kad tė-
apie keistus dalykus, pavyzdžiui 
— ka ip mirusieji j auč ias i 
žemėje. 

Jis yra nepatenkintas, ka
dangi užaugo per greitai. Dar 

vas išėjo iš trobos ir išsinešė 
didelę skrynią pinigų. Skrynia 
sunki, kad vos vos ją paneša. 
Sūnui įdortlu, kur j i s tuos 
pinigus padės. Žiūri, kad tą 

vis ieško savo praėjusių metų. skrynią neša į antrą sodo galą. 
bet negali jų surasti. Iškasa kastuvu didelę ir gilią 

Yra ir kita tema š iame duobę, deda jon tuos pinigus, 
kūrinyje, būtent — religija. Au- Įleidęs skrynią į duobę pasakė: 
torius labai poetiškai pavaiz- ,.Tas tuos pinigus iškas, kas su 
davo berniuko vidinį netikrumą mano rankomis kas". Užkasęs 
ir nenorą ką nors sužinoti apie tuos pinigus, senis vėl eina į 
religiją. Religija jam yra paslap- trobą. Sūnus jau žino tų pinigų 
tis, su kuria nenori susipažinti, apžadą. Paskiau žiūri, kad tėvas 

Šis eilėraštis perdėm tikro- išneša iš trobos antrą skrynią, 
viskas. Vis dažniau ir dažniau didesnę už pirmąją. Nuneša į 
vaikai yra paliekami namuose dirvą, iškasa duobę, dėdamas 
be tėvų. Vis daugiau vaikų per ten tuos pinigus užkeikia: „Kas 
greit „subręsta" ir nebėra vai- su savo pačia (žmona) ars, tas 
kystės metu. Dabar t in ia i s tuos pinigus išars". Sūnus, gir-
laikais vaikai nori kuo greičiau dėdamas, jau nebetveria iš 
užaugti ir elgtis ka ip su- džiaugsmo, nes buvo girdėjęs, 
augusieji. Kai kurie vaikai taip kad apžadus žinodamas, 
pat yra abejingi religijai. visuomet pinigus iškas. 

Man labei patiko, kai autorius Pagaliau tėvas išneša ir trečią 
išaiškino dabarties problemas skrynią, dar didesnę už anas 
mūsų visuomenėje. Rašo j is . ne dvi. Nuneša pas vieną beržą, jau 
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MAMOS KAVA 

Vienas svečias įėjęs į valgyk
lą, skaitė užkabintus ant sienų 
parašus. Ant vieno iš jų buvo pa
rašyta: „Kava tokia, kaip mama 
išverda". 

— Ar teisybe0 - paklausė 
svečias. 

— Tikra tiesa! - patvirtino 
valgyklos savininkas. 

Svečias valandėle pagalvojęs, 
tarė: 

• Prašau duoti man arbatos. 

tik giliai poetiškai, be t ir 
realiai. Jo eilėraštį nesunku 
suprasti, nes viskas primena da
bar t in ius laikus. Todėl aš 
manau, kad Vytautas Bložė yra 
vienas įdomiausių poetų. 

Tara Barauska i t ė , 
Los Angeles Šv. Kazimiero 
lit. aukšt. mokyklos 11 sk. 

mokinė (Jubiliejinis leidinys) 

Vik toras Šimaitis 

KONTRASTAI 

Trys banginiai įstrigo į ledą, 
Ir jų gelbėt subėgo pasaulis! 
Gorbačiovas jau kryžių mums 

deda. 
Bet. kaip žemė, tylus tas 

pasaulis! 

Milijonus išleido valstybės. 
Kad išgelbėtų mažą žuvytę. 
Mums ištrūkt iš Sovietų 

baisybės 
Nė centelio, kol kas,, nematyti! 

Kai mergytė įkrito į duobę. 
Visi verkė ir meldės, tikėjos... 
Šiandien mūsų valdovai 

nudžiūvusį. Po tuo beržu iškasa 
duobę ir duoda tokį apžadą: 
..Kas tuos pinigus iškas — 
paliks plikas, dar plikesnis už tą 
beržą". Kas toliau atsitiko su 
tais pinigais, sužinosite kitą 
karta. 

KURĮ MUŠĖ 

Jaunas dramaturgas pasakojo 
aktoriui apie savo naują dramą: 

— Kai plėšikai lipo pro langą 
į vidų. laikrodis mušė vieną. 

— Kurį jis mušė? — staiga 
paklausė aktorius. 

PASIKALBĖJIMAS 
APIE NOSĮ 

Ju rg i s : — Baly, kodėl ta
vo nosis tokia buka? 

Balys: — Tikrai nežinau, bet 
manau del to. kad jos nekai
šiočiau į kitų reikalus! 

Štai keli keitimo būdai: 
1. 4831, 4931, 4937, 4987, 

1987, 1984. 
2. 4091, 1091, 1097. 1087, 

1987, 1984. 
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Galūne as — būdvardis, pir
mosios linksniuotės, moteriško
sios giminės daugiskaitos gali
ninkas. Galūne is — daiktavar
dis, trečiosios arba penktosios 
l inksn iuo tės moter iškos ios 
giminės daugiskaitos galinin
kas. Pavyzdžiui, aš vertinu 
žmonių g e r a s š i r d i s . Visi 
džiaugiasi t u r ė d a m i g e r a s 
duk te r i s . 
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Jauniausiu prezidentu buvo 
išrinktas Teodoras Rooseveltas. 

Tėvo pinigai 
(Žarijos\ 

nesuskaitomi. 

Atlėkė paukštis be sparnų, 
nutūpė į medį be šakų. atėjo 

bučiuojas mergužėlė be kojų. suvalgė 
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Su Tėvvnės žudikais. 
smaugėjais: 

paukštį be dantų, 
žemė. saulė). 

'Sniegas. 

Pagrindinė nupieštų daiktų 
tema yra — šviesa. Žuvis nesi
derina, nes ji nedaro šviesos. 




