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„Tassas" skelbia 
lietuvių balsavimus 

Laimi Sovietų opozicijos kandidatai 
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M a s k v a . Nepriklausomos so
vietų už demokratiją pasisakan
čios grupės džiaugiasi, padariu
sios pažangą t a prasme, kad 
laimi daugiau vietų praėjusio 
sekmadienio rinkimuose. Kai 
kur buvo išrinkti buvę politiniai 
kaliniai. K a i vietiniuose rinki
muose laimi disidentai, ta i yra 
labai svarbus žingsnis į demo
kratiją. 

Sovietų Rinkimų komisija 
sako. kad tik 15cr bus išrinkti 
iš pirmojo karto rinkimų, o kiti 
turės po dviejų savaičių — kovo 
18 d. dar kartą eiti į rinkimus. 
Įdomu, kad Tarpregioninės gru
pės nariai lengvai laimėjo rinki
mus. Šiai grupei priklauso ir 
Boris Jeltsinas, kuris 8 0 1 buvo 
išrinktas. Daugelyje vietų buvo 
5 ar 6 kandidatai tai pačiai po
zicijai, tad nestebėtina, kad nė 
vienas nesurinko reikalaujamų 
5 0 1 balsų. 

La imėjo polit iniai ka l in ia i 
Rusijos, Gudijos ir Ukrainos 

respublikose savo kandidatūras 
išstatė ir komunistai disidentai, 
kaip dabar pradėjo juos ten 
vadinti. Į Rusijos parlamentą 
buvo i š r i n k t a s Serg ie jus 
Kova levas , buvęs pol i t in is 
k a l i n y s ir žmogaus te is ių 
gynėjas , d i rbęs k a r t u su 
mirusiuoju A. Sacharovu. Kitas 
Kandidatas, kuri? laimėjo iš kar
to — Vladislovas Starkovas, 
p o p u l i a r a u s sava i t r a šč io 
, ,Argumen ty i F a k t y " re
daktorius, kurj Gorbačiovas 
norėjo pašalinti iš šių pareigų. 
Ukrainoje Michailo Goryn ir 
Viačeslav Čornovil. du disiden
tai , kurie didesne savo gyveni
mo dalį praleido kalėjimuose 
kaip politiniai kaliniai, buvo 
išrinkti, nes juos rėmė Ukrainos 
tautinio sąjūdžio Ruch organiza
cija. Daugelis Ruch vadu buvo 
išrinkti vakarinėje Ukrainos 
dalyje, kai tuo tarpu Ukrainos 
Komunistų partijos vadas Vla
dimiras A. Ivaško nebuvo išrink
tas ir turės persirungti. Ivanas 
Drachas, rašytojas ir Ruch 
sąjūdžio pirmininkas, pasaka iš 
Kijevo „New York Times" ko
respondentui, jog Ruch mano 
laimėti nuo 20 iki 40^ vietų. 
„Tai jau žymu? progresas Uk
rainoje'", kalbėjo jis. 

Ukrainoje Ruch sąjūdis nega
vo leidimo viešai veikti, todėl jų 
nariai įsirašė kitose organi
zacijose ir tik tokiu būdu laimė
jo nemaža vietų. Todėl ju laimė
jimas yra laikomas ukrainiečių 
tautinio susipratimo pradžia 

Gudijoje populiaraus Liaudies 
fronto vadas Zenonas Pozniakas 
ir keli kiti nariai buvo išrinkti, 
nors ten dar tebevyrauja „seno
jo raugo" šalininkai. Gudijos 

Nori prisijungti 
prie... Rusijos 

Komunistų partijos vadas Jefre-
mas Sokolovas taip pat laimėjo 
rinkimus. Tačiau Gudijos kai
mų srityse buvo renkami senieji 
komunistai. 

I š pokalbio su Gorbačiovu 

Užsienio žurnalistų praneši
mu, Lietuvos balsuotojai išrinko 
dar 26 delegatus i Lietuvos 
parlamentą praėjusį sekmadie
nį. Sąjūdis dabar iš 141 vietos 
turi 90 vietų. Tuo atidaromas 
kelias į politinės nepriklauso
mybės deklaravimą, rašo ,.New 
York Times" kovo 6 d. laidoje ir 
laipsniškam išstojimui iš Sovie
tų Sąjungos. 

„Tasso" žinių agentūra pra
nešė, jog iš 141 vietos Lietuvos 
parlamente buvo užpildytos jau 
116 vietų ir to visai užtenka, 
kad galėtų įvykti sesija ir spręs
ti atsiskyrimo klausimą. Kai 
Sąjūdis turi laimėjęs jau 90 
vietų, laukiama naujos vyriau
sybės, kuri pakeis komunistinę 
vyriausybe Lietuvoje. 

„Chicago Tribūne" korespon
dentas Vincent Schodolski pra
neša, jog lietuviai sukvies 
pi*mąją sesiją naujai išrinktojo 
parlamento dar šį savaitgalį, 
kad suspėtų padaryti svarbius 
nutarimus dar prieš tai . kai So
vietų prezidentui bus suteikta 
neribota galia daryti spren
dimus, kurie gali būti Lietuvai 
katastrofiški. Prez. Gorba
čiovas, kuris bus tikrai išrinktas 
į naują egzekutyvinį preziden
to postą ateinantį pirmadienį, 
pasakė lietuvių atstovams praė
jusią savaitę, kad jis yra labai 
susirūpinęs jų pasitraukimu. 
Bet Kazimiera Prunskienė, Lie
tuvos ministerio pirmininko pa
vaduotoja, pasakė, jog iš to pasi
tarimo jie išėjo supratę, kad 
buvo padarytas žingsnis į nepri
klausomybę. Interfax Maskvos 
žinios paskelbė, cituodamos 
Prunskienę, kad lietuviai yra 
nusprendę eiti į priekį, nežiū
rint Gorbačiovo įspėjimo dėl 
ekonominių sąlygų. ..Man buvo 
aišku, kad mes aiškiai suformu
lavome pasiūlymą pradėti pasi
tarimus Lietuvos valstybės at
statymui", pasakė K. Prunskie
nė šiai agentūrai. 

Daugpil is . — Daugpilio vieti
nė liaudies deputatų taryba, 
kurios daugumą sudaro Latvi
jos Interfronto atstovai, priėmė 
nutarimą rinkimų į Latvijos 
Aukščiausiąja Tarybą dieną 
surengti rajono referendumą dėl 
prisijungimo prie Rusijos arba ja nuo 1941 m. iki 1944 m. kovo-
Gudijos. Latvijos Liaudies Fron- jo su vokiečiais prieš Sovietų 
to Dūma išreiškė protestą dėl Sąjungą. Tik 1944 m. buvo pa-
tokio sprendimo, nes klausima darytas susitarimas su Sovie-
apie referendumo surengimą tais, kad suomiai išvaro vokie-
gali spręsti tik Latvijos TSR čius iš savo krašto, kas ir buvo 
Aukščiausioji taryba. padaryta. 

Suomijos 
reikalavimas 

Helsinkis. — Suomijos Užsie
nio reikalų ministerija, kaip 
praneša Reuteris, ruošiasi iš su
sijungusios Vokietijos pareika
lauti, kad atsilygintų už karo 
meto padarytus nuostolius Lap-
lando srityje. Suomiai išvijo 
maždaug 200.000 vokiečių ka
reivių 1944 ir 45 metais ir tada 
vokiečiai padarė jiems daug 
žalos. Suomiai mano. kad ir kiti 
kraštai pareikalaus panašaus 
nuostolių atlyginimo. Pagal 
1953 m. susitarimą Londone, 
dvi Vokietijos nėra įpareigotos 
atsilyginti už tas skriaudas, ta
čiau, kai bus viena Vokietija, tai 
suomiai mano. kad tą klausimą 
iškels ir kitos valstybės Suomi-

Vokietijų susijungimas — 
tik vokiečių reikalas 

Kanclerio ir Gorbačiovo pasitarimai 

Tūkstančiams rumunų stebint, Bucharešto Scinteia aikštėje buvo nuversta septynių tonų ir 25 
pėdų aukštumo bronzinė Lenino statula, kuri išvežami! iš Rumunijos sostinės. 

Baku žudynės — tautų tragedija 
Baku . (SIA) — Laimis Klei- Šeichas padėkojo visiems pa-

nauskas praneša, jog kovo 2 d. dėjusiems laidoti žuvusius, pa-
prie Azerbaidžano TSR Aukš- gelbėjusiems pogromų aukoms, 
čiausios Tarybos Prezidiumo ir priglaudusiems netekusius pa-
Aukų parko, kuriame yra sau- stogių žmones. Jis p«Js mėjo, jog 
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sio 19-20 žuvusių kapinės, nuo 
pat ryto rinkosi žmonės paminė
ti aukų atminimą, kuris pagal 
musulmonų papročius tęsėsi 40 
dienų. Susirinko apie 200 tūks
tančių žmonių su tautinėmis 
Azerbaidžano vėliavomis, per
rištomis gedulingais kaspinais, 
su plakatais: ..Armija, liejanti 
liaudies kraują — ne liaudies ar
mija", „Šalin okupantus", „Ne
kaltos tautos budelius — į teis
mą". 

Gedulingame mitinge kalbėję 
rusų stačiatikių šventikas, žydų 
ir Katalikų Bažnyčios atstovai 
pažymėjo, kad sausio įvykiai — 
tai ne tik azerbaidžaniečių 
tautos tragedija. 

Kalbėjęs Užkaukazės musul
monų valdybos virš ininkas 
šeichas Akašumitas Pašė Zadė 
pasakė: 

„...Baku žudynės — tai visų 
tautų tragedija. Nusikaltėliai 
turi atsakyti už nusikaltimus ir 
būti patraukti atsakomybėn 
prieš tautą ir liaudį. Negalima 
su milijonine tauta kalbėti iš 
jėgos pozicijų..." 

Karinių dokumentų 
grąžinimas 

Vilnius. — Kaip informavo 
karinių dokumentų grąžinimo 
akcijos organizatoriai — Lietu
vos Tautinio jaunimo sąjungos 
„Jaunoji Lietuva" atstovai, iki 
vasario 28 dienos respublikoje 
grąžinta apie 5,200 karinių 
bilietu bei prirašymo liudijimų. 
Tautinio jaunimo sąjungos 
teigimu, prirašymo liudijimai 
sudaro 30% visų grąžintų doku
mentų. Taip pat informuojama, 
jog karinius dokumentus buvo 
galima grąžinti: Vilniuje — kovo 
4 d. 3 vai. Katedros aikštėje; 
Kaune - kovo 2 d. 5 vai. Karo 
muziejaus sodelyje; Panevėžyje 
— kovo 3 d. 4 vai. prie Sąjūdžio 
būstinės; Alytuje - kovo 1 d. 4 
vai. prie Sporto rūmų; Ukmer
gėje - kovo 3 d. 3 vai. Kęstučio 
aikštėje. 

pagalba atėjo iš da jgelio šalių, 
o užuojautos telegramos dar ir 
dabar tebesiunčiamos. 

„...Maskvos sprendimai", — 
toliau tęsė šeichas, „pasilieka 
tik popieriuje .. Mes turime ko
voti, tik ne ginklu, o politinėmis 
priemonėmis. Negalima perpin
ti visų žmonių ekstremizmu ar 
islamišku fundamentalizmu. 
Azerbaidžane nėra islamiško 
ekstremizmo — tai Maskvos pro
paganda. TSRS liaudies deputa
tai iš Azerbaidžano yra tik val
džios statytiniai, todėl jiems sve
timi liaudies rūpesčiai Nereikia 
klūpėti ant keliu, metas atsisto
ti visu ūgiu. Azerbaidžaniečiai 
didi, garbinga, išdidi tauta, ir 
Maskva mūsų nepalauš. Mask
va kalt ina mane >reiko orga
nizavimu. Tai mano, tai tautos 
valia, nors kovot, jalime ir ki
tomis priemonėm - . Tauta ge
dėjo visas 40 dien Dėkui. Ne
buvo nei vestuvių :i pasilinks
minimų, visi i š la-3 rimtį..." 

Šeichas pareika vo, kad ka
riuomenė paliktu aku. „Žmo
nės nebegali iii iu pakęsti 
tankų ir karei\ Kantrybė 
gali baigtis. Vaisi ->inės TSRS 
sienos atidarymą - tai Mask
vos provokacija reikalinga 
Maskvai tam. kc 
kyti, jog per s 
ginklai". 

alėtų pasa-
ą gaunami 

Antras rink ių turas 
Washing tona 

(LIC) — Antras 
Lietuvoje vyksta 
10 dienomis. R: 
tose 17 apygard 
nas kandidatas 
nuošimčių baisa 

LIC-as šiandie 
Sąjūdžio Inform 
ros darbuotoju 1 
liausku, kuris p;' 
dienomis vyks r r 
gardų. Anot Va
jose apygardose 
kinti rinkimine-
jos pakeistų ank-

990 kovo 3. 
kimų turas 
vo 7, 8 ir 
imai įvyks 
kur nei vie-
surinko 50 
sių balsų. 
<albėjosi su 
jos Agentu 
"įginu Vasi-
k*, jog 7 ir 8 
:mai 15 apy-
ausko, dvie 
•pavyko įti-
misijas, kad 
»u nustatyta 

—Bulgarijoje daugiau kaip 
150,000 žmonių demonstravo 
praėjusį savaitgalį Sofijoje ir rei-
kaTavo, kad Komunistų partija 
pasi trauktų iš valdžios. 

— Sovietų Sąjungoje praė
jusio sekmadienio trijų respub
likų rinkimuose — Rusijoje. Gu
dijoje ir Ukrainoje balsavo maž
daug 7 0 ^ žmonių. 

— Nika ragvos prez. Daniel 
Ortega, baigdamas savo prezi
dentavimą, pasakė šeštadienį 
sandinistų susir inkime, jog 
bendradarbiaus su naujai iš
rinktąja prezidente Violeta Cha-
morro, tačiau gins kariuomenės 
statusą ir policijos dalinius, kad 
jie nebūtų išformuojami. Be to, 
Or tega sako, kad Cont rų 
nenug ink l av imas bus pat i 
didžioji kliūtis ramiai perleisti 
valdžią naujai prezidentei. 

— H o n d ū r e esantis Contrų 
karo vadas pasakė savo karei
viams, jog laisvės kovotojai bus 
pasiruošę išsiskirstyti, jei prezi
dentė Chamorro ga ran tuos 
jiems ramų sugrįžimą į tėvynę. 

— Filipinų vyriausybės ka
riuomenė suėmė Cagayan pro
vincijos gubernatorių Rodolfo 
Aguinaldo. kuris buvo užėmęs 
šešių aukštų viešbuti tos provin
cijos sostinėje ir reikalavo, kad 
Filipinų vyriausybė pasitrauktų 
ir užleistų prezidentūrą kariuo
menei. 

— Senato Užsienio reikalų 
komiteto pirm. ?en. Claiborne 
Pell paragino prezidentą Bushą 
susilaikyti nuo Vokietijų susi
jungimo plano tol, kol Vokieti
ja viešai nepažadės, kad dabar 
tinės sienos su Lenkija yra ne 
keičiamos. 

— Mongoli jos Komunistų 
partija pradėjo debatus, kad ir 
ten būtų atsisakyta partijos 
primato valdyti kraštą. 

rinkimą datą. tad jos vyks tik 
kovo 10 d. 

Vasiliauskas patvirtino, kad 
vis dar numatoma sušaukti 
pirmą naujosios LTSR Aukš
čiausiosios Tarybos sesiją kovo 
10-11 dienomis. 

Maskva . — Vak Vokietijos 
kancleris Helmut Kohl. po trijų 
valandų pasitarimo su Gorba
čiovu Kremliuje, spaudos konfe
rencijoje pasakė, jog jis ir prez. 
Gorbačiovas sutarė, kad „vokie 
čiai turi teisę patys nuspręsti, a r 
jie nori gyventi kar tu vienoje 
valstybėje". Bet Kohl pasakė ir 
tai, kad vokiečiai privalo rūpin
tis, kad būtų uštikrintas saugu
mas jų kaimynams Europoje ir 
kitur pasaulyje. 

Sovietų vyriausybės pareigū
nai kalbėjo, jog pasitarimuose 
buvo keliamas klausimas, kad 
Vokietijos susijungimas nepa
keistų dabartinių pokarinių 
valstybių sienų. Tuo klaus imu 
dar bus vedami pasitarimai. 

„Generalinis sekretorius Gor
bačiovas užtikrino man. kad 
Sovietų Sąjunga respektuos Vo
kietijos žmonių teisę nuspręst i 
savo likimą, kad būtu viena 
valstybė ir kad tai yra tik vokie
čių reikalas nuspręsti laiką ir 
susijungimo metodą' , pasakojo 
Kohl vėlyvą naktį spaudos kon 
ferencijoje. Taigi , s o v i e t a i 
nesipriešinsią Vokietijų susijun 
gimui ir pritarsią ir šį rudenį 
įvykstančioje 35 tautų Ryt ų-Va-
karų konferencijoje. 

Keičiasi i r sovie ta i 
Tačiau spauda primena sovie

tų laikyseną, jog. kai lapkričio 
9 d buvo atidaryta Berlyno sie
na, Gorbačiovas pasakė, kad Vo 
kietijų susijungimo klausimo 
„nėra dienotvarkėje". Po to 
sugriuvo Rytų Vokietijos ko
munistų režimas ir Sovietų 
vadai turėjo pakeisti savo nusi 
statymą- Praėjusią savaitę pir
mą kartą Gorbačiovas besilan 
kančiam Rytų Vokietijos prem 
jerui Hans Modrovv pasakė, kad 
Vokietijų sujungimo idėja jam 
priimtina, tik naujoji Vokietija 
turėtų būti neutral i valstybė ir 
be kariuomenės. O praėjusį sa 
vaitgalį sutikta, kad tegu viską 
sprendžia patys vokiečiai. 

Kri t iška p a d ė t i s r y t u o s e 
Kancleris Kohl ir jo Užsienio 

reikalų ministeris Hans-Diet-
rich Genscher paaiškino, kad 
bus visa eilė pasitarimų tarp 
Rytų ir Vakarų Vokietijų ir tarp 
abiejų Vokietijų ir ių sąjungi
ninkų iki pat rudens, kai įvyks 
minėtoji Europos saugumo kon 

ferencija. kurioje bus kalbama 
apie vokiečių vienybę. Kohl at
sisakė spėlioti apie susijungimo 
datą, tačiau priminė, kad gali 
būt i labai ir labai sunki ir kri
t i ška situacija Rytų Vokietijoje 
ir gali įvykti daug netikėtų 
įvykių Kiti vokiečių delegacijos 
pareigūnai kalbėjo, kad Rytų 
Vokiet i jos vyr iausybė gali 
neišsilaikyti. Rinkimai ten bus 
kovo 18 d. Kancleris pranešė, 
jog abu užsienio reikalų minis-
teriai ir pats Kohl su Gorbačio
vu susitarė palaikyti nuolati
nius ryšius tuo klausiniu. Vak. 
Vokietija šiuo metu mano. kad 
Vokie t i j a t u r i pr iklausyt i 
NATO sąjungai ir tą planą pa
laiko JAV. Britanijos ir Prancū
zijos vyr iausybės . Sovietai 
t ebe l a iko Rytų Vokietijoje 
maždaug 400.000 kareivių. Rei
kalaujama pažado, kad Vakarų 
kariniai daliniai nebus ten siun
čiami. 

Valstybės sekretorius James 
Baker III. būdamas Maskvoje, 
nesusitiko su vokiečių delegaci
ja. 

Demi l i t a r i zuo ta Vokietija 
Pranešama, kad penktadienį 

Gorbačiovas. Shevardnadze ir 
Bakelis diskutavo Vokietijos su
sijungimo klausimą. Shevard
nadze pasakė, jog Rytų Vokieti
jos planas esąs pats priimtiniau
sias, kad būtų prie susijungimo 
einama palaipsniui. Neutarli ir 
demilitarizuota Vokietija — pati 
geriausia išeitis, pasakė She-
vardnaze. Jis priminė, kad dar 
1950 m. Sovietu Sąjunga buvo 
pasiūliusi tokią Vokietiją, bet 
tada kancleris Konradas Aden 
aueris ir sąjungininkai nesutiko 
su šia idėja. Tačiau demilitari
zuotą Vokietiją sukurti šiuo 
metu būtų nepaprastai sunku, 
nes V;:k Vokietija turi 478.000 
ka re iv ių ir daugiau kaip 
300.000 NATO pajėgų, o Rytų 
Vokietija turi savo kareivių 
175,000 ir Sovietų kariuomenę 
iš 400.000 kareiviu Bet praėjusį 
mėnesi prez. Gorbačiovas sutiko 
su prez. Busho pasiūlymu suma
žinti karines pajėgas iki 195.000 
kareivių. 

Lietuvos knygnešio kunigo Mykolo 
Sederavičiaus kripu* ir paminklas 
Sudarge 

Ir vėl provokacija? 
K a u n a s . — Kauno Sąjūdžio 

įgaliotinių susirinkimas išplati 
no pareiškimą, kuriame sako
ma: ..Protestuojame prieš TSRS 
masines informacijos priemonių 
skleidžiamus gandus apie taria 
mus incidentus su Tarybinės 
armijos įgulomis Lietuvoje. 
Smerkiame imperiniu jėgų pa 
st.mgas sudaryti p ra tek ta kaip 
ir 1940-siais metais, jėga nu
slopinti Lietuvos išsivadavimo 
judėjimą ir nepriklausomos 
valstybes atsl itymą taikiu 
hi idu". 

KALENDORIUS 

Kovo 7 d.: Šv Tomas Akvi 
nietis. Perpetua, Galmantė. 
Rimtautas. Vaidilutė. 

Kovo 8 d.: Beata. Vaižgantas, 
Laima. Kovas, Naugaudas, 
Gaudvilė. 

ORAS CHM AGOJK 

Saule teka 5 IK, leidžiasi 5:47. 
Temperatūra dieną 40 L. nak 
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 

KVIESLYS 
Į 1990 M. LSS 

VADOVYBĖS RINKIMUS 
LSS Tarybos Pirmija, vado

vaudamasi 1990 m. vasario 21 
d. Tarybos patvirtintais LSS 
Vadovvbės Rinkimų nuostatais, 
skelbia LIETUVIŲ SKAUTŲ 
SĄJUNGOS VADOVYBĖS 
RINKIMUS. Jų tikslas yra 
išklausyti LSS vadovybės pra
nešimus, išrinkti LSS vadovybe, 
susipažinti su rinkimų dalyvių 
pasisakymais bei priimti svar
bius s iūlymus naujai LSS 
vadovybei. Šiems reikalams 
atlikti yra kviečiamos Skautų 
Brolijos, Skaučių Seserijos, 
Akademinio Skautų sąjūdžio ir 
Rajonų vadovų sueigos. 

LSS Tarybos Pirmija patvir
tino Vadovybės Rinkimų Prezi
diumą ir nustatė dienotvarkę. 

1 LSS Vadovybės Rinkimų 
Prezidiumas: 

s. fil. Leonas Maskaliūnas — 
Prezidiumo pirmininkas, 6 
Brook Lane, Palos Park, IL 
60464 

ps. fil. Dr. Vitalija Vasaitienė 
— Prezidiumo vice pirmininkė. 

ps. fil. Svajonė Kerely t ė — 
Prezidiumo Sekretorė. 

v s. Jonas Paronis — Mandatu 

diumas skelbia iki spal io 20 d. 
i. Prezidiumas sušaukia ko-

r e s p o n d e n c i n i u s posėdž ius 
Tarybos pirmininkui, Garbės 
Teismo bei Kontrolės komisijos 
pirmininkus išrinkti ir paskel
bia duomenis iki gruodžio 1 d. 

LSS V a d o v y b ė s Rinkimų 
dalyviais gali bū t i įžodį davė 
Sąjungos nariai: 

a. ne jaunesni , kaip 18 metų 
amžiaus registravimosi metu ir 
išbuvę LSS na r i a i s bent 2 
metus: 

b. susimokėję LSS Tarybos 
nus ta ty tus nario mokesčius už 
visus t re jus (3) šios kadencijos 
metus; 

LSS Vadovybės Rinkimu da
lyvia i na r io m o k e s t į (už 
1988-89-90 m.) sumoka: 

a. a tski rų šakų pareigūnai ir 
nariai — per savo šakos vadijas 
ar per savo vienetus; 

b. Sąjungos vadovybės nariai 
gali s u m o k ė t i ir p e r LSS 
Tarybos iždininką: 

c. Negalėję sumokėti nario 
mokesčio nustatytu laiku, jį gali 
sumokėti Vadovybės Rinkimų 
Prezidiumui. 

Nario mokesčio nemoka ar 
9 

komisijos pirmininkas. 
v.s.fii. Halina Plaušinaitienė gali būt i atleisti (pagal II 

— Nutarimų komisijos pirm. str.) 
A. Registracijos mokest is 

nerenkamas. LSS Vadovybes 
Rinkimų išlaidos sumokamos iš 
Tarybos iždo. 

Kandidatais į renkamuosius 
LSS vadovybės nar ius gali būt i 
siūlomi: 

a. Šių Vadovybės Rinkimų 
2. Vadovybės rinkimų darbo- dalyviai (LSS nariai); b . — bent 

tvarkė: 21 metų amžiaus; c. — turį bent 
a Pirmijos KVIESLYS Vado- paskautininko,-ės laipsnį. 

vybės Rinkimams pradėti 
kovo 1 d. 

b. Prezidiumui sąrašus pa
teikia (pagal 12-A str . 'Pirmija . 
Brolija. Seserija ir ASS Vadijos: 
Rajonų vadijos, tuntininkai bei 
vietininkai ir ASS skyrių pir
mininkai iki kovo 23 d. 

c. Prezidiumas išsiunčia regi-

LSS Vadovybės Rinkimų ir 
dalyvio gyvenamojo rajono 
sueigoje dalyvauja visi asme
nys, susimokėję Sąjungos nario 
mokesti pagal (II-8 ir 9 str.): 

a. Dalyvis, pr iklausąs vienai 
LSS šakai, dalyvauja ir balsuo
ja tos šakos sueigoje; 

b. Dalyvis, aktyviai įsijungęs 
st racijos lapus pagal gau tus daugiau negu vienos šakos 
sąrašus iki ba landžio 13 d. ve ik lo je , t u r i t e i s ę p i l n a i 

d. Dalyviai registruojasi, siūlo dalyvauti ir balsuoti pirmoje ir 
kandidatus ir pareiškia nuomo- antroje šakoje už kandidatus į 
nes iki birželio I d. 

e. Registruotų dalyvių ir 
pasiūlytu kandidatų sąrašai su 
pareikštomis nuomonėmis pa
skelbiami iki l iepos 4 d. 

f. Balsavimo lapai išsiunčia
mi dalyviams iki rugsėjo 1 d. 

g. Dalyviai gražina baisa v i 
mo lapus iki spalio 10 d. 

h. Balsavimo duomenis Prezi-

Vyriausią skaut ininką ar Vy
riausią skautininke ir ASS Va
dijos pirmininką.-ę bei atitin
kamus pavaduotojus ir Garbės 
gynėjus. Antra kar tą negali 
balsuoti už kandidatus , renka
mus bet kurioje šakoje ar ben
druoju sąrašu į Tarybą. Garbės 
U'ismą, Kontrolės komisiją ir 
Rajonų vadus. 

LIETUVA- Jeruzalė 4 kurią sueina viso pasaulio lietuvių keliai. 
LIETUVA- žodis kurį kol kas tariame su širdgėla. 
LIETUVA- žvaigždė, į kurią einame klupdami ir iki kraujo susižeisdami 
kojas.Visi mes tebeiname į VASARIO 16-ąją. 
Su didelio ilgesio diena sesės ir broliai! 

Lietuvos Skautų Sąjunga , "Skautų aido m redakcija. 

Lietuvoje kovo mėn. atgaivinanr. Skau tų Aido" mintys Vasario 16 minint. 

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
RAŠINIŲ KONKURSAS 

Lietuvių Skau tų sąjunga, 
džiaugdamasi Lietuvos atgimi
mu, ypač vertindama Lietuvos 
skautų atsikūrimą, visada pri
sidėjusi prie lietuvybės išlaiky
mo išeivijoje, skelbia 1990 metų 
Sąjungos nariams ir narėms ra
šinių konkursą 
sąlygomis: 

1» Konkurse gali dalyvauti 
visų LSS šakų vienetuose pri
k lausantys ar nepriklausantys 
Sąjungos nariai ir narės. 

2 > Konkurso temos pagal am
žių, suskirstytos į tris grupes, 
Laisvų temų pasirinkimas turi 
at l ikti pasiūlytų temų mintį, 
idėją ir pobūdį. 

3) Konkurso laikas — š.m. 
kovo 1 d. iki gegužės 1 d. 

4) Rašiniai, pasirašyti slapy
vardžiais ir atskiru vokeliu su 
tikrąja pavarde, vardu ir adre
su, įdedami į voką ir siunčiami: 
LSS Rašinių konkurso komisi
ja , 40 Burrovvs Ave.? Islington, 
Ont. M9B 4VV7, Canada - ne 
vėl iau kaip iki gegužės 10 d. 
(pašto antsp. data* 

5) Konkurso temos vilkiu
kams , paukštytėms, bebriu-
k a m s , ū d r y t ė m s : M a n o 
draugovės sueiga", „Mano 
g e r i a u s i a s d r a u g a s " arba 
laisva tema. Rašinys turi būt 
ne trumpesnis kaip vienas rank 
raščio puslapis: Premijos: I 
vieta -75 dol.. II v. -50 dol.. III 
v. -25 dol. 

6) Konkurso temos skautams 

1990 m. LSS Vadovybės Rin
kimų Nuostatai. Tarybos pat
virtinti 1990 m. vasario 21 d., 
yra vieninteles taisyklės Prezi
diumui ir visiems dalyviams. 
LSS vadovai įpareigojami apie 
Vadovybės Rinkimus pranešti 
s avo vienetų vadovams ir 
kitiems LSS nariams. 

Kviečiame visus brolius ir 
s e ses a k t y v i a i d a l y v a u t i 
1991-93 m. kadencijos LSS 
Vadovybės Rinkimuose, nu
statytu laiku registruotis, kan
didatuoti ir balsuoti. Sąžiningai 
atlikime skautiškus įsipareigo
jimus Lietuvių Skautų sąjungai. 

Budėkime! 

LSS Tarybos Pirmija 

ir skautėms, prit, skautams 
skautėms ir kitoms to amžiaus 
grupėm: „Gerieji darbe
liai Lietuviams ir Lietu
vai", . .Lietuviškai kal
bėti: kodėl, kur?", arba 
laisva terr.a. Rašinys ne trum-

nurodytomis pesnis, <aip du rankraščio 
puslapia. Premijos: I vieta 
-125 dol.. II v. -100 dol., m vieta 
-75 dol. 

•f 
-
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7) Korsurso temos skautams 
— vyčiams, vyr. skautėms ir 
kitoms to paties amžiaus gru
pėms: ,.Lietuva: senovėje, 
nepriklausomybėje ir da
bar", „Ką gauname iš Lietu
vos ir ką jai duodame", arba 
laisva tetia. Rašinio ilgis pagal 
temos išvystymą, ne trumpesnis 
kaip du rankraščio puslapiai. 
Premijos: I vieta — 150 dol., 
II v. - 125 dol., III v. - 75 doi. 

8) Konkurso mecenatai: LSS 
Tarybos Pirmija, naudodama 
prel. S. Juozo Prunskio Lietuvių ' 

Fonde deponuotos sumos palū
kanas. 

9) Rašinių vertinimą atliks 
Toronto skautininkai-kės. Ko
misijos bus sudaromos pagal 
a ts iųs tų r a š in ių skaičių, 
ats ižvelgiant į LSS šakos 
dalyvavimą konkurse. 

10). B e n d r o s pas ta 
bos : Geras būdas , ypač 
mažiesiems, rašinius rašyti 
sueigų metu. Pasitarimai su 
vadovais, renkama medžiaga, 
reikalingos žinios, bendradar
biaujant su vadovais-ėmis, 
tėvais ar šiaip vyresniaisiais 
gali daug padėti ir pasitarnauti 
lavinimui. Naudinga būtų su
eigų metu aptarti konkursą ir 
siūlomas temas. Atsiliepimas į 
šį konkursą priklausys nuo 
vadovų ir vadovių aktyvumo, 
padrąsinimo, paraginimo, o 
svarbiausia — tikėjimo to 
konkurso nauda. Vienetai , 
kurių na r ia i / r ė s konkurse 
dalyvaus, taipgi bus atitinkama 
tvarka įvertinti. 

Sėkmes rašyti ir budėti! 

LSS Tarybos Pirmija 

DRAU GAS 
(USPS-161000) 

THE UTHUANIAN WOBLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays. the 
Tuesdays foilowing Monday observance of Legal Holidays as well as Dec 
26th and Jan. 2nd by the Lithuaruan Catholic Press Society. 4545 W. 63rd 
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Second class postage paid at Chicago. IL and additionai maihng offices. 
Subscription Rates: $70.00 Foreign countries $70 00 
Postmaster. Send address changes to Draugas — 4545 VV 63rd St., 

Chicago, IL 6062d 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

metams ^ metų 3 men. 
U.S.A $70.00 $40 00 $25 00 
Kanadoje 'U.S.A dol $70.00 $40.00 $25 00 
Užsienyje ;U.S A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Savaitinis <Sest. pried) $4000 $25 00 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips 
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

Charakteris — tiek vyrui, tiek 
moteriai — visada yra tikriausia 
dorybės apsauga, tvirčiausia 
religijos parama ir geriausias 
atpildas už nuostolius, kuriuos 
laikas yra padaręs. Išorinis 
grožis veikiai blykšta, bet pro
to i r charakter io gerumai 
kasmet vis auga. 

S. Smiles 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312)767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Moly Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai) 

Pirm antr . Ketv . penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. tai. (1-312)471-3300: 
Raz. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kedzle Ava., 
Chicago. III. 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Kab. (1-312)735-4477; 
Raz. (708)246-00*7; arba (708)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUIL0ING 

6449 So Puiaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Filisteriu skautų sąjungos (FSS) Chicagos skyriaus valdyba. Is k.: vicepirm. 
Algirdas Stepaitis, renginių vadovė Jolanda Kereliene, pirm. kun. Juozas 
Vaišnys. SJ, iždininkė Vida Milavickienė ir sekretorė Rita Likanderytė. 

Nuotr J . T a m u l a i č i o 

Snuni -k .u i tų - K i l t i - \ ;>-.ilian<kirnrs 

APIE KAZIUKO 
MUGĘ KALBANT 

Sėkmingos Kaziuko mugės 

Praėjusi sekmadienį, kovo 4 
d.. įvyko Kaziuko mugė Chica-
goje. Detroite, Los Angeles ir 
Hartforde. 

Chicagoje mugę aplankė keli 
tūkstančiai vietos ir apylinkių 
lietuvių Buvo svečių ir iš kitur. 
Aprašymas — ateinančios savai
tės „Skautybės kelyje". 

Saulėtoje Californijoje, kur 
Kaziuko mugė vyksta didesne 
dalim; lauke, mugė taip pat 
buvo sėkminga. Nors drėgna 
migla p-asino prapliupti šiame 
krašte paprastai labai laukiamu 
lietumi, lankytojų netrūko. 
Nuotaika visų buvo gera ir 
skautu entuziazmas nesudrėko. 
Laukiame aprašymo. 

Detroito visuomenė, visada 
laukianti Kaziuko mugės, ir 
šiemet neapvylė skautų ir 
skaučių savo gausiu at
silankymu. 

Apie Kaziuko mugę Hartfor 
de žinių dar neturime. Tikima, 
kad ir ten brolių ir sesių pastan
gos surengti šį tradicinį metinį 
renginj buvo sėkmingos. 

Kaziuko mugei ruošiasi: 

Skauta i ir skautės New 
Yorke. Clevelande. Worces 
teryje ir Washingtone dar te 
besiruošią Kaziuko mugei 
Visiems jiems linkime sėkmės 

VEIKLUS ASS 
FILISTERIAI 

Naujoji F.S.S. (Filisterių 
Skautų sąjungos) Chicagos 
skyriaus valdyba, nors dar 
neilgai pareigose, jau spėjo 
sušaukti sueigą su Nijole Sadū-
naite ir dalyvavo Kaziuko mu
gėje. Kitas užsimojimas suruošti 
F.S.S. (ir jų svečių bei šeimų) 
vakarienę šeštadienį, kovo 17 
d., 7:00 vai. vakaro. Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Bus va
karienė, paskaita ir paben
dravimas. Dalyvavimas vaka
rienėje 12.50 dol. asmeniui. 
Apie dalyvavimą vakarienėje 
prašoma nedelsiant pranešti fil. 
Jolandai Kere l i ene i . tel . , 
708-257-2558 (iki kovo 12 
dienos). Visi A.S.S. nariai yra 
kviečiami dalyvauti. Laukiame 
ir ASD sesių bei korp! Vytis 
brolių. 

New Yorke mugė įvyks šį 
sekmadienį, kovo 11 d.. Kultū
ros Židinio didž. salėje. 

Clevelando skautija savo 
mugę ruošia sekmadienį, kovo 
18 d.. Dievo Motinos parapijos 
salėse. 

Washington, D.C., lietuviai 
turės malonią progą dalyvauti 
Kaziuko mugėje balandžio 8 d. 

Worcesterio skautai ir skau
tės laukia gausaus visuomenės 
atsilankymo jų mugėje sekma
dienį, balandžio 8 d. Mugė vyks 
Maironio Parko patalpose. 

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

3900 W. 95 St. 
Tai. (708) 422-0101 

Valandos pagai susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. L 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal sus<tanmą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Puiaakl Road. 
Tai. (1-312)585-2802 

Vaiandos pagal susitarimą 
Penki . antr. ketv ir penkt 

Reikalu' esant atvažiuoju B" j namus 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

8132 S. Kadzia. Chicago. I I I . 
Tai. (1-312)925-2870 

1185 Dundaa Ava.. Elgln, III. 60120 
Tai. (70*) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hllls. U 
1 mylia i vakarus nuo Ha'ieffi Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos Dagai sus>taf;mą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St . Chicago !L 
Tai. (1-312)476-2112 

9525 S 19tt Ave Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagai susitarimą 

Tai. kablnato Ir buto: (70*)*52-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava.. Clcaro 

Kasd'en * M 8 vai vak 
•šskyrus trec 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. Michigan Ava.. Sutta 324 Ir 

5635 S. Puiaakl Rd.. Chicago, IL 
Tai. (1-312) 5*5-29*0 (veikia 2- vai i 

Vaianoos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas iKalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 at St. 

Tai. (1-312)737-5149 
Vai pagai sus'ta"mą 

Palos Vision Center, 7152 W. 127th Si 
Palos Hgts. m Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708)448-1777 

Dr. Tumasonlo kablnatą parama 
T. RAMA, M.D. 

Speoaiybe — CN'urgija 
2454 VVest 7 ls t Street 

M (1-312) 434-1818: Raz. (708) 852-088* 
Vai o•"-- a-f *etv • pe^Kt 

3 K 7 v v TIK sus'tarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALVBE PLAUČIŲ LiGOS 
2*36 W. 71 «t. St.. Chicago. IH. 

Tai.: (1-312) 436-0100 
11800 Southwest Hlgharay 

Palos Heighte. III. 60463 
(708)361-0220 (708)361-0222 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 8lat Street 

Kablnato tai. (1-312) 737-1160: 
Reztd. <708>385-4811 

Dr. Tumasonlo kablnatą parama 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LlGOS 
2454 W 71 at Street 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES !R 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p T ketv 2-5 v D 
Šešt Daga1 suS'tanmą 

Kabineto tai. (1-312) 776-2880 
Raz. (708) 448-5545 

Kab. tai. (1-312) 585-0348: 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GVDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

EDMUNDS VIZINAS, M.D.. S.C. 
SDecaiybe — Vidaus ngų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6iC5 S. Archer Ava. ipr'e Austmi 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 5857755 

Kab. ta i . (1-312) 586-3166: 
Namų (70*) 381 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 We»t *3rtf Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais paoai susitarimą 

t i . 



Paskutinę dieną 

REIKIA APMĄSTYTI 
Kalbėti apie paskutinę mėne

sio ar metų dieną yra ta ip pa
prasta, kad nieks net nesijaudina, 
kalbėti apie žmogaus paskutinę 
iieną n iekas nenori — nors visi 
tino, kad tokia diena ateina, 
inot Šv. Rašto, kaip vagis, nieko 
nesiklaususi ir niekam iš anks-
;o nepranešus i . Galvojantis 
žmogus negali bijoti savo, juo la
biau savo artimųjų, paskutinės 
dienos. J is iš anksto žino. kad 
oe jokio pranešimo ji ateis. 
Reikia t ik dar visiškam pajė
gume susitvarkyti taip, kad 
nereiktų likusiems rūpintis, 
pykti , t u r ė t i ne ramumų ir 
neaiškumų, net nežinoti arti
mųjų, kur ie turė tų globoti 
senus, liguistus ar negalinčius 
gyventi. 

Kai kalbi su gydytojais ar ad
vokatais, ta i taip paprasta, kad 
atrodo t ik kasdienybė, tik 
paprastas popierius, ant kurio 
surašyti duomenys, ką reikia 
sutvarkyt i ir kaip reikia pa
daryti pagal mirusiojo valią vi
sus reikalus. Bet kai kalbi su vy
resniojo amžiaus žmogumi, tai 
paskut inė diena yra ta ip toli, 
kad jos sutvarkymo pasiūlymas 
yra lyg užgavimas, lyg pasmer
kimas ar pajuokimas. Iš tikrų
jų t a i yra tik gero linkėjimas 
jam ir jo likusiai šeimai, juolab 
t iems, kurie šeimos nepalieka 
ar giminių, net artimų draugų 
nežino. 

Reikia laiku mąstyti ir ap
mąstyti , kad paskutinė diena 
a te ina kiekvienam, taigi ateis 
man ir mano artimui, kurį my
lime. Padaryti testamentą vi
sokiems netikėtumams yra taip. 
būt ina , kaip būtina kasdien 
valgyti, kasdien gerti ar kas
dien miegoti. Tų dalykų žmogui 
reikia, kol jis gali dirbti, bet 
reikia jų ir tada. kai jis jau ne
begali dirbti, kai jis tur i gyven
ti iš pensijos, pašalpos, sve-

nenaudojimą žmogiškų galių, 
kurios reiškiasi protu ir valia. 
Dainai čia protui duodama me
džiagos galvoti, kad jau reikia 
tai padaryti, bet neduoda valiai 
darbo ir laiku nepadaroma, ką 
gyvasis, protingasis, galvojantis 
žmogus turi padaryti. 

Nebijoti testamento padaryti 
yra žmogaus kilnumo pažymys. 
Kiekvienas žmogus turi būti 
kilnus šiame gyvenime, ypač 
ateinančio gyvenimo atžvilgiu. 
Jei kuris ir būtų netikintis ar 
mažai tikintis, tai testamentą 
padaryti ir savo valią parodyti, 
kaip ji turi būti vykdoma po jo 
mirties, tur i parodyti savo 
artimiesiems, likusiems gyventi 
po jo išsiskyrimo. Be savos 
valios pareiškimo laukimas 
paskut inės dienos yra 
nusikaltimas likusiems gyvie
siems. Jiems uždedamas tas 
vargas ir tie rūpesčiai, kurių jis 
galėjo ir turėjo išvengti dar bū
damas gyvas ir protingas. 

Nereiktų apie tai kalbėti, 
jeigu nebūtų mūsų artimųjų 
turtais nepasinaudoję tėvynės ir 
išeivijos priešai — okupantai ir 
jų tarnai . Geriausi patriotai, 
visuomenės veikėjai, kitiems 
skelbę geriausius žodžius ir 
šūkius, savo dalį atidavė per 
žmogišką apsileidimą priešui, 
tik r e t a i s atvejais nieko 
nenusikaltusiai valdžiai. 

Apie testamento sudarymą 
lietuviams rašoma laikraščiuo
se, kaip juos galima paprastai 
sudaryti. Advokatai ragina 
pasinaudoti teisiniu patarna
vimu, kad testamentai būtų 
lengvai vykdomi per teismą ir 
net be teismo. Bet daugelis dėl 
neprotingos baimės, dėl apsileiV 
dimo. dėl nerangumo ir atėjimo, 
kol jau negali galvoti, užmiršta 

t imųjų p r i ž iū r imas ar n e t Z pamąstyti, kad jo paskutinė 
apleistas. Artimieji tu r i žinoti, 
k u r yra giminės, jei jų yra. k u r 
y r a vis i da lyka i , k u r i u o s 
kiekvienas gali turėti arba tur i . 
Ne laikas tik mirties dieną 
galvoti svetimiesiems ar šeimos 
nar iams . 

Daug kartų buvo rašoma ir 
ka lbama ne tik seniems, bet ir 
vidurinio amžiaus žmonėms, 
k a d r e ika l inga da ry t i t e s 
tamentą ir paskirstyti likusį 
tur tą , jei jo turima, jei tikimasi 
įsigyti, jei numatoma, kad tas 
t u r t a s bus naudingas kam nors 
ne t po mirties. Šeimos likusieji 
tu r i žinoti apie testamentą. J is 
gali būti padėtas saugioje vie
toje. J is turi būti sudarytas spe
cialistų, kurie neišnaudoja tes-
ta tor iaus po jo mirties. Bet jis 
t u r i būti padarytas dar tuo 
laiku, kai žmogus yra geroje 
sveikatoje ir nesiruošia pasku
t inei šio gyvenimo dienai. 

Šioje srityje baimė ir apsilei
dimas yra tik nepagrįsti rei
k a l a i , n u s i k a l t i m a s žmo
giškumui. Kiekvienas žmogus, 
kuris dar nešiojasi savo protą, 
tur i sąmoningai žinoti, kad jis 
norės ar nenorės turės palikti 
visus turtus. Jei ju neturės — tai 
r ū p e s t į a r t i m i e s i e m s . J u k 
n i e k a s nenori , kad dėl jo 
kentėtų tie. kurie juo labiausiai 
r ū p i n a s i — v a i k a i , va iku 
šeimos, artimi giminės, draugai. 

Toks apsileidimas ir tokia 
baimė yra nusikaltimas prieš 
žmogišką galvojimą, pr ieš 

diena tikrai ateis. Ji ateina ne 
tikėtai, tas turtas, kad ir ne
didelis, galėjęs būti naudingas 
lietuviškoms įstaigoms, nueina 
vėjais. 

Nieko nenori gąsdinti nei 
žurnalistai, nei advokatai, nei 
gydytojai. Jie tik nori žmonėms 
padėti, kad jų sunkiai uždirbtas 
tur tas nebūtų panaudojamas 
prieš juos pačius ar jų artimuo
sius. Būtų galima paminėti 
daugeli pavyzdžių iš lietuvių 
gyvenimo, bet mirusius tegul 
teisia Dievas ne tik už jų nuo
dėmes, bet ir už jų apsileidimą. 

Norėtume kiekvieną lietuvį 
matyti galvojantį ne tik apie 
save, bet ir apie savo šeimos 
narius, apie savo artimuosius, 
apie lietuviškas institucijas, 
apie fondus ir laikraščius. Juk 
jie padeda lietuviškam gyve
nimui svetimose žemėse išsilai
kyti. Tos institucijos sukurtos 
ne tam. kad jos tik būtų ir jose 
veiktų kai kurie lietuviai. Jos 
turi palaikyti vargšus lietuvius, 
jos turi tarnaut i lietuvybei ir 
šiuo metu padėti tėvynės lais
vėjimui ir savai tautinei ap
raiškai. 

Prisiminti paskutinę dieną — 
mirties dieną yra mąstančio 
žmogaus žymė. Tai žmogaus 
protingumas, nes t ik žmogus 
gali protauti apie savo pabaigą 
ir apie naują gyvenimą po mir
ties. Sudaryti testamentą, nuro
dyti jame gimines ir paskirs
tymą, kad kitiems nereiktų 
rūpintis, tai žmogiškumo ir pro
tingumo žymė. 

P . S. 

Prof. Pauliaus Galaunes minėjime kalba Čiurlionio Dailės muziejaus direktorius Malvydas Sa 
kalauskas. už jo kultūros viceministeris Kuprevičius. Kazimiera Galaunienė. Algis Augūnas. 
Dalia Augūnienė. Ann Drinan, Algis Kaupas. Punuta Holownia. Romualdas Holovvnia. 

IR AŠ, LIETUVA, 
TAVO TIKRAS SŪNUS... 

Yra asmenybių, kurios ir išė
jusios į Anapus, lieka gyvos 
savo darbais tautos atmintyje. 
Toks yra ir Paulius Galaunė — 
žymusis Lietuvos muziejinin
kas, vienas pirmųjų Nepri
klausomos Lietuvos menotyri
ninkų, dailininkas ir pedagogas. 
Nepava rgdamas visą savo 
gyvenimą jis dirbo gimtajam 
kraštui, jam aukodamas savo 
talentą, savo energiją, savo 
negęstančią meilę. Ta meilė 
kaip kelrodė žvaigždė nužymėjo 
jo gyvenimo kelią dideliais dar
bais. Jis dėjo pagrindus Lietu
vos meno istorijos tyrinėjimams, 
profesionaliajai muziejininkys-
tei, buvo pradininkas daugelio 
kultūros darbo sričių. 

Kas gi įleido į jo širdį tokią 
karštą tėvynės meilę ir troški
mą jai auko t i visą savo 
gyvenimą? Tai lietuviško kaimo 
papročiai ir tradicijos, ta i 
naktigonių dainos ir mišparų 
giesmės, girdėtos vaikystėje, tai 
Aukštaitijos svajinga gamta, 
pievos ir miškai, vaiko kojomis 
pramint i t ake l i a i , motinos 
raikomos duonos kvapas, tėvo 
ranka išmargintos skrynios — 
viskas ugdė prieraišumą to. kas 
sava. ką rado atėjęs į pasaulį. 
Vėliau tas prieraišumas virto 
sąmoninga meile, ryžtu dirbti 
suvargus ios , i lgus amžius 
pavergtos Lietuvos labui 

ZITA ŽEMAITYTE 

Gimė Paulius Galaunė Page
ležių kaime, Ukmergės apskr. 
1890 m. sausio 25 d. pašto 
kalvio Konstantino Galaunės 
lenkiškai kalbančioje šeimoje. 

Buvo kadaise garsios, turin
čios herbą — baltą raidę T 
raudoname fone — bajorų 
giminės ainis. XVI XVII a. jo 
protėviams karaliai Steponas 
Batoras ir Zigmantas Vaza 
yra te ikę privilegijas, sky
rę Didžiojoje Lietuvos kuni
gaikštystėje vėliavininkais ir 
teisėjais. Tai iš jų bus paveldėjęs 
veržimąsi j šviesą, troškimą 
dirbti žmonių .ąjbui. ieškojimą 
gyvenimo pra-raes. aukštesnių 
idealų siekimą. Dar paauglio 
metais apsisprendė lietuvis 
esąs. 

Baigusį Pageležių pradžios 
mokyklą, mažąjį Paulių tėvai 
nuvežė mokytis j Vilnių, o pra
sidėjus pirmajam pasauliniam 
karui, vyriausi ii sesuo Stefani
ja išsivežė į Pefttsburgą, Kur 
baigė vidurine mokyklą, studi
javo Psichom arologijos in
stitute, bet jo nebaigė, nes 
traukė meno pasaulis. Peter
burge pirmą kartą pamatė Čiur
lionio paveikaus, klausėsi jo 
skambinančio ietuvių vakare 
savo preliudus kuriuose, kaip 
jis rašo, girdėj< ir verksmą, ir 

varpų skambėjimą. ..nuvargu
sios tėvynės gilų miegą ir 
pastangas iš jo pabusti". Jau 
buvo skaitęs romantiškos mei
lės Lietuvai nušviestus Kra
ševskio raštus, jo pasaulėjautą 
veikė ir lietuviai, studijuojantys 
Peterburge, su kuriais susi
draugavo, kaip Petras Rimša, 
Juozas Zikaras, Balys Sruoga. 
Matydamas, kaip jie siekia 
mokslo, norėdami būti naudingi 
tėvynei, savo jaunatviškame 
dienoraštyje Paulius rašė: ir 
aš tu r iu dirbti, dirbti, dar 
daugiau — siekti idealo kad 
turėčiau teisę pasakyti: ir aš, 
Lietuva. Tavo tikras sūnus." Iš 
tiesų, savo darbais įrodė, toks 
esąs. 

Globojamas vyriausiojo brolio 
kunigo Jono, Paulius mokėsi 
Dailei skatinti draugijos mo
kykloje, lankė privačias dailės 
studijas, su savo grafikos dar 
bais dalyvavo pirmosiose lietu
vių dailės parodose <1911 m. V 
dailės parodoje jam teko daly
vauti kartu su Čiurlioniu). Vė
liau, jau grįžęs į Lietuvą, sukū
rė keliolika ekslibrisu Tumui 
Vaižgantui, Mykolui Biržiškai. 
Adelei Galaunienei ir kitiem to 
meto žymiems kultūros veikė 
jams. atgaivino šį primirštą, o 
XVI amžiuje Lietuvoje gyvavusį 
knygines grafikos žanrą, surin 
ko gausią ekslibrisų kolekcija. 

kuri dabar saugojama M.K. 
Čiurlionio dailės muziejuje. 
Apie 1920 m. yra sukūręs 
Čechovo, Maironio. Pu t ino , 
Vienuolio raštams viršelius 

1919 m. grįžęs iš Peterburgu 
į Vilnių, o jį okupavus lenkams, 
apsigyvenęs Kaune kar tu su 
savo žmona daininke Adele 
Galaunienė,įsijungia į kultūrinį 
darbą. (Po daugelio metų susi-
graužęs sakydavo: ..Per mažai 
mes skyrėme dėmesio vaikams. 
Abudu su žmona buvome pasi
nėrę į visuomeninę veiklą"). 

Galaune dirbo ten. kur t rūko 
darbininkų, kur jautėsi galįs 
būti naudingas besikuriančiai 
Lietuvos valstybei. Pradžioje 
Kauno miesto muziejuje, dėstė 
piešimą ..Saulės" gimnazijoje. 
Pakviestas V. Krėvės, Tumo, 
V. Mykolaičio-Putino. 1925 m. 
pradėjo skaityti meno istorijos 
kursą Kauno universitete. Vie
nu ir tuo pačiu metu Galaunės 
dėmesio centre visas r a t a s 
problemų. Dirbdamas Valstybi
nėje archeologijos komisijoje, jis 
rūpinasi kultūros paminklų ap
sauga, kartu būdamas vienu iš 
meno kūrėjų draugijos organi
zatorių ir Plastikų sekcijos 
sekretorium, jis organizuoja 
pirmąsias ekspedicijas liaudies 
menui r ink t i . 1923-24 m. 
pasitobulinęs Paryžiuje, kur jį 
globoja Oskaras Mi l i a š ius . 
grįžęs Į Lietuvą. įkuria Čiurlio 
nio galeriją, restauruoja Čiurlio 
nio kūrinius. įrengia galerijoje, 
vėliau Vytauto Didžiojo kul tu 
ros muziejuje europinio lygio 
ekspozicijas, komplektuoja liau
dies meno ir profesionaliosios 
dailės kolekcijas, kurios ir dabar 
sudaro muziejaus aukso fondą. 
Trečiajame ketvirtajame de 
šimtmetyje mažai kas pasauly
je žinojo Lietuvą. P. (lala u ne 
kartu su A. Varnu. J. Savickiu 
rengdamas parodas Italijoje. 
Skandinavijoje. Prancūzijoje, 
atvėrė Lietuvai langą į Vakarų 
Europą. 

Dar Peterburge pradėjęs rasi 
neti Čiurlionio parodų recenzi
jas, grįžęs į Lietuvą nemota 
plunksnos — rašo straipsnius 
ne tik kultūros klausimais, bet 
ir iškelia užmirštus dail ininku 
vardus. Jo studija „XVI XIX a. 
ekslibrisas Lietuvoje" (1926), 
susidomi ir užsienio bibliofilai 
Stambus Pauliaus Galaunės 
darbas . .Lietuvių l i a u d i e s 
m e n a s " ir š i and ien ne 
pralenktas. 

Dėstydamas Kauno, vėliau 
Vilniaus universitete. Vilniaus 
dailės institute, Galaunė pa 
rengė kelias menotyrininkų, 
etnografų, muziejininkų kartas. 

Pokario metais išmestas iš 
visu darbų, kadangi jo pasau

lėžiūroje nebuvo vietos marksis
tinėms dogmoms, pergyvenęs ne 
vieną skaudžia dramą 11947 m. 
mirė sūnus Dievainis, 1962 m. 
žmona Adele, ilgai neturėjo 
žinių iš karo nublokštos i 
Vakarus dukros Daliost jis 
nepalūžta, bet imasi darbų ir 
nuveikia labai daug. 1956-1968 
m. išėjo iš spaudos Galaunes 
p a r e n g t i šeši k ap i t a l i n i a i 
lietuvių liaudies meno albumai. 
1967 m. knyga ..Muziejininko 
novelės." Jis dar paraše apie 
100 s t r a ipsn ių t iš viso jo 
bibliografijoje apie 400 darbų*. 

Paulius Galaune buvo nepap
r a s t o d a r b š t u m o , ne kon
templiacijos, bet veiklos žmo
gus. Visada jaute didžią at
sakomybę už tai. ką dirbo Iš čia 
ir savarankiškos asmenybės, 
atsakančios už savo pareigas, 
žmogiškasis orumas, kurio jis 
neleisdavo niekam įžeisti, ir 
pats nesilankstė prieš autorite
tus. Galaunės charakteris nebu 
vo vienalytis, buvo jis labai 
sudėtinga asmenybė — švelnus 
mylintis tėvas, reiklus sau ir 
kitiems darbe, aštriomis ironi
jos strėlėmis gebantis sužeisti 
oponentą, draugų būryje 
talent ingas linksmų istorijų 
pasakorius 

Išėjo Paulius Galaune iš gyve
nimo nuveikęs didžius darbus 
savo numylėtai tėvynei. Išėjo 
sulaukės to, ko taip visa širdimi 
troško — pirmųjų tautos žings-
nių į laisvę. Visada tikėjo, kad 
Lietuva vėl bus laisva ir nepri
klausoma. 1988 m., spalio 9 
diena, keliant Muziejaus bokšte 
trispalvę, kartojo ..tai didele 
šventė... didelė šventė." o spalio 
18 d. ramiai ir oriai užmerkė 
akis. atiduodamas Dievui sielą. 
Su katalikiškomis apeigomis 
pa lydėtas ilsisi Pe t raš iūnų 
kapinėse šalia sūnaus ir pir
mosios žmonos. 

Jo palikimą — biblioteką, 
raižinių rinkinius, rankraščius 
saugoja ir tvarko jo ištikimą 
d raugė pasku t in iuos iu s 20 
metų. antroji žmona Kazimiera. 

Gražiai įamžintas Pauliaus 
Galaunės atminimas. Viena 
Kauno gatve pavadinta jo var
du. Kultūros ministerija įsteigė 
Pauliaus Galaunės vardo premi 
ją geriausiam metų liaudies 
dailės kūriniui, išleistas jubilie
jinis medalis tdail. P. Gintalas) 
ir plakatas (aut. D. Kairaitis ' . 
Prie namo Vydūno ai. 2a prikal 
ta bareljefinė memoria l ine 
lenta. 

Pauliaus Galaunes šimtųjų gi
mimo metiniu jubiliejų pažymė
jo visa Lietuva buvo pareng
tos kelios laidos per televiziją ir 
radiją, Kauno M K Čiurlionio 
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GARSIAI SKAITANTI 
MAŠINA 

Išrastas kompiuteris, kuris 
akliesiems gali garsiai skaityti 
į ją padedamus raštus. Tas 
kompiuteris sveria 33 svarus. 
Jį išrado Raymond Kurzvvtll. 

MOKYTOJŲ 
KONFERENCIJA 

Chicagoje Hyatt Regency vieš
buty prie O'Hare aerodromo 
kovo 8-10 d. švietimo darbuo
tojų, mokytojų konferencijoje 
numatyta turėti 1,100 dalyvių 
iš visos Illinois valstijos. 

Kova truko neilgai - vos keletą minučių. Vis 
pakloti vietoje. Pradžioje bandė atsišaudyti, b* 
kryžminė ugnis pribaigė. Viskam aprimus pas: 
apie dešimtį vyrų pirmyn, patys dar likom užp ; 
netikėtumams. Jiems buvo įsakyta pasiėmus ša 
ir amuniciją tuoj pat grižti atgal. Paaiškėjus, k 
daug liko šautuvų, granatų ir amunicijos pas: 
kitus. Tie vel atėjo su grobiu: jų tarpe šeši au* 
keletas parabelių ir trys lengvi kulkosvaidžiai i 
vyrai vėliau parsinešė dvi dėžes šovinių. Viską p 
nus, turimus ginklus pakeitus į geresnius 
turtą, kurio jokiu būdu negalėjom dabar pa.-' 
savim paslėpėm iškaston duobėn juos suvynioji: -
pines. Parsinešėm dar ir keletą palapinių ir ga 
jas išdalinau vyrams. Po to išžygiavom į 
gilumą... 

Pasikalbėjęs su Žolele, jam pritariau, kad k. 
reikia grįžti atgal vėl ištirti padėt), o ypač pas.' 
Alksniniu. 

Tan žygin pasisiūlė Žolelė. Jį prieš išle:-
kalbėjau: 

— Žolele, bet. kaip pats žinai... čia ne įsak 
tavo pasiūlymas. Jis labai geras, bet ir labai pa 

— Suprantu, vade. Taip ir palikim. Aš kel 
Žolelę apginklavom dviem parabeliais ir 

granatom. Atsisveikinom. Mes pagreitinę 
siekėm Oželių kaimo. Jį pasiekti mums reikė 
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sutemstant. Buvom pabaigę visas maisto atsargas. S tn 
bų stovykloje jokio maisto neradom. Tiesa, jums įdomu, 
kaip mes maitinomės? Labai paprastas atsakymas 
Mus visur rėmė Lietuvos ūkininkas Nėjom prašyti pas 
bėdžius, nes ir jims duonos kąsnis buvo reikalingas. 
Stambesni ūkininkai nieko mums negailėjo. Už tai , 
kartais palikdavom vieną kitą rublį, o dažniausiai 
viskas už ačiū. Girdėjau kitose vietovėse, partizanams 
pavykdavo susistabdyti maisto transportus, kartais net 
reikėjo ir rekvizicijų. Alkanas nekariausi. Deja — po 
kelias dienas pabūdavom ir alkani. Toks jau buvo 
miško brolių likimas. Jis savanoriškai pasirinktas, 
pagrįstas ryžtu ir meile savo kraštui, bet dažnai tie 
idealai, vargo ir nuostolių veikiami imdavo tirpti. Kiek 
vienas žinojom, kad kito kelio ir išeities - šj pasirinkus 

nėra. 
Tas vėl prįduodavo ryžto ir drąsos. Susigyvenus su 

likimu viskas buvo gera ir pakeliama. 
Oželių kaimą pasiekėm laiku. Keli vyrai išskubėjo 

maisto. Po kelių valandų skaniai užkandžiavom. Šian
dien buvo pats geriausias davinys: lašinių bryzas, juoda 
duona ir vanduo. Labai retai kurdavom ugnį. Šiltas 
valgis buvo retenybe, bet pasitaikydavo, kad grupėmis 
vykdavom į kaimą ir ten pavalgydavom. 

Ir oželiškiai tokią paslaugą siūlė. Jos atsisakėm 
saugumo sumetimais. 

Pasistiprinę dalis vyrų. palapinių palom užsidengę, 
sumigo. 

Kita dalis ėjo sargybas. Aš išbudėjau visą naktį 
Tik rytui išaušus valandėlę nusnūdau. Pabudau 
vidudienį. Vyrai ėmė prašyti, kad leisčiau vėl į kaimą, 
girdi, jie atnešią karšto pieno ir mums kepamo pyrago. 

Diena buvo surūgusi ir vėjuota Jutau pats, kad tai 
būtų retas skanėstas. Leidau. 

Išėjo keturi vyrai. Su pienu grjžo tik du. 
- Kur kiti? 

— Juos palikom kaimo pradžioje apsaugai. Kai grį
žom jų neberadom. 

— Kas atsitiko*' 
— Aš nežinau! — nustebęs atsake Šarūnas. 
— Ką jie sake jums nueinant? 
— Sakė, kad seks ir mūsų lauks... 
— Keista'.'! 
Subruzdom visi. 
— Vyrai! Vėliau pienas. Kažkas nepaprasto?.. 
I miško pakraštį, tuoj pat pasiunčiau žvalgus. 

Palikęs Žiaugrą savo vietoje su penkiais vyrais išėjau 
ir aš. 

Nieko. Visur ramu. Jokio įtartino ženklo Taip visą 
laiką budėdami sulaukėm nakties Susigrąžinau žval
gus ir nakčiai sustiprinom sargybas Naktis buvo žiau
ri. Lijo šal tas lietus. Tamsu — nors akį durk... Prisi
glaudę prie medžių kamienu ištūnojom iki ryto 

Pradėjo aušti. Buvom visi išvargo n sušlapę 
Vyrai grįžo Pas merginas buvo užklydę. . 
— Kodėl taip padarėt? Ar žinot,ka jūs padarėt? 
Tylėjo. 
— Aš klausiu ar žinot? 
— Taip! 
— Tai kodėl? 
Vėl tyla. 
— Jūs pasišalinot iš postų, kuriuose buvote paskir

ti! Tai išdavimas! Visi mes visą naktį nemiegojom 
Nežinojau, ką su jais daryti Normaliu laiku kitas 
reikalas, bet dabar... Viena man buvo aišku, kad jie 
nepareigingi ir nepatikimi. Nusprendžiau iguoruot jų 
pasielgimą ir pavedžiau Žiaugros priežiūrom Po pus 
valandžio, matyt Žiaugros pamokyti atėjo abu pas 
mane ir tarė: 

— Nusikaltom, vade, bet tu mums atleisk. Taip 
daugiau nebus! Niekados! 

i Bus daugiau* 



DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. kovo men 

BOSTONO ŽINIOS 
LIETUVOS MENININKŲ 

KONCERTAS 

Vis dažniau dideliu pasiseki
mu rengiami menininkų iš Lie
tuvos koncertai. Paskutinis toks 
koncertas įvyko vasario 11d. 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-
jos trečio aukšto salėje. Jo 
programą a t l i k o Sigutė 
Trimakaitė (sopranas), Irena 
Brazauskienė (sopranas). Aldo
na Vilčinskaitė-Kisielienė (sop-
pranas) ir Audronė Kisieliūtė, 
pianiste-akompaniatorė. Į kon
certą prisirinko daug Bostono ir 
apylinkės lieuvių, kurie labai 
šiltai priėmė ir palydėjo meni
ninkes iš Lietuvos. Jos atliko 
vokiečių, prancūzų kompozito
rių dainas, italų operų arijas ir 
duetus, o taip pat lietuvių liau
dies dainas ir mūsų kompozito
rių kūrinius. Kai kitur nusi
skundžia dėl Lietuvos meninin
kų lankymosi ir jų koncertų, tai 
Bostone tokie menininkai labai 
laukiami, jų koncertai gausiai 
lankomi, nejaučiama konkuren
cijos vietos menininkams. 

VASARIO 16-SIOS 
M I N Ė J I M A S 

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo sukakties pagrin
dinis minėjimas Bostone įvyko 
vasario 18 d. Pirmąją jo dalį 
sudarė speciali ..Laisvės Varpo" 
laidos dalis, kurioje kalbėjo Sta
sys Lozoraitis, Jr., Lietuvos 
atstovas Washingtone ir prie 
Šventojo Sosto, buvęs Amerikos 
Balso lietuvių skyriaus vedėjas 
Alfonsas Petrutis ir LB Kultū
ros Tarybos pirmininkė Dalia 
Kučenienė. Visos kalbos trum
pos, glaustos, gerai išbalansuo
tos, papildančios viena kitą. Šią 
minėjimo dalį paruošė „Laisvės 
Varpo" vedėjas Petras Viščinis. 

Antroji minėjimo dalis vyko 
Sv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone, kur šv. 
Mišias už Lietuvą atnašavo ir 
pamokslą pasakė klebonas kun. 
Albertas Kontautas, organizaci
joms dalyvaujant su vėliavo
mis, giedant solistei iš Lietuvos. 

Trečioji minėjimo dalis atlikta 
So. Bostono Lietuvių Piliečių ri
jos patalpose, kur tuo pačiu 
metu stskirai vyko jaunimo mi

nėjimas ir bendras minėjimas. 
Į jo pabaigą įsijungė ir jauni
mas , a t l ikęs savo a t s k i r ą 
minėjimą, kurį suruošė Bostono 
aukštesnioji lituanistinė mo
kykla, skautai ir tautinių šokių 
šokėjų sambūris. Bendrą minėji
mą pradėjo ir užsklendė Ame
rikos Lietuviu Tarybos Bos
tono skyriaus pirmininkas Gin
taras Čepas, jį pravedė Birutė 
Banaitiene. Prezidento prokla
maciją ir Valstybės sekretoriaus 
sveikinimą perskaitė Ščiukaitė. 
Sveikinimo kalbas pasakė mero 
atstovas Jack Kowalski, miesto 
tarybos pirmininkas Christo-
pher Yanella, miesto tarybos 
narys Jack Kelly, estų atstovas 
Jak Juhansoo ir latvių atstovas 
Vilnis Verzinš. Pagrindiniu kal
bėtoju buvo aviacijos pulki
ninkas leitenantas Donatas Ša
tas iš Washingtono. Jis ypač 
pabrėžė Lietuvos okupacijos ne
pripažinimo reikšmę ir reikalą 
budėti, kad tas nepripažinimas 
nebūtų a t š a u k t a s . Meninę 
programą atliko sol. Daiva Mon-
girdaitė, Bostono aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos moki
niai, skautai ir tautinių šokių 
šokėjų sambūr i s . Visi jie 
įsijungė į bendrą minėjimą po 
atskiro minėjimo jaunimui. Tuo 
pabrėžta įvairių kartu jungtis, 
besirūpinant Lietuvos reikalais. 
Po jaunimo atliktos programos. 
Lietuvių Fondo atstovas Petras 
Viščinis paryškino reikalą 
auklėti jaunimą lietuviškoje 
dvasioje, kvietė remti lituanis
tine mokyklą ir įteikėjos vado
vybei 1,000 dolerių čekį. Aukų 
Lietuvos reikalams per minėji
mą surinkta 2,513 dol. Aukotojų 
valia toji suma paskirstyta: Lie
tuvių Bendruomenei ir jos vyk
domam vajui „Dovana Lietu
vai" 1,271 dol.. Altui - 904 dol. 
Vlikui - 338 dol. Minėjimą 
ruošė Amerikos Lietuvių Ta
rybos Bostono skyrius, talkina
mas kitų organizacijų. 

M I N Ė J I M A S CAPE COD 

Vasario 16-sios minėjimą 
Cape Cod vasario 18 d. suruošė 
LB Cape Cod apvlinkė. Minė
jimas buvo dviejų dalių, kurių 
pirmoji vyko Our Lady of Victo-
ry bažnyčioje Centervįlle. Sv. 

Po Vasario 16-tos minėjimo Cape Code LB apylinkes valdybos nariai ir pro
gramos atlikėjai. Iš k. I eil. — Bronius Markeliūnai Regina Petrutienė, solis
tas Benediktas Povilavičius, Genovaitė Treinienė II eil. — Donatas Šatas. 
dr. Jurgis Gimbutas, James Kraskouskas, dr. r'.ichard Shakalis, komp. 
Jeronimas Kačinskas ir Edvardas Shakalis. 

PAULIUS GALAUNE 
'Atkelta iš 3 psl.t 
muziejuje at idaryta paroda, 
plačiai nušviečianti jo gyvenimą 
ir darbus, sausio 25-26 d. muzie
juje jvyko mokslinė konferenci
ja, kurios metu buvo per
skaityta 13 pranešimų. Minėji
mas prasidėjo šv. Mišiomis Sv. 
Antano bažnyčioje, kapo aplan
kymu, memorialinės lentos prie 
namo Vydūno ai. 2a atiden
gimu. 

Sausio 27 d. gražiai paminėtas 
žymusis pageležietis gimtajame 
kaime. Buvusios Galaunių tro
bos vietoje iškilo l iaudies 
meistro sukurtas stogastulpis 
su Rūpintojėlio skulptūra. I 
Pageležių pradžios mokyklą 
nuoširdžiam pokalbiui susirin
ko apvlinkės jaunimas ir vyres
ni žmones, liaudies dainų an
samblis iš Ukmergės, rajono 
Sąjūdžio, spaudos atstovai, 
mokytojai. 

Sausio 30 d. P. Galaunei skir 
ta paroda buvo atidaryta ir 
Vilniaus Mažvydo bibliotekoje 
i paroda parengė Laima Luko 
šiūnienė). Tos pat dienos vakare 
minejimą-atsiminimų vakarą 
surengė Lietuvos Dailininku 
sąjunga Ta proga buvo ekspo
nuoti šimtųjų P. Galaunės 
metinių proga sukurti jam skir
ti ekslibrisai. 

Visuose minėjimuose dalyva
vo atvykę Pauliaus Galaunes 
artimieji: iš Amerikos— duktė 
Dalia Kaupiene Augūniene su 

vyru Algiu Augūnu ir sūnumi 
Algirdu Kaupu b?i jo žmona 
Ann L. Drinan. iš Lenkijos 
Romualdas Holovnia su žmona 
Danuta ir sūnum Andžejum. 

Jubiliejaus proga organizato
rių ir žmonos Kazimieros 
Galaunienės vardu buvo gauta 
daug sveikinimu, tarp jų ir 
telegramos iš užsienio. Sveikino 
k u l t ū r o s žurnalo Aidai 
redak tor ius Leonardas An-
dr iekus . Lietuvių Rašytojų 
draugijos pirmininkas Paulius 
J u r k u s . Amerikos l ietuvių 
žurnalistų sąjungos pirmininkė 
Rūta Klevą Vidžiūnienė. 

Iš Chicagos — Lietuvių dailės 
muziejus, Čiurlionio galerija. 
Dailiojo meno muziejus. Tauto
dailės institutas. Iš Ne\v Yorko 
buvę Pauliaus Galaunes studen
tai, studijavę Kauno ir Vilniaus 
universitetuose. Lietuvos depu
ta tų SSSR Aukščiausioje tary
boje vardu iš Maskvos telegra
mą atsiuntė akademikas prof 
Antanas Buračas. 

Lietuvos visuomene tikisi, 
kad ar t imiausiu laiku bus 
grąžintas kultūros reikalams 
1941 m. nacionalizuotas Galau
nės namas Kaune Vydūno ai. 
2a. Kai tai įvyks, ten bus 
patalpinta jo biblioteka, turin
ti daugiau kaip 10 tūkstančių 
knygų, raižinių rinkiniai, bus 
įrengti Paul iaus ir Adelės 
Galaunių memorialiniai kam 
bariai. 

Mišias už Lietuvą, atnašavo ir 
angl i ška i pamokslą pasakė 
klebonas kun. John Perry. Mi
šių auką prie altoriaus nešė 
taut iniai drabužiais pasipuošu
sios Genovaitė Treinienė ir 
Regina Petrutienė. Bažnyčioje 
buvo daug vietos amerikiečių, 
kurie turėjo progos susipažinti 
su Lietuvos reikalais. 

Antrai minėjimo daliai per
sikelta į parapijos salę, kur vyko 
iškilminga sueiga. Joje pagrin
diniu kalbėtoju buvo Donatas 
Šatas. Pateikta gubernatoriaus 
Mike Dukaki? proklamacija, 
perskaitytas Valstybės sekreto
riaus James Baker sveikinimas, 
priimtos rezoliucijos. Menine 
programą atliko sol. Benediktas 
Povilavičius. akompanuojamas 
kornp. Je ron imo Kačinsko. 
Programos atlikime reiškėsi ke
lių kartų vietos lietuviai: dan
tų gydytojas Ričardas Shakalis. 
verslininkas James Kraskaus-
kas ir Edvardas Shakalis. Prog
ramą pravedė Genovaitė Trei
nienė. Aukų minėjime surinkta 
beveik 3.000 dolerių. Iš jų 1,474 
teko LB-nės vykdomam vajui 
..Dovana Lietuvai", 1.160 dol. 
LB-nės krašto valdybai, 200 
dolerių Altui ir 125 dol. Tautos 
fondui. Dar pažymėtina, kad 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio ir k i t ų organizaci jų 
vėliausių leidinių parodėlę 
minėjime surengė inž. dr. Jur
gis Gimbutas. 

L A I S V Ė S V A R P A S 

Vienintele lietuvių greito 
viešo susižinojimo priemonė 
Bo: tono ir apylinkės lietuviams 
yra Laisvės Varpo lietuviu radi
jo programa, perduodama lietu
vių ir anglų kalba kiekvieną 
sekmadienį 9-10 vai. ryto iš 
radijo stoties WCAV-FM 98. Jos 
vedėju yra Petras Viščinis. 173 
A r t h u r St . . Brockton. MA 
02402. telefonas: (508)586-7209. 
Programos metu skubiais rei
kalais skambinti į radijo stoti 
telefonu: 1508)587-9898. Žinias 
galima perduoti Faxu. skambi 
nant telefonu: (508)586-7209. 
Tuo tarpu telefonas ir Fax yra 
toje pačioje telefono linijoje, t ad 
dėl žinių perdavimo Faxu reikia 
pirma paskambinti telefonu, 
prašant, kad būtų įjungtas Fax 

„SODAI TO" VAKARONĖ 
IR IŠVYKA 

Gitos Kupčinskienės vadovau
jamas etnografinis ansamblis 
„Sodaut< gegužės 19 d. So. 
Bostono ..etuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje ruošia vaka
ronę su a:;:inkama programa, o 
birželio pabaigoje vyks į Lietu
vą, kur atliks eilę koncertų ir 
dalyvaus Dainų šventėje. 

P . V. 

KULTŪRINĖ POPIETĖ 

Verbų sekmadienį, balandžio 
8 d., 3 va, p.p., Lietuvių klubo 
IlI-čio aukšto salėje, LTI 
Bostono skyrius rengia kultū
rinę popietę, kurios programo
je pirmą kartą Bostone daly
vaus rašytoja Nijolė Jankutė iš 
Chicagos Ji a ts iveš naujai 
išleistą novelių rinkinį, taigi 
bus ir knygos pirmosios sutiktu
vės. Apie N. Jankutės kūrybą 
kalbės bei su naujai išėjusia 
knyga supažindins Zita Kruko-
nienė. Tuo pačiu metu vyks 
medžio drožinių paroda. Prie 
tradicinir velykaičių stalo, 
kuriam vadovaus Jūratė Aukš-
tikalnierė, ga lės i te įsigyti 
Velykoms tautodailininkių dar
bo margučių. Po programos bus 
vaišės. 

G. G. 

RENGINIAI 

Balandžio8 d., sekmadienį, 
3 vai. p p.. Lietuvių klubo IlI-me 
aukšte vyks Kultūrinė popietė. 
Rengia Lietuvių tautodailės in
stituto skyrius. 

Balandžio 22 d. Lantaną 
restorane Randolphe metinis 
Šv. Petro lietuvių parapijos So. 
Bostone banketas. 

Gegužės 6 d. 2 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-
jos salėje komp. Jeronimo 
Kačinsko kūrinių koncertas, 
rengiamas LB Bostono apy 
linkės. 

KRIKŠČIONYS 
DEMOKRATAI 
LIETUVOJ IR 

RYTŲ EUROPOJ 
Kovo 3-4 dienomis Budapešte, 

Vengrijoj, šaukiamas Vidurio ir 
Rytų Europos Krikšč ionių 
Demokratų sąjungos suvažia
vimas aptart i sus idar ius ią 
naują padėtį šioje geografinėje 
srityje. Ši sąjunga yra viena iš 
trijų, kurios sudaro Krikščionių 
Demokratų internacionalą, ir 
jai priklauso, Latvija, Lietuva, 
Lenkija, Čekoslovakija ir Veng
rija. Lietuvių KD sąjunga gavo 
kvietimą atsiųsti atstovus į šį 
suvažiavimą. Pagal šį kvietimą 
laukiama keturių atstovų iš 
okupuotos Lietuvos ir vieno iš 
laisvojo pasaulio. Kaune sausio 
27-28 dienomis vyko krikščionių 
demokratų partijos atkuria
masis suvažiavimas, kuris pra
dė t a s šventomis Miš iomis 
Kauno katedroje. Mišias kon-
celebravo kard. V incen ta s 
Sladkevičius kartu su kitais 
vyskupais. Savo pamoksle kar
dinolas pavadino šį sambūrį 
ateities partija. Jau prieš šį 
atkuriamąjį suvažiavimą parti
jai priklausė apie 1500 narių, 
susibūrusių į 35 skyrius. Parti
ja turi didelį pritarimą Lietuvo
je ir kardinolo jai paskirtas atei
ties partijos vardas nėra vien tik 
linkėjimas, bet ateities prama-
tymas. Tą patvirtina ir Lietuvos 
demokratų partijos prezidiumo 
nario V. Makovecko žodžiai: 
„...Lietuvos inteligentija links 
l ab iau į LDP (Lie tuvos 
demokratų partiją) ir LKDP 
(Lietuvos Krikščionių demokra
tų p.), negu į LSDP (Lietuvos 
Socialdemokratų)", pasakyti jo 
pokalbyje su J. Keleru ir at
spausdinti „Draugo" kultū
riniame priede 1990 m. sausio 
27 d. - K. 

Gegužės 6 d. Brocktone kun. 
Alberto Abračinsko kunigystės 
50-ties metų jubiliejaus mi
nėjimas. 

Gegužės 12-13 Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos seimas 
Holiday Inn, Randolphe, tarp 
Bostono ir Brocktono. 

Gegužės 19 d. - So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos IlI-čio 
aukšto salėje etnografinio an
samblio „Sodauto" vakaronė su 
atitinkama programa. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

Parduodam* greičiau 
ui dtdosno kainą! 

Įkainojimas vettui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietinė įstaiga. 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski, Chlcago, IL 60629 
(312) 767-66*5 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas. 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 5*6-5959 (708)425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per &ą (Stanją. prašome 
paminėti, kad esate arba,norite būti 
Ramo Stankau* kliįentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

HELP WANTED 

"ATTENTION: EASY WORK EX-
CELLENT PAY! Assemble pro-
duets at home. Details. (1) 
602-838-8885 Ext. VV-7765." 

laikoma moteris prižiūrėti du 
mažus vaikus ir gyventi kartu. 
Reikia mokėti šiek tiek angliškai. 
Kreiptis: tai . 423-8762. Skam
binti prieš 2 vai. p.p. 

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

Indeliai iki $100.000.00 
Apdraust Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312)925-7400 BRIDGEVIEW 
8929 S. HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312)254-4470 

ISDC 
_ _ 

t=* 
OUNiflUM 
LEN0ER 

^ S l T E r 0 

Kiekvienas žmogus turi tris 
būdus: tą, kurį jis parodo, tą, 
koksai jis iš tikrųjų yra. ir tą, 
kokiu jis save laiko. 

A. Karr 

Vilniaus Universiteto Damų 
Ir Šoklų ansamblis 

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis. 
Pjesė skrabalams, Untytė, { 
šventę, Kadri l is ir polka, 
Jaunimo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo. 1989. 
Kaina su persiuntimu 12 dol 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago, IL 60629 

REAL ESTATE 

™ aus. KOMPIUTERIŲ 
pagaiDa galite PIRKTI a- PARDUOTI 
NAMĄ "įieste ir priemiesčiuose Sąž.-
ninga. oatariaus 

J. BACEVIČIUS 
3t_ -3ACC c c i " ^ P ^ 

INCOME TAX -INSURANCE 
652S S UBS8E 

778 2233 

ta AftS. 

BALYS BUDRAITIS 
N e m o k a m a i įkainuoja 

jūsų namus. 

Turėdamas ilgų metų patyrimą. 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

C3 MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pa'davmas Income Tax 

5953 S. Kedzis. Ave. 
Tai. 436-7878 

Privatus asmuo laiko pirkti Chica-
goje arba priemiestyje arti Midvvay ae
rodromo 1 arba 2 butų namo, kurį 
reikėtų remontuoti. Skambinti po 9 
vai. vakaro tel. (312) 434-8235. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 6 kamb. butas 
suaugusiems: su baldais. 
apšildomas: Bnghton Parko apyi. 

Tai. 523-5291 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
j M O V I NG 
Tel. 376-1882 ar 378-5996 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

10%—20%—30% pig:au mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 9 5 t h Street 

T e l . — GA 4-8654 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYXUVUS 
Kre'ptls Į Hermis Deckys 

Vai 585-6624. Nuo S ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti letuvišKai 

fvfl midlcind Padarai 
• ^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 

Bronius Jonušas 
UTHUANIAN MARCHES 

AND SONGS 
Naujai įrekorduota plokštelė. 

Atlieka Lietuvos televizijos ir radi
jo choras. Raimondas Katinas, 
direktorius, Irena Milkevičiūtė. 
sopranas. Orkestracija simfonijos 
orkestrui paruošė Stasys 
Domarkas. Rekordavo Lietuvos 
filharmonijos orkestras. Vilnius 
1989 m. Dirigentas Juozas Domar
kas. Išleido AG Rekordą, Emili
ja Jonušas mecenatė. 

Maršai — Ei, pasauli! Suaidės 
vėl laisvės dainos. Graudžia trimi
tai. Kur bakūžė samanota, šėriau 
žirgelį, Laukų daina. Leiskit | 
Tėvyne ir kitos. 

Plokštelė su persiuntimu 
kainuoja 12 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 80 et . valstijos 
mokesčio. Užsakymus siųsti. 

DRAUGAS 
4S4S Wait ttrd St. 
CMcage, IL •062* 

600 LIETUVOS 
KRIKŠTO JUBILIEJUI 

paminėti apžvalginis leidinys jau 
išėjo iš spaudos. Redagavo J . 
Baužys. 

Knygoje dokumentinė medžia
ga, popiežiaus ir Lietuvos vyskupų 
laiškai, dvasinio atsinaujinimo pro
grama, keletas straipsnių, konkur
sai, leidiniai, medaliai ir ženklai. 
arkiv. Jurgio Matulaičio palaimintuo
ju paskelbimas, kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus paskyrimas ir platūs 
pasaulyje vykusių minėjimų 
aprašymai su arti 400 nuotraukų. 
Vertinga knyga sau Įsigyti ir kitam 
padovanoti 

Išleido Jubilijaus vykdomasis 
komitetas. 315 psl.. didelio formato. 
Spausdino ..Draugo" spaustuvė 
Kaina su persiuntimu 14.50 dol Il
linois gyventojai dar prideda 96 cen
tus valstijos mokesčio. Užsakymus 
siųsti: 

DRAUGAS 
454S W. 63 St. 

Chlcago, III. 60629 

•*+H. i<* 4 

• 



RENGINIAI CHICAGOJE 
Kovo 9 d. — Lietuvos Krikš

čionybės 600 metų sukakties 
minėjimo knygos sut iktuvės 
Jaunimo centro kavinėje. Ren
gia Krikščionybės Jub. komi
tetas. 

Kovo 11 d. — Muz. Antano 
Vanagaičio 100 metų gimimo 
sukakties minėjimas Jaunimo 
centre. Rengia „Margutis" . 

Kovo 16 d. — Vakaronė Jau
nimo centre. Rūtos ir Edmundo 
Saliklių giesmių ir dainų pro
grama. Rengia a te i t in inka i 
sendraugiai. 

— LB žuvies vakarienė Lietu
vių centre, Lemonte. 

Kovo 18 d. — Jū rų šaulių 
„Klaipėdos" kuopos metinis 
s u s i r i n k i m a s Šv. A n t a n o 
parapijos salėje. Cicero, IL. 

— Za ra s i šk ių k lubo susi
r inkimas J aun imo centro posė
džių kmb. 

— Jaun imo centro nar ių me
tinis susi r inkimas 11 vai. ryto 
Jaunimo centro maž. salėje. 

— Vilniaus solisčių koncertas 
Jaunimo centre . Rengia Jaun . 
centras. 

— Kultūr inė popietė su dr. R. 
Nemicku Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Rengia LTS Chicagos 
skyrius. 

— Kovo 23 d. — Supažin
dinimas su Antro Kaimo knyga 
„Veidai ir t eks ta i " ir vaiz
dajuostės iš gastrolių Lietuvoje. 
7:30 vai. vak. Jaun imo centro 
kavinėje. 

Kovo 24 d. — Labdaros vaka
ras „Seklyčioje". Rengia LB 
Soc. Taryba. 

Kovo 24 d.—balandžio 16 d. 
— Paroda „Dailė 90 — religija 
lietuvių m e n e " vyks Lietuvių 

centro Lemonte Meno galerijo
je. 

Kovo 25 d. — Dainavos an
samblio spektaklis Morton kole
gijos auditorijoje. Cicero. IL. 

— Dzūkų draugijos susirinki
mas Jaunimo centro Posėdžių 
kmb. 

— LB metinis susirinkimas 
Lietuvių centre, Lemonte. 

— Kovo 30 d. — Vakaronė 
Jaunimo centro kavinėje — 
knygos „Atlaidai — Lithuanian 
Pilgrimages" sutiktuvės ir Ar
vydo Reneckio filmai. Rengia 
Budrio vardo archyvas. 

Kovo 31 d. — Lietuvių fondo 
metinis narių suvažiavimas 
Jaunimo centro maž. salėje. 

Ba landž io 1 d. — ,,Draugo" 
koncertas Marijos mokyklos 
salėje. 

— Madų paroda Lietuvių cen
tre, Lemonte. 

— Mažosios Lietuvos Lie
tuvių draugijos savybės pietūs 
„Dainos" ręst. 

Ba landž io 7 d . - Supažin
dinimas su Antro Kaimo knyga 
„Veidai ir t eks ta i " ir vaizda
juostės iš gastrolių Lietuvoje. 
7:30 vai. vak. Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Balandžio 8 d . - Panevėžie
čių klubo susirinkimas Jaunimo 
centro maž. salėje. 

— Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos choro religinis kon
certas 3 v. p.p. parapijos bažny
čioje Marąuette Parke. 

— „Tėviškės" lietuvių evan
gelikų liuteronų parapijos choro 
tradicinis giesmių vakaras pa
rapijos bažnyčioje 4 vai. p.p. 

Balandžio 20 d. — Vakaronė 
Jaunimo centro kavinėje — 

Jaunimo įspūdžiai iš atgimstan
čios Lietuvos. Rengia Chicagos 
ateitininkai sendraugiai. 

Ba landž io 21 d. — „Gran
dies" ansamblio balius ..Vyks
tame į Lietuvą" Jaunimo centro 
didi. salėje. 

— Marąuette Parko lietuvių 
namų savininkų org. pava
sarinis renginys Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje. 

Ba landžio 22 d. — „Laiškai 
l ietuviams" metinė vakarienė 
Jaun . centro didž. salėje. 

— Velykų stalas . Ruošia 
Moterų federacija Lietuvių cen
tre, Lemonte. 

Balandžio 28 d. — Lietuvių 
Operos ,.Meilės El iksyras" 
spektaklis Morton aukšt. mo
kyklos salėje, Cicero. IL. Pra
džia 7:30 v.v. 

Balandžio 29 d. — Muz. Ar
vydo ir sol. Nelės Paltinų kon
certas Jaunimo centre. Rengia 
„Margutis". 

— Lietuviški pietūs Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje po 
10 v. r. šv. Mišių. Rengia LB 
Br igh ton Parko apyl inkės 
valdyba. 

— Pranciškiečių rėmėjų 
vakarienė Šaulių salėje. 

— LB Vidurio Vakarų apy
gardos suvažiavimas Jaunimo 
centro maž. salėje. 8:30 vai. ry
to. 

Gegužės 4 d. — Vakarone 
Jaunimo centro kavinėje. Ren
gia ..Židinys". 

Gegužės 5 d. — Lietuvių 
Operos „Meiles eliksyras" spek
taklis Morton aukšt. mokyklos 
salėje. Cicero, IL. 

— Dailės muziejaus ati
darymas — paroda ir pokylis 
Lietuvių centre. Lemonte. 

— Prez. A. Stulginskio moksl. 
ateitininkų kuopos šventė Atei
tininkų namuose. Lemonte. 

Gegužės 6 d. — Lietuvių 
Respublikonų, Illinois lygos me
tine žymenų įteikimo popiete 
Lietuvių centre. Lemonte. 

Gegužės 12 d. — „Pavasario 
puota" Lietuvių centre, Lemon
te. 

— „Pavasario pokylis" Jau
nimo centro didž. salėje. Rengia 
Lietuvos Dukterų draugija. 

— Anglijos Lietuvių klubo 
pusmetinis narių susirinkimas 
Šaulių salėje. 

Gegužės 13 d. - Motinos 
dienos minėjimas Lietuvių cen
tre, Lemonte. Rengia Lietuvių 
Misija. 

Gegužės 19 d. — Maironio lit. 
mokyklos 30 metų jubiliejus 
Lietuvių centre. Lemonte. 

— Čiurlionio ansamblio kon 
certas Jaunimo centre. Rengia 
..Margutis". 

Gegužės 20 d. — Anglijos lie
tuvių klubo gegužinė Šaulių 
namuose. 

— Nekalto Prasidėjimo Mari
jos seserų rėmėjų metinė vaka
rienė Jaunimo centre. 

Gegužės 25 d. — Poezijos die 
nos Jaunimo centro maž. salėje. 

Gegužės 26 d. - Poezijos die-. 
nos Jaunimo centro maž. salėje 

— Ateitininkų namų pava 
sario pokylis Ateitininkų na
muose. Lemonte. 

Birželio 2 d. — ..Aitvaro" 
gegužinė ir sporto šventė Lietu 
vių centre. Lemonte. 

Birželio 3 d. — Dzūkų drau
gijos susirinkimas Jaunimo cen
tro maž. salėje. 

DRAUGAS, trečiadienis. 1990 m kovo mcn. 7 d 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 
K N Y G O S „ A S KVIEČIU 
J U S S U T I K T U V Ė S 

Pilnu tempu vyksta organi
zacijų veikla mūsų nedidelėje, 
b e t gyvoj kolonijoje. Šv . 
Kazimiero misijos rekolekcijos 
baigsis sekmadienį, kovo 11d . 
Po. šv. Mišių Amerikos-Lietuvių 
klube susipažinimas su kun. dr. 
K. Tr imako nauja knyga. Kny
gos sut iktuvėmis rūpinasi A.L. 
Kata l ikų Moterų sąjungos 76 
kp. su dvasios vadu kun. V. 
Zakaru, komisijos pirmininke 
Valeria Leščinskienė ir kuopos 
pirm. Donna Kamm priekyje. 

Be mažos išimties, kiekvieną 
sekmadienį po bažnytinių pa
maldų mūsų klube būna pietūs, 
o po pietų klubo pirm. Antano 
Gudonio sumanumu yra įvairi 
programa. Kovo 11d. programo
je bus įpinta naujosios knygos 
sut iktuvės. 

Klubo popietinės programos 
yra įvairios. Šiomis dienomis 
pas mus atvyksta daug svečių iš 
tolimų valstijų ir, kas įdomiau
sia, tu r ime daug svečių iš Lie
tuvos. Po jų supažindinimo 
vyksta pabendrav imas , nes 
mūsų žmonės nori su j a i s 
susipažinti ir pasišnekėti, nes 
jie mums mieli. 

D. Km. 

Daytona Beach, Fla. 
P R I S I M I N Ė M E L I E T U V O S 

N E P R I K L A U S O M Y B Ę 

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėj imas , ruoš tas 
Daytona Beach lietuvių klubo, 
įvyko vasario mėn. 18 d. 

Minėjimas pradėtas iškilmin
gomis šv. Mišiomis, Prince of 
Peace parapi jos bažnyčioje 
kurias atnašavo svečias iš St. 
Petersburgo, kun. dr. M. Čyvas. 
Pamoksle iškėlė žmogaus as
menybę, taurumą, jo ugdymą — 
žmogaus kokio laukia ir kovo
jan t i l ie tuvių t au ta . Mišių 
skai tymus atliko, kaip papras
tai, Kazimieras Barūnas. Šven
tės ir pamaldų iškilmingumą' 

praturtino muz. Antano Skridu
lio vadovaujamas choras „Sie
tynas", pagiedodamas kelias 
patriotines, dienai parinktas 
giesmes. ,,-, , 

Tuojau po pamaldų salėje 
buvo tęsiamas minėjimas. Jį 
pradėjo visi sugiedodami Lietu
vos himną, po kurio trumpą 
istorinę lietuvių tautos apžvalgą 
padarė klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla, drauge paryškinda
mas ir dabar t in ius įvykius 
Lietuvoje , be i kovojančios 
tautos pastangas atgauti pilną 
Nepriklausomybę. Linkėjo, kad 
tokią jau atgavusios laisvę 
Lietuvos šventę švęstume atei
nančiais metais. Drauge primi
nė, kad šiame mūsų telkinyje 
gyvena ir minėjime dalyvauja 
Vasario 16-tosios aktą pasi
rašiusių signatarų giminės — 
Rita Bagdonienė-Vileišytė, Ona 
Smilgevičiūtė-Žolynienė ir An
drius Mironas. 

Tikrai įdomu buvo klausyti 
viešnios iš Lietuvos N. Šalčiū-
nienės žodžio. Ji gyvena Mari
jampolėje. Perėjusi gulagus. 
Sibiro kančias už talką miško 
broliams, išgyvenusi komuniz
mo žiaurumus, pažeminimus, 
bet dvasioje išlikusi kovinga ir 
dabar yra aktyviai įsijungusi į 
Sąjūdžio veiklą. Ji vaizdžiai 
papasakojo apie įvykius Lietu
voje, vieningą tautos kovos 
dvasia, apibūdino nuostabų 
Baltijos kelią, kur trys tautos 
sujungė savo širdis, protus, 
meilę bendram tikslui — Laisvei 
ir nepriklausomybei. J i įdomų 
žodį baigė savos kūrybos, jau
triu, ilgu patrijotiniu eilėraščiu, 
kuriame atspindi lietuvių tau
tos kovos, ryžto, darbų dvasia ir 
s iek ia i . Minėjimo dalyviai 
padėkojo viešniai šiltais ir au
dringais aplodisimentais. 

Meninę programą a t l iko 
Sietyne choras, vadovaujamas 
muz. Antano Skridulio. Pa
žymėtina, kad dainos labai 
gražios, skambios, gerai išdai
nuotos. Koncertas pradėtas 
Laisvės Varpo, A. Vanagaičio 
daina, toliau sekė Tėviškėlė — 
Broniaus Budriūno, žodž. Ste 
lingio Dzūkijos šypsena A. Bra

žinsko, žodžiai J. Strielkūno: 
Vilniaus sodai M. Noviko. 
žodžiai E. Drėgvos; Gintaro 
tėvynė B. Gorbulskio, žodžiai J. 
Strielkūno; Tėvynės maršas G. 
Gudauskienės, žodžiai N. Girgi-
naitės; Nuo Atlanto link Balti
jos jūros A. Skirdulio. žodžiai G. 
Lapėno ir meninė dalis baigta 
Lietuviais esame mes gimę St. 
Šimkaus, žodžiai Sauerveino. 
Meninę programos dalį pradėjo 
oper. sol. Juoze Daugėlienė. P. 
Vaičaičio Yra šalis eilėraščiu. 

Koncerto metu, po kiekvienu 
dviejų dainų intarpuose dekla
mavo Juozas Sodaitis V. Myko
laičio Putino eilėraštį Tėvų 
šalis, G. Lapenas — Bern. 
Brazdžionio Siaurės pašvaistė ir 
akt. Ona Mironienė Juozės 
Krištolaitytės kūrybos ir rašyt. 
A. Norimo eilėraštį Ji prisikels. 

Po meninės dalies klubo pir
mininkas padėkojo kun. dr. 
Matui Čyvui, Sietynui ir vi
siems programos atlikėjams bei 
bet kuo prisidėjusiems prie 
Nepr iklausomybės šventės 
minėjimo. Ypatingai padėkota 
viešniai iš Lietuvos, tarusiai 
jautrų žodį. 

Minėjimo metu, kaip jau 
įprasta, buvo renkamos mūsų 
veiksniams aukos. ALTAI au
kas rinko Regina Snarskienė, 
aukojo 21 aukotojas, surinkta 
565 dol. VLIKUI rinko M. 
Noreikienė, 25 auk. 940 dol., 
Lietuvių Bendruomenei rinko 
Jadvyga Paliulienė ir Jurgis 
Janušaitis, 40 auk. surinko 
2000 dol. Kiekvienas aukotojas 
aukojo laisva valia pasirinktam 
veiksniui. Tenka nuoširdžiai 
visiems aukotojams padėkoti už 
aukas ir pasidžiaugti , kad 
palyginti, mūsų mažas lietuvių 
telkinys vien Vasario 16-tosios 
proga suaukojo per 3500 dol. 
Aukojusieji LB pareiškė, kad 
aukoją Pagalbos Lietuvai fondui 
a t se i t padėti kovojančiai 
Lietuvai dabar . Tik pora 
aukotojų pareiškė norą parem
ti lituanistinį švietimą ir ben
druosius LB darbus. 

Minėjimas praėjo nuotai
kingai, dainos patriotinės, nuo
taikingos, gerai Sietyno išdai
nuotos. Visa ta i paliko malonų 
įspūdį. 

J u r g i s J anuša i t i s 

P A D Ė K A 
A.tA. 

VACLOVAS LEŠČINSKAS 
Mūsų mylimas Vyras. Tėvelis ir Senelis mirė 1990 m. 

vasario 19 d. St. Petersburg. Fl ir buvo palaidotas vasario 24 
d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje. Teiisisi 
Ramybėje! 

Nuoširdžią padėką reiškiame visiems, kurie buvo su 
mumis mūsų skaudžioje valandoje. Ačiū visiems, pareišku
siems užuojautą asmeniškai, laiškais, spaudoje, aukojusiems 
šv. Mišioms ir organizacijoms bei prisiuntusiems gėles. 

Dėkojame draugams bei pažįstamiems, kurie suteikė 
velioniui paskutinį patarnavimą, lankydami jj koplyčioje, 
bažnyčioje ir palydėdami į Amžino Poilsio vietą. 

Ypatinga padėka St. Petersburgo parapijos klebonui kun. 
Vytautui Zakarui už velionio lankymą ligoninėje ir jo 
aprūpinimą paskutiniais sakramentais. Taip pat dėkojame 
kun. Prakapui. kuris lanke velionį slaugymo namuose ir 
meldėsi užjj Ačiū kun. Zakarui ir kun. dr. Čyvui už koplyčioje 
sukalbėtą rožančių ir atnašautas gedulingas šv. Mišias už a a. 
Vaclovo sielą. 

Didelė padėka vyrų vienetui ir jo vadovui p Kusinskui 
ui įspūdingą giedojimą šv. Mišių metu. Taip pat ačiū 
vargonininkui. 

Nuoširdus ačiū Lietuvių klubo pirm. A. Gudom ui už vado
vavimą atsisveikinimui su velioniu koplyčioje ir už šiltus 
užuojautos žodžius klubo ir savo šeimos vardu 

Dėkojame Antanui Valaičiui, prisiminusiam velionio 
gyvenimo kelią. Ačiū Liet. Bendruomenes pirm. Kostui Arui 
už taną užuojautos žodį. Ačiū Katalikių Moterų sąjungos sek
retorei p. Šukienei už mus raminančius žodžius. Dėkojame J. 
Šarūnu: suorganizavusiam karsto nešėjus ir karsto nešėjams 
Floridoje. 

Paskatinė a.a. Vaclovo kelione buvo į Chicagos priemies
tį Cicere., kur jis anksčiau gyveno. Čia Šv. Antano bažnyčioje 
įvyko gedulingos pamaldos. 

Ypa' nga padėka kun. dr. K Trimakui už atnašautas ge 
dulingas šv. Mišias ir jautrų pamokslą bei palydėjimą veiio 
nio į Amžino Poilsio vietą Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
nežiūri t.: didelio šalto vėjo ir sniego pūgos. 

Ačiū :)ariui Polikaičiui vargonais ir giesmėmis lydėjusiam 
mus hū<i .ose maldose. Nuoširdus ačiū mano sesutei, tetai Sta
sei Mači' ;iei ir jos sūnums Nerijui ir Giniui. atskubėjusiems 
iš Clevei; ndo mus paguosti. Ačiū už gėles ir prisijungimą prie 
šeimos n irių, karsto nešėjų. 

Dek ame „Margučio" radijo vedėjui P. Petručiui už 
pranešiną ir pareikštą asmenišką užuojautą ir „Draugo" 
redakcija už informaciją apie velionio mirtį. 

Dek įme laidotuvių direktoriui D. Petkui už rūpestingą 
patam;:, mą. 

Nu( - rdžiai dėkojame visiems, kuriems neturėjome 
galimyi • •; asmeniškai padėkoti. 

Giliane liūdesyje likę: žmona Valeria. dukterys Nijole 
Rūbiene ir Loreta Jarašienė su šeimomis. 

mirų-
ADO> 
užjau; 

A.+A. 
KAZIUI NASTONUI 

o dukterį, mūsų miela giedrininkę, LILIJĄ 
'••'NIENĘ ir k i tu s šeimos nar ius širdingai 

įme. 

Korp! Giedra 

BranK 

mirus 
talki n 
kern.r 

m Tėvui ir Seneliui 

A.tA. 
KAZIMIERUI NASTONUI 

nuoširdžiai užjaučiame mūsų draugus — 
kus LILĘ ir ANTANĄ ADOMĖNUS ir sesę 
•te AUDRĄ ADOMĖNAITE 

,.Kernavės" skaučių tuntas 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ANTANAS IVANAUSKAS 
Mūsų mylimam Patėviui. Tėvukui ir Broliui iškeliavus 

j Amžinybe, esame širdingai dėkingi kun. J. Kuzinskui už 
maldas koplyčioje, kun. F. Kireiliui už maldas koplyčioje, už. 
šv. Mišias ir velionio palydėjimą į Amžino Poilsio vietą 

Nuoširdi padėka visiems už gėles. šv. Mišir. uuku i 
užuojautą. 

Gili padėka G. Mažeikienei už jautrias giesmes bažnyčioje 
Didelis ačiū karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui I) 

Petkui už rūpestingą patarnavimą. 
Liūdesy pasilikę Geležiūnų ir Duobų šeimos. 

A.tA. 
LIUDAI GALMINAITEI JILEK 

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukroms, motinai 
E. ANUŽIENEI, seserims VANDAI KAUNIENEI su 
vvru ir ZITAI GRAŽIENEI bei ki t iems ar t imiesiems 

Eugenija ir Vytautas Rast' 'IHll 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4805-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
T Ė V A S IR S Ū N U S 

2533 West 71 St.. Chicago 
Telefonas - (1-312) 476-2345 

1410 So. 50th Ave.. Cicero 
Telefonas (708) 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
2424 West 69th Street - Tel. (1 312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. <708> 974-4410 

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

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

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - (708) 6 5 2 - 1 0 0 3 

Sally DonalH M -Ir. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

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

PATARNAUJA CHICA(K).JE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 652 -5245 

• 
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x Vliko valdybos dviejų die
nų posėdis Washingtone bus 
kovo 27-28 d. \ posėdį pakviesti 
yra Vliko tarybos. Tautos Fon
do valdybos ir tarybos, Altos ir 
PLB valdybos p i rmininkai . 
Komisija, ryšiams su ok. Lie
tuva, ruošia šiam posėdžiui spe
cialias gaires svarstyboms. Iš 
Chicagos į šį posėdį išskrenda 
dr. L. Kriaučeliūnas, A. Regis ir 
inž. P. Narutis. 

x Apžvalginė knyga ,,600 
m. Lietuvos krikšto jubiliejus", 
redaguota Juozo Baužio, bus 
pristatyta visuomenei kovo 9 d., 
penktadienį. Jaunimo centro 
kavinėje. Vakaronę rengia ir vi
suomenę kviečia Lietuvos krikš
to jubiliejaus komitetas. 

x Ta rp t au t i n io tea t ro fes
t iva l io rengimo komitetas 
grupinių teatrų nusipirkusiems 
bilietus praneša, kad Vilniaus 
Jaunimo teatras, kuris bus 
birželio mėn.. nestatys „Kara
liaus Lyro". Pagal festivalio 
rengimo komiteto pranešimą 
dėl aukštų standartų ir kitų įsi
pareigojimų nebus pasiruošęs 
„Karaliui Lyrui". Bus pasta
tytas „The Day Lašt Longer 
than a Hundred Y e a r s " . 
Vilniaus teatro vieši pasi
rodymai bus „Kvadratas* ir Ait-
matovo romano „Diena...", pri
taikyta scenai. Abiejų spek
takliai bus su angliškais ver
timais. 

x Dr . Bruno Valadka , Elm 
v.ood Park, 1)1., Jadvyga Pro-
kurat. Lake Oswego, OR„ K. ir 
E. Gudinskai, Hamilton, Ka
nada, mūsų rėmėjai, garbės 
prenumeratoriai, pratęsė pre
numeratą, kiekvienas paaukojo 
po 20 dol. dienraščio palaikymui 
ir po 10 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Nuoširdus 
ačiū. 

x D R A U G O k o n c e r t a s 
įvyks š.m. balandžio 1 d. 3 v. 
p.p., sekmadieni, Marijos Aukš
tesniosios mokyklos salėje. Pro
gramą atliks okupuotos Lietu
vos solistai: Sofija Jonaitytė, 
Algirdas Januta ir pianistas Po 
vilas Stravinskas. Bilietus į 
koncertą galima įsigyti Gifts 
In ternat ional Vaznelių par
duotuvėje, 2501 W. 71 St., Chi
cago, IL 60629, tel. 471-1424. 

fsk) 

x Rag iname visus 1990 abi
turientus registruotis šių metų 
lietuvių abiturientų „Pavasario 
žiedų" pokyliui pas p. Ireną 
Polikaitienę, 7235 S. Sacramen-
to Ave. Tel. (312) 434-2243 iki 
š.m. kovo mėn. 15 d. 

<sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63 St., Chicago, 11. 6062" 

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

Tel. <708i 301-4866 

x Per Dainavos ansamblio 
spektaklį „Kai papartis žydi", 
kuris įvyks kovo 25 dieną, ga-
ėsit pasiklausyti močiutės 

pasakojimų, padėt i surast i 
paparčio žiedą ir sužinoti apie 
kitus joninių papročius. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti. 

x Viktoria Leone, Moterų 
sąjungos 46 kuopos sekretorė, 
praneša, kad šios kuopos susi
rinkimas bus ateinantį šešta
dienį, kovo 10 d., 1 vai. p.p. 
Marijonu vienuolyno salėje. 
6336 S. Kilbourn Ave. Bus 
renkama Valentino karalienė — 
Laidy-in-Wait ing. Šeimi
ninkaus pirmininkė Elizabeth 
— Betty Zibas. Visos narės 
kviečiamos dalyvauti. 

x Sutvir t inimo sakramen
tas Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje bus teikiamas 
gegužės 6 d. Jei nori šį sak
ramentą gauti suaugę, tesi
kreipia į kun. L. McNally. 

x JAV L J S Chicagos sky
r ius nuoš i rdž ia i dėk ingas 
Altos Chicagos skyriui ir dr. F. 
Kaunui, kurie paaukojo po 100 
dolerių sumažinti Vasario 16-to-
sios dienos demonstraci jų 
išlaidoms. 

x P r a n a s S k r u p s k a s iš To
ronto. Kanada, „Draugo" gar
bės prenumeratorius, rėmėjas, 
pratęsdamas prenumeratą vie
neriems metams , pridėjo ir 50 
dol., kad dienraštis gyvuotų ir 
iankytų kiekvieną l ietuvio 
šeimą. Nuoširdus ačiū. 

x J o n a s Guobuž i s ir Paul 
Naujokas, abu iš Chicago, 111., 
mūsų garbės prenumeratoriai ir 
rėmėjai , buvo a tvykę į 
„Draugą" ir kiekvienas pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine. 
Nuoširdus ačiū. 

x Dainė i r d r . Tom Quinn, 
Orland Park, 111., Aleksandras 
Tornau, Chicago, 111., Virgilijus 
Krapauskas, Palos Park. UI., 
Ona Strimaitis, Putnam. Conn., 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė po 25 dol. aukų. 
Labai dėkojame. 

x Valdas Kerševičius 15 m. 
iš Marijampolės norėtų susiraši
nėti su Amerikos lietuvių 
jaunimu. Sportą ir ..pop " muzi
ką m ė g s t a n t y s j aunuol ia i 
p a r a š y k i t e Valdui laišką: 
L i t h u a n i a . M a r i j a m p o l ė , 
Puš in io 98-24, Valdui Kerše-
vičiui. 

(sk) 

x P a s a u l i o lietuvių centrui 
aukojo: Birutė ir Ignas Navic
kai, Elena ir Algi--. Lieponiai po 
1,000 dol., Jolanta ir Jonas Zu-
oinai — 200 dol. Širdingas ačiū. 
PLC t a r y b a ir valdyba 

(sk) 

x Grei t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS. Rimas 
S tankus , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

\ alandi pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, 11 6062<» 
Tel . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo ^ iki 7 vai vak 
Šeitad o v r. iki 1 vai d 

A D V O K A T A S 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 VV fr<Hh Street 
Chicago !L 60620 

Tel. (1-312) 77&-O800 
Kasdien 9 6 vai vak 

šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 F. Ogden Ave.. Ste. 1K-2 
Hinadale. II. 60521 
Tel. (70*) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Tik pa l iesk rankenėlę , ir 
. .Kalba Vilnius". Taip veikia 
naujieji automatiniai Grundig 
radijai. O gal norite sutaisydinti 
vokiška radiją? Gradinskas. 
2512 W. 47th Str . Chicago. II. 
tel. 312-376-1998. 

<sk> 
x Ke ič iame dolerius į rub

lius aukštu santykiu. Prista 
tome į Lietuvą naują automa 
šiną „LADA" tik už $3.500. 
Tvarkome palikimus. Skam
binti 312-434 8^18. 

(sk) 

x „ D a i n a v o s " ansambl io 
spektak is ..Kai papartis žydi" 
įvyks kovo 25 d., sekmadienį. 
3:00 vai. p.p Morton audi
torijoje. Cicero. Bilietus galima 
įsigyti Vaznelių prekyboje ir 
taip pat Lemonte po Mišių. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti 

(sk> 

x Cicero Lietuvių N a m ų 
sav in inkų klubo metinis susi
rinkimas bus šį sekmadienį, 
kovo 11 d., Šv. Antano parapijos 
salėje po 10:30 vai. šv. Mišių. 
Bus svarbūs p raneš ima i i r 
renkama nauja valdyba. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

x Nekal to P r a s i d ė j i m o pa
rapijos bažnyčioje B r i g h t o n 
Parke l ietuviškai K r y ž i a u s 
keliai bus vaikščiojami trečia-
d ien ias 7 va i . v a k . V i s i 
kviečiami dalyvauti. 

x T a r p t a u t i n ė m o n e t ų pa
roda bus Chicagoje H y a t t Re-
gency viešbutyje, 151 E. Wacker 
Drive, kovo 15-17 dienomis. 
Šioje parodoje bus išstatytos ir 
lietuviškos monetos. 

x Šv. Kryžiaus l i g o n i n ė j e 
širdies ligų skyriaus vedėja y ra 
ses. dr. Nancy St re i tmat te r , 
kuri vasario 7 d. a iškino šią 
ligą 68 ligoninėms, esančioms 
JAV-se. Jai padeda darbe ses. 
Leoną, širdies ligų specialistė 
slaugė. 

x J o n a s M e š k a u s k a s , 
Devon, Pa., pratęsė prenumera
tą, pakeitė „Draugo" siunti
nėjimo adresą, o dienraščio pa
ramai pridėjo 50 dol. auką. J . 
Meškauską skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už rėmimą 
l i e tuv iško žodžio l a b a i 
dėkojame. 

x Dr . A n t a n a s Č i u r i s , J u n o 
Beach. Fla., dr. A. Domanskis , 
Palos Park, 111., dr . Arvydas 
Vanagūnas, Oak Park , 111., dr. 
K. A. Šukys, Kankakee. 111., dr. 
Jonas Balys. Silver Spring, Md„ 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė po 25 dol. aukų. 
labai dėkojame. 

x Rašy to jas V y t a u t a s Vo-
le r tas , Delran, N.J., Stasė La-
niauskienė. Euclid, Ohio, Rožė 
Janovvska, Norristovvn Pa. , 
Adolfas Kamarauskas, Surfside, 
Fla., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 25 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x J a n i n a L i s k e v i c i u s iš 
Chicago. 111., „Draugo" garbės 
prenumeratorė, rėmėja, pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams, pridėjo 10 dol. už kalė
dines korteles, kalendorių ir 40 
dol. dienraščio paramai . Labai 
dėkojame. 

x Laima J u r k ū n i e n ė , La 
Grange. 111., parėmė „Draugą" 
40 dol. auka, pratęsė prenume
ratą vieneriems me tams . L. 
Jurkūnienę skelbiame garbės 
prenumeratorė. o už auką labai 
dėkojame. 

x P a t r i a d o v a n i n i ų p r e k i ų 
ir e lekt ronikos p a r d u o t u v ė s : 
Chicagoje, sav. A. i r F . S iu ta i ir 
St . P e t e r s b u r g B e a c h , FL , 
400—70th Ave. vedėjai A. ir E. 
Radvilai. Abiejose parduotuvėse 
rasite lietuviškų prekių bei 220 
voltų elektronikos ir ki tų, Lie
tuvoje pageidaujamų, reikmenų 
didelį pasirinkimą. P r i imam 
užsakymus ir iš k i tų miestų. 
Greitai ir saugiai s iunčiame 
ifisų dovanas į Vilnių k a r g o — 
o r o linija. Tel. 312-778-2100. 

(sk) 

S'M*. ŽVAIGŽDUTĖ 
Redaguoja J. Pi&cas Me>dii«igą siusti 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chictigos skyriaus 
3206 W 85Ui Ptace. Chicago, IL 60629 

x JUOZAS B A C E V I Č I U S , 
namų pirkimo ir pardav imo at
stovas. Greitas ir t iks lus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambint i : Bell-
Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 

x M A I S T O D E F I C I T A S 
LIETUVOJE! Prieš išvykdami 
aplankyti savo ar t imuosius Lie
tuvoje nepamirškite pasirūpinti 
deficitiniu maistu. Už $100.00 
..Žaibas" pristatys jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje 4 kg. lietu
viško skilandžio, 2 kg. „Žalgi
rio dešros. 2 kg. „Suvalkietiš
kos" dešros. 1 kg. „Sodžiaus" 
dešros. 1 kg. filė plėvelėje. 
„ŽAIBAS" 9525 So. 79th Ave., 
Hickory Hills, 111. 60457. tel . 
(708) 430-7272. 

fsk) 

Šventas Kazimiera^ L 

Vikto ras Š imai t i s 

Š V E N T A S KAZIMIERAI, 

Šventasis mūsų <aralaiti, 
Švelnus, kilnu? gediminaiti! 

Tautoj gyva Tava legenda 
Štai. vėl širdies gelmėj pabunda: 
Kai mus terio/ ' priešų strėlės, 
Tu mums padėt iš kapo kėleis. 

Šiandien Tėvyne dar ant kelių... 
J i — sužeista jauna stirnelė... 
Nuožmių vilku gauja putota 
Dar lekia į jos Kraujo puotą! 

O, paskubėki, \aralai t i , 
Gediminaiti - ;ogailaiti. 
Dangaus pulku- kovon sutelkęs. 
Tėvynės gelbėt kelkis! 

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
IR J O S REIKŠMĖ 

1928 metais Lietuvos Taryba 
Vilniuje paskelbė, kad Lietuva 
yra nepriklausoma valstybė. 
Vokiečiams nepatiko, kad lietu
viai paskelbė a:statą nepriklau
somybę. Vokiečiai neleido viešai 
paskelbti Lietuvių Tarybos nu
tarimą. Konfiskavo dienraštį 
„Lietuvos Aida \ Naktį nepri
klausomybes paskelbimo aktas 
buvo slaptai išspausdintas ir iš
siuntinėtas į provinciją. Taip 
visas kraštą.- -:žinojo, kad Lie
tuva pasiskelbi nepriklausoma 
valstybe 

Vokietija 19!> pi. lapkričio I I 
d. pralaimėjo karą Vakaruose. 
Lietuva savo laisve džiaugėsi 
tik 22 metus. 194f m. birželio 15 
d. Lietuvą vei pavergė rusai. Ir 
iki šiandien lietuviai vėl neša 
sunkią rusu -k munistų prie
spaudą. 

Lietuviai drąsiai kovojo už 
laisvę Šiemet asario 16 dieną 
Chicagos lietuviai susirinko 
Daley Plazoje demonstruoti už 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymą. Ten ': .lyvavau, girdė
jau ir pati piis siejau prie šūkio 

tuvių liaudies menininko skulptūra 

LAISVĖ LIETUVAI 

Lietuva po truputį artėja prie 
savosios laisvės. Po Antrojo pa
saulinio karo. 1940 metais, Lie
tuva, Latvija ir Estija buvo oku
puotos Sovietų Sąjungos. 

Dabar, atėjus į valdžią Gorba
čiovui, Lietuva jau antrą sykį 
šiame amžiuje bando išsikovoti 
sau laisvę. 

Valdžia atidavė Vilniaus ka
tedrą, atidavė lietuviams tau
tinę vėliavą, lietuvių kalba bu
vo pripažinta oficialia respubli
kos kalba. 

Buvo iškovota teisė kritikuoti 
valdžios nutarimus, rengti de
monstracijas ir mitinguoti. 

Atrodo, kad šios reformos 
padės siekiant Lietuvai laisvės. 
Gal mes galėsime nuvykti į 
laisvą Lietuvą. Aš labai norė
čiau, kad Lietuva atgautų savo 
laisvę. Pabaigęs gimnaziją norė
čiau įstoti į universitetą. 

Ateityje aš dirbsiu ir kovosiu 
už Lietuvos laisvę. 

Gediminas Dziemionas, 
Hamiltono Valančiaus aukšt. 

lit. m-los mokinys. 
(Sukaktuvinis metraštis) 

Kanada 

GRAŽIAUSIA MANO 
ATOSTOGŲ DIENA 

Vasarą mūsų segima buvo nu
skridusi į Floridą. Visi buvome 
labai patenkinti. Gražiausia 
diena buvo, kai mes buvome pa
žįstamų vestuvėse. Prasidėjo, 
kai visi susirinko bažnyčioje. 
Buvo labai gražios šventos Mi
šios. Silvija ir Vytautas susituo
kė. Po to visi nuvažiavome į di
delį restoraną, kuriame buvo 
vaišės. Visi suėjo į didelę salę ir 
susėdo prie stalų. Pirma atnešė 
vaisius, tada mėsą, bulves ir 
galėjome pasiimti gėrimus. 
Viskas buvo labai skanu. Po 
vakarienės ėjo visi šokti. Buvo 
geri muzikantai. Vėliau jaunieji 
pjaustė vestuvinį pyragą. Pyra
gas buvo labai didelis ir gražus. 
Buvo papuoštas gėlėmis ir labai 
skanus. Viskas buvo gražu, ska
nu. Taip praleidome tą dieną. 

Alicija Juškaitė , 6 sk. 

K. Donelaičio lit. m-la. 

UŽGAVĖNES 

Seniau Lietuvoje užgavėnes 
būdavo švenčiamos labai triukš
mingai. Būdavo ruošiami kar
navalai. Kaukes vieni vasarą 
pasidarydavo iš medžio žievės, 
iškirpdavo skyles nosiai, burnos 
angai ir akims. Prisiklijuodavo 
barzdą iš avies kailio. Kiti visą 
kaukę darydavo vien iš avies 
kailio. Iškirpę nosiai, burnai ir 
akims skyles, išskusdavo veidą, 
kad nebūtų apžėlęs. Dar kiti va
karojimo metu (žiemą) iškalda
vo, išdroždavo iš medžio kaukę. 
Ū*us ir barzdą priklijuodavo iš 
linų ar kailio. Nosį nudažydavo 
raudonai. Po nosimi ant siūlo 
pakabindavo mažą burbuliuką 
— tai smurgas. Apsirengę pa
čiais prasčiausiais drabužiais, 
vaikščiodavo gatvėmis, lanky
davo kaimynus, krėsdavo juo
kus ir taip smagiai leisdavo lai
ką. Daug ir riebiai valgydavo. 
Per gavėnią pasninkaudavo. 

GALVOSŪKIO NR. 91 
ATSAKYMAS 

L - 1 0 0 , 2 . - 1 7 0 0 , 3 . -1000, 
4. - 2200, 5. - 900, 6. - 400. 
7. - 300, 8. - 800, 9. - 1,200. 
10. - 100, 11. - 1,500, 12. -
500.13. - 2.300,14. - 800,15. 
- 1,500.16. - 700,17. - 3,000. 
18. - 1.100, 19. - 300. 20. -
400. 21. - 2.400. 

Čia duoti senesni duomenys. 
Gal kai kurie skaičiai bus pa
sikeitę, išvedus naujus kelius. 
Jei parašysite naujus duomenis, 
jie bus užskaityti. 

„Lietuva bus I ūsva!" 
Po ilgų veri: s dienų Lietuva 

vėl bus laisva 
El>:». Žukauska i t ė , 

Dariaus • iirėno lit. m-los 
^ skyr. mokine 

ŠIS BEI TAS 

Isfabano mieste — Irane yra 
sena. garsi mečetė, kurios mi
naretai (bokštai) svyruoja. Jei 
žmogus lipa laiptais vienu iš 
minaretų, pradeda svyruoti ir 
kiti. Tai labai sudomino ameri
kiečių architektus ir inžinierius, 
kurie mečetę rekonstravo. No
rėdami sužinoti paslaptį, jie 
išardė bokštus iki pamatų, bet 
nerado nieko, kas juos verstu 
svyruoti. Minaretus sumontavo 
iš naujo, ir jų bokštai vėl 
svyravo. Atspėti senovės meist
rų paslaptį nepavyko. 

Abel ir Baker yra dviejų bež
džionių vardai, kurios 1959 m. 
gegužės 28 d. iš Cape Canaveral 
raketa buvo iškeltos į erdves ir 
sveikos sugrįžo atgal. 
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Taip gali būti. bet jis bus ne
derinamasis pažyminys. 

GALVOSŪKIO NR. 93 
ATSAKYMAS 

Štai keletas pavyzdžių: 
1 x 22 = 2 x 11 
444 x 5555 = 555 x 4444 

GALVOSŪKIO NR. 94 
ATSAKYMAS 

GALVOSŪKIS NR. 111 

(Žiūrėkite piešinį) 

Kovo mėnuo. Sniego senis ži 
no, kad jo dienos nebaigtos. B 
kažkur gavęs pačiūžas, skuba į 
šiaurės ašigalį, kad ten galėtų 
praleisti vasarą. Jo šonuose vai 
kai buvo išrašę eilėraštį. Viena
me šone, kuris buvo daugiau at 
suktas į saulę, sniegui palengva 
tirpstant, raidės susimaišė, bu 
vo sunkiai įskaitomi žodžiai: 

„Tilba kaipū eb jėvo 
Dvejevė skaito apsus 
Klašusa nadliasmaitis 
Danka sonytę pūlas". 
Antroje sniego senio pusėje, 

kuri priešinyje nematoma, gavc 
mažiau saulės ir ten parašyti žo
džiai gerai išsilaikė. Jie buvc 
tokie: 

— Mamyt, iš kur tiek musių 
Baltsparnių pasikėlė? 

— Vaikuti, mus aplankė 
Žiemaitės pasakėlė. 
Perskaitykite teisingai pirmą

jį eilėraščio posmelį, sujunkite 
su antruoju ir atsiųskite redak
toriui, gausite 10 taškų. 

GALVOSŪKIS NR. 112 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Matote nupieštą kirmėlę, kas 
parašys teisingą kirmėlės pava
dinimą, tas gaus 5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 113 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Žiūrėkite brėžinėlį. 

Gu'Hord 

Matote JAV žemėlapio iš
karpą. Galite pasakyti, kurioje 
valstijoje (State) yra šios vie
tovės? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 114 

Kokia kalba kalbėjo Jėzus? 
Pasiskaitę religinės literatūros, 
atsakykite į šį klausimą. 

(5 taškai) 

GALVOS4KIS NR. 115 

1887 metais Hvvang-ho upė 
buvo patvinusi. Nuo to potvynio 
žuvo 900.000 žmonių. Ta pati 
upė patvino ir 1932 metais ir pa
skandino 3,700.000 žmonių. 
Kur tie potvyniai buvo: Japoni
joje ar Kinijoje? 

(5 taškai) 
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