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Septyni kraštai — 
septynios programos 

Houston. — Čia viršūnių konferencijoje dalyvauja septynios 
didžiosios valstybės ir tariasi ekonominiais klausimais. Šioje 
konferencijoje kiekviena ši valstybė turi savo reikalavimus ir 
pasiūlymus dienotvarkei. 
Jungtinės Amerikos Valstijos. Pagrindinis amerikiečių 
tikslas yra įtikinti industrijos dalyvius, ypač europiečius, kad 
atsisakytų ūkio subsidijų ir importo kvotų. Žemės ūkio ginčai 
rodo, kad nebus susitarta, kas buvo prieš 4 metus Urugvajuje 
sutarta, kad bus liberalizuojama pasaulyje prekybos sistema 
pagal 97 tautų GATT organizacijos nutarimą. JAV vyriausybė 
yra prieš finansišką paramą Maskvai, kol ten nebus t ikro 
irodymo, kad yra įvykusios ekonominės reformos. Amerika prie
šinasi taip pat prieš laiko nustatymą anglies dioxido ir kitų dujų 
sumažinimui. 
Japonija. Japonai nori, kad būtų leista duoti paskolą Kinijai. 
lokyo sako, jog ekonominių sankcijų tesimas prieš Kiniją, kuris 
prasidėjo po masinių žudynių Tiananmen aikštėje Beijinge 
praėjusią vasarą, dar labiau izoliuos Kinijos vyriausybę. Japoni
ja betgi priešinasi prieš tiesioginės paramos teikimą Sovietų 
Sąjungai, kadangi paskutinių karo dienų metu Sovietų Sąjunga 
okupavo keturias japonų salas ir iki šiol neatiduoda. Japonai 
taip pat yra prieš panaikinimą importo suvaržymų, kad 
apsaugotų savo ryžių ūkininkus. 
Vakarų Vokieti ja. Finansinė parama Sovietų Sąjungai yra 
Vokietijos pagrindinis tikslas šioje konferencijoje. Vokiečiai nori 
įtikinti Vakarus, kad suteiktų Sovietams 20 bilijonų dolerių 
paramą. Bona tiki, jog finansinė pagalba Sovietams palengvins 
jų susijungimo politines sąlygas. Bona spaudžia, kad būtų 
pažabotas anglies dioxido išmetimas į aplinką, įskaitant ir kitas 
kenksmingas aplinkai dujas, jas sumažinant bent 25 procen
tais iki 2005 metų. 
Prancūzija. Prancūzai, kaip ir vokiečiai, spaudžia suteikti 
greitą pagalbą Sovietų Sąjungai. Mitterrand vyriausybė siekia, 
jog industrinės šalys atsilikusiems kraštams suteiktų lengvatas. 
Prancūzija priešinasi amerikiečiams, kad būtų sumažintos sub
sidijos Europos ūkininkams ir atšaukti importo suvaržymai. 
Prancūzai taip pat siekia susitarti, kad būtų bent dalinai ap
saugota švari aplinka. 
Britanija. Britanija, kaip ir Amerika, priešinasi prieš finansinės 
paramos suteikimą Sovietų Sąjungai. Ministerė pirmininkė M. 
Thatcher laikosi nusistatymo, jog Vakarai pirmiau tur i tik 
suteikti patarimus ekonominėje ir techninėje srityje, kaip pereiti 
į verslo laisvą ekonomiją, ir tik po to suteikti finansinę paramą 
Gorbačiovui. Tha tche r pati susilaiko nuo d idesn ių 
įsipareigojimų ekonominėje plotmėje, kadangi pačioje Anglijo
je yra aukštas infliacijos santykis. 
Italija. Italai pasisako, jog skubėjimas padėti Rytų Europos 
kraštams sulaikys juos nuo paramos teikimo atsilikusiems 
trečiojo pasaulio kraštams. Italai, kaip ir prancūzai, nori finan
suoti labiau industriniai atsilikusias valstybes. Roma pasisako 
už paramos teikimą Sovietų Sąjungai, ypač šiuo metu, kai jos 
prekybiniai ryšiai su Maskva išsiplėtė. 
Kanada. Pagrindiniu klausimu dėl Sovietų Sąjungos, Kanada 
laikosi to paties nusistatymo kaip ir JAV, Japonija ir Britani
ja. Min. pirm. Brian Mulroney šioje konferencijoje užtikrina savo 
industrinius prekybos partnerius, jog iškilusi konstitucinė krizė 
dėl Quebeco provincijos nepakenks Kanadai ir kad jos ekono
mija pasiliks stipri užsienio investavimams. Kanada remia 
Amerikos nusistatymą žemės ūkio subsidijos klausimuose, kad 
tik vyktų didesnė prekyba. 

Estija ruošiasi savo pinigams 
T a l i n a s . (SIA) — Estijos 

banko prezidentas Reinas Ot-
sassonas yra pažadėjęs, kad šių 
metų gruodžio mėnesį respub
lika pereis prie savo pini 
gų-kronų. Estijos Aukščiausios 
Tarybos prezidiumas asignavo 
1,5 mil. invaliutinių rublių pini 
ginių banknotų spausdinimui 
užsienyje. Metalinės monetos 
bus nulietos vienoje iš Talino 
gamyklų. 

Bet pati Estijos perėjimo prie 
savų pinigų programa yra aš
triai kritikuojama pačioje res
publikoje. Estijos ministras En-
delis Lipmaa. duodamas inter 
viu estų laikraščiui „Paevaleht" 
pasakė, kad pinigu atspausdi 
nimas yra tik viena tūkstantoji 
viso būtino darbo dalis. Jo 
nuomone, krona negali būti 
leista apyvarton, kadangi „mes 
neturime sienos tarp Estijos ir 
SSSR. Kronos gali pasklisti Ru
sijoje, tuomet mes atsidursime 
situacijoje, panašioje i tą. kurioj 
dabar yra Šiaurės Airijos svaras. 

Ministras E Lipmaa pareiškė, 
kadjeigu iš pat padžių reikėtų 
paversti krona konvertuojama 

valiuta, reikėtų kaip minimum 
2 miljrd. dolerių sumos, kuri 
būtų tam tikra konvertuoja-
mumo garantija. 

Kito ministerio nuomonė 
Estijos ekonomikos ministras 

Jeakas Leipanas pasakė inter
viu tam pačiam laikraščiui, kad 
„realiai Estijos bankas dar 
neegzistuoja. Tie specialistai, 
kurie priimti j darbą bake.kol 
kas gali susidoroti tik su teorine 
finansinio planavimo dalimi". 

Ministras Lipmaa pasakė, kad 
„Estijos bankas nieko nepasiekė 
derybose su Maskva ir nebuvo 
užregistruotas Maskvos valsty
binio banko. Pradžioje mums 
reikia pasiekti susitarimą su So
vietų Sąjungos vyriausybe ir tik 
po to ieškoti kreditų". 

Ministras Lipmaa mano, kad 
perėjimas prie kronos gruodžio 
mėnesį neįmanomas. 

Haveiis perrinktas Čekoslovakijos prezidentu. 
Čekosiovakijos prezidentas Vaclovas Haveiis praeina pro garbės sargyba Prahos pilyje, kai jis 
Parlamento buvo išrinktas prezidentu pilnam terminui. Buvęs politinis kalinys Haveiis pažadėjo 
savo kraštą vesti į ..laimingesnę ateitį" Jo šis išrinkimas baigė pereinamąjį laikotarpi iš 
komunistinės sistemos j demokratinę. 

Pabaltijo taryba 
prašo Europos 

šalis tarpininkauti 
Vilnius, 1990 liepos 5. (LIC) — Iš Lietuvos gautas Pabal-

tįjo valstybių tarybos pareiškimas. Pateikiame dok\įjnento pilną 
tekstą. 

P a b a l t i j o va l s tyb ių t a r y b o s deklarac i ja 
dė l va l s tyb inės nep r ik l ausomybes 

Lietuvos respublikos 1990 m. kovo 11 d„ Estijon Respublikos 
1990 m. kovo 30 d. ir Latvijos Respublikos 1990 ra. gegužės 4 
d. Aukščiausiųjų Tarybų aktais nustatyta, kad Tai- bų Sąjungos 
karinė Baltijos valstybių okupacija nenutraukė j 4 nepriklau
somo valstybingumo d e j u r e . Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
valstybingumas iki šiol veiksmingas ir pasaulio demokratinių 
šalių pripažįstamas, nepaisant to, kad jų konstitucijų veikimas 
buvo n u t r a u k t a s beveik penkiasdešimčiai metu 

Aukščiau minėtais aktais pripažinta, kad valstybinis 
valdymas, besiremiant Tarybų Sąjungos Kons; tucija, šioje 
teritorijoje ir Baltijos valstybių atžvilgiu yra n< eisėtas. 

Baltijos valstybių Taryba mano, jog visiškos "aktinės Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos nepriklausomybės atstat n o terminai 
ir etapai , atsižvelgiant į konstitucijų, veikusiu ki šių šalių 
okupacijos 1940 metų birželį, esmingai pagrindžiamąja reikšme, 
privalo būti nedelsiant aparti tarpvalstybinėse ; ndrose suin
teresuotųjų pusių derybose. 

Baltijos valstybių Taryba mano. jog dera krei] is j tarptau
tines organizacijas ir įvairias Europos šalis, taip pat ir į Siaurės 
šalių Tarybą bei jos nares, su prašymu geranoriškai tar
pininkauti organizuojant derybas, kurių tikslą- ' i tų visiškas 
Estijos Respublikos,Latvijos Respublikos ir Liet : >s Respubli
kos nepriklausomo valstybingumo de facto atstat yn as, tuo likvi
duojant Antrojo pasaulinio karo pasekmes Europos šiaurės 
rytuose. 

Pas i rašyta Taline 1990 m. birželio 30 d. 

A. Riui tel is 
Estijos Respublikos 

Aukščiausios Tarybos 
pirmininkas 

A. < ' b u n o v a s 
Latvijos . spublikos 

Aukščiai; s Tarybos 
-mininkas 

V. L a n d s b e r g i s 
Lietuvos Respublikos 
Aukščiausios Tarybos 

pirmininkas 

— Japonijos Prekybos ir in
dustrijos ministerija pasisakė už 
trumpesnes darbo valandas, kad 
liktų daugiau laiko šeimos dar
bams namuose. 

Vytautas Dambrava 
paskirtas konsulu 

W a s h i n g t o n a s . L i e tuvos 
p a s i u n t i n y b e p raneša , jog, 
sus i ta rus su a t i t inkamomis 
Venecuelos į s t a igomis , dr . 
Vytautas Dambrava, ilgametis 
veikėjas, publicistas ir buvęs 
JAV diplomatas, yra paskir tas 
Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos įgaliotiniu. J i s turės 
asmenišką Generalinio konsulo 
titulą. 

Jo uždavinys bus rūpintis 

visais Lietu'. 
mūsų piliečiu 
teresais Ven*'< 

Reikalui ki 
brava kont; 
Lotynų Amer 
organizaci 
organus. 

Dr. V Dar 
yra: 

Prolongaci' 
Edif. Rio( 
La Florida 
Caracas 10" 

Tel. 782 210 

reikalais ir 
tautiečių in-

.oje. 
dr. V. Dam 

ios ir ki tų 
šalių įstaigas. 
>ei spaudos 

avos adresas 

os Manolos 
Apt 1 

v'enezuela. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Michailas Gorbač iovas 
vakar išrinktas Sovietų Są
jungos Komunistų partijos va
du. 

— Houstone šiandien tur i 
baigtis ekonominė septynių 
konferencija. Vakar buvo pra
nešta, kad nevyksta sudaryti 
bendro plano, už kurį pasi
sakytų visų tų valstybių vadai. 

— Maskvoje Sovietų vyriau
sybės atstovai pasakė, jog 
mielai laukiama ekonominė 
parama iš Vakarų, tačiau Vaka
rai neturi prie to prijungti jokių 
sąlygų, kaip ta ekonominė pa
rama turėtų būti panaudota. 

— J A V prez. G. B u s h a s 
Houstone pareiškė, jog jis turi 
„dideliu problemų su Sovietų 
ekonomine parama", kol nebus 
ten įvykdytos tikros reformos, 
sumažintos kariškosios išlaidos 
ir kol nebus sustabdyta 5 bili
jonų doleriu metuose pagalba 
Kubai 

— Houstone sutarta, kad 
kiekvienas septynių didžiųjų 
industrinių valstybių kraštas 
gali savo nuožiūra teikti ar 
neteikti paramą Sovietų Sąjun
gai ar kuriam kitam kraštui. 
Nėra norėto bendro sutarimo. 

— New Yorke. pagal Demo
kratų partijos centro komiteto 
nutarimą, 1992 metų preziden 
tinė konvencija įvyks Madison 
Square Garden patalpose. 

— Izraelio kovos lėktuvai vėl 
bombardavo Hezbollah bazes 
Libane Žuvo 8 civiliai ir 4 
kareiviai, o 28 žmonės buvo 
sunkiai sužeisti. Užpuolimas 
padarytas todėl, kad ten, kaip 
Izraelis sako, buvo organizuo
jamas arabų pasipriešinimas 
prieš Izraelį. 

— Houstono miestas siūlėsi 
suruošti simfoninį koncertą ir 
baleto spektaklį septynių di
džiųjų ekonominių viršūnių 
konferencijos proga, bet JAV 
prez. G Bushas pasakė ,,ne" ir 
pareikalavo, kad jo svečiams ir 
delegacijoms būtų parengtas 
,,rodeo" ir „barbecue". 

— Lenkijos ūkininkai sekma
dieni demonstravo Varšuvos 
gatvėmis, reikalaudami garan 
tuoto minimumo atlyginimo už 
savo grūdus tr pasisakė prieš 
importuota maistą 

Nr. 133 

Lietuva ruošiasi 
deryboms 

Vilnius. 1990 liepos 8. (LIO 
— Šiandien Lietuvos Respubli
kos Aukščiausioji Taryba pri
ėmė nutarimą „Dėl Pasirengi
mo Tarpvalstybinėms Dery
boms su TSR Sąjunga", kurio 
tekstą čia pateikiame. 

Išreikšdama suverenią Tautos 
valią siekti visų atkuriamos 
nepriklausomos demokratinės 
valstybės galių ir institucijų 
nevaržomo veikimo, būdama įsi
tikinusi, jog į tai veda jos 
pasirinktas taikus suverenios 
įstatymų leidybos ir politinių 
derybų su TSR Sąjunga kelias, 
siekdama tų derybų priartini
mo, nutaria: 

1. Tarpvalstybinėms dery
boms su TSR Sąjunga iš Lietu
vos Respublikos pusės vadovau
ja jos Aukščiausioji Taryba. 
Deryboms parengti sudaroma 
Politinio, teisinio ir diplo
matinio pasirengimo komisija. 
Ją teikia Aukščiausiosios Ta 
rybos Prezidiumas ir Vyriau 

sybė ir tvirtina Aukščiausioji 
Taryba. 

2. Šiai komisijai pavedama 
parengti Lietuvos Respublikos 
ir TSR Sąjungos savitarpio san
tykių principų projektą ir pa
teikti jį šio šaukimo Aukščiau
siajai Tarybai. 

3. Politinio, teisinio ir diplo
matinio pasirengimo komisija 
sudaro ekspertų ir speciali
zuotas parlamentines-vyriau 
sybines darbo grupes, parengia 
pagrindines politines nuostatas, 
nubrėžia kompetencijas, ana
lizuoja pasitarimų su TSRS 
žinybomis turinį ir rezultatus. 

4. Lietuvos Respublikai ir 
TSR Sąjungai susitarus dėl 
derybų tikslų ir sąlygų, suda
roma valstybinė delegacija, 
kurią tvirtina Lietuvos Respub
likos Aukščiausioji Taryba. 

5. Pasirengimo deryboms 
tvarka ir turinys koordinuojami 
su Estijos Respublika ir Latvi
jos Respublika, aptariant Balti
jos valstybių Taryboje. 

Landsbergio sveikinimas 
Vilnius, 1990 liepos 9. CHO 

— Vytautas Landsbergis liepos 
4 šventės proga pasiuntė JAV 
prezidentui sveikinimą kurio 
tekstą čia spausdiname. 

„Lietuvos Respublikos žmo
nių vardu leiskite nuoširdžiai 
pasveikinti Amerikos liaudį ir 
asmeniškai Jus Amerikos nepri
klausomybės deklaracijos šių 
metų sukakties proga. 

Lietuvos žmonės žavisi Jung
tinių Amerikos Valstijų du 
šimtmečius išsaugota išti
kimybe laisvės ir demokratijos 
idealams. 1776 metų liepos 4 — 
tai diena, įrašyta į žmonijos 
kovų dėl laisvės istorija. Jung
tinės Amerikos Valstijos gali di-

Rusija siūlo 
sutartĮ Uetuvai 

Maskva. Liepos 10 d. — Rusi
jos Federatyvinės Respublikos 
Aukščiausiosios tarybos pir
mininkas Borisas Jelcinas pa 
siūlė Lietuvai abiejų respublikų 
bendradarbiavimo sutartį 

Pasak „Tašo", Jelcinas pasiuntė 
laišką Lietuvos premjerei Kazi
mierai Prunskienei ir Aukš
čiausiosios tarybos pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui. Laiškas 
buvo perskaitytas Vilniuje Lie
tuvos respublikos vyriausybes 
ir parlamento narių posėdyje. 
Dokumente siūloma pradėti 
bendradarbiavimą ateinančiais 
metais, tačiau smulkiau nepa
aiškinama. 

Kaip tikimasi, šį ketvirta
dienį į Vilnių atvyks Borisas 
Jelcinas dalyvauti iškilmėse, 
minint sovietų Rusijos ir 
Lietuvos ta ikos su ta r t i e s 
70-tąsias metines. Šia sutartimi 
Leninas pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę. 

Tuo tarpu sovietų prezidentas 
Gorbačiovas sudarė 22 jų narių 
premjero Nikolajaus Riškovo 
vadovaujamą delegaciją, kuri 
ves derybas su Lietuva. Delega-
cijos sudėtyje yra ministro pir 
mininko pavaduotojas Jurijus 
Masliukovas. vidaus reikalų 
ministras Vadimas Bakatinas 
bei kiti aukšto rango ministrai 
bei pareigūnai 

Preliminariniai pasitarimai 
dėl derybų, kaip manoma, 
prasidės vėliau šią savaite, 
pasibaigus TSKP suvažiavimui. 

džiuotis tuo. kad liepos 4 visada 
buvo švyturiu kitoms tautoms, 
siekiančioms laisvės ir nepri
klausomybės. 

Lietuvos valstybės istorija 
siekia daugiau kaip septynis 
šimtmečius. Deja. tuo metu, kai 
Amerikos kolonistai kovojo, kad 
sukurtų savo valstybę. Lietu
vai grėsė Rusijos jungas. Tada 
Lietuvai likimas lėmė tapti 
Rusijos Imperijos dalimi dau
giau kaip 120 metų 

1918 metų vasario 16 buvo 
paskelbta Lietuvos Nepriklau
somybė, leidusi per du dešimt
mečius daug pasiekti visose 
gyvenimo srityse. Nelaimei, 
Sovietų Sąjungos karinė okupa
cija ir aneksija 1940 metais 
buvo penkiasdešimties nelais
vės metų pradžia 

1990 metų kovo 11 Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji 
Taryba paskelbė atkurianti Lie
tuvos Nepriklausomybę. Po to 
Lietuvą užgriuvo politinė ir 
ekonominė blokada, grasinimai 
ginklu Prieš Lietuvą, kuri 
neturi galingų propagandos 
priemonių, yra sukeltas tikras 
šaltasis karas, lydimas dezinfor 
macijos ir juodinimo. Tačiau 
Lietuvos žmonės nenukrypo nuo 
savo kelio 1 galutini tikslą — 
laisvę ir nepriklausomybę. Ir 
niekas mūsų neprivers pripažm 
ti Sovietų Sąjungos suverenumo 
Lietuvai. 

Daugiau kaip prieš du šimt
mečius galinga valstybė — 
Jungtines Amerikos Valstijos — 
buvo įkurta, puoselėjant laisves 
ir demokratijos idealus. Mes 
tikime, kad amerikiečiai palai
kys mus, nes ir mes siekiame 
įkūnyti nepriklausomoje Lietu
voje tuos pačius idealus". 

KALENDORIUS 

Liepos 11 d.: Pijus, Olga*. Kip 
ras, Šarūne. Vilmantas. 

Liepos 12 d.: 1909 metais 
b u v o p radė t a s leisti „Drau
g a s " . Bonifacas. Margens, 
Izabele. Marcijona. Irma, Vy-
liaude 
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Redaguoja j.v.s. Irena Regiene. 2652 W, 65th St.. Chicago, IL 60629 

STOVYKON, STOVYKLON! 
Chicagos skaučių ir skautų 

tuntų bendra dviejų savaičių 
„Atgimimo" stovykla vyks Ra
ko stovyklavietėje, Custer, Mi-
chigan. Stovykla prasidės šį šeš
tadienį, liepos 14 d., ir baigsis 
šeštadienį, liepos 28 d. 

Ši stovykla savo pobūdžiu 
skirsis nuo ligšiolinių Chicagos 
skautijos stovyklų tuo, kad 
nebebus stovyklaujpma tuntais, 
bet bendrai (apjungiant visų 
tuntų tos pačios šakos brolius ir 
seses). 

Sudaryta viena bendra sto
vyklos vadovybė ir bendra prog
rama. 

Mergaitės ir berniukai bus 
įkurdinti atskirose pastovyklė-
se (šakomis), bet valgys visi 
vienoje valgykloje („Lituani-
cos"), turės bendrus užsiėmi
mus, sportą, laužus ir kt. Į 
užsiėmimus įtraukta stovyklai 
tinkančių specialybių progra
mos, kad kiekvienas stovyklau
tojas,^ grįžtų iš stovyklos įsigi
jęs bent penkias naujas skautiš
kas specialybes. Bus gilinamasi 
į skautiškos ideologijos įgyven
dinimą kasdieniniame gyve
nime. 

„Atg imimo" stovyklos 
vadovybė 

Virš ininkas — vs fil Gintaras 
Plačas. 

Vi rš in inko pavaduotoja — 
jps Violeta Paulienė. 

K o m e n d a n t a i — ps Mindau
gas Griauzdė ir vsl tn Daiva Pa-
rakininkaitė. 

Kape l ionas — vsfil kun. An
tanas Saulaitis, padėjėja vyr. 
skautė Lidija Stroputė. 

Inspek to r i a i — s. fil Aloyzas 
Mučinskas ir ps Irena Meilienė. 

Adju tan te — g vv Milda Ru-
daitytė. 

V a n d e n s užsiėmimų direk
to rė — g. v alt. Aldona Bobely-
tė. Padėjėjos — Larą Bartkutė ir 
Laima Pauliūtė. 

Spor to vadovai — vyr. skau
tės Lidija Stroputė, Tina Reitne-
rytė, Danute Zdanavičiūtė ir Vi
lija Meilytė. 

R a n k d a r b i ų vadovės — ps. 
Aldona Plačienė ir Julytė Žu
kauskienė. 

Jū r inė s programos direkto
r ius — js Antanas Levanas. 

Laužavedžia i — Gintaras 
Karasiejus, valt. Karolis Zu 
kauskas ir valt. Dainius Brazai
tis. 

Vilkiukų ir bebrų pasto-

vyklės virš . — ps Vytas Januš-
kis ir pavaduotojai — vsl Tadas 
Glavinskas ir vsl Zita Marčiu
lionienė. 

Paukš tyč ių ir ū d r y č i ų pa-
stovyklės virš. — s. Marytė Utz 
ir jps Viligailė Lendraitienė. 

Skau tų pas tovyk lės v i r š . — 
s. vytis s. Donatas Ramanaus
kas. 

Skauč ių p a s t o v y k l ė s v i rš . 
— g. vv tn Taiyda Rudaitytė. Pa
dėjėjos — Linda Chiapetta, Aura 
Reitnerytė ir Gailė Butts . 

J ū r ų skau tų p r o g r a m a — 
valt. Karolis Žukauskas ir valt. 
Dainius Brazaitis. 

P a k r a n č i ų d i r e k t o r i a i — 
jūrų budys Aras Rimavičius ir 
Nida Bichnevičiūtė. 

P a p l ū d y m i o s a r g y b a — 
Algis Gleveckas, g. valt. Rena
ta Garbonkutė ir Audra Griga-
liūnaitė. 

Gailestingoji s e suo Julija 
Valaityte rūpinsis stovyklauto
jų sveikatingumu. 

Mait inimu rūpinsis net 8 
skautų,-čių mamytės. 

Įvair iais s tovyklos admi
n i s t r a c i j o s r e i k a l a i s ir 
stovyklautojų gerbūviu rūpinsis 
stovyklavietės direktorius s. 
Jonas.Tamulaitis. 

Stovyklos štabą sudaro ilga
mečiai stovyklautojai ir patyrę 
vadovai bei vadovės, pasiruošę 

Praėjusių metų liepos mėn. Dzūkijos miškuose vykusioje Lietuvos skautų vadovų paruošimo 
stovykloje stovyklos vadovybė stebi skilčių paradą. Kairėje — vienas iš Lietuvos skautijos atkūrėjų, 
Sibiro tremtinys skautininkas Stasys Jameikis. Toliau matomi — jvs Bronius Juodelis, vs Laima 
Kiliuliene. Neatpažintas skautininkas, Lietuvos Skautų sąjungos tarybos pirm. s. Feliksas 
Šakalys, LS sąjungos dvasios vadovas kur.. Sigitas Tamkevičius, LS Seserijos Vyriausia 
skautininke vs tn Stefa Gedgaudiene, Lietuvos Skaučių Seserijos Vyriausia skautininke s. Alina 

Nuotr. Br. Juodelio Dvoreckienė ir kiti vadovai. 

A.A. SKAUTININKAS 
STASYS JAMEIKIS 

Skautininke Koletta Jurskie-
nė laiške iš Vilniaus rašo: 

„Birželio 19 d. po ilgų ir sun
kių kančių mirė vs Stasys Ja-
meikis. Palaidojom jį Kaune. 
Mūsų senjorų — Nepriklau
somos Lietuvos Dr. Jono Basa
navičiaus draugovė iškilmingai 
atsisveikino su juo Vilniuje, 
kur jis buvo pašarvotas. Nuly-
dejome į Kauną. Čia jį pasitiko 
Kauno skautai ir taip pat iš
kilmingai atsisveikino. 

Skautininkas Stasys Jameikis 
mirė sulaukęs 75 metų amžiaus. 
Aukštaitis; kilęs iš Dusetų vals
čiaus. Iš ilgametės Sibiro trem
ties grįžo Lietuvon palaužta 

ir pasiryžę, kad stovykla būtų sveikata. 1989 m. atkuriant Lie
tuvos Skautų sąjungą, buvo 
vienas išjos atkūrėjų. Išrinktas 
Lietuvos Skautų sąjungos Gar 
bės teismo pirmininku. 

jclomi, darbinga ir ilgai prisi
mintina. 

Stovyklavie tės a d r e s a s 

Oficialus stovyklavietės adre
sas: Camp Rakąs. 1918 Hawley 
Rd., Custer, MI49405. Reikalui 
esant, stovykla pasiekiama tele
fonu 61O-757-3440 arba 616-
757-2791. 

Ilsėkis ramybėje, mielas Broli, 
šventoje Lietuvos žemėje. 

KA VERDA „ N E R I J O S " 
TUNTO S E S Ė S 

..Nerijos" jūrų skaučių tunto 
jaunųjų gintarių iniciatyva bu
vo išleista jų mėgstamiausių pa
tiekalų gaminimo knyga (ang
lų kalba). Pelnas už išplatintas 
knygas skiriamas tunto stovyk 
liniams reikmenims įsigyti. Se
sės gintarės kviečia visus pa
remti tunto stovyklavimą, įsigy
jant šią knygą. Knyga gaunama 
kreipiantis į g.v.v. Mildą Rudai 
tytę. 1800 S. Euclid Ave.. Ber 
wyn, IL 60402, tel. 708-749 -
7860. Čekiai (10 dol. vertės) ra
šomi Lithuanian Scouts Asso-
tiation vardu. 

R A M I O J O VANDENYNO 
R A J O N O STOVYKLA 

Ramiojo Vandenyno rajono 
skautų ir skaučių stovykla 
liepos 28 — rugpjūčio 5 d. vyks 
Californijos lietuvių skautų 
„Rambyno" stovyklavietėje. 
Stovyklavietė yra Big Bear 
kalnuose, šimtamečių eglių ir 
pušų paunksmėje. 

ATLANTO RAJONO 
STOVYKLA 

Atlanto rajono skautų ir 
skaučių stovykla vyks rugpjūčio 
19-26 dienomis B.S.A. Camp 
Resolute, Bolton, MA, maždaug 
15 mylių į rytus nuo VVorcester. 
MA. 

KUN. KUBILIUI 
GARBINGA SUKAKTĮ 

ŠVENČIANT 

Mūsų mylimą ASS Dvasios 
vadovą, ASD Garbės narį kun. 
dr. Joną Kubilių, SJ, švenčiantį 
50 metų kunigystės sukaktį, 
nuoširdžiai sveikinam, linkė
dami gausios Dievo palaimos ir 
daug darbingų metų. 

Ad Meliorem! 
Akademinis S k a u t ų sąjūdis 

ASS STOVYKLA -
STUDIJŲ DIENOS 

Kartu su šiltomis vasaros die
nomis ateina ir metinė Akade
minio Skautų sąjūdžio stovykla 
— studijų dienos. 

Šįmetinės studijų dienos vyks 
rugpjūčio 16-19 dienomis gražio
je gamtoje netoli Chicagos 
Vieta bus pranešta artimiausiu 
laiku 'yra pasiūlytos dvi vieto
vės, sprendimas bus padarytas 
šią savaitę). 

Stovykla — studijų dienos pa
vadinta ..Kovo 11-toji", atsižvel
giant į politinius įvykius Lietu
voje. Pakviesti paskaitininkai 
praplėsti mūsų žinias apie kovo 
11-tos dienos įvykius. Bus nag
rinėjama ir Lietuvos ekonomi-

50-JĮ „TĖVYNĖS ŽIDINĮ" 
SKLAIDANT 

„Tėvynės židinio" Australijo
je 50-tojo numerio pasirodymo 
proga sveikinam redaktorių vs 
Bronių Žalį ir bendradarbius, 
linkėdami ištvermingai tęsti to
liau gražų užmojį, informuojant 
ir apjungiant ne tik sydnėjiečius 
brolius ir seses, bet ir tolimai 
i šs iskla idžius ius skau t i škos 
šeimos narius. Laki ir visa
ž i n a n t i t e b ū n i e rašančiųjų 
plunksna. Dosni tebūnie kiek
vieno mūsų ranka, užtikrinant 
„Tėvynės žiburių" leidimą. 
Teauga ir klesti vienetų veikla, 
brandindama vis į naują pakopą 
žengiančius narius ir jų vado
vus. 

Sveikinam ir budime kartu! 
v s tn Stefa G e d g a u d i e n ė 

LSS Vyriausia skautininke 

STOVYKLOS 

Liepos 14-28 d ienomis — 
Chicagos skautų ir skaučių 
t u n t ų stovykla Rako stovykla
vietėje - Camp Rakąs. 1918 
Havvk Rd., Custer, MI. 49405. 

Liepos 28 - rugpjūčio 4 d . -
Europos rajono s k a u t ų ir 
skaučių stovykla Lietuvių Sody
boje. Anglijoje. 

nė būkle, svarstomi išeivijos lie- , L , e p ° S » " ™ * P i * « ° 5 d. -
tuvių skautų ryšiai su atsikūru- J U I " U * " * « * s k a u č i u b u r i a " 
šiais skautais Lietuvoje bei V ' ! m ° *7** P n e Muskegen 

ežero, Michigane. 

j * 

it* 
- •- tęs? -**. - , ~ 

I r vel renkamas Rako ąžuolyne 

v m 

Nuotr. J . TamulRicio 

dažnai kylantis klausimas „Ar 
grįšime atgal i Lietuvą". 

Ruošiama meno kūrinių paro
da, bus video vakaronė, laužai. 
dainavimas, sportas ir kt. 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
vadijo* kviečiami Studijų dienų 
rengimo komitetą sudaro: fil. 
Leonas Maskaliūnas — pirmi
ninkas, fil. kun. Juozas Vaišnys, 
S.J., - vicepirm., fil. Rimas 
Griškelis - diskusijų koordina
torius, fil. Vytenis Kirvelaitis — 
studijų dienų komendantas, fil. 
Alida Vitaitė — vakarinių prog
ramų koordinatorė, t.n. Taiyda 
Rudaitytė — korespondentė, 
senj. Jonas Variakojis — regist
racijos vedėjas. 

Tikimasi visų ASS narių daly
vavimo Registracijos reikalais 
kreiptis j Joną Variakojį, tel. 
312-5858649. 

PAREIGINGUMO 
PAVYZDYS 

Kai nemažai mūsų (ypač čika-
giškių!) skubėdami per gyve
nimą tarp įvairių įsiparei
gojimų užmirštame savo skau
tiškuosius, ne t laiku užsi
registruoti da lyvau t i LSS 
vadovybes rinkimuose, brolis iš 
Australijos, s. N. Ramanauskas, 
savo registraciją atsiuntė net 
per International Express Mail. 
Sis pareimngumas jam kainavo 
net 19.50 dol. Prieš tokį parei
gingumą ar nekaista mūsų 
veideliai0 

Liepos 28 - rugpjūčio 5 d. -
Ramiojo Vandenyno rajono 
skau tų ir skaučių stovvkla 
„Rambyne". Big Bear kalnuose. 
Californijoje. 

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

Rugp jūč io 5-18 d. - Kana 
dos rajono skautų.-čių stovykla 
. .Atgimimas" vyks .,Romuvos" 
stovyklavietėje. 

Rugpjūčio 16-19 d. - Akade 
minio skautų sąjūdžio stovvkla 
- studijų dienos Chicagos apy
linkėse. 

R u g p j ū č i o l 8 - 2 5 d ienomis 
— ..Ąžuolo" ir „Gintaro" va
dovų, įq mokyk la - s tovyk la 
B.S.A. Camp Resolute. Bolton 
MA. 

Rugpjūč io 19-26 dienomis 
— Atlanto rajono skautų ir 
skaučių stovykla. B.S.A. Camp 
Resolute, Bolton. MA. 

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

SKAUTININKU.-IV 
SUVAŽIAVIMAS 

LS Brolija ir LS Seserija 
planuoja šių metų rudenį šaukti 
LSS skautininkų.-ių suvažia
vimą. Numatoma data — rugsė
jo 14 -15 d. Suvaž i av imas 
vyktų Lietuvių centre. Lemont. 
IL. 
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A R A S Ž U O B A , M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

NiparvMIa Campua 
1020 W. Ogdan Ava., Sulte 310, 

Naparvtaa IL 90593 
Tai. 1-709-527-0090 
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DANTŲ GYDYTOJAS 
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(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 kabtnete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tai . (1-312) 434-5949 (veikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Re*. (709)246-0007; arba (700)246-4581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAvVFORD MEDICAL BUILOING 

• 4 4 9 So. Ptriaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3000 W. 95 St. 
Tai. (700) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzte Ava., Chicago 
(1-312) 925-2470 arba (1-312) 499-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Putaskl Road. 
Tai. (1-312) 595-2902 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Damų Gydytoja 

2659 W 59th St . Chicago. IL 
Tai. (1-312)479-2112 

9525 S 79th Ave . Hicko-v Hilis. IL 
Tai. (709) 599-9101 
Vai pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: (709)952-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava.. Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava., Salta 324 Ir 
5935 S. Pulaaki Rd.. Chicago, IL 

Tai. (1-312) 595-2990 (veikia 24 vai ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDiCAL BUILDING 
3200 w . H a t Straat 

Kabtnato tai. (1-312) 737 1199; 
Rezld. (709)395-4911 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9.12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1-312) 595-0349; 
Ra*. (1-312) 779-5933 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Ra*. (709) 442-9297 

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

7722 S. Kodtfa Ava., 
Chicago, M. 90992 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Buikjing 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312)436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAO TUMMALA, M.D. 

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

Namų (709) 594-9527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 
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Tai. (709) 599-4095 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2519 W. 7 1 « St. 

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

Patea VMon Cantar, 7152 W. 1271h St. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v.v. 

Tai. (709) 449-1777 

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

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
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Tai. (709) 6370005 
Skambinti galima 24 vai 

T. RAMA, M.D. 
Specialybė — Chirurgija 
2454 Wast 71 st Straat 

Tai. (1-312) 434.1616; Raz. (706) 152-0666 
Vai pirm., antr. ketv. ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 
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11900 Southv/ast Htgtnray 
Palom Malghu. M. 90493 
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DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2959 M 93rd Straat 

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

Kabineto tai. (1-312) 779-29S0 
Raz. (709) 449-9945 
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EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C 
Speoalybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
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Valandos pagal susitarimą 
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Lietuvos moratoriumas — 

GERIAUSIAS IŠ 
BLOGYBIŲ 

Niekada Lietuva neturėjo tiek jos pagalba reikalinga atsiku-

PROKLAMACIJOS, 
PAŽADAI IR REALYBĖ 

reklamos svetimuose laikraš
čiuose, kiek turėjo paskutiniu 
metu, kai Aukščiausioji taryba, 
išrinkta laisvuose rinkimuose, 
paskelbė atstatanti nepriklau
somybę. Bet taip pat niekada 
taip išeivija greitai nepasmerkė 
pačios Lietuvos vyriausybės ir 
Aukščiausios tarybos, kaip jai 
paskelbus moratoriumą. 

Moratoriumas yra teisinis žo
dis. Jis paimtas iš lotynų kalbos 
ir reiškia užlaikymą, delsimą. 
Taigi ir nepriklausomybės pa
skelbimas sulaikomas šimtui 
dienų, nes vienaip ar kitaip 
kalbėsime, vieno ar kito norė
sime su Sovietų Rusija, užgro
busia Lietuvą ir visą Pabaltijį, 
reikia skaitytis ir derėtis. 

Reformos ir atvirumas, pa
skelbti Gorbačiovo, sunkiai vei
kia Rusijoje ir juo labiau užgrob
tuose kraštuose. Vakarų valsty
bių pataikavimas Gorbačiovui 
ir noras išlaikyti Sovietų Są
jungą sveiką ir ekonomiškai 
striprią, neiškelia Lietuvos rei
kalo, neiškelia Pabaltijo ir kitų 
pavergtų tautų. Jos nori išlaiky
ti nepakeistą Sovietų Sąjungą, 
kad su ja galėtų prekiauti , kad 
iš jos gautų žaliavų, kad joje 
galėtų steigtis Vakarų įmonės 
ir įstaigos. 

Lietuva ir kitos Pabaltijo vals
tybės turi pasitikėti tik savo jė
gomis, kęsti delsimą ir laukti 
lyg malonės iš Sovietų valdovų 
— jie turi tuo tarpu jėgą ir 
kariuomenės galią. Ir dėl mora
toriumo negali išeivija smerkti 
vietos atstovų, Lietuvos politi
kų, norinčių palengvinti kelią į 
nepriklausomą gyvenimą, nors 
tas kelias neaiškus. 

Reikia visam pasauliui, kuris 
išdavė pavergtuosius, suprasti, 
kad pavergtieji, nors rizikuoja 
savo gyvybėmis ir sunkumais, 
blokada ir tankais, skelbia del
simo politiką, leidžia šimtą 
dienų vesti derybas. Derybose 
tarsis dvi lygiateisės valstybės. 
Lietuva, nepaisydama paskelb
tos nepriklausomybės ir jos 
neišsižadėdama, nenori būti 
apgauta tikra sovietiška apgau
le. Prieš pasaulį laisvėjanti Lie
tuva galės pasiteisinti, kad 
padarė viską, ką ji galėjo, bet 
priešas naudojasi savo fizine 
persvara. 

Moratoriumas nėra nepri
klausomybės . .užšaldymas", 
kaip kai kurie mūsų žmonės aiš
kina, nėra nei jos suspendavi
mas, o tik sulaikymas jos veiki
mo, kol eis derybos. Pareiški
mas, kuris jau pasiekė Vakarus, 
yra labai aiškus ir teisiškai pa
grįstas. Šimtas dienu yra tik ga
lutinė data. Moratoriumas gali 
būti nutrauktas, jei antras dery
bininkas nesilaikys savo duoto 
žodžio — pradėti laiku derybas 
ar jas sąmoningai dels. 

Gali būti moratoriumas nu
trauktas ir tuo atveju, kai dery-
bininkai negali susitarti del iš
kilusių klausimų, kurie tik 
vienos pusės pareikšti pageida
vimai. Žinome sovietinių komu
nistų elgesį ir moralę. Žinome, 
kad jie gali priimto moratoriu
mo nesilaikyti. Bet tai jau nebus 
Lietuvos valdžios ar Aukščiau
sios tarybos kaltė. Tai liks 
istorijoje ir istorija nešališkai 
spręs, kas yra tikrasis kaltinin
kas. 

Šiuo metu išeivija turi tik būti 
naujosios Lietuvos valdžios pa-
gelbininke. Neturi vaidinti 
mokytojos ir skatintojos, neturi 
būti smerkeja ir teisėja. Išeivi 

riančiai tautai, valstybei, žmo
nėms, kuriuos svetima valdžia, 
okupacija, karai ir persekioji
mai žalojo pusšimtį metų. 

Išeivijos lietuviai turi būti tik 
patarėjai, bet tik tokie, kurie 
žino. kad ne viską mato. ne 
viską žino ir visiškai nepergyve
no tremties ar okupacinių sąly
gų. Rusijos blokada, kad nelei
džiama susisiekti net su Vaka
rais, yra nauja tautžudybė. nes 
naikinamas derlius, uždaromos 
įmonės, padaromi bedarbiais 
daugelis žmonių krašte, kuris 
savo gaminius teikdavo ir pačiai 
Rusijai. 

Dabartinė aplinka paremta ne 
vienu Gorbačiovu, bet visa ko- ! 
munistine, išnaudotojiška siste- Į 
ma. sugriuvusia ekonomija ir j 
užsispyrusiu Rytų ir Vakarų 
noru išlaikyti imperiją. Sovietų 
imperija yra reikalinga komu
nizmui laikytis, nors jis pergy
vena ekonominę ir ideologinę 
krizę. Reikalinga ir Vakarams, 
nors jis graso savo kariuomene, 
ginklais ir žaliu laukiniškumu 
— noru užkariauti pasaulį ir 
įvesti savo rusišką komunistinę 
tvarką. 

Ne veltui žmonės sako. kad 
politikai yra melagiai; ja is 
negalima pasitikėti, nes jų 
veiksmai dažnai prieštarauja 
net ir jų pačių iškilmingai ir 
viešai skelbiamiems princi
pams. 

Skaitome gražiai suredaguotą 
Amerikos prezidento Bush 
proklamaciją, paskelbtą liūd
nojo birželio trėmimų proga, ku
rioje pareiškiama, kad birželio 
14 diena yra skelbiama Pabalti
jo Laisvės diena... J i s ragina 
„JAV žmones tą dieną tinkamai 
prisiminti ir paminėti, atnaujin
ti savo įsipareigojimą visų prie
spaudoje gyvenančių žmonių 
la isvės p r i n c i p a m s " . Ka ip 
Amerikos vyriausybes galva, 
gal jis visų pirma turėtų pats 
sau tą įsipareigojimą pritaikyti. 
Kaip jis išaiškins ..Pabaltijo 
laisvės" sąvoką? Kovo 11 dieną 
Lietuvos Respublikos nepri
klausomybės paskelbimas buvo 
kaip tik tokio įsipareigojimo rei
kalingas, kai viso pasaulio akys 
buvo nukreiptos į Amerikos pre
zidentą, o prašymai pripažinti 
buvo gauti iš demokratiškai iš
rinktos ir teisėtos Lietuvos 
Respublikos vyriausybės. Tai 
buvo t ikra „laisvės diena". 

Kai Amerikon atvyko Pietų 
Afrikos juodosios rasės teisių 
kovotojas ir buvęs kal inys 
Nelson Mandela , j i s buvo 
nepaprastai iškilmingai su 
tiktas, sakė kalbas kongrese. 

A U R E L I J A M. 
BALAŠAITIENĖ 

Vyresniųjų tėvynė ir jaunes
niųjų tėvu tėvvnė vra dabar to- . 
kioje būklėje, kad jai tegali tik j * — *•»» *•*«*?» . 0 ^ J ° f ; 
pagelbėti, suteikti paramą, pri 
sidėti prie jos išsilaikymo ir jos 
žmonių gerovės. Nustembame, 
kad vadais apšaukti neprotingi 
išeivijos atstovai sąmoningai 
klaidina žmones, kad besilaisvi-
nančiai ir moratoriumą paskel
busiai Lietuvai nereikalingi 
vaistai, nereikalinga materiali
nė pagalba. Tą pagalbą ir dabar 
gali pasisavinti t ik okupantas. 
Nereikalingi diplomatiniai pa
skyrimai, nors t ikrus diploma
tus tegali skirti tik valstybė, 
kuri jau turi savo atstovybes 
svetimuose kraštuose ir svetimų 
kraštų atstovybes savame kraš
te. To iki šiol negali turėti, nes 
nė viena Vakarų valstybė, nors 
laisvę ir demokratiją skelbia, 
pavergtųjų išsilaisvinimo nepri
pažįsta. 

Išeivija yra suskilusi savo 
tarpe. Tai paprasta. Svetimas 
kraštas padaro žmones irzliais 
ir užsispyrusiais. Bet šiuo atžvil
giu yra suskilusi ir tėvynė, nors 
pagalbos re ikal inga. Vieni 
duoda daugiau negu gali. kiti 
duoda nuo savęs nutraukdami. 
Bet yra nemaža ir tokių, kurie 
nieko neduoda, būdami kad ir 
mažai veikiančių organizacijų 
vadovai, ir dar atkalbinėja kitus 
nuo pagalbos teikimo savam 
kraštui, kuris tegali pasitikėti 
tik savaisiais. Išeivija yra 
pavergtos tautos dalis, nors 
naudojasi laisve ir gali tą lais
vę panaudoti blogam. Dalis ir 
panaudoja tik blogam, nes nesu
pranta nei savo pajėgumo, nei 
savo padėties, nei savo darbų 
vertės. 

Nors ir paskelbusi šimtui die 
nų moratoriumą — sulaikymą 
nepriklausomybės veikimo. Lie
tuva laukia tik pagalbos, tik ge
rų patarimų, tik tikro užjauti
mo ir tik gero savo krašto biik-
lės pažinimo. Jei pagalbos kas 
ir neteikia, tai bent laukia, kad 
jie nekenktų, neatkalbinėtų ki 
tų nuo pagalbos ir paramos tei
kimo, neklaidintų žmonių savo 
neprotingomis kalbomis. Mūsų 
tėvyne laukia meilės savo 
kraštui ir teisingo jos būklės 
pažinimo, o ne smerkimo ir ne
teisingų išvadų. 

P. S. 

suorganizuoti paradai. Taip. ji 
pagarbą užsitarnavo kaip žmo
gaus laisvės kovotojas. O ar 
tokių kovotojų ir net kankinių 
neturime mes? Pabaltijo kraštų 
atstovus, skelbiančius penkių 
dešimtmečių smurtą ir tironiją, 
dar labai neseniai buvo at
sisakoma priimti. Kanadai pri
ėmus Prunskienę ją pagaliau 
nenoriai priėmė ir Bush. Bet 
priėmimas nebuvo pagarbus. 
Neį le ido jos l imuzino pro 
Baltųjų rūmų vartus, iškratė 
r a n k i n u k ą . . . p r a v a r ė " pro 
metalo detektorių. Drauge su ja 
neįleido atvykusio brolio, nepai
sydami jos prašymo. Jis ta ip ir 
liko sėdėti ant suolelio Linkolno 
parke. Skirtumas ta rp Mande-
los ir Prunskienės y ra tas. kad 
parama Mandelai nestato į 
keblią padėtį naujojo Busho 
bič iu l io Gorbačiovo. o 
Prunskienė atstovauja ..krislą 
akyje". Busho susižavėjimas 
Gorbačiovu ir perdėtas atsar
gumas jam ..nepakišti kojos", 
atmetus visus „laisvo apsispren
dimo" principus, verčia abejoti 

k iekvienu jo žodžiu. Kai prieš 
kurį laiką vienos spaudos konfe
renci jos m e t u jis pare iškė 
nega l į s pr ipažint i Lietuvos 
Respublikos vyriausybės, nes 
tai bū tų kišimasis į Sovietų 
Sąjungos vidaus reikalus, jis 
turbūt buvo pamiršęs daugelį 
metų galiojančią nepripažinimo 
politiką, kur i kaip tik tvirtina, 
kad Pabaltijo valstybės niekada 
nebuvo „Sovietų Sąjungos dali
mi". Prezidento Busho pasi
sakymas už Pabaltijo valstybių 
teisę j laisvę būtų nulėmęs ir 
kitų didžiųjų valstybių bei 
sąjungininkų nusiteikimą Lie
tuvos atžvilgiu, o teisėtai ir 
d e m o k r a t i š k a i i š r i nk tos 
vyriausybės pripažinimas įtei
sintų Lietuvos nepriklausomy 
bės faktą. Nesijaudino jis ne 
m ū s ų k r u v i n a i s u m u š t a i s 
jaunuoliais, kai su brutalia prie
varta išvilko nežinomam likimui 
sovietinės armijos „dezertyrus". 
Nei t a n k ų vilkstinės, nei smur
to panaudojimas nepaskatino 
prez iden tą užstoti Lietuvą 
Nemato j is ir Maskvos eko
nominės blokados. Tai kas, kad 
miršta ligoniai be medicinos pa 
galbos ir vaistų, kūdikiai be 
maisto. 

Never t inu aš tos prezidento 
proklamacijos, bet būtų buvę 
malonu skaityti proklamaciją 
Lietuvos Respublikos nepri
klausomybės paskelbimo proga 
ir kovo 11 dieną švęsti visoje 
Amerikoje kaip „Lietuvos lais
vės dieną". Mūsų spauda go
džiai gaudo proklamacijas ir 
skelbia jas kaip kokią didelę 
naujieną. Kodėl? Kas jose nau
jo? Kaip jos veikia į padėtį 
tėvynėje? Ar prezidentas žino. 
kad išeivijos žurnalistams ir net 
Amerikos politikams, kurie 
aiškiai pasisako prieš Pabaltijo 
okupaciją, Maskva nedavė vizų, 
o kai kuriuo> net ir su vizomis 
grąžina, neieidę į „sovietinę 
teritoriją", kaip tai atsitiko su 
Wm. Hough. tarptautinės teisės 
žinovu ir Pabaltijo laisvės 
gynėju. Jei ii žino, tai nesikiša. 
panaudodamas tuos pačius ar-
gumetus. M;:<kvos paštas laužo 
ta rp tau t ine- pašto taisykles, 
atplėšia šiury inius, gražius dra
bužius pake:, a skudurais, išva
gia, suteršia Amerikos politikai 
nenor i tų negerovių kelt i , 
reikalauti tvarkos ir kompen
sacijų, nes ir sovietinio pašto 
sauvaliavin kritika būtų ..ki
šimasis į vidius reikalus", bet 

ne žmogaus teisių gynimas, apie 
kurį taip daug kalbama. 

Ne vien tik šitame reikale 
Amerikos prezidentas viešai 
prieštarauja. Štai pranešimai 
spaudoje ir televizijoje su geru 
žiupsniu ironijos rodo pre
zidentą jo rinkiminės kampa
nijos metu. „Stebėkite mano 
lūpas: jokių naujų mokesčių", 
kaip tada kalbėjo jis. O dabar 
j au skelbia naujų mokesčių rei 
kalingumą. Tai ir jo kalbos apie 
,,laisvę ir apsisprendimą" ar 
proklamacijos neturi jokios 
vertės. Ne proklamacijų Lie
tuvai reikia, bet veiksmo. 

Realybė reikalauja konkre 
t aus veikimo iš mūsų pačių, bet 
ir mes nesugebame susijungti į 
bendrą branduolį, kuris koor
d inuotų Lietuvai taip 
reikalingą finansinę ir medi
cininę pagalbą. Kaip grybai po 
lietaus, išdygo nauji vajai, nau
jos organizacijos, o vaistų siun
t imu jau rūpinasi ištisa eilė 
grupių. Ar yra sudarytas koks 
nors centras Lietuvoje, kuris 
žino tikrą padėtį ir pirmoje 
eilėje aptarnauja pagalbos la
biausiai reikalingus? Su kuo 
kontaktuoja mūsų vajų organi-
zuotojai ir kur suaukoti pinigai 
ar vaistai nueina? Kaip. kokiu 
principu ir kokia tvarka jie pa
skirstomi? Kodėl neskelbiamas 
Švedijoje atidarytos sąskaitos 
numeris, apie kurią spaudos 
konferencijos metu kalbėjo 
Kazimiera Prunskienė? Atrodo, 
kad tarp Amerikos prezidento 
nenoro ..kištis" į Gorbačiovo 
„vidaus reikalus" ir mūsų pačių 
organizuotumo stokos Lietuvai 
pagalba nebus efektyvi. Kiek
vienas vajaus skelbimas 
aprašomas labai patriotiškai ir 
sent imental iai . Bet mažai 
konkrečios informacijos, kuri 
atsakytų į išdėstytus klausi
mus. Be to. turime atsiminti, 
kad ir išeivijos lietuviškoji gyvy
bė yra reikalinga lėšų. Dainos 
ir šokių vienetai, lituanistinės 
mokyklos, spauda ir jaunimo or 
ganizacijos užtikrina mūsų 
gyvastingumą Per daugeli 
metų gyvenimo išeivijoje mes 
jau žinome, kam skiriame savo 
aukas. Todėl reikia geriau 
sukoordinuoti pagalbos teikimą 
Lie tuva i . lėšų r inkimą 
nesuskaldyti į daugelį paskirų 
grupių. 

SUŽALOTI 
AMERIKOS PRINCIPAI 

DR. ANTANAS ADOMĖNAS 

Pirmą kartą Amerika yra taip 
ryškiai supažindinama su 
Lietuva ir jos aktualijomis. Per 
pastaruosius penkiasdešimt 
metų tik lietuviai Amerikoje ir 
tik dalis iš jų jautė bei žinojo, 
kad Lietuvos nepriklausomybes 
klausimas yra pasauliui aktu
alus. Per tuos penkiasdešimt 
metų tik nedaugelis domėjosi 
Lietuva, gyvendami Ameriko 
je. Tik dabar ta nežinoma, 
užmirš ta Lietuva save iš
garsino, įrodė, kad ji yra gyva. 
nors ir po ..letena" Ligi šiol. 
kalbant su ne lietuviais, galėjai 
jausti , kad jie net nemato 
aiškaus skirtumo tarp „Lithu 
anian" ir „Lutheran". nežino, 
kad žemėlapyje yra kraš tas 
Lietuva — Lithuania. 

Lietuviams yra svarbu tei
singai informuoti apie Lietuvos 
respubliką ir Amerikoje gyve
nančius l ie tuvius (Ameri-
can-Lithuanians*. kad nebū 
tume atžymėti tuo ..unreaso-
nable" (nesukalbamų ar nesu
prantančių) ženklu. Lietuvių 
siekiai ir idealai sutampa su 
Jungt. Amerikos Valstybių sie
kiais ir idealais. Pez iden tas 
Bush sakosi dirbąs Amerikos 
visuomenės labui. Jis sako. kad 
tokia yra jo darbo kryptis. Pagal 
prezidentą Bush, mes neįskai
tomi į ..main stream". o esame 
tik atskira dalele Amerikoje, 
kuri nepriklauso vyraujančiai — 
Amerikos visuomenei. Jei taip. 
jei Amerikos „main stream" yra 
audinys, tai mes esame tik to 
audinio kutai. „Newsweek" žur
nalo 1990.V.7 straipsnis -
„Bush: Read My Polis", pasi
rašytas George F. Will, gina 
Lietuvos interesus. Prezidentas 
Bush vadinamas George Gallup 
— balsuotojų vergu Jis nėra 
aktyvus vadas, nes nesugeba 
daryti teisingus sprendimus, 
konstatuoja faktus, bet užmirš
ta pirmuosius Amerikos kūrėju 
principus, todėl aiškinimasis, 
kad dirba Amerikos žmonėms, 
yra neteisingas. Lietuviai, kaip 
ir kiti . priklauso Amerikos 
visuomenei, o juos išskirdamas 
prezidentas Bush neteisingai 
juos vadina ..unreasonable frin 
ge group" 

Jei turi pakankamai stiprų ir 
patvarų norą įsigyti išminties, 
pasidarysi išmintingas. 

O. S. Marden 

Realybė gali būti suformu
luojama. Daugeliui žmonių 
realybė gali būti tai, ką nusako 
„media" kontroliuotojai. Šiuo 
atveju prezidentas Bush beveik 
neapčiuopiamai kalba, ženg 

damas pirmuosius žingsnius 
apipavidalinti Amerikos indi
vido vidurki, kuris atstovauja 
amerikietį ir pagrindines indi
vido teises. Išskiriant lietuvius 
iš „main stream". lietuvių pro
blema virsta ..non issue". kitaip 
tariant, ne Amerikos, ne Bush 
problema. 

Šito mes negalime toleruoti, 
nes Lietuvos savarankiškumas, 
kaip ir latvių, estų ar kitų Rytų 
Europos tautų, yra pagristas 
humanizmu. N u s i k a l t i m a s 
char ta i y r a n u s i k a l t i m a s 
pirmiesiems principams, kurie 
yra ir Amerikos kūrėjų princi
pai. 

Prezidentas Bush yra laisvojo 
pasaulio ..kėdes" paveldėtojas, 
jis neprivalo pažeisti pirmųjų 
laisvos Amerikos principų. 
Pažeisdamas šitą nuostatą, pre
zidentas Bush g r i auna 
Amerikos ideologiją. 

Amerikos visuomenė, ne tik 
lietuviai-amerikiečiai. turi teisę 
paklausti, kokiais principais 
pas i remdamas Gorbačiovas 
reiškia pretenzijas f Lietuvą? 
Kodėl Amerikos prezidentas 
nesilaiko pagrindinių Amerikos 
principų'.' Ir kaip prez. Bush gali 
tvirtinti, kad dirba visų ameri
kiečiu labui? . .Newsweek" 
s t r a ipsn i s i š ryšk ino Bush 
administracijos poziciją, kad ji 
yra žiauri lietuviams, bet ne 
Gorbačiovui. Prezidentas Bush, 
nus ikalsdamas pirmiesiems 
Amerikos principams, nusi
kalsta tarptautinės teises prin
cipams Ir visa tai pasireiškia 
Baltųjų rūmų ..active silence". 
Prezidentas Bush negali būti 
t raktuojamas kaip individo 
laisves teisių bei tarptautinės 
teisės normų standartizuotojas. 
Kaip gali jis save vadinti 
moraliu, kai laikosi neteisingos 
krypties? Kiekvieną kartą pre
zidentas Bush,pasiteinsindamas 
savo ..active non-action", sako. 
kad tai yra amerikiečiu naudai, 
nes tai yra Lietuvos problema. 
Tikroji veikimo kryptis — tai 
nepažeist i tų pirmųjų pa
grindinių principų, kuriais pasi
remiant yra sukurtos Jungt 
Amerikos Valstybės, t .y. 
government (vyriausybes) in
stancijoje individo teise yra 
aukščiausiai toleruojama, nėra 
ne diktatoriaus, kuris savo 
nuožiūra darytų pakeitimus 
Tad kaip išaiškinti prez. Bush 
darbo kryptį ,,for the American 
people"? 

DUOBĖ 
R o m a n a s 

ANDRIUS N O R I M A S 

Mintys pralenkė žodžius — juk jos už viską grei- nė žodžio neatsako 
tesnes. Jos privertė tėvą stverti ieškojimo viltį — ranka atidengia mikrofoną 
rašytą t ik artimesnių žmonių bei reikalingesnių tele- kas nors'.' 

tik sunkiai alsuoja. . — Vėl 
- Alio! Atsakykit gi! Ar yra ten 
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Geriausias būdas atkeršyti 
yra nesekti to nusikaltėlio pė
domis. 

Liudvikas XVI 

Žmonės, kurie lengvai išmoks
ta svetimas kalbas, paprastai 
turi tvirta būdą. 

L. Boerne 

Marija niršo, negalėdama rast i Vytaut ' draugo 
telefono numerio. Aukštoka, dar grakš taus emens, 
bet jau pablyškusios veido odos, t ruput į apgr vusiais 
pilkų akių vokais ir karčių pergyvenimų pėdsas lis apie 
lūpas. Ji apieškojo sūnaus kambaryje -a lč ius , 
spinteles, švarkų ir kelnių kišenes. Kone visa mantą 
apvertė, bet nei adreso, nei Ar tūro namu '^lefono 
numerio nerado. Užuot to, jos nuotaiką dar labiau 
susmukdė netikėti radiniai. Atsinešusi parodt Jurgiui. 

— Štai, ką radau Vyto kišenėse! 
Jurgio žvilgsnį dirgina cigarečių pokeliai. ^••gtukai, 

žiebtuvėlis, kvepalų butel iukas. Bet visa ai jam 
nepadarė tiek įspūdžio, kiek šilkinė moterišk 
tiksliau, tik kojinės dalis, ir lūpoms pie^t 
skruostai nukaito lyg susigėdus už sūnų. 

— Dabar aišku!. . J a u n u o l i s prade 
gyvenimą! 

Tada Marija apsiverkė. Taip gailiai, skau 
nesulaikomai... J au t e sūnaus išklydimą iš p 
ir moralės kelio į slidžius. pavojingus, bet vii 
jaunimą nuodėmės, ydų, o gal ir prievartos t. 
biausia ją skaudino Vytauto neatvirumą- nepasi-
sakymasjai. O juk mokė ir priminė visada b••••• mamai 
atviras, nemeluok, o tėvas tavo geriausia> augąs. 

Jurgis plačiais žingsniais matavo svetaim sunkiai 
alsavo malšindamas viduje audrą. 

— Mano sūnus! Paskut inė mano atžala - tok ia i s 
keliais eina! Kągi jis veikė pas savo draugą1 

kojinė, 
<as. Jo 

lytinį 

-ningai, 
lorumo 
įančius 
us. La-

fonų ir adresų knygelę. 
- Man rodos, Vytautas taip pat čia rašė savo 

draugų telefonų numerius. 
Atskleidęs raidę S tikrai netrukus atrado skubia 

sūnaus ranka įrašytą draugo adresą ir telefono numeri. 
Net nudžiugo. 

- Štai , radau! 
Tuoj pat išsuko skydelio skaičius. Išgirdo ragelio 

membranoje skambučio signalus. Širdis sunkiai kale 
įsiutimo, piktumo, o sykiu triumfo del pasisekimo tak 
tais. Kelis kartus aparatas signalizavo kažkur kitame 
miesto krašte, Smith namuose. Suskaitė ligi dvylikos 
skambučių, vis dar nesiryždamas ragei} padėti, vis dar 
t ikėdamasis, kad kas nors ten atsilieps. Juk namuose 
yra ta rnai , kurie dažniausia ir privalo atsiliepti! Po 
tryliktojo skambučio staiga pajuto kažką pakėlus 
ragelį, nes signalas nutrūko. Tačiau niekas nė žodžio 
nepratarė . Tuščia. Ne, lyg ne tyla! Štai, girdėjo 
kažkokius tolimesnius garsus - vogravimus, Šve
beldžiavimus, būgnų, gitarų elektrinio ritmo garsus. 
Kažkieno aiškus ir visai arti murmėjimas, kažkoks 
burzlojimas visiškai į mikrofoną, sykiu su stenėjimo 
alsavimu. 

- Alio! Ar yra ten kas nors! Alio' 
Niekas neatsakė, tik anas alsavimas nutrūko. 

Tolimieji garsai dar rodė ragelį nesant padėtą. Kažkas 
ten buvo! Gyvybe, judėjimas, subuvimas. Bet niekas 
neprakalbėjo! Niekas neatsiliepė! 

- Kas ten yra? Atsakykite! 
Marija klausiamai žvelgė j Jurgi. O jis uždengė 

mikrofoną. 
- Ten kažkas dedasi Kažkas pakėlė rageli, bet 

Sunkusis stenėjimas, labiau panašus į miegančio 
žmogaus niurnėjimą, pasiekė Jurgio klausą. 

— Ten kažkas darosi! Kažkas ten įvyko!.. 
Tuo pat metu pasigailėjo savo žodžių. Marija jau 

arti raudos... Tada trenkė ragelį. 
— Ar ten išmirę visi ar ką? Jaučiu, kad kažkas yra' 

Girdžiu muzika groja, gal radijas. Bet kažkas tik 
stena, dejuoja ir sunkiai alsuoja... 

— Dejuoja9 Gal tai Vytukas?! Gal jam kas nors atsi
tiko! Jurgi, paskambink dar kartą ir išsiaiškink! 

Spėliodamas, jog kas nors iš jaunuolų nusigėrė 
nebegalėdamas net atsakyti telefonu. Jurgis vėl išsuko 
Smith namu telefono numeri Deja. šis bandymas nepa 
vyko Išgirdo tik užimtojo aparato signalą 

— Matyti, kaip nuėmė ragelį, tai iki šiol nukėlęs 
laiko... 

— Tai skambink policijai' Aš nujaučiu - ten jau 
kažkas negerai darosi! Juk ten galėjo kas nors baisaus 
atsitikti! Jeigu net neatsiliepia, neatsako telefonu... 
Vadinasi, jau nebe normalu! 

— Na, gerai. Maryte. . Tik tu nesijaudink iš anksto! 
įšaukęs policijos telefono numerį Jurgis pranešė bu 

dinčiam apie susidariusią padėt) Ar negalėtų policija 
ką nors daryti? Atrodo, tėvams išvažiavus, vieni 
jaunuoliai šeimininkavo namuose švęsdami vieno jų 
gimtadienį... Bartonių sūnus ten dalyvavo, bet iki šiol 
negrįžo. Paskambinus kažkas pakele ragelį, bet nieko 
neatsakė. Ar negalėtų policija patikrinti, nuvykusi pas 
Smithus9 Budintis užsirašė viską ir pažadėjo patikrinęs 
pranešti kas dedasi kongresmano namuose. 

(Bus daugiau) 

» 
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LENKAI REMIA LIETUVIUS 
t 

. CLASSIFIED GUIDE 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje tlHMtli 

Visai teisingai Miuncheno, 
Frankfurto ir kt . Vokietijos 
didmiesčių spauda pažymėjo, 
kad Lietuva buvo tuo politiniu 
akstinu atkreipusiu taip pat 
pasaulio dėmesį į likusias dvi 
Pabal t i jo va l s tybes . Mūsų 
tėvynės klausimai buvo gvilde
nami pirmuose psl., kar tu 
paliečiant ir to paties likimo 
susilaukusias kaimynes. 

Nepamiršta vokiečiai, nežiū
rint kelių dienų tylos, stokos 
politinių žinių a r šachmatinių 
Vilniaus ir Maskvos ėjimų. 
Varšuvos, Maskvos ir Gedimino 
miesto korespondentai visuomet 
suranda ką nors įdomesnio iš 
kasdieninio mūsų tėvynės gy
venimo, perduodami žinias savo 
skaitytojams ilgose korespon
dencijose ir dažnai pabrėždami 
lietuvių tautos solidarumą sun
kiose krašto valandose. 

Sį kartą paliesiu du praneši
mus. J ie išspausdinti Miun
cheno l iberal iniame „Sued-
deutsche Zeitung" ir tai tą pačią 
dieną, nes viena korespondenci
ja atėjo iš Vilniaus, kita iš 
Lenkijos sostinės. 

Varšuvos korespondentas 
Tomas Urban ilgame straipsny
je rašo, kad šį pavasarį Varšu
vos u-to s t u d e n t ų tarpe 
madingiausia spalva yra žalia-
geltona-raudona. šios spalvos 
randamos auditorijoje, bendra
bučiuose. Jos išstūmė ,,Solidar-
nosc" vė l iavė les , kadangi 
„Solidarnošc" tapo vyriausybi
ne partija. Lenkų studentų 
širdys pakrypo į laisvę sie
kiančios Lietuvos pusę, todėl 
visur randamos šios trispalvės 
vėliavėlės. 

Jau kiek ankščiau minėjau, 
kad lenkt* spauda reiškia daug 
simpatijos Lietuvai. Tą patį 
savo s t ra ipsnyje pakartoja 
Varšuvos korespondentas. T. 
Urban, stipriai užakcentuo
damas, kad lenkiškos spaudos 
komentaruose apie Lietuvą 
visuomet randamas vienas ir 
tas pats sakinys: tautos noro 
negalima palaužti šarvuočiais, 
negalima jos badu numarinti. 
Lenkai tai pergyveno, mėginant 
karo stoviu sunaikinti „Solidar-
nosč" organizaciją. Pastatų 
užėmimą, šarvuočių demon
stracijas, malūnsparnių skry
džius lenkai laiko karo stoviu. 

Varšuvos korespondentas taip 
pat pažymi, kad Lietuvos bloka
da jaučiama ir Lenkijoje. Pro
vincijoje stipri benzino stoka, 
nes degalus lenkai gaudavo iš 
Lietuvos. 

Taip pat lenkų spauda plačiai 
komentuoja vakarų teze, kad V. 
Landsbergio vadovaujamas 
..Sąjūdis" graso Gorbačiovo per
sitvarkymui. Lenkų komen 
tatoriai j tai atsako: Kremliaus 
šefas pats savo planus atidavė 
žaidimui. Lietuvos vyriausybė 
vadovaujasi tautos valia, tautos 
noru Aplamai, ar negeriau 
būtų rusams vakarinėse sienose 
matyti nepriklausomus ir prie
l a n k i u s k a i m y n u s vietoje 
maištingų? 

Visos Lenkijos politines parti
jos yra tos pačios nuomonės 
. .Sol idarnosč" suvažiavime 
Gdanske visi atstovai skandavo: 
„Niech žyje wolna Litwa — 
Tegyvuoja laisva Lietuva" Kiti 
kalbėtojai primine 14-16-to a. 
Lietuvos-Lenkijos sąjungą. 
Lenkijos parlamento piliečių 
komiteto atstovai lankėsi Vil
niuje Bendrame pareiškime su 
„Sąjūdžio" atstovais aiškiai 
matyt i , kad pasikalbėjimas 
vyko kaip Lietuvos ir Lenkijos 
valstybių atstovų. Maskva tuoj 
pat užprotestavo dar Brežnevo 
laikų žinoma formule: kišimasis 
į vidaus reikalus. 

Lenkai turėjo išgirsti taip pat 
karčius lietuvių žodžius. Vienas 

Sąjūdžio atstovas reikalavo iš 
lenkų pusės pripažinimo rytinių 
Lietuvos sienų. Aišku, tas lietė 
Vilniaus klausimą, nes lenkų 
daliniai 1920 m. užėmė Vilnių, 
paskelbė „vidinę Lietuvos 
valstybę" ir 1922 m. prijungė ją 
prie Lenkijos. Vilniaus klausi
mas ir dabar yra Lenkijos istori
joje „balta dėmė", o daugumai 
lietuvių priešlenkiškos emocijos 
kevalas. Dar toliau, „Sąjūdžio" 
atstovus erzino įsteigtos Lenki
joje įvairios „Vilniaus draugi
jos", knygynuose platinami 
1938 m. Vilniaus miesto lenkiš
ki planai. Vienas „Sąjūdžio" 
atstovas Varšuvoje pareiškė. 
kad lenkai puola ir smerkia 
ištremtųjų Lenkijos vokiečių 
organizacijas Vakarų Vokietijo
je, tačiau nuolatos iškeldami 
Vilniaus klausimą. Tačiau Var
šuvos vyriausybė be jokiu 
svyravimų sako: vakarinės ir 
rytinės Lenkijos sienos yra 
neliečiamos. 

Antras straipsnis tame pačia
me Miuncheno dienraštyje per
kelia skaitytojus į spekulian
tų gyvenimą Vilniuje. Neva
dinčiau prekyvietės „talkučke". 
kadangi Lenkijos vaizbūnai (jie 
matomi ir vakarų Berlyne) par
duoda labai geras prekes, kurių 
jau mėnesį laiko negalima rasti 
Lietuvos krautuvėse. Ši preky
vietė yra toliau nuo Vilniaus, 
apleisto fabriko žemės plote. 

Lietuviai, norėdami išvengti 
sovietinės blokados, už lenkų 
atvežtas prekes, turi mokėti 
aukštą kainą. Ir taip lenkiškos 
ar vengriškos gamybos „džin
sai" kainuoja apie 750 vokiškų 
markių(š.m. gegužės 8 d. 1 JAV 
dol. — 1 m. 65 pf.l. plastikinis 
lietpaltis — 900 markių, odinis 
švarkas 3.300 markių Randa
mos pornografinės vaizdajuostes 
— 330 m., Čekoslovakijos krista
lai ir kt. (ar neapsiriko su 
kainom korespondentas? — 
K.B.). Atrodo. kad ši 
spekuliantų turgaviete yra 
vieša, nes už „stalą" vaizbūnas 
turi sumokėti 9 rbl. 

Daugumas pardavėjų tai Len
kijos „ t u r i s t a i " atveždami 
lagaminuose įvairias prekes. 
Viena moteris korespondentui 
pasakojo, kad Varšuvoje plačiai 
kalbama apie gerą pelną Lietu
voje. Tad ir ji pasikrovė du 
lagaminus ir turistiniu autobu
su pasiekė Lietuvos sostine. 
atveždama aštuonis ..džinsus" ir 
keturias dėžes plaukams sa
gučių. Oficialiai blokada uždarė 
duris į Lietuvą, tačiau visuomet 
randami keliai. Tris „džinsus" 
muitininkai konfiskavo. Kiek 
dar liko. kiek ji uždirbo — lenkė 
nepasakė, tačiau pardavimui 
likę tik du „džinsai" — dviejų 
mėnesių atlyginimas. 

Oficialiai nesiūlomas turga
vietėje tik benzinas. Jo pardavė
jai yra taksi vairuotojai, ku
riems benzino skirstymas ne
taikomas, raudonarmiečiai, no
rėdami papildyti savo atlygini
mą. Prieš blokadą vienas ltr. 
benzino kainavo 40 kp. Dabar 
spekuliantai ..prašo" 4 rbl. 
Tačiau vienas benzino pardavė
jas kainą gerokai sumažino, 
paklausdamas kiekio. Jis gali 
„pristatyti" kad ir 100 ltr ben
zino, sumažindamas ir kainą 
..Kas penktas kg. mėsos ir kas 
trečias ltr. pieno, sunaudojamas 
Maskvoje, atvežamas iš Lietu
vos." rašo Miuncheno dienraštis 
gegužės 9 d. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

Lietuvių demonstracijos prie Kapitoliaus Washingtone, D.C. Nuotr. Jono Kuprio 

NEEILINĖ ŠVENTĖ 
DAINAVOJE 

JADVYGA DAMLŠl'ĖNĖ 

ALRK d-jos jaunimo stovyklo
je Dainavoje metines šventės 
proga dalyvaus du brangūs 
svečiai — išeivijoje lietuvių 
vysk. Paulius Baltakis ir buvęs 
Sibiro kankinys kun. Sigitas 
Tamkevičius iš Lietuvos. Ši 
met inė šventė , v y k s t a n t i 
Dainavoje kasmet jau per 30 
metų, visada sutraukia daug 
svečių ir jos darbo rėmėjų-šimti-
ninkų, kurie konkrečia auka 
Dainavą remia metai iš metų. 
Šios šventės metu visuomet 
vyksta ir tų rėmėjų-šimtininkų 
suvaž iav imas , kurio metu 
Dainavos direktorių taryba ir 
valdyba „pakloja" rėmėjams 
savo atliktų darbų ir finansinį 
stovyklos stovį ir supažindina 
su numatomais darbais ir pla
nais, kurie šaukiasi reikalingo 
dėmesio. 

Jau 35 metai prabėgo nuo 
pirmųjų žingsnių šiame ramia
me Michigano vals t i jos 
kampelyje, gavusiame Dainavos 
vardą. Tada rastos čia tik plikos 
kalvelės ir laukai šiandien jau 
puošiasi gražiais pušynais, eg
lėm ir berželiais, Dainavos 
mylėtojų sodintais. Tada dar 
apžėlęs slėnyje stūksąs ežerėlis 
daug kartų nusausintas ir iš
valytas, savo skaidriu ir šaltu 
turiniu gaivina stovyklautojus 
jau per 30 metų. Graži Dainavos 
gamta ir kvepiantys pušynai ne 
vienam Dainavos lankytojui 
teikia daug ramybės ir gražaus 
poilsio valandėlių. 

Dainavos met inė šven tė 
visada tampa visų. senia i 
nesimačiusių draugų susitikimo 

vieta ir diena dabar jau daug 
buvusių stovyklautojų, kurie iš
augo Dainavos pastogėje sto
vyklaudami, suvažiuoja su savo 
šeimos nariais, kurių dauguma 
jau stovyklauja tėvų stovyklau
toje lietuviškoje pastogėje. Ta 
diena šitame lietuviškame Mi
chigano kampelyje t a m p a 
gražia suartėjimo švente visos 
lietuviškos visuomenės ne tik iš 
arti, bet ir iš toliau atvykusių. 

Neviliojama čia atvykti dėl 
kulinarinių pasiūlų. Čia visus 
patraukia pats noras Dainavą 
paremti, užtikrinti jos egzis
tenciją, kad ji dar ilgai galėtų 
vykdyti tą didelės reikšmės 
darbą mūsų tautinio gyvenimo 
labui. Koks būtų buvęs skurdus 
jaunosios kartos gyvenimas šia
me krašte, jei Dainavos nebūty 
buvę. Pirminis jos tikslas au
ginti lietuvi kataliką, krikščio
nį Lietuvai ir lietuviu išliekan
tį svetimame krašte gyvenant, 
davė ir duoda iki šiol labai 
gražių rezultatų. Dainava tapo 
mažo masto Lietuva visiems, 
kurie ja naudojasi, o iš Lietuvos 
atvykstantieji , užkl iuvę į 
Dainavą ne kartą randa prie
globstį ir lietuvišką gamtą ir. 
kas svarbiausia, lietuvišką žodį. 

Šiuo metu Dainavoje sustojęs 
visai vasarai skulptorius Jonas 
B. iš Lietuvos, kuris žada per 
vasarą išpuošti Dainavos gamtą 
gražiomis, liaudies ir legendų 
motyvais išskaptuotomis me
džio statulomis. Jo darbai bus iš
statyti parodai šios šventės 
metu įsigyti, o jei pritrūks, tai 
bus galima ir užsisakyti. Skulp

torius Dailės instituto dėsty
tojas Lietuvoje Vilniuje. 

Dainavos direktorių taryba 
nuoširdžiai kviečia visus į 
Dainavą atvykti, pabuvoti gam
toje, susitikti su mūsų brangiais 
svečiais vysk. P. Baltakiu ir iš 
Sibiro kun. Sigitu Tamkevičium, 
padėkoti Dievui, kad Dainavai 
leidžia vykdyti savo reikšmingą 
darbą mūsų tautai. 

Šv. Mišios bus atnašaujamos 
11 vai. ryto šį sekmadieni liepos 
15 d. Po mišių, kaip paprastai, 
anoj pusėj ežero paviljone 2 vai. 
r ėmėju-š imt in inkų susi
rinkimas Dr. Adolfo Damušio 
vardo name. Laisvame popieti
niame laikotarpyje bus didelis 
malonumas sutikti vysk. Balta
kį ir kun. Sigitą Tamkevičių ir 
su jais asmeniniai pabendrauti. 
Dainava laukia jūsų gausaus at
silankymo. 

NEW JERSEY, NEW YORK - "Lietuvos Atsiminimai", pir
madieniais nuo 8 Iki 9 v.v. I i Seton Hali Unlvershato •totlas, 
89.5 FM banga. "Muslc of Llthuanla" programos, vadamos 
anglu kalba.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. 

SPALVOS 
Gausiai įvairių šalių moksli

ninkų tyrinėjimais nustatyta, 
kad kiekviena spalva daro žmo
gui savotišką psichologinį 
poveikį. 

Raudona spalva sukelia ši
lumos įspūdį, jaudina psichiką, 
žadina emocijas, bet galų gale 
va rg ina . Raudona spa lva 
sukelia ir regimą fiziologinę 
reakciją: jos veikiami. įsitempia 
muskulai, pakyla kraujo spaud
imas, padažnėja kvėpavimo rit
mas. 

Oranžinė spalva sukelia gerą. 
pakilią nuotaiką, stimiliuoja 
regėjimą ir nervinę sistemą. Tai 
linksmiausia spalva. 

Žalia gaivina ir ramina. Ji 
naudinga pervargusiems ir ne
migos kamuojamiems žmonėms. 
Jai veikiant, sumažėja kraujo 
spaudimas, susilpnėja bendras 
organizmo tonusas. 

Mėlyna sukelia šalčio jausmą 
ir raminančiai veikia nervų sis
temą, netgi labiau negu žalia (ji 
ypač tinkama jautriems, ner
vingiems žmonėms l Nuo jos dar 
labiau negu nuo žalios 
susilpnėja raumenų tonusas, 
sumažėja kraujo spaudimas. 

Rfl micllcincl Padarai 
* B B ^ ^ ^ Savings and l oan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 

NUPIRKO L'Ž 1.5 
MILIJONO 

Marųuette bankas Chicagoje. 
kur ir daugelis lietuvių yra ap
tarnaujami, už 1.5 mil. dolerių 
nupirko pasilpusią American 
taupymo ir paskolų bendrove 

BRIDGEVIEVV 
8929 S ^ARLEM AVE 

(708> 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

BEE tŽt 
(JUi «M*C 
LEN0ER 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 (708) 4 2 5 - 7 1 6 1 

Norintieji P I R K T I ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią s ta iga p rašome 
paminėti, kad esate a r b a / m i t e būti 
Rimo S t a n k a u s Klijentais Nuosa
vybes įka inav imas n e m o k a m a i . 

ca MLS KOMPIUTERIŲ 
pagaioa gante PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga, patarnaus 

J . BACEVIČ IUS 
BEi.^ 8ACE REAL T O«S 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEOZIE 

778-2233 

Parduodam* greič iau 
už didesnę kalną! 

jkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS Kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietine (Staiga 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

I iftt'jviams žinomas ir patikimas vardžfe J 

la ikoma pirkt nadldalĮ mūrini 
namuką su rūsiu. Pageidaujame 
Brighton Parko apylinkėje. 

Tai. 312-523-5882. 

Union Plar, Ml parduodami 2 
namai — iš viso 3 butai. Vienas 
galima naudoti apskritus metus. 

Tai . 312-476-3647 

FOR RENT 

I š n u o m o j a m a s 5 k a m b . 2 m l e g . 
bu tas ; deng tas pr iebut is (porch): 
ramus 4 butų namas. Su š i luma; 
gal ima naudot i viryklą ir šaldytuvą; arti 
gero sus is iek imo; 64 St. & Cal i fornia 
apy l . T a i . 1 - 7 0 8 - 3 6 1 - 1 1 7 1 . 

| Vakarus nuo Kadzle naujesnis, ge
rai prižiūrėtas 3 Dutų. VA aukšto mū
rinis namas ir garažas — vertas 
dėmesio! 

Pulkus investavimas: 12 butų mūras 
arti 107 St. ir Harlem: 65.000 metinių 
pajamų, VISI butai modernūs Suinte
resuoti - NEDELSKITE! 

Įkyrėjo miesto triukšmas? Par
duodama nuosavybė prie 5. vienas su 
kitu sujungtųgežerų; 5 atskiri. 2 mieg 
namukai, tinkami gyventi ištisus metus. 
Tik 2'/2 vai kelio Į rytus nuo Chicagos. 
Indianoje 

Suinteresuoti skambinkite: BUDRAI
ČIUI, 312-767-0600 arba ( namus 
312-776-3971 
ONE STOP REAL ESTATE, INC. 

LB mis 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Reaitor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedile Ave. 
Tol. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kre ipt is Į H e r m i s D e c k y s 

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

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

1 0%—20°/b—30% pigiau mokėsit už 
automobil io ir ugnies draudimą pas 
mus . 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 W M t 95th Straat 

Tel. — G A 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ^ 

GENRIKAS SONGINAS 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Tik dabar ši knyga išėjo iš spaudos. 128 psl.. kietais 

viršeliais su aplanku, kuris pieštas dail. Ramintos Lapšienės. 
Tai legendos, per eilę metų parašyti pasakojimai, girdėti iš 
žmonių ar atkurti autoriaus, pasiremiant kur nors rastais 

; duomenimis. Ši knyga gražiai išleista Songino anūko Lino 
Raslavičiaus pastangomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 64 centus valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ FESTIVALIS 

{vyks liepos 13 -14 -15 d. tarp 43 S t Ir 47 St. k Waataro Ava., 
pievoje, po atviru dangum. Visas tris dienas gros Kauno Kaimo 
kapela, specialiai iškviesta iš Lietuvos. Pasirodys visas tris dienas 
nuo 2 v p.p. iki 6 v.v Gros. šoks ir dainuos Sponsorius — Stan
dard Federal bankas. 

šeštadienio vakare koncertuos Algio Bylos orkestras, o sekma
dieni — šveicarų Alpių orkestras, šoks jaunieji Vyčių šokėjai. Daly
vaus restoranai su lietuviškais valgiais. Gaivinantys gėrimai 
suaugusiems ir vaikams. 

Festivalyje dalyvaus Chicagos miesto ir Illinois valstijos įvairūs 
valdžios atstovai. 

Kviečiama visus dalyvauti Ir paremti lietuvius I i Lietuvos! 



VĖLIAUSIOS BLOKADINĖS 
ŽINIOS 

DRAUGAS, trečiadienis. 1990 m. liepos men. 11d. 

G.T. International, Internatio
nal Industries ir Žaibo firmų 
vadovo Algio Grigo pranešimu. 
Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministerija dar nėra 
gavusi jokiu nurodymų keisti 
blokadinę politiką. Tačiau yra 
pagr indas manyt i , kad per 
ateinančias 10 dienų bus tei
giamų pasikeitimų. 

Daugelis yra bandę patekti j 
Lietuvą, aplenkdami bloka-
dinius suvaržymus. Tenka gir
dėti, kad kai kurios grupės buvo 

Vilniaus universiteto mergaičių choras „Virgo" liepos 1 d. giedojo Švč M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje ir koncertavo Jaunimo centre. Nuotraukoje choristes bažnyčioje. 

Nuotr. Jono Tamulaidio 

MŪSŲ KOLONIJOSE -Jeronimu prieš metus 
atsikraustė į Seattle iš New 
\lexico, ir Irena Prišmantai-

Seattle, Wash. 
LIETUVAITĖS R A D I J O 

P R O G R A M O J E 
Birželio 3 d. KBCS radijo 

bangose girdėjosi vienos va
landos gyvas pasikalbėjimas 
apie lietuviškos kultūros bruo
žus. Pasikalbėjime dalyvavo 
Danutė Musteikytė-Rankienė, 
Jūra tė Mažeikaitė-Harrison ir 
Zita Petkienė. Programos jun
gianti tema buvo muzikos reikš
mė lietuvio gyvenime. Buvo ap
tar ta ne tik liaudies dainos, bet 
taip pat partizanu ir tremtinių 
dainos su atitinkamais paaiš
kinimais. 

„LIETUTIS" J U D A IR 
NERIMSTA 

Tautinių šokių grupė ..Lietu
t i s" atliko keturias programas 
penkių dienų bėgyje. Birželio 16 
d. šokėjai pralinksmino žiūro
vus University Village parduo
tuvių centre. Deja, nelaimė čia 
ištiko Vidą Žvirždytę Farler, 
kur i susižeidė koją. Vėliau 
paaiškėjo, kad koja lūžusi . 
Vida vis dėlto džiaugiasi, kad 
pasveiks ligi rugsėjo mėn. 
numatytų pasirodymų. 

Birželio 17 d. Poulsbo mieste
lyje „Lietutis" atliko dvi pro
gramas skandinavų metiniam 
joninių festivalyje. Po progra
mos per šokėjų grupių paradą 
„Lietutį" vedė akordeonistas 
Saulius Matas ir šokėjas Vikto
ras Raišys. kuris nešė trispalvę. 

Birželio 19 d. „ L i e t u t i s " 
pasirodė per pabalt iečių parodos 
iškilmingą atidarymą Nordic 
Heritage Muziejuje, Seattle. 

XII TOJI P A B A L T I J O 
STUDIJŲ KONFERENCIJA 

I Seattle iš Lietuvos dalyvauti 
konferencijoje University of 
Washington atvyko būrys moks
lininkų, kuriuos priėmė ir ap
gyvendino savo namuose vie
t inia i lietuviai. Ina Bertu-
lytė-Bray su vyru Jim pasikvie
tė visus svečius iš Lietuvos su
sipažinti su Seattle lietuviais 
per priėmimą savo namuose bir 
želio 20 d. Konferenciją rengė 
latvis Gundar King. Pacific 
Lutheran universiteto rekto
rius. Apie pačią konferencija^ 
bus pranešta vėliau. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
METINIS SUSIRINKIMAS 

Birželio 10 d. pirmininkės Ali
sos Lapatinskienės namuose 
įvyko Seattle skyriaus Lietuvos 
Dukterų draugijos susirinki 
mas. Jame dalyvavo daugiau 
30 narių su svečiais. Draugi 
jos istoriją bei tikslus trumpai 
apibūdino Nijolė Raišienė. Buvo 
pagerbtos ilgametės narės Alek
sandra Gyliene, kuri taip pat 
yra viena iš draugijos steigėjų. 

ir Emilija Tutlienė. Buvo aptar 
ta ateinančių metų lėšų telkimo 
darbai bei kultūriniai projektai. 
Po įtemptos lietuviškos veiklos, 
liečiant Geros Valios žaidimus 
šią vasarą, dukterys vėl puls j 
darbą ir su rengs naudotų 
daiktų išpardavimą — „garage 
sa le" . O met inę gegužinę 
numatoma turėti rugpjūčio 12 
d. Dalios Tutlytės-Mroviec ir 
Emilijos Tutlienės mėlynių 
sodelyje. 

Į narių gretas įsijungė nese 
niai į Seattle atvykusios iš Lie 
tuvosRamutė Klimienė, Edita 
Liongertienė ir Inga Gauriene. 
Taip pat įsijungė Mar iana 
Prišmantienė. kuri su vvru 

AUKOS PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 
1989 METAIS GAUTOS PER PLB FONDĄ 

(Pabaiga) 
10 dol.: Kazys Katilius. Villa Park, IL; Jolita Kavaliūnas. Akron, OH; 

Julius Karsas, Chicago. IL: N Navickienė, Gulfport. FL; A. Norvilas, Oak 
Lawn, IL; Frank Petrauskas. Syracuse. NY; Jadvyga Poškienė. Ftochester. 
NY; Elvyra Pamataitis, Albuquerque. NM: Jonas Prakapas, Bakersfield. 
CA; Edis Razma. Elmhurst, IL; A. Šmulkštys. Gibbstovvn, NJ; Michalina 
Slabokienė, Cleveland. OH; Romas Shatas, Sunny Hills, FL; A. Smilga, 
Chicago, IL; Petras Skėrys. Chicago. IL; P. Sadauskaitė, Gulfport, FL; 
Liucija Tarvydienė. Edina, Ml. 

5 dol.: Vytautas Matulionis. Cleveland. OH; Stanley Pieža. North 
Judson, IN: A M. Svirtutienė. Gulfport. FL: Antanas ir Apolonia Tuskenis. 
Chicago, IL; George Tonas, Pittsburgh, PA 

1989 matų aukotojų tęsinys — II sąrašas 

100 dol.: J. Liaukus, ST Petersburg. FL. 
88 dol.: Vytautas Karoblis. Ripley. OH; dr. Adolfas Šležas. Flossmoor, IL 

78 dol.: J. Kubilius. Montreal. Canada. 
72 dol.: dr. Kastytis Latoža. Oak Lawn. IL. 
62 dol.: Ona ir Jonas Daugirdai. Chicago. IL. 
50 dol.: Juli|a Šaulienė. Chicago. IL 
39 dol.: Teresė Lipšys. Hambug. VVest Germany 
38 dol.: Joseph A. Gustainis. Scranton. PA; Jadvyga Jankauskienė, 

Chicago. IL: A Laucis, MD. Mt. Olive. IL; Rev John E. Rikteraitis. New 
Britain. CT; Vincas Stagis, Main Ridge, VIC. Australia. 

26 dol.: Alfonsas Dzikas. W. Hartford. CT; Asta Grakauskas-Ger-
sovitz. Eden Prairie. MN: dr P Žemaitis. Canton. Ml 

24 dol.: 
23 dol. 

Rockford. IL 
22 dol.: 
21 dol. 
20 dol.: 
20 dol: 

verside. NJ 
19 dol. 
18 dol.: 
vvaverlg 
16 dol. 
15 dol. 

V ir P. Janušonis Dausman. Wl 
Anthony Kairaitis. Grand Rapids. Ml; D. Surantas. MD 

Vytenis Grabauskas. Chicago, IL 
Nina Dolles. Laumgen-Bavaria, VVest Germany 
Kazys Černius, Chicago. IL; Antanas Titenis. Chicago. IL. 
Kazė Vaičeliūnas. Cleveland. OH; Algirdas T. Valius. Ri-

Mt 

Alfonsas Sadauskas. Nth. Balwyn. VIC. Australia 
Kristina ir Virgis Volertai. Narberth. PA; Jonas Kvietelaitis. 
Australia. Vytautas Turūta, North York, Canada. 
R Urmontas. Templestovve. VIC. Australia. 
Irena Jasys. MD. Columbus. OH; Algimantas ir Eleonora 

Sparkevičius. Las Crules, NM: Anthony J. Radzevich, Amsterdam, NY. 
14 dol.: dr Nijolė Bražėnas. Sparkill. NY; Stasė Baltrukėnienė. 

Dania, FL: Povilas Kilius. Palos Heights. IL; Birutė Preikštas, MD 
Oakhurst. NJ: Danas Sakalas. Vero Beach. FL, Jūratė Smith, Alberta. 
Canada: Vladas Mataitis. Bellambi. Australia. 

13 dol.: Antanas Adomaitis. Manchester. CT; Bronė Apšiega. 
Thompson. CT: Stasys ir Elena Baras. Oak Brook. IL: R Banys. Western 
Springs. II: Bronė Cižikaitė. Chicago. IL: V Grėbliūnas. Chicago. IL; Z. 
Griganaviius. Dovvney. CA. Rev Msgr John A Kučingis. Los Angeles. 
Ca; Vincas Klova. Bell Gardens. CA; T ir A. Kazlauskai, Orland PK, IL; 
Rev Joseph V Kluonius. Mackinavv, Ml; M. V. Momkai. Chicago. IL; J. 
Mikonis. Richmond Hill. OH: L Ragas, Btoomingdale. IL; Rimvydas Skjrys 
MD. Streator. IL; St. Santvaras. So Boston. MA, Jonas šumskis. Chicago. 
!L; Kazys Trečiokas. Union. NJ; Mr Anthony Vaivada. McLean. VA; G 
V Žemaitaitis. Norvvalk. CT; J Gipas. London. England; Alvydas Saplys. 
Toronto. Canada; Stepas Varanka, Canada 

12 dol.: Adolfas Armalis. St Petersbug Bch . FL; A. J. Audronis, 
Glendale. CA. Dr V. Dubinskas. Chicago, IL; Vincentas Geležiūnas, St 
Louis. MO; Frank Juras, Lake Villa, IL; Stefa Juškaitis, Glendale, CA; 
Eugenija Kolupailaitė. Chicago, IL; Antanas Kvedaras. Savannah. GA; 
Juozas Mikulis. VVestchester IL. Peter Matiukas. Rochester, NY; Rev 
Joseph Pragulbickas. Elizabeth, NJ; Algirdas Reventas. Houston, TX; 
M Vansauskas. Lyons, IL 

tė-Birdsall. gyvenanti Tacoma. 
Dalyvavo viešnia iš Lietuvos 
Giedra L inka i ty t ė , Eglės 
Linkaitytės-Weiss sesuo. Taip 
pat dalyvavo iš Chicagos atvy
kusi savo sesutes aplankyti 
Danutė Pareigienė. 

ILONA BRAY -
NAUJA TEISININKE 

Gegužės 27 d. „Lietutis" 
dalyvavo Amerikos Šiaurės 
Vakarų liaudies gyvenimo 
festivalyje Seattle centre ir su 
silauke entuziastiškų aplodis
mentų iš žiūrovų. Po pasiro 
dymo šokėjai su šeimomis 
nuvyko pas J im ir Ina 

(Bertulytę) Bray paminėti jų 
vyresn ios ios duk t e r s ir 
„Lietučio" buvusios šokėjos Ilo
nos mokslo užbaigt u ves. 

Ilona įsigijo magistro laipsnį 
kinietiškose studijose ir tuo 
pačiu baigė teisės kursą Univer
sity of Washington. Paskutinia
jame teisės kurse Ilona parašė 
referatą, g indama Lietuvos 
teisę į nepriklausomybę. Tuoj 
pat po užbaigtuvių Ilona išskri
do į Londoną, kur žada atlikti 
šešių mėnes ių prakt iką su 
Amnesty International organi 
zacija. — P . 

nuvežtos į Lietuvą su vizomis, 
ku r iose nebuvo į t r auk ta 
Lietuva — tik Ryga. Talinas ar
ba Minskas. Primenama, kad 
tai yra prieš įstatymus ir. jeigu 
tokie keleiviai sulaikomi, jiems 
gali būti taikomos pinigines pa
baudos, jie gali patekti į .juodą 
sąrašą" būsimoms kelionėms. 

A. Grigas pataria laikinai ne 
siųst i piniginių perlaidų į 
Lietuvą, pvz. į dolerinę auto
mobiliams ar kitoms prekėms 
pirkti. Maskvos bankai stabdo 
pervedimus į Lietuvos sąskai
tas. Vienas vasario mėnesį pa
darytas pervedimas truko net 
53 dienas pasiekti ..Merkuri
jaus" parduotuvę Vilniuje ir tai 
t ik po to, kai Chase-Manhat 
tan banko atstovas asmeniškai 
nuvyko į Maskvą ištirti padė
ties! Atšaukus blokadą, tai 
turėtų keistis. Kai vel bus 
saugu vykdyti prekybą perlai
domis, bus pranešta spaudoje. 

Sovietų Sąjungos konsulatas 
praneša , kad bus daromos 
išimtys tvarkant iškvietimus į 
Lietuvą. Jeigu kviečiamajam 
dėl blokadinės situacijos neiš
duota viza. dokumentai bus 

g rąž inami kvieč iamajam 
(anksčiau tai nebuvo daroma) ir 
bus galima pakartotinai kreip
t i s , kol galioja iškviet imo 
dokumenta i — dažniausia i 
v i ene r ius metus . Tač iau 
pr imenama, kad neišdavus 
vizos, mokestis negrąžinamas. 

Visais panašiais klausimais 
galima kreiptis į G. T. Interna
tional, International Industries 
ir Žaibo atstovus. 

A. Grigas praneša gavęs iš 
Sovietų ambasados pranešimą, 
kad vizos į Lietuvą bus išduo
damos, kol veiks moratoriumas. 

Į Amžinos Ramybės Sodus išėjus 

A.tA. 
JONUI JUODIKIUI 

l iūd inč ius našlę REGINĄ ir sūnų ALGI nuoširdžiai 
užjaučiame. Skausmu dal inamės su velionio seserim. 
veiklia m ū s ų draugijos nare . ilgus metus buvusia cen-
t r o valdyboje, ANGELE ir jos vyru JONU ir visa 
JADVTRŠIŲ šeima 

Lietuvos Dukterų draugija 

Brang ia i mamyte i 

A.tA. 
ONAI GRIŠKELIENEI 

iškeliavus amžinybėn, jos dukrai , mūsų mielai sesei 
LIŪDAI RUGIENIENEI ir visiems artimiesiems 
re iškiame giliausią užuojautą ir jungiamės liūdesy. 

Vyresniųjų skaučių Židinys 
Detroite 

JAV LB Grand Rapids apylinkės aukos 
UETUVAI 

150 dol.: Gražina ir Vytautas Kamantas. 
100 dol.: Engetis Bliūdnikas; Juozas Dainelis; Vytautas ir Ro-

maine Jonaitis; Antanas Kairaitis, Anelė Lukoševičiūtė, Jonas ir 
Verutė Paovys; Jonas Pakalnis; kun. Edvardas Statkus. 

75 dol.: Stasys ir Uršulė Astras 
72 dol.: Kun. JorTas Žvirblis. 
70 dol.: Kostas Prelgauskas. 
50 dol.: Stasys ir Danutė Balys; Jonas ir Florence Frejens; 

Vytautas Graužinis; Jonas ir Marija Kušlikis; Pranas ir Jean Leku-
tis; Barba'a ir Juozas Lukas; Jonas Treška. Jr; Juozas Ugianskis 

40 dol.: Paul Ląstas; Don Oksas 
35 dol.: Nijolė ir Vytautas Baniukaičiai 
25 dol.: Ona ir Jonas Treška; Joseph ir Alice Totoraitis; 

Leonas Juzė Venckus; Moterų sąjungos 42-ra kuopa 
22 dol.: Marija Alkevičienė 
20 dol.: Norbert Alksnis; Arūnas Bliūdnikas; Benedikta 

Baniukaitis; Lucy ir Paul Duggan; Juozas Jonaitis; Jadvyga 
Jonušie-e; W. Krem; Sofija Lastmė; Natalija Matulis; Vaclovas 
Pūras; A oe Rock; Kęstutis Stepšys; Stasė Strohenė; Adolfas 
Skrebu^-as; Victor ir Ann Szeiva; Petras Treška; Leonard 
Taueriu* Joann VVillis. 

10 dol.: Ona Dudkienė; Elena Frejeris. Aldona Genautis. 
Theresa endrezak; Helen Kadela; Aleksandra Petrauskienė. 
Helen Padišauskas; Kazys ir Adelė Žygas. N N 

t do».: Kay Maitner 
S dol.: Frtix Adomaitis; Don Astras; Ema Bander, Mary 

Cross; "cn Dalton; Adela Dubicke Joe Dnza. Antanas Girginas, 
Lydio Hoop; Mary Jendrezak, Susan Jendrezak; Marie Kareckas. 
Helen Ka-ninaki; Dan Kadow Jr.; Kate Mack, Fr Dennis Morrow; 
Rita Mooiecy; Joseph Ninkevich; Adelė Šakočius; Eva VVallace. 
Ann Wa"onaa. 

4 dol.: Bud Morrow. 
1 dol.: Seselė Marie; Seselė M Gemma. Seselė Michele; 

Seselė -^poll; NN; XX. 

PADĖKA 
A.tA. 

JUOZAS LAPINSKAS, JR. 
Mirė 1990 m. birželio 12 d . palaidotas Auburn Memorial 

Park, Stickney. IL birželio 16 d. 
Dėkojame kleb. A. Puchenskiui už maldas koplyčioje, kun. 

F. Kireiliui už maldas koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse ir 
kun. K. Kuzminskui už šv. Mišias. 

Dėkojame visiems už aukas šv. Mišims ir seimai gėles ir 
užuojautas. 

Dėkojame VFW Post 177 už kariškų apeigų atlikimą 
koplyčioje ir kapinėse. 

Dėkojame karsto nešėjams ir Gaidas Daimid laidotuvių 
direktoriams už malonų patarnavimą. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie lankėsi koplyčioje, 
bažnyčioje ir palydėjo velioni į amžiną poilsio vietą. 

Dar kartą nuoširdus ačiū visiems. 
Liūdesy likę: žmona, vaikai, tėvai, brolis ir sesuo su 

šeimomis. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest 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 

Chicago, Illinois 60629 
l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-<312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS 
DONAI.D A. PETKUS LAVVRENCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . (708) 652-5245 

file:///lexico


DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. liepos mėn. 11 d. 

x New J e r s e y g u b e r n a t o 
rius J i m Folio ir valstijos sek
retorė Joan Haberle liepos 15 d., 
šeštadienį, ir liepos 16 d., sek
madienį, skelbia etninę šventę 
— gegužinę. Joje dalyvaus ir lie
tuviai. 

x Vil ius Pe te ra i t i s iš Mont-
realio, Kanados, Mažosios Lie
tuvos veikėjas. Lietuvių-Anglų 
kalbos žodyno paruošėjas, buvo 
a tvykęs t Chicagą, lankėsi 
„Draugo" spaustuvėje, rūpinda
masis, kaip greičiau užbaigti 
Jono Užpurvio paruošto vokie
čių kalba veikalo atspausdinimo 
užbaigimą. Paruošimas spausdi
n i m u i i lgai užs i tęsė , nes 
r inkykla neturėjo vokiečių kal
bos raidžių akcentų. Veikalas 
turėtų pasirodyti rugpjūčio pra 
džioje dar šiais metais. 

x L i e t u v i ų - A m e r i k i e č i ų 
k l u b o Šiaurės New Jersey 
sudarė naują valdybą, kurion 
į e i n a p i r m i n i n k ė Elzbieta 
Tomolaitis, DiAndriole, vice-
pirm. Susan Cavalesky, ižd. 
Andrew White ir sekr. Ann 
Marie Girardi. Klubas veikia 
Morris College, Randolph, N.J. 
Lietuvių kalbą šiuo metu dėsto 
Aldona Pinch. 

x Cook County t a r y b a pra
v e d ė rezoliuciją apsaugoti nuo 
išniekinimo JAV vėliavą, kuri 
y ra valstybės simbolis. Taryba 
pasisako už priedą prie Ameri
kos konstitucijos. 

x Adolfas Ba l iūnas , Singer 
Island, Fla., nuo birželio 15 d. 
a p s i g y v e n o Lackpor t , 111., 
pakeisdamas „Draugo" siun
tinėjimo adresą, pridėjo ir 25 
dol. auką. Labai dėkojame 

x J u o z a s Ūsas, Chicago, 111., 
už kalėdines korteles, kalendo
rių atsiuntė 15 dol. auką. A. 
Pilipavičius, Juno Beach. Fla.. 
k i t a proga parėmė „Draugą" 
ta ip pat 15 dol. auka. Po 10 dol. 
atsiuntė M. Vansauskas, Aušra 
Babickas, L. Bendoraitis ir 
Albina Markus. Visiems ačiū. 

x Amer ican Travel Service 
Bureau praneša, kad turis
t a m s ir privatiems asmenims 
dabar išduodamos vizos į Lietu-. 
vą. Norintieji vykti, prašome 
pasinaudoti mūsų patarnavimu. 
A m e r i c a n Tra - ' e l Serv ice 
B u r e a u , 9727 S. Wes te rn 
A ve. , Ch icago , IL 60643, te l . 
312-238-9787. 

(sk) 

x Vyresniųjų liet. cent ras 
ruošia išvyką — plaukioti laivu 
Micbigano ežere. Pietausime 
laive, kur bus ir programa. 
Pietūs ir kelionė autobusu 25 
dol. vienam asmeniui. Išvyk
sime nuo Seklyčios liepos 17d.. 
antradienį ,9 vai. ryto ir su
grįšime 3 v. p.p. Prašome regist
ruotis tel. 476-2655. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2(A9 W. 63 St., Chicago, II 6062<* 

Tel. (1-312) 776-5162 
14100 S. Bell Rd., lockport. II 60441 

Tel. (708) 301-4S66 
Valandom pagal sositarinH 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S Ked/ie Avenue 

Chicago, U 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Oarbo vai rmo 9 ikt 7 rd v.iW 
^oitad y v r iki 1 vai d 

Lithuanian-
Journal ge-
nr., išėjo iš 

x „ B r i d g e s " , 
American News 
gūžės mėnesio 4 

spaudos. Šiame numeryje rašo 
pats redaktorius Ed. Meilus, Jr., 
Charles R. Balensky laišką pre
z identui Bushui , R a m u n ė 
Kubiliūtė, Allison M. Stockno ir 
kt. Yra taip pat ir lietuviškos in
formacijos. Redaguoja Eduardas 
V. Meilus, techniškai tvarko Te
resė Meiluvienė, redakcijos 
nariai R. Kubiliūtė, Z. Dresliū-
tė ir A. Karosienė. 

x He lena Kirsnis Vare ik ie 
nė, gimusi 1925 m. Chicagoje, 
dabar gyvenanti Panevėžyje, 
ieško savo pusbrolių, gyve
nančių Chicagos apylinkėje. Su 
jais susirašinėjo iki 1960 m. Jos 
pusbroliai Vincent Narbut ir 
Zinaida Kalvol. Apie juos žinan
tys gali kreiptis į JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybos 
būs t inę savai tės d i e n o m i s 
312-436-0197. 

x Dr. V. B. 
Chatsworth, Cal 
Los Angeles, Cal. 
raitis, Boca Raton, Fla 
Bigelis, Three Oaks, 

Rau l i na i t i s , 
R. Banionis, 
Linda Bendo-

Agnes 
Mich., 

Bronė Augustauskas, Chicago, 
111., pratęsė prenumeratą viene
riems metams, o už kalėdines 
korteles ir kalendorių pridėjo 
po 30 dol. aukų. Laba i 
dėkojame. 

x Živi lė R u d y s , Luxem 
bourg. Europe. pratęsė „Drau
go" prenumeratą su 50 dol. 
auka. Ž. Rudj skelbiame garbės 
prenumeratore, o už mielą auką 
tariame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x G. Lapenas iš Deltona. 
F la . , pers ikėle gyven t i į 
Daytoną Beach, naujas adresas. 
G. Lapenas. 2939 Oceans Trace. 
Daytona Beach Shores, Fla. 
32118. Pakeisdamas „Draugo" 
siuntimo adresą, pridėjo 15 dol. 
auką. Dėkojame. 

x Dviejų a s m e n ų š e i m a 
mie la i pr iž iūrė tų senyvo 
amžiaus lietuvius Čikagoje. 
Kreiptis telefonu: 778-0574. 

(sk) 

x N u o 1990 m . r u g s ė j o 
Klaipėdoje steigiasi universi
tetas. Jei kas norėtų paremti jį 
knygomis, vadovėliais, prašoma 
siųsti adresu: Mari jus J o n a i 
t i s , Kla ipėda 235819. Konsti
tuci jos 7-14, L i thuan ia . 

(sk) 

x Ged iminas Mickevičius, 
dosnus aukotojas, visų lietu
viškų darbų rėmėjas. Washing-
tono demonstracijų birželio 1-2 
d. reikalui ir jaunimo važia
vimui paremti paaukojo tūks
tantinę. Jaunimas ir demonst
racijų organizatoriai JAV LB 
krašto valdyba yra dėkingi. 

x Audr ius Godunavičius , 
17 metų amžiaus jaunuolis iš 
Kauno, šiuo metu vieši pas savo 
dėdę Joną Pleirį, gyvenantį 
Marąuette Parke. Audrius yra 
vienas iš geriasių Lietuvos 
jaunųjų krepšininkų. Nežiūrint 
savo jauno amžiaus, jau yra pa
kviestas į Kauno „Žalgirio" 
krepšinio rezervinę komandą. 

x Br ig i ta J ak imč ienė , Ann 
Arbor. Mich., už gerą „Draugo" 
informaciją atsiuntė 75 dol. 
dienraščio palaikymui. Labai 
dėkojame. 

x Salomėja Skaudienė iš 
Round Rock, Texas. apmokėjo 
sąskaitą, padėkojo už gerą 
patarnavimą ir paaukojo 25 dol 
dienraščio paramai. Nuoširdus 
ačiū. 

x Lietuvių Moterų federa
cijos klubo pirmininkė Snie
guolė Jurskytė, Philadelphia, 
Pa., su Kalantos minėjimo 
aprašymu atsiuntė ir 25 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x Lankės i „Drauge" , pra
tęsė p r e n u m e r a t ą su 10 dol. 
auka: Stasys Vanagūnas, Stasė 
Valauskis, Zenonas Samuolis, 
B. Zeikus, Olga Juknius, An
t a n a s K r i š č i ū n a s , Pe t ras 
Čerkauskas, Emilija Gaška, 
Antanas Labanauskas, Jonas 
Male i ška , V. Gudauskas , 
Vladas Vižinas, Bruno Kriš-
topaitis, Juozas Nalis ir Stasys 
Corneckas. Labai ačiū. 

x P a a u k o j o po 10 dol. i r 
p ra tęsė p r enumera t ą : Juozas 
Kozeris, Stasys Baniulis, Jonas 
Samait is , Rober tas Čepelė, 
Felix Mikuckis, Petras Palys, 
Domazas Ti lv ikas , Albinas 
Smeltorius, Henry Paškevičius, 
Joseph Matiukas, Bronė Na
vickas. Antanas Rugys ir J. 
Andriukaitis. Už aukas tariame 
ačiū. 
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ADVOKATAS 
Vvtenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th St.eet 
Chicago, IL 60629 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 B. Ogden Ave. . St«>. l«-2 
Hinsdale . IL 60521 
Tel. <708> 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x „ D i r v o s " j u b i l i e j i n i ų 
me tų vajaus gegužinė įvyks 
š.m. liepos 22 d., sekmadienį, 12 
vai. dienos Ateitininkų namų 
ąžuolyne. Visuomene kviečiama 
gausiai dalyvauti ir paremti 
lietuvišką spaudą. 

(sk) 

x Ieškoma moter is padė t i 
l igonei namų ruošoje, paruošti 
maistą vienam asmeniui ir 
gyventi kartu Floridoje. Butas, 
maistas ir alga. Skambin t i 
312-471-2481. 

(sk) 

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

(sk) 
x Pa t r i a dovaninių prekių 

ir elektronikos parduotuvėse 
Chicagoje ir St. Petersburgo 
Beach, FL rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų. Lietuvoje pagei
daujamų, reikmenų didelį pasi
rinkimą Priimam užsakymus ir 
iš ki tų miestų. Siunčiame 
prekes j Vilnių k a r g o - o r o lini
j a . Tel. 312-778-2100. 

(sk) 

x Ne p i r m ą k a r t ą lankan
tys Lie tuvą ar turintys iškvie
timus nenori keliauti su turis
tine grupe. J u m s G. T. Interna
tional gali sudaryti puikų indi
vidualų maršrutą, parūpinant 
nakvynę su maistu, arba vien 
kel ionę . Sva rb i aus i a — 
aplenksite Maskvą, keliaujant 
į Vilnių per Rygą/Kopenhagą 
arba per Berlyną. Kreiptis: G. 
T. International, 9625 South 
79th A v e n u e , Hickory Hills, 
IL 6 0 4 5 7 - 2 2 5 9 ; t e l . (708) 
430-7272. 

(sk) 

x N e b e r e i k i a l a u k t i 13 
mėnes ių Aerofloto bilietų. Už 
labai prieinamas kainas galite 
nupirkti bilietus savo artimie
siems SAS oro linija iš Rygos 
per Kopenhagą į New Yorką, 
Čikagą ar Los Angeles; arba 
Lufthansa oro linija iš Vilniaus 
per Berlyną į New Yorką, Čika
gą, Los Angeles, San Francisco 
ar Vašingtoną. Kreiptis: G. T. 
I n t e r n a t i o n a l , 9525 Sou th 
79th A v e n u e , Hickory Hills, 
I L 60457-2259 ; te l . (708) 
430-7272. 

(sk) 

x J U O Z A S BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir tikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Bace RE, tel . 778-2233. 

(sk) 

x Nebrang ia i pa rduodame 
Lietuvoje naujus automobilius 
LADA ir VOLGA, ir namus. 
Keičiame dolerius i rublius ar 
ba pristatome dolerius į Lie
tuva. Pervedame palikimus 
S k a m b i n t i : Ą ž u o l u i 
312-434-8618. 

(ak) 

AMERIKOS LAISVĖS 
ŠVENTĖ 

Kas mums yra vasario ar kovo 
mėnesiai, tas Amerikos pilie
čiams yra liepos mėnuo. Prieš 
214 metų atsirado Jungtinės 
Amerikos Valstybes, kurios iki 
šiol tebėra laisvės švyturiu 
visam pasauliui. Žmonių darbš
tumas laukinį kraštą pakeitė iš 
pagrindų. Šiandien daugelio 
žmonių svajonė yra patekti į šį 
kraštą. Ir mes esame tokių 
žmonių tarpe. Todėl tur ime 
rūpintis, kad šis kraštas išliktų 
laisvas ir nepriklausomas. Blo
gų žmonių niekur netrūksta. Jų 
yra ir šiame krašte. Jie nori lais
vę panaikinti. Turime budėti ir 
kovoti su blogiu. Gerbti šio 
krašto vėliavą ir kovoti, kad ji 
t ap tų šio krašto l a i svės 
simboliu. 

Redak to r iu s 

LIETUVOS LAISVE 

Kitados Lietuva buvo didelė ir 
galinga valstybė, bet kariau
dama su keliais priešais labai 
nusilpo, buvo Rusijos pavergta 
ir nešė vergijos jungą šimtą 
dvidešimt metų. Dėka įvairių 
revoliucijų ir pralaimėtų karų 
Rusija nusilpo ir atsirado gera 
proga pavergtiems išsilaisvinti. 

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos 
taryba Vilniuje paskelbė nepri
klausomo? Lietuvos atkūrimą. 
Lietuva pati tvarkėsi puikiai, 
bet 1939 metais Hitleris ir Stali
nas susitarė pavergti Pabaltijo 
valstybes ir 1940 m. biržel'O 
mėnesį Rusija okupavo Lietuvą. 

Kai naujas komunis t inės 
Rusijos vadovas Gorbačiovas pa
skelbė naujas idėjas, kai buvo 
priverstas paleisti iš vergijos la
gerių kunigus ir kitus kovotojus 
už nepriklausomybę ir laisvę, 
kai grąžino t i k i n t i e s i e m s 
Vilniaus katedrą ir kitas bažny
čias, tai lietuviai pasijuto lais
viau. 

Vilniuje ir kituose miestuose 
prasidėjo masinės demonstra
cijos, reikalaujant ekonominės 
ir net politines laisvės. Buvo 
sukurtas Sąjūdis, kur iam pri
klauso įvairiu sričių intelektu
alai. Dėka Sąjūdžio energingos 
veiklos, buvo grąžinta Vilniaus 
katedra. Šv. Kazimiero bažny
čia, iškelta tautinė vėliava 
Gedimino pilies bokšte, laisvai 
giedamas Lietuvos himnas ir 
daug laisviau r e i šk i a s i 
kultūrinė veikla. 

Rūta Balyta i tė , 
Hamiltono Vysk. M. Valančiaus 

aukšt !it. m-los mokinė 
'Jubiliejinis leidinys) 

Kovo Lapšio pieštą piešinį atsiuntė 
Rimas P u t n u s . 

VASARA 

Praėjusią vasarą aš buvau 
„State Fair". Mano mama su 
savo choru ten dainavo. Aš 
važinėjaus „Rollor coasters". 
Buvo smagu. Laimėjau daug 
premijų, mesdamas adatas į 
balionus. Žaidžiau krepšinį. 
V a k a r e važiavom namo 
autobusu. Visi dainavome ir 
kalbėjomės. 

Arūnas Bilus 

Praėjusią vasarą tris savaites 
lankiausi Lenkijoje. Gyvenau 
pas savo dėdę, kuris gyvena 
Suvalkų trikampyje. Buvau 
prie vandens. Kiekvieną dieną 
maudžiaus ir plaukiojau laivu. 
Buvau tris kartus atlaiduose. 
Trumpam laikui buvau nuva
žiavęs į kaimą Lietuvoje. 

Rimas Gecevičius 
Abu Marąuette Parko lit. 

m-los 8 sk. mokiniai. 

LAIŠKAS 

Kartą vienoje šeimoje sūnus 
vedė jauną žmoną ir su ja iš
važiavo toli nuo savo namų. Ka
dangi j is buvo ūkininko sūnus, 
tėvai jam davė gyvulių pradžiai 
gyvenimo. Tarp jų ir šešias 
k iau les . Kiaulės susi laukė 
paršiukų, jie visi gražiai augo. 
Užėjo karšta vasara, kiaulės 
pradėjo sirgti ir visos išdvėsė 
(numirė). Liko gyvas tik vienas 
paršas. 

Sūnus labai nusiminė patyręs 
tokį didelį nuostolį ir parašė 
tėvam laišką, norėdamas pasi
guosti. Mokykloje buvo blogas 
mokinys, labai nemėgo sin
taksės, neturėjo supratimo apie 
skiriamuosius ženklus. Nežinojo 
kaip pradėti eilutę ir kaip 
baigti. Tėvas,gavęs laišką, gar
siai skaitė, kad žmona girdėtų; 

— mieli tėveliai Kiaulės! 
Kurias man davėte visos išdvė
sė. Liko tik vienas paršas jūsų 
sūnus Raulas. 

VASARA 

Vasarą skraido drugeliai 
Ir linksmai čiulba paukštel iai . 
Žaidžia vaikai pievelėje, 
Prausiasi varlės upelyje. 

Žydi gėlės pievoje, 
Gera ir linksma man sieloje. 
Vasara, vasara.kokia t u graži. 
Vasara, vasara, kur t u taip 

skubi! 
L i n a K a i r y t ė 

Lietuva 

DUONA 
Kaimiečiai bėralinę (nevalytų 

javų) duoną valgydavo dar i r 
devynioliktame šimtmetyje, o 
kartais ir Pirmojo pasaulinio 
karo metu. Pušalote devyniolik
tame šimtmetyje iškul tus ru
gius nevėtytus (nevalytus) su
pildavo į aruodus (sandėlius). 
Tokį bėralą (nevalytus javus) 
džiovindavo, grūsdavo (mušimu 
smulkindavo) piestoje (me
diniame inde), sumaldavo ir 
kepdavo duoną. Su krosnies pir
muoju pakūrimu susiję daug 
prietarų. Naują krosnį džio
vindami žiūrėdavo, ka ip ji dega. 
Jei krosnis degdama skyla, 
trūkinėja, tai kas nors iš namų 
išeis (mirs arba išvažiuos). J e i 
pirmą kartą užkūrus krosnį 
malkos degdamos cypia, tai vai
toja (verkia) tų namų mirusiųjų 
vėlės (Svydeniai), a rba mirusio 
šeimos nario vėlė tupint i (sė
dinti) ant krosnies pagaliuose ir 
žiūrinti, ką veikia namiškiai . 
Jei kas sėdėdamas an t krosnies 
švilpia, tas velnią į namus 
kviečia. Pirmą kar tą pakūrus 
krosnį, reikia ją peržegnoti (pa
daryti kryžiaus ženklą), kad 
velniai neįeitų (Svydeniai). Kep
dami tešlą dėdavo į dubenį ir ap
versdavo t ik krosnyje, kad 
duona nesugr iū tų . Iškeptos 
duonos tuojau netraukdavo iš 
krosnies metaliniu daiktu (Žars
tekliu), nes t r auk iami kepalai 
subyrėdavo . I a t v ė s u s i ą 
(a tšalusią) k rosn į į l į sdavo 
piemuo, sudėdavo duoną į 
pintinę ir iš t raukdavo. 

P r a n ė D u n d u l i e n ė 

S E N O V Ė S LIETUVTŲ 
TIKYBA 

Senovės l ietuviai garbin 
gamtą ir jos reiškinius. J i 
turėjo daug dievų. Garbindav 
ugnį, žvaigždes, saulę, mėnul; 
perkūną ir kt . Senovės lietuvii 
manymu, kiekvienas daiktas 
ypač p a d a r a i ir n a m i n i a 
gyvuliai, turėjo dvasios globėję 
Šventuose miškuose mūsų prc 
seneliai melsdavosi. Miškuos 
stovėjo akmeninis aukuras, an 
kurio visada degdavo švent 
ugn i s . Tą ugnį saugodav 
vaidilutės, kriviai ir žyniai 
kurie gyvendavo romuvose. Kri 
viai degindavo ugnį Perkūnui i 
kitiems dievams. Žyniai aiškin 
davo s a p n u s ir gydydavi 
žmones įvairiomis žolėmis. Per 
kūnas buvo senovės lietuvii 
tikėjimo galingiausias dievas 
Visi dėkojo Perkūnui už visu; 
dalykus. J ie taip pa t labai j< 
bijojo. 

Visi tikėjo, kad yra pomirtini 
gyvenimas. Kai žmogus numir 
davo, jie kartais užmušdavo t< 
žmogaus šunį, arklį, a r ką kitą 
kad pomirtiniame gyvenim* 
jam nebūtų liūdna. Jie dauj 
dalykų įdėdavo į kapą, ne; 
galvojo, kad jam tie dalykai buj 
reikalingi aname pasaulyje. 

L ie tuvis buvo gil iai reli 
gingas, nenorėjo skriausti kitų 
Žmogus visada stengdavosi dva 
sių, gyvenančių ap l ink jį 
nesupykinti . 

A u d r a Dūda i t ė 
Los Angeles Šv. Kazimiero lit 

m-los mokinė. (Jubiliejini* 
leidinys 

Si'.trt-.svasar - .karais Vaivut* ilKemnjjai klausom ^nelin. _ 
dr. Kęstučio A. n-<o. pasakojimu api* hunav,mą Raitijos .ir
iame vandenvr.e 

tirr.nk^ 
Ramia 

VALKATA I R R A G A N O S 
(Konkursinė lietuvių 

liaudies pasaka) 

Keliu ėjo elgeta, terbomis 
apsikabinėjęs, sulopyta sermė
ga ir lazda rankoje. Visas su
džiūvęs, sunykęs nuo savo 
didelio vargo. Jis susitinka prie
šais ateinantį velnią, kuris elge
tą užkalbino, sakydamas: 

— Ak, koks tu neturtingas esi 
ir tokį didelį vargą tu r i kentėt i 
žemėje. Aš į tave negaliu pažiū
rėti, visas drebu. Kodėl tau 
reikia to vargo? Būk man 
paklusnus ir v isada manęs 
klausyk, tada aš apginsiu tave 
nuo vargo ir turtingu padarysiu. 

Elgeta sutiko su velnio sąly
gomis. Tada velnias nuėmė nuo 
jo terbas, nuvilko jo visus senus 
drabužius, apvilko naujais, gra
žiais, panašiais į tuos, kuriais 
karalius dėvi. Tuojau toje vie
toje atsirado dideli ir gražūs 
rūmai, panašūs į karal iškus. 

Velnias pradėjo jam piršti 
vieną kunigaikščio dukterį , 
vienturtę, kuri buvo ragana, 
kaip ir jos tėvas. J i gyveno už 
dvidešimt mylių nuo tos vietos. 
Velnias pasivertė piršliu. Abu 
nuvyko pas tą kunigaikšt į . 
Velnias pradėjo girti kunigaikš
tytę ir kalbino kunigaikštį , kad 
ją leistų tekėti už to „valkatos". 
Kunigaikštis nenorėjo tikėti , 
kad tas jaunikai t is yra kilęs iš 
kilmingos šeimos. 

'Bus daugiau > 

Ž o d y n a s . 1. V a l k a t a , 2 
ragana, 3. elgeta, 4. terba, 5. 
apsikabinėti, 6. lopyti, 7. sermė
ga, 8. sunykti, 9. drebėti (drebu). 
10. paklusnus. Kiekvienam 
žodžiui sakinys. 

Klaus imai . 1. Kas ėjo keliu ir 
ka ip atrodė? 2. Ką kelyje su
tiko? 3. Kokie buvo pažadai? 4. 
Ar taip įvyko, kaip buvo žadėta? 
5. Kur abu nuvyko ir ką ten jie 
darė? 

Grama t ika . Žemiau yra su
rašyti septyni veiksmažodžiai. 
Juos reikės parašyti: esamuoju, 
būtuoju kartiniu, būtuoju dažni
niu ir būsimuoju laiku. Pvz. 
Ieškoti: ieško, ieškojo, ieško
davo, ieškos. Duotos tų veiks
mažodžių tik bendratys. 1. austi 
(audeklą). 2. dengti (stogą), 3. 
gręžti (skylę), 4. ner t i (kilpą), 5. 
rašyti (laišką), 6. siūti (marški
nius), 7. slėgti (spausti sūrį). 

P a s t a b a , apie šį konkursą 
buvo rašyta „Tėvynės žvaigždu
t ė s " n r . 124 ( „ D r a u g a s " 
1990.VT.27). Pasiskaitykite. Kas 
bus neaišku, rašykite „T.Ž." 
redaktoriui arba skambinkite 
telefonu (312)476-5381. 

Galvosūkių konkursui jau 
gauti iš L.F. pinigai, visi rezul
t a t a i bus paskelbti kitame 
„T.Ž." numeryje. 

Redaktorius 
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