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Lietuvos vyriausybės 
protestas Gorbačiovui 

Lietuva atšaukia savo delegatus i i Maskvos 
Vilnius. (LIC) — Lietuvos vy

r iausybė pasiuntė formalų 
protestą Sovietų vyriausybei, 
kad jų kareiviai užpuolė Vil
niuje psichiatrinę ligoninę, 
kurioje buvo laikomi pasitrau
kę iš rusų kariuomenės Lietu
vos jauni vyrai. 

Lietuvos Parlamento Informa
cijos biuro pranešėja Carla 
Gruodytė pranešė, kad vakar 
rytą kareiviai „šaukdami kaip 
laukiniai", įsiveržė į ligoninę ir 
juos tuoj žiauriai sumušė ir su
kruvintus nusitempė laiptais iš 
antro aukšto žemyn, sumetė į 
sunkvežimius ir nusivežė". Vi
sai panašiai buvo padaryta ir 
Kaune, kur buvo pagriebtas net 
ligonis ir išvilktas, nors jis ne
buvo lietuvis kareivis. Dalis 
sugebėjo Vilniuje pabėgti. 

P rovokuojami lietuviai 
Taip pat su komunistų pagal

ba, kurie ištikimi Maskvai, 
kareiviai užėmė dar kelis pas
tatus, į tai įeina ir Komunistų 
Centro komiteto įstaiga. Gruo
dytė taip pat pranešė, jog grupė, 
pasivadinusi „Sovietų Sąjungos 
piliečiais" Vilniuje 4 vai. popiet 
vakar organizavo mitingą prieš 
Lietuvos nepriklausomybes są
jūdį. Jie neprašė leidimo, bet 
jiems šioje situacijoje nebuvo 
draudžiama tai daryti. 

Žurnalistai aiškiai pastebėjo, 

jog agentai nori išprovokuoti 
riaušes, o persirengę civiliais 
rūbais rusų kareiviai įžeidinėja 
žmones, kad sukeltų r iaušes . 
Pranešama, jog maždaug 200 
lietuvių, pasiėmę lazdas, nori 
apsaugoti Parlamento rūmus . 

P ro t e s to r a š t a s 
Gorbačiovui buvo pasiųstas 

Lietuvos Respublikos parlamen
to ir vyr iausybės p r o t e s t o 
raštas, kurį pas i rašė prez. 
Vytautas Landsbergis ir min. 
pirm. Kazimiera Prunskienė. 
Jame rašoma, jog nesiliauja 
kariuomenės užpuldinėjimai, 
užimami pastatai ir buvo gro
biami Lietuvos piliečiai nakt į iš 
kovo 26 į 27-tą, kurie buvo Lie
tuvos vyriausybės saugojami. 
Pralietas jų kraujas. Tai ag
resija ir 1940 metų agresijos 
tęsimas prieš lietuvių tautą . 
Lietuvos vyr iausybė p r a š o 
sugrąžinti pagrobtus piliečius, 
a tšaukia savo delegatus iš 
Sovietų Sąjungos Aukščiausio
sios Tarybos Maskvoje ir rei
kalauja, kad būtų pradėti pasi
tarimai neutralioje teritorijoje. 
Lietuva yra neginkluota, tai
kinga valstybė ir savo rezis
tenciją tega l i p a r e i k š t i 
agresoriui moraline savo stip
rybe, nenaudojant ginkluotos 
rezistencijos smurtu. 

Padeda savo tėvų kraštui 

Vilnius. — Didžioji spauda 
praneša, kad dabartine Lietuvos 
vyriausybė pradėjo sistematiš-
kai ruoštis atgaivinti savo eko
nominę sistemą kartu neaplei-
džiant ir kitų sričių. 

Todėl yra ten atvykusių ame
rikiečiu, kurie glaudžiai dirba 
su vadovaujančiais asmenimis 
Lietuvos atstatymo darbe. Jų 
tarpe yra Harvardo universiteto 
ekonomistas, kuris pataria kaip 
pereiti į verslo ekonomiją Lietu
vos ministerei pirmininkei, 
New Yorko teisininkas, kuris 
pataria prezidentui V. Lands
berg iu i konst i tuciniuose 
klausimuose ir taip pat Nevv 
Yorko komercijos atstovas 
prekybininkas t i r ia įvairių 
investavimų galimybes. 

Vėl sekami užsieniečiai 

Praėjusią savaitę Sovietų 
prez. M. Gorbačiovas suvaržė 
užsieniečių keliones į Lietuvą ir 
įsakė Sovietų prokurorams 
sekti užsieniečių veiklą, kurie 
y r a dabar Lietuvoje. Šis 
įsakymas liečia Šiaurės Ameri
kos. Kanados ir kitų valstybių 
asmenis, kurie turi išduotas 
Sovietų vizas. 

Harvardo ekonomijos profeso
rius Lawrence Summers buvo 
sulaikytas valandą Maskvoje, 
kol jam leido tęsti kelionę į 
Lietuvos sostinę, kur jis yra 
ministerės pirmininkės Kazi-
mieros Prunskienės patarėjas, 
kaip įvesti laisvąja prekybos 
sistema. 

Vilniuje yra taip pat Juozas 
Kazickas, kuris yra Neris In
ternational firmos prezidentas 
New Yorke. Jis mano. jog Lie
tuvai pavyks numesti Krem
liaus žabangas ir pereiti j ka
pitalistinę sistemą. Tačiau kaip 
,.New York Times" pažymi. 

Prunskienės pastangos, laimėti 
užsienio firmų investavimus, 
susilaukia daug abejonių dėl po
litinės ateities netikrumo Lie
tuvoje. 

Jaunų jų į n a š a s 
Lietuvoje dirba atvykę ir jau

nosios kartos atstovai, kurie pa
deda žurnalistikoje anglų kalba. 
Vienas jų yra Edvardas Tuske-
nis iš Chicagos, kur i s dirba 
Lietuvos Parlamento Informaci
jos biure, paruošdamas žinias 
anglų kalba. Jis mano pasil ikti 
Lietuvoje, galbūt ir visam lai
kui. J is šiam korespondentui 
pasakė, kad tokia Lie tuva , 
kokią paliko jo tėvai, daugiau 
nebeegzistuoja. Jo tėvai, kaip ir 
daugelis kitų, išlaikė savo kalbą 
ir kultūrą gyvą su nepriklau
somybės dvasia. J i e perdavė 
visa tai Tuskenio generacijai, 
pastatydami kultūrinius cent
rus, įsteigdami lietuvius skau
tus ir išlaikydami šeštadienio 
lituanistines mokyklas, rašo 
,.N*ew York Times". 

Taip pat ir Kanadoje gimusi 
Carla Gruodytė dabar dirba Vil
niuje, padėdama leisti anglų 
kalba informacinį la ikrašt į . J i 
dirba ilgas valandas vyriau
sybės spaudos biure. Yra ir dau
giau lietuvių, kurie atvykę iš 
Vakarų padeda savo tėvynei 
atstatyti komunizmo sugriautą 
gyvenimą. 

Sovietai dar kartą 
sulaužė savo pažadą 

„Vakarai gali sakyti, ką jie nori, 
bet Gorbačiovas daro, ką jis nori" 

Lietuvos vyriausybės prez. Vytautas Landsbergis, dešinėje, pokalbio metu su dviem sovietų 
aukštaisiais karininkais kalbasi Vilniuje pirmadienio vakare. Po to jie užpuolė ligoninės pastatą 
ir sužeidė pagrobė lietuvius, pasitraukusius iš okupacinės kariuomenės. 

Popiežius ragina teisingai 
spręsti Lietuvos klausimą 

— Chieagoje gyvenąs rumu
nas Jakob Habich. jau pasitrau
kęs j pensiją yra OST apkaltin
tas, jog buvo Liublino ir Ausch-
witzo koncentracijos stovyklose 
sargybiniu ir žiauriai elgėsi su 
kaliniais. Teisėjas sutiko, kad 
jis pasiliktu JAV, nes j is pats 
atsisakė pilietybės. Serga vėžio 
liga 

V a t i k a n o m i e s t a s . — Popie
žius Jonas Paul ius II praėjusį 
sekmadieni kreipėsi į tikin
čiuosius melstis, sakydamas, 
kad įvyktų „garbingas dialogas 
teisingam ir taikingam sprendi
mui" Lietuvos klausimuose. 

Trumpai ir atsargiai kalbė
damas, popiežius nepasakyda
mas kurią puse palaiko, pirmą 
kartą viešai iškėlė Lietuvos rei
kalą. Atrodo, kad tas žodis buvo 
skirtas abiem pusėm — Lietuvos 
nepriklausomybės sąjūdžiui ir 
Maskvai. Sis jo pareiškimas 
buvo ta ip pa t pirmas, kai Vati
kanas ir Maskva sutiko prieš 10 
dienų pasikeisti savo ambasado
riais, kad būtų pradėti pilni dip
lomatiniai ryšiai. Romoje esą 
diplomatai sako, kad popiežiaus 
pastabos leidžia manyti , jog j i s 
nėra pasiruošęs pasisakyti Lie
tuvos reikalu tol, kol ten nė ra 
susirėmimų. 

L i e t u v a c e n t r e 
„Šiandien Lietuva atsirado 

Europos ir pasaulio interesų 
centre", kalbėjo popiežius mal
dininkams ir kitiems, kur ie 
buvo Švento Petro aikštėje susi
rinkę išklausyti jo sekmadienio 
žodžio. Popiežius linkėjo, kad 
L ie tuvos k l a u s i m a s r a s t ų 
teisingą ir taikų išsprendimą 
dialogo būdu ir tarptautiniuose 
tvarkos rėmuose. Vat ikanas , 

Bakeris pas NATO 
mlnisterlus 

W a s h i n g t o n a s . — Patenkin 
damas mažesniųjų valstybių pa
geidavimą, JAV Valstybės de
par tamento sekretorius J ames 
Baker III sutiko susitikti su 
NATO užsienio reikalų ministe-
riais ir išdiskutuoti Vokietijų su
jungimo klausimus bei reikšmę 
sąjungininkams, praneša Ame
rikos ir Italijos žinių agentūros. 
Baker taip pat painformuos tų 
kraštų ministerius apie pasi
tar imus su Sovietų Sąjungos 
Užsienio reikalų ministeriu E. 
Shevardnadze, kuris atvyksta } 
Washingtoną balandžio pradžio
je. Kai Italijos ministeris pirm. 
Giulio Andreotti lankėsi Wa 
shingtone, iškėlė nepasitenki 
nimą du plius keturi planu, 
k u r i a m e neda lyvau ja k i t i 
kraštai , ka i sprendžiamas vo
kiečių susijungimas. ( 2 * 4 yra 
abi Vokietijos ir karo nugalė
tojai - JAV, Britanija, Prancū
zija ir Sovietų Sąjunga). 

kaip ir JAV, niekada nepripa
žino Lietuvos įjungimo į Sovie
tų Sąjungą prieš 5 dešimtme
čius. Ryšiai su diplomatine 
Lietuvos tarnyba rv.laikomi. 

Vatikano oficia>..> pareigūnai 
nemano, kad popiežius įsijung
tų į tą Lietuv •> situaciją. 
„Krikščionybė g£ būti svarbus 
tautinio identit- > elementas 
ten, bet k r ik i onybė nėra 
sinonimas taut^^umui", kalbė
jo Vatikano pareigūnas. „Gor
bačiovas žino. ;og popiežius nėra 
griaunančio; ; jėga, ir kad 
Katalikų Bažnyčia nėra griau
nančioji bažnyčia". Tas pat? 
t inka ir Ukrainos Bažnyčiai, 
kur tautiškumas ir religija yra 
tampriai surišti. 

Už taiką Lietuvoje 
ir Ukrainoje 

AP agentūra, pranešdama po 
piežiaus pareiškimą, pastebi, jog 
Vatikanas d<<r prieš įvykius 
Rytų Europoje. ..perlipo sienas" 
Buvo atnaujinu ryšiai su Len 
kija ir Vengrija, o dabar vyks 
ta pasitarimai <u Čekoslovakija 
ir Rumunija Bet centras tų 
ryšių yra Sovietų Sąjunga. Va
tikanas nori t :rėti tiesioginius 
ryšius su kata K.ais Sovietų Są
jungoje ir atsti gti ten semina
rijas ir kitas stitucijas. Taip 
pat nori atgauti nuosavybę, 
kurią nusavir Stalino metais 
Rusų Ortodor -4 Bažnyčia. 

Popiežius pisisako už gar
bingą ir ta ^ngą ginčo iš
sprendimą Li uvoje ir Ukrai 
noje. Vatikan - nesutinka, kai 
Gorbačiovas n no, jog Bažnyčia 
galėtų būti są ngininkė jo pe 
restroikos da buose Sovietu 
Sąjungos rėm ose. Bet Gorba
čiovas savo viz i to metu 
Vatikane pnp; ino, kad Sovietų 
Sąjunga suk! do, atmesdama 
religiją. Mor linės vertybės 
padėsiančios atstatyti mūsų 
kraštą", sake ida Gorbačiovas 
popiežiui. 

Lietuviai enkų seime 
Varšuva . Pranešama iš 

Varšuvos, ka- /enkijos Seimas 
penktadieni icialiai priėmė 
Lietuvos Auk iausios Tarybos 
prezidiumo v .'pirmininką K. 
Motieką ir Au -čiausios Tarybos 
narį V. Čer utį. Susitikimo 
metu abu s\ iai iš Lietuvos 
su te ikė inf "macijas apie 
Lietuvos AT i veiktus darbus, 
priimtus įsta mų projektus ir 
papasakojo įpie Lietuvos 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— P r e z . G. B u s h a s sek
madienio vakare sugrįžęs iš 
Camp David poilsiavimo vietos, 
pasakė neturįs jokių komentarų 
dėl įvykių Lietuvoje, pranešė 
AP žinių agentūra. 

— S o v i e t ų kar iuomenei 
užimti dvi mokyklas padėjo ats
kilusioji partijos dalis, kuri yra 
ištikima Maskvai. Žurnalistai 
matė, kaip į tuos pastatus rusų 
kariai įėjo „naktinės partijos" 
Vilniaus vadovų vedami. 

— Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumas sekmadie
nio vidurnaktį išleido pareiš
kimą, kad Sovietai ir toliau 
tęsia „psichologinį terorą" prieš 
respublikos žmones. Ne tik 
malūnsparniai, bet ir karo 
lėktuvai žemai skraido virš Vil
niaus miesto. 

— Romualdas Ozolas, Lie
tuvos vicepremjeras, pareiškė, 
jog pastatų užėmimas, kuriuos 
šeštadienį užėmė Sovietų karei
viai, gali būti tik įvadas į Lie
tuvos Par lamento rūmų 
užėmimą. 

— Latvijos Liaudies Fronto 
vadas Dainis Ivans po pasita
rimo su Pabaltijo atstovais 
pasakė, jog Latvija paseks Lie
tuvą ir savo nepriklausomybę 
paskelbs po pusmečio. 

— Maskvoje lankosi sena
torius E. Kennedy ir ten būda
mas pasakė jog ryšiai gali pa
blogėti, jei Gorbačiovas naudos 
karinę jėgą Lietuvoje. 

— Prez . Vytautas Lands
b e r g i s , po pasi tar imų su 
aukštaisiais Sovietų karinin 
kais, pasakė žurnalistams, jog 
Sovietų kariai buvo paprašyti 
maskvinės partijos užimti tuos 
pastatus, ką jie ir padarę. 

— „The Orland Sentinel" 
laikraštis savo vedamajame 
straipsnyje rašo, jog lietuviai 
rodo išimtiną drąsą, pasiskelbę 
nepriklausomi. Juk jie gerai 
žino, kad demokratijos Vaka
ruose yra nepajėgios, bet jie 
apsiginklavę tik drąsa ir mora 
le, paskelbė pasauliui savo 
laisvę. Valstybės turi jiems 
padėti ir pripažinti jų vyriau
sybę 

padėtį. Visi seimo nariai su 
dideliu susidomėjimu ir plo
jimais sutiko svečius, tuo iš
reikšdami I/enkijos parlamento 
didelę simpatiją Lietuvos pade 
čiai Deja, Lenkijos vyriausybė 
kol kas nėra pripažinusi Lie
tuvos vyriausybės. 

Vilnius, lUPI) — Sovietų 
generolas Valentinas Varenni 
kovas, kuris vadovauja kariuo
menės pajėgoms Lietuvoje, 
pasakė, kad buvo suimti 23 
dezertyrai. 12 lietuviukų pabė
go. Ligoninės užpuolimas įvyko 
3 vai. ryto. 

Antradienio smurto veiksmai, 
kaip agentūra sako, buvo išaky
ti Gorbačiovo, kuris įsakė KGB 
ir Vidaus reikalų ministerijos 
daliniams atstatyti Sovietų 
kontrolę Lietuvoje ir sugaudy
ti pabėgusius lietuvius iš ka 
riuomenės. 

Pokalbis su kar i šk ia is 
Pirmadienio vakare Sovietų 

aukštieji kar ia i a tvyko į 
Parlamentą ir čia susitiko su 
Landsbergiu ir po pasitarimo 
buvo pranešta, kad padėtis ge
resnė. Tačiau Landsbergis 
nežinojo, kad tuo pačiu metu 
buvo mėtomi lapeliai iš malūn
sparnių prieš Lietuvos vyriau
sybę ir kad kviečiami žmones j 
viešą mitingą. Po to įvyko ap
supimas ligoninės ir rusų karei 
viai pagrobė lietuvius. Pasikal
bėjimas su kariškiais buvęs 
malonus. Lietuvių suėmimą 
matė Robert Tonsing, U.S. 
News & World Report" foto
grafas, kuris filmavo ligoninėje 
tuos vyrukus. Iš jo rusai atėmė 
filmą ir įsakė pasišalinti. Jo 
mašina lauke buvo patikrinta ir 
paliepta atiduoti visus kitus 
filmus. Tai pirmas kartas, kad 
Gorbačiovas ir Sovietų kiti vy 
riausybės pareigūnai sulaužė 
savo pažadą, kad nebus Lietuvo
je naudojama karine jėga. 

„Dabar mes galime visko 
laukti, net kad ir parlamentarai 
bus areštuoti", pasakė Lands
bergis, kurį „New York Times" 
pasiekė savo namuose anksti 
rytą. „Vakarų valstybes tikisi, 
kad nebus naudojama jėga. Jie 
gali sakyti, kąjįe nori, bet Gor
bačiovas daro. ką jis nori". 
Žmonės yra bauginami ir sklei

džiami gandai. Maskvos komu
nistai nori išprovokuoti riaušes. 

Gorbačiovas pasakė jį aplan
kiusiam senatoriui E. Kenne-
džiui, kuris su juo kalbėjosi 90 
minučių, kad jėga Lietuvoje 
nebus naudojama, bet jėga buvo 
panaudota jau kelis kar tus . 
„Tasso" agentūra pranešė, jog 
Gorbačiovas nepatenkintas, kad 
Amerika ir kitos valstybės rū
pinasi įvykiais, kas vyksta 
Lietuvoje. Jis pakartojo, kad 
„Sovietų vyriausybė turi ap
saugoti savo piliečių interesus 
savo namuose". Sovietai atsisa
ko pradėti pasitarimus su lietu
viais. 

Sovietų pakrauti Šarvuočiai prie 
Vilniaus 

— Kongreso atstovė Lynn 
Martin, kuri kandidatuoja \ Se
natą vietoje senatoriaus Paul 
Simon, lankėsi „Drauge" ir aiš
kiai pasisakė už Atstovų rūmu 
rezoliuciją, kuria bus reika 
laujama pripažinti Lietuvos vy 
riausybę. Ji yra tos rezoliucijos 
Nr. 292 rėmėja ir sugrįžusi \ 
Washingtoną ragins ir kitus 
kongresmenus už ją balsuoti 

— Izraelio Gynybos minis 
teris Y. Rabin bando įtaigoti 
Busho vyriausybę, kad neduotu 
įvažiavimo vizos į Ameriką PLO 
vadui Arafatui, kuris nori 
Jungtinėse Tautose pasakyti 
kalbą 

Saugumo viršininko 
žodžiai 

Washing tonas . — Baltųjų 
rūmų prezidento Busho Tau
tinės saugumo tarybos virši
ninkas Brent Scowcroft pasakė 
AP žinių agentūrai, kad bet 
koks Sovietų jėgos panaudo 
jimas arba bauginimas Lietu
voje ..bus prieš gerus Ameri-
kos-Sovietų ryšius". Scovvcroft 
sako, jog vyriausybė imsis 
a t i t i nkamų ta isykl ių prieš 
išskirtinį Sovietų daromą spau 
dima Lietuvoje. Bet ir jam 
atrodo, kad kariuomenes jėga 
nebus naudojama. Kaip tai 
suprasti, kai tankai važinėja 
gatvėmis ir ginkluoti šarvuočiai 
su automatiniais ginklais patru
liuoja gatvėmis, Scovvcroft 
atsisakė paaiškinti agentūrai. 

Tuoj skambinkime, 
siųskime telegramas 
Lietuvių Bend ruomenės 

būstinė Washington. DC, prašo 
lietuvius įtaigoti amerikietiškas 
organizacijas siųsti ..Mailgram" 
savo senatoriams ir kongres-
manams, prašant pripažinti 
Lietuvos vyriausybę kuo grei-
čiausiai.nes tarptautinės sutar
tys jau pažeistos. Skambinti 
VVestrn Union 1-800-2574900 
ir sakyti, kad norite pasiusti 
„Mailgram" savo senatoriui, 
pasakant jo vardą, arba sen. 
Jesse Helms įmmediate recogni-
tion for the government of 
Lithuania, because įnterna-
tional agreements have been 
violated". Tada sakyti: „Please 
send a carbon to M. Gorbachev, 
The Kremlin. Mosoovv, USSR. 

Illinois valstijos l ietuviai 
prašomi atkreipti dėmesį į 4 psl. 
spausdinamus senatorių ir kon-
gresmanų telefonus ir kuo grei
čiau jiems paskambinti, prašant 
pagalbos Lietuvai ir prezidento 
bei Valstybės departamento su
teikti moralinę ir materialinę 
pagalba nepriklausomai Lietu
vai. 

KALENDORIUS 

Kovo 28 d.: Sikstas III. Ode 
ta. Girmantė, Filomenas. Gun-
delinda, Rimkantas. 

Kovo 29 d.: Bertoldas, Al 
mante. Kernius. Manvydas 

ORAS C H I C A G O J E 

Saule teka 5:43, leidžiasi 6:10. 
Temperatūra dieną 49 1 . nak 

tl 36 l. 
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ATLIKIME PAREIGĄ 
Šie metai Lietuviškos Skauty- Kviečiame ir kitas vietoves pa-

bės fondui reikšmingi tuo, kad sekti jų pavyzdžiu. Turime LSF 
minėsime jo veiklos 15-kos metų 
sukaktį. Nors dar t ik vos 
įžengėme į 1990-tuosius, laikas 
pradėti planuoti, kaip galėtume 
šią sukaktį tinkamai paminėti. 
Paskutiniu metu fondo au
gimas, palyginti, gana lėtas. 
Daugumą įplaukų sudaro miru
siųjų atminimui skirtos aukos. 
Jau sulaukėme dienų, kai mūsų 
tėvynėje laisvai gali reikštis 
skautų organizacija, kuri reika
linga, ne tik mūsų moralinės, 
bet ir finansinės paramos. Taigi, 
negalime sėdėti rankas sudėję, 
turime stengtis, kad mūsų LSF 
sparčiau pradėtų augti. Fondo 
valdyba nuolat suka galvas, 
kaip surasti naujų būdų lėšoms 
telkti. Labai vertiname LSF 
skyrių veiklą įvairiuose mies
tuose, nes jų pastangos atneša 
gražių vaisių. Norėtume at
kreipti Jūsų dėmesį į vietoves, 
kuriose buvo surengti išskirti
nai LS Fondui skirti vaka-
rai-koncertai. Visi šie renginiai 
atnešė gražias pajamas į fondo 
kasą. Tai Baltimorės, Clevelan-
do. Los Angeles ir Rochesterio 
LSF talkininkai bei bičiuliai, 
kurių pastangos prisidėjo prie 
spartesnio fondo augimo. 

skyrius su atstovais bei jų 
pagelbininkais didžiausiuose 
l ie tuvių t e lk in iuose , kaip 
Chicaga ir Torontas, kurie 
šiame reikale dar nepajudėjo. 
Dabar, kai minėsime veiklos 
15-tą gimtadienį, būtų t inkama 
proga sukrusti visiems LSF sky
riams, kurie iki šiol vis delsė su 
fondui skirtais vakarais — 
šventėmis. Kai pernai vasarą 
skautiškos dainos ir vėl skam
bėjo Dzūkijos miškuose, kai 
tenka organizuoti „Ąžuolo" -
„Gin ta ro" mokyklą ne t ik 
šiapus Atlanto, bet ir tėvynėje, 
kai j au planuojame dalyvauti 
bendrose stovyklose, nebe
galime laukti — turime kuo rim
čiau jungtis į lėšų telkimo 
darbą. Nuoširdžiai kviečiame 
visas ir visus LSF atstovus, 
talkininkus bei bičiulius pa
sukti galvas, kaip būtų galima 
15-kos veiklos metų proga 
papildyti mūsų fondo aruodus, 
kad skautiško auklėjimo darbas 
galėtų klestėti, ne t ik vaka
ruose, bet ir mūsų tėvynėje. 
Kviečiame visus mums į talką! 

Lietuviškos Skautybės 
fondo valdyba 

„Nerijos" jūrų skaučių tunto sesės rikiuojasi pr:eš savo paviljoną 31-je Chicagos s k a u t ų ir skaučių 
Kaziuko mugėje. Kairėje mugės komendantas vs J u o z a s Šalč iūnas . 

Nuot r . A u d r o n ė s G u l b i n i e n ė s 

KAIP MES RUOŠĖMĖS KAZIUKO 
MUGEI 

Los Angeles „Palangos" tun
to prityrusios skautės kovo 3 d., 
po pamokų šeštadieninėje 
mokykloje, susirinko Jasiu-
konių namuose Kaziuko mugei 
pasiruošimo darbams. Visos 
gailėjomės sesės, sirgusios plau
čių uždegimu, todėl negalėjusios 
šioje smagioje sueigoje daly
vauti. 

Kelios sesės padėjo p. Jasiuko-
nienei paruošti tešlą žaga-
reliams, o kitos, susėdusios 
lauke, svarstė kaip pavadinti 
mūsų stalą mugėje. Nenorėjome 
stalą su kepiniais vadinti „Pri
tyrusių skaučių kepykla" — tas 
įprastas vardas jau nusibodo. 
Taip pat ir žaidimų kampeliui 
nebetiko banalus „Žaidimai". 
Pagaliau nutarėm stalą su pui
kiais žagarėliais. riestainiais, 
sviestu ir sūriu pavadinti 

IŠĖJUSIAS NAMO 
PRISIMENAM 

A. a. Stefanija Paškonienė, 
mirdama paliko piniginę auką 
..Kernavės" tuntui, jos dukrelės 
Janytės, tunto eilėse skautavu-
sios ir vaikystėje mirusios, atmi 
nimui. 

Mielos, panigingos ir links
mos Janytės ankstyva, netikė
ta mirtis buvo smūgis visoms 
kernavietėms, nes mirties realy
bė jaunam žmogui sunkiai 
suprantama ir labai skaudi. 

Nors prabėgo jau 30 metų. 
kaip Janytė išėjo Namo, „Ker
navės" vadovės ją dažnai prisi
mena. 

A. a. S. Paškonienė visada 
buvo „Kernavės" tunto bičiulė 
ir rėmėja. Kernavietes jaudina, 
kad ta maloni moteris net savo 
ligos ir gyvenimo saulėlydžio 
metu prisiminė savo dukrelės 
tuntą. 

Su dėkingumu kernavietes 

. .Kernavės" tun to „Verpsčių" būrelio dešimtmečio sueigoje — dabartinė 
būrelio vadovė vs Nijolė Užubahenė ir J o a n a Krutulienė. 

„Baronkų taras", o žaidimų 
aikštelę — Pupų kampel i s" , 
nes žaidimą: buvo mažiesiems 
(mažiukus pavadinome „pu
pomis"), o ir žaidimams nau
dojome pupų maišelius (bean-
bags). 

Kaziuko rr.ugės t e m a šiemet 
buvo „Trispalvė". Susi tarusios 
nudažėme ge l tona -ža l i a -
raudona spa.vomis p l aka tu s su 
mūsų sugalvotais pavadinimais. 
Bedirbdamo- išalkome. Kelios 
sesės nuėjo visoms nupirkt i 
užkandžių į ..Taco Bell". Pa
valgiusios, visos padė jome 
kočioti tešlą ir daryti žagarėlius. 
Buvo labai :domu. Kelios iš 
mūsų, niekad nedariusios ža-
garėlių, džiaugėsi šioje suei
goje turėjusios progą t a i 
išmokti. Iškepusios ir cukrum 
apibarsčiusios žagarėlius, bai
gėme sueiga patenkintos savo 
darbu. 

Kitą die*fc Kaziuko mugėje 
mūsų „Pupų kampelis" ir ..Ba
ronkų baras" turėjo puikų 
pasisekimą. 

Tara Barauskaitė 

LSS STOVYKLA RAKĖ 
LSS skautų ir skaučių sto

vykla Rako stovyklavietėje. 
Custer, Michigan, šią vasarą 
vyks liepos 14-28 dienomis. 

Registracijos lapai gaunami 
pas tuntinmkus i r stovyklos 
direktorių s. Joną Tamulaitį, 
3137 Kenilworth Ave., Bervvyn, 
IL 60402. Tel. 708-788-8087. Re
gistracija baigiasi gegužės 23 d. 

priima tą dovaną a.a. Janytės 
vardu. 

Tesidžiaugia Amžinosios Švie
sos Namuose vėl susitikę — 
mūsų paukštytė Janytė ir jos 
Mamytė! 

„Kernavės" tunto skautės 
ir vadija 

LIETUVA AMERIKIETĖS AKIMIS 
„Kernavės" tunto „Verpsčių" tojomis (viena jų — s. Rita Pen-

sueigoje kovo 4 d. dalyvavo čylienė) ir dviem 13 m. moki-
įdomi viešnia — Bridgevievv mo- nėm. Jos buvo Tauragės Il-sios 
kyklos direktorė dr. Ruth Bill. v'id- mokyklos viešnios. 
neseniai grįžusi iš Lietuvos. Dr. 
R. Bill Lietuvoje lankėsi su 
šešiomis savo mokvklos mok v 

. .Lituanicos" tunto dievdirbiai 9U savo kūriniais 31 je Chicagos skautų. čm Kaziuko mugėje. Is 
k : vs. Juozas Liubinskas. vs Sigi tas Miknait is . js Antanas Levanas ir j s l^eopoldas Kupeikevičius 

Nuotr J . Tamula ič io 

Lietuviškos viešnagės įspū
džiais Ruth Bill noriai pasi
dalino su sesėmis verpstėmis. J i 
yra puiki pasakotoja, nebūtų gi 
pasižymėjusi mokytoja viena iš 
100 Š. Amerikoje ir viena iš ge
riausių egzekutyvinių administ
ratorių Illinois valstijoje. Pora 
valandų, klausant apie Lietuvą, 
jos žmones, ypač jaunimą, pra
bėgo kaip kelios minutės . 

Didžiausią įspūdį dr. R. Bill 
Lietuvoje padarė žmonių nuošir
dumas, dosnumas, visuotinis 
nepriklausomo gyvenimo troš
kimas ir jaunimo noras bend
rauti su Amerikos jaunimu. 

Jos teigimu: „Pars ivežėm 
maišą adresų, o jaunosios Brid-
geview amerikietės buvusios 
taip sužavėtos Tauragės moki
niais, kad vykstant namo. lieję-
si graudžios ašaros. Joms patikę 
šokiai (rateliai, polkos su ra
gučiais!, dainos, jaunimo nuošir
dumas ir. žinoma, l ietuviai 
berniukai... 

įdomius pasakojimus mok. 
Ruth pailiustravo gausiomis 
nuotraukomis iš įvairių ke
lionės momentų, o sesė Rita pa-

DĖKINGI UZ GERA 
INFORMACIJA 

Laisvajame pasaulyje gyve
nantieji l ietuviai skauta i ir 
skautės dėkingi „Draugo" dien
raščio vadovybei už ilgametį 
skautiškos veiklos informacijos 
skyrių „Skautybės kelią" laik
raščio trečiadienio laidoje bei 
rodomą palankumą skaut iškai 
veiklai bendrai. „Draugą" skai
tantieji skautiškos šeimos na
riai remia laikrašt) asmeniš
komis aukomis, kaip skaityto
jai, įvairiomis progomis kar ta is 
atsiunčiamos aukos ir vienetų 
vardu. Vėl iausiu la iku per 
„Skautybės kelią" savo įver
t inimą pareiškė Detroito skau
ta i ir skautės per seses Reginą 
Mingėlienę ir Almą Sventickie-
nę, p r i s ių sdami 15.00 dol. 
„Draugo" paramai. Po Kaziuko 
mugės Chicagos vienetai per vs 
A n t a n ą Paužuol į p a r ė m ė 
„Draugą" 30.00 dol. Hartfordo 
skautai ir skautes per e. Juozą. 
B e n i ū n ą padėką p a r e i š k ė 
25.00 dolerių ir jau anksčiau 
brolio Juozo 5.00 dol. čekiais.. 
Parama laikraščiui ir skautiš^ 
kos veiklos informacijos įverti
nimas yra maloni paska ta ir 
„Skautybės kelio" redaktorei 
jos i lgametiniame darbe. 

TUNTO SUEIGA 

L i t u a n i c o s t u n t o suei
ga bus balandžio 1 d . sekma
dienį, Lietuvių centre Lemonte. 
Visi dalyvauja 9:30 vai. ryto šv. 
Miš iose L i e t u v i ų Misi jos 
koplyčioje. Po Mišių sueiga cen
tro sporto salėje. Skauta i daly
vauja uniformuoti. Tėvai ir 
buvę tun to nariai kviečiami 
šioje sueigoje dalyvauti. 

demonstravo juostelėje įgrotą 
dainą, šiuo metu Lietuvoje labai 
populiarią. Daina — jau t r i , 
p a t r i o t i š k a , t i k r a Tėvynės 
apoteozė. 

Sesė Rita ..verpstes" pavai
šino lietuviškais saldainiais, bū
relio vadovę ir jos padėjėją ap
dovanojo moliniais švilpukais ir 
visas pamokė dainuoti Lietuvoje 
išmoktą dainą — ..Tėvyne, 
dainų ir artojų..." 

Ši sueiga buvo gera proga 
verpstėms pasveikinti savo se
ses kernavietes pakeltas į vyr. 
laipsnius: v.s. Rūtą Daukiene ir 
tun t inmkę ps. Ireną Meilienę. 
Sesė Rūta buvo apjuosta puikia 
juosta, sesei Irenai prisegta 
gintar inė sagė. 

Gėlėmis ir gintarėlių padėko
jusios viešniai Ruth Bill (kuri 
Lietuvoje gavo nauja vardą — 
teta Rūta ir surado savo ..šak
n i s " Žemai t i jo je . B a t a k i ų 
parapijoj, buv. Bauku miestely \ 
verpstės baigė sueiga daina 
„ G r a ž i t u m a n o . b r a n g i 
Tėvyne". 

Sesės verpstės tikisi Lietuvą 
atradusią ir pamilusią . .Rūta" 
dažniau matyti savo tarpe ir 
dėkoja sesėms Ritai, kad su ja 
supažindino, o Ritonei Rudai-
tienei už jaukią pastogę ir ska
nias vaišes. 

Verpstė 
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NAUJAS LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBĖS FONDO 

ATSTOVAS 

Inž. Algis Rudis, ilgametis 
Lietuviškosios Skautybės fondo 
atstovas Detroite, šias pareigas 
perdavė skautininkui Juozui 
Orentui. Naujasis fondo atsto
vas pasiekiamas 26808 Simone 
St., Dearborn Hts.. MI 48127. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

M L (1-312) 767-7575 
5760 Archer Ava. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBE — VIDAUS LiGOS 
IR CDOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabmetei 
Ppkiauso Holy Cross ir Cnnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street Chicago 
Tat. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai ) 

Purn ant' «etv . penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312)735-4477; 
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DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

-^^ "SPEClALYBE - NERVŲ IR 
>.••.•<• EMOCINES tIGOS 

CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 
6449 So. Pulaskl Road 

valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Rez (708) 442-8297 

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

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

P,rm antr ketv :r penkt 
pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal sus ta"r"ą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Spec aiyoe vioaus >r krauio ''gos 
Nechirurgmis išs-oietjsių venų 

• ne"">o-o'du gydymas 
5540 S. Pulaskl Road 
Tai. (1-312) 585-2802 

Vaiandcs pagai sus>tar:"ia 
Penkt antr ketv -r cenkt 

Pe'kaioi esant atvažiuoju ir ; narnas 
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Marquette Medical Building 
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Chicago IL 60629 
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RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA. M.D 

SURENOER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Krauragys!ių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
. DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHiRURGMA 

6132 S. Kedzle. Chicago. III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Oundaa Ava.. Elgin. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 
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DR. L. D. PETREIKIS 
ru G Y D VTOJA 
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Dantų Gydytoja 

2659 H 591- St Ch.cago IL 
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DR. FRANK PLECKAS 
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T kr:na akis pritaiko akinius 
2618 W. 7 U t St. 
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DR. ANTANAS G. RAZMA 
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SPECIALISTE 
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Žmonių gąsdinimas 

SOVIETŲ 
POLITIKOS 
PRIEMONĖ 

KANADOS PARLAMENTAS 
PRITARIA LIETUVOS 
NEPRI KLAUSOM YBEI 

GIMNAZISTAI KALBASI SU 
S. LOZORAIČIU LIETUVOS 

PASIUNTINYBĖJE 
Kas ketvirtadienį Stasys Lo- apsilankę daugiau negu tūks-

Lietuvos Aukščiausia taryba, 80 S »Sun-Times", kuris negali būt 
neseniai išrinkta pagal tautos nepastebėtas nei savųjų, nei 
valią, pareiškė esanti nepri- svetimųjų. Bet jis buvo mažai 
klausoma valstybė, kaip ji buvo pastebėtas Amerikos ir jai pa-
prieš bolševikų okupaciją. Iš- taikaujančių šalių, kurios ne
rinktas prezidentas Vytautas 
Landsbergis laukia svetimų 
valstybių pripažinimo, labiau
siai Jungtinių Amerikos Vals
tybių, kurios nuolat kalba apie 
demokratiją ir laisvę. Jis prašė 
šios vyriausybės, prezidento G. 
Busho, kuris savo rankose turi 
valdžią. 

Prezidentas tepasakė labai 
trumpai spaudos konferencijoje, 
kad A m e r i k a nepripažįsta 
Sovietų Sąjungos aneksijos, o 
laisvė ta i Sovietų „vidaus 
reikalas". Tokio veidmainiško 
pareiškimo nebuvo galima 
laukti iš valstybės prezidento, 
oficialiai ginančio laisvę ir 
žinančio nepr ik lausomybės 
vertę. 

Ta vadinama „nepripažini
mo" politika šiuo metu pasirodo 
tik žodžiai prieš pavergtuosius 
ir pavergė jus . Su Sovietų 
Sąjunga, ypač su dabartiniu jos 
valdovu M. Gorbačiovu Ame
rika ir daugelis valstybių nori 
palaikyti ryšius. Tai kraštas, 
kuris gali būti plati prekybos ir 
pramonės dirva. Rusija su savo 
užvaldytais kraštais turi daug 
žaliavų, t u r i brangenybių, 
gazolino ir natūralių dujų, bet 
nemoka ir dar negali jų pakan
kamai išnaudoti. Vakarai, jų 
tarpe ir Amerika, turi priemo
nių, turi plačiai išvystytą pra
monę, turi pakankamą skaičių 
specialistų. Tai jiems parankiau 
laikyti santykius ir nekirsti ,,į 
akį" Gorbačiovui, nes gal su juo 
reikės derėtis dėl materialinių 
gėrybių. 

Kadaise W. Churchillis pa
sakė, kad Sovietų Sąjunga yra 
didelė mįslė. J i nemažesnė 
mįslė yra ir dabar, kai Lietuvos 
ir viso Pabaltijo užgrobimas 
buvo atl iktas neteisėtai pagal 
neteisėtą Ribbentropo-Molotovo 
paktą, bet ji yra reikalinga 
Sovietų Rusijai. Pabaltijis yra 
naudingas Gorbačiovui, o Gor
bačiovas reikalingas ir naudin
gas Amerikai ir Europai, nors 
pavojų iš jo jaučia tiek vienas, 
tiek kitas kontinentas. 

Rusų kariuomenė, lėktuvai, 
svarbiųjų įstaigų ir atominių 
stočių užėmimas yra gąsdi
nimas Lietuvos žmonių, kad jie 
net nenorėtų nepriklausomybės. 
Gorbačiovas veidmainiauja 
prieš pasaulį, sakydamas, kad 
tos priemonės yra tik Lietuvoje 
gyvenančių rusų apsaugai. 

Tuo tarpu naujoji Lietuvos 
vyriausybė pačioje nepriklauso
mybės deklaracijoje pabrėžė, 
kad visos etninės grupės, visos 
tautybės yra lygios prieš įsta
tymus ir jų teisės apsaugotos 
įstatymais. 

Lietuvoje gyveną rusai neno
ri nepriklausomybės, nes jie ne
galės melžti tos okupuotos 
karvutės, kurią dabar melžia 
kaip okupantai, o ne krašto ir 
tautos gyventojai. Rusai, kurie 
nuo amžių gyvena Lietuvos 
žemėje, žino, kad jie tikrai buvo 
ir bus apsaugoti. Lietuvos 
vyriausybė juos laikė geriau 
negu okupantai, atėję iš Rusijos 
gilumos ar iš užimtų jos kraštų. 

Susisiekimas su Vakarais 
buvo kelias dienas nutrauktas 
ne dėl to. kad jis buvo laikomas 
nereikalingu Tai buvo tik noras 
gąsdinti žmones, juos atskirti 
nuo pasaulio ir nuo savųjų. 
gyvenančių svetimose žemėse. 
Vyksta nervų karas, anot Chica-

atskiria pavojaus nuo pelno. 
Vienas yra čia pat, t ik prie Eu
ropos sienos, kitas dar neži
nomas, nes į pelną rankas tiesia 
ir kiti kontinentai, kitos valsty
bės , kur ios mato plačius 
galimumus. 

Nepriklausomybę lengva pa
smaugti, kai Maskva mėgina 
taikyti ekonomines sankcijas, 
blokadą, pelno ieškojimą, ne
davimą nuosavybės patiems lie
tuviams, kurie geriau dirba ir 
didesnį pelną daro. Lietuviai 
pažadėjo nenutraukti sutarčių, 
kurios yra susietos su Rusijos 
ekonomija, bet rusams patogiau 
turėti patiems fabrikus, pelną, 
pasinaudoti gamyba ir jos vai
siais. Nors naujas Lietuvos pre
zidentas tikėjosi iš Vakarų, ypač 
iš Amerikos, gauti ekonominės 
pagalbos, bet jos nesusilaukė 
net pažadais. Ir vis dėl to vieno, 
kad niekas nenori erzinti Gor
bačiovo ir jo vyriausybės. 

Trečio karo nenori jokia tau
ta ir jokia valstybė. Sovietai i 
patenkinti taika, nes jie ir taip 
viską gauna iš Vakarų, kurie la
biau rūpinasi išlaikyti Europos 
dabartinę padėtį, ypač Sovietų 
Rusijoje. Jei ir paleido Gorbačio
vas vadeles satelitiniuose kraš
tuose pagal persitvarkymo pro
gramą, bet tai nereiškia jų ati
davimo Vakarams, nereiškia jų 
priklausomybės ir pasitikėjimo, 
kurį Vakarai norėtų turėti . 
Sovietai ir dabar turi ten įtaką, 
juo labiau tuose kraštuose, ku
riuose dar tebestovi rusų ka
riuomenė, maitinama ir išlai
koma svetimų valstybių. Jei 
rusų daliniai ir pasitraukė iš 
Vengrijos ar Čekoslovakijos, tai 
jie paliko savo stebėtojus ir „pa
tarėjus". 

Reikia pripažinti, kad Gor
bačiovas yra vienas iš gud
riausių politikų. Jis mato griū
vantį komunizmą ir leidžia spe
cial is tams ir juo nepaten
kintiems pasidaryti valdžios 
žmonėmis. Bet jis leidžia daryti 
tik tai, ką nustato ir suplanuo
ja vyriausia valdžia, kurios prie
šakyje yra pats Gorbačiovas. 

Savo gudrumu ir suktumu jis 
lenkia daugelį Vakarų vals
tybių priekyje stovinčių žmonių, 
jiems šypsosi ir su jais tariasi 
pagal atvirumo šūkį, bet daro 
savo ir vykdo savo planus. Ir tai 
galima pastebėti iš jo pasi
tarimų su įvairiais prezidentais, 
su įvairiais valstybių politikos 
vadovais. Niekas dar jo nesu
prato ir bijo užgauti, nors žino, 
kad jis prasilenkia su savo pa
ties paskelbtais šūkiais. 

Dabar labiausiai visų prisime
nama Lietuva. Ten jau gąsdini
mo politika yra įvesta ir visu 
griežtumu vykdoma. Jėgos jis 
nenaudoja, kaip kalba Ameri
kos prezidentas, bet Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą 
drįsta vadinti revoliucija, nors 
visi tikrai žino, kad žmonės, 
penkiasdešimt metų kentėję 
okupaciją, trėmimus ir naiki
nimą, yra ištroškę laisvės, de
mokratijos, savos valdžios ir 
nepriklausomybės. Prie Gor- I 
bačiovo gąsdinimo politikos į 
prisideda visi, kurie nenori 
suprasti pavergtųjų ir laisvę 
gina tik žodžiais. Karo niekas 
nenori. Bet moralinės ir mate
rialinės pagalbos visi paverg
tieji laukia. 

P . S. 

Kanados parlamento posėdyje 
1990.III. 12 parlamento nariai 
kėlė klausimus: kaip Kanados 
vyriausybė reaguos į Lietuvos 
paskelbtą nepr ik lausomybės 
atkūrimą, kokie bus diploma
tiniai oficialūs pareiškimai , ar 
galima finansine parama. Perei
tais metais Kanada tokią pa
ramą davė Lenkijai ir Vengrijai. 

Joe Clark, Kanados užsienio 
reikalų ministeris. pareiškė, 
kad Lietuvos deklaracija atkur
ti Lietuvos nepriklausomybę 
y ra i s to r in i s įvyk i s ir tą 
pareiškimą šiltai sveikiname. 
Taip pat išreiškė pasitenkinimą 
Sovietų Sąjungos l a ikysena 
šiam procesui (.į nepriklausomy
bės paske lb imą) v y k s t a n t . 
Pereitų metų lapkričio mėnesį 
privačiame susitikime, Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų minis
teris Eduard Shevardnadze užtik
rino Jungtines Tautas, kad Sovie
tai nesiims represinių prie
monių Pabaltijy. Tuo tarpu 
ženklai rodo, kad to pažado 
laikomasi. 

„Dabar dar yra klausimas, 
kiek Lietuva pati turės teisių de 
facto kontroliuoti savo likimą", 
pridūrė ministeris Clark. 

Minis ter is Clark pažadėjo 
savo partijos (konservatorių, 
kur i dabar sudaro Kanados 
vyriausybę) pri tarimą rezoliu
cijai pritariančiai Lietuvos dek
laracijai, skelbiančiai nepri
klausomybę. 

Bet ministeris Clark tiesiogiai 
neatsakė į opozicijos parla
mentarų pasiūlymus padaryt i 
formalų Kanados pareiškimą 
dėl nepriklausomybės pripaži
nimo bei suteikimo finansinės 
paramos, kaip padaryta Lenk i-

į jai ir Vengrijai. 
Finansinė parama yra ob

jektas , prie kurio Kanada prisi
dėtų, pasakė ministeris Clark, 
bet apie ta i detaliau nekalbėjo. 

I klausimą, ar nebus kalbama 
su Shevardnadze vėl apie da
bar t inę padėtį po Lie tuvos 
nepriklausomybės paskelbimo, 
ministeris Clark a tsakė , kad jis 
įpare igos užs ien io r e i k a l u 
ministerijos pareigūnus atidžiai 
sekti įvykius ir t i n k a m u laiku 
yra galima ir jo akcija. 

Kanados par lamentas , prita
r i an t vyriausybei, vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją. „Yra nu
spręsta, kad šitas pa r l amentas 
pripažįsta Lietuvos žmonių tei
sėtą teisę paskelbti Lietuvos 
respublikos nepriklausomybę, 
kaip tai buvo padaryta jų iš-

J . V. DANYS 

rinktų atstovų 1990 m. kovo 11 
d.". 

Rezoliuciją pasiūlė Jessie Flis 
(.liberalų partijos atstovas). 
Pauline Brovęs ^progresyvių 
konservatorių, ir Bill Blaikie 
(.naujųjų demokratu, kurių poli
tine programa atitinka social
demokratams) Sie trys par
lamento nariai Kanados Lietu
vių Bendruomenes ir Sąjūdžio 
pakviesti lankėsi Lietuvoje ste
bėti vykstančiu rinkimų. 

Galima pastebėti , kad iš 
Kanados rinkinius stebėti buvo 
nuvykę ir keturi didžiausios 
Kanados provincijos parlamen
to nariai. 

Užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnas Mark Entvvistle pa
reiškė, kad Kanada niekad 
nepripažino aneksijos Pabaltijo 
kraštų, kurių vienas yra Lie
tuva, ir Kanados ambasado
riams Maskvoje buvo uždraus
ta k e l i a u t i į tas Sovietų 
Sąjungos dalis. Bet tuo pačiu 
metu Kanada supranta, jis 
pasakė, kad Lietuva per 50 
metų buvo kontroliuojama 
valdžios iš Maskvos, buvo tyliai 
sutinkama su faktine padėtimi. 

„Dabar esminis dalykas yra 
tos srities Sovietų kontrolės 
pašalinimas", pasakė Entvvist-
ke (Globė and Mail, 1990.111.13), 
nors aiškiai ati 
tuvos parlame: 

kad Lie-
dau-ss nėra 

giau Sovietų kontroliuojamas, 
ką mes sveikiname. Bet dar 
laikas nėra pribrendęs kalbėti 
apie vyriausybes (Lietuvoje) 
pripažinimą. Tas priklauso nuo 
derybų, kurios bus tarp Vil
niaus ir Maskvos*. 

Aplamai, Kanados vyriausy
bės pareiškimai dėl Lietuvoje 
vykstančios laisvinimosi akcijos 
yra pozityvūs ir naudingi Lie
tuvos bylai. 

Nemažai Kanados parlamen
to ir senato narių yra palankūs 
pabaltiečiams. nes Kanados 
Baltų federacijos atstovai sos
tinėje Ottavvoje keliolika metų 
vykdė tylią, savanorišką ..lob-
b y i n g " . Bet K a n a d a yra 
vidutinė valstybė, nėra nei eko
nomine, nei militarinė didga-
lybė. Tarptautinėje politikoje 
savo ėjimuose yra atsargi ir 
užsienio reikalų ministerijos 
administracija-biurokratija, ku
ri turi lemiančios įtakos. 

Kanados tarptautinei politikai 
labai daug įtakos turi JAV-bes 
JAV visada buvo Lietuvos bylos 
pagrindinis rėmėjas ir pagrin
das išeivijos veiklai politinėje ir 
kitose srityse. Bet JAV yra 
veikiamos ir „Realpolitik*" 
principų. Dabar Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo kraštų atveju vienoje 
pusėje yra visuotinai pripažinta 
teisėta teisė tau toms apsi-
spręsti, nelegali aneksija ofi
cialiai pačios JAV nepripažinta 
per 50 metų. Kitoje pusėje „Rea! 

zoraitis, Lietuvos pasiuntinys 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
sostinėje bei prie Šventojo Sos
to, priima gausias „Close-up" 
gimnazistų grupes pokalbiams 
apie Lietuvą. 

1971 metais įsteigto „Close-
up" " t ikslas yra moksleivių 
švietimas. Jo programa subu
ria g imnaz i s tus iš įvairių 
Amerikos miestų, suteikdama 
jiems progą praleisti ištisą sa
vaitę Washingtone, susipažindi-
nant su Jungtinių Amerikos 
Valstybių valdžia. Close-Up taip 
pat stengiasi moksleiviams per
duoti gilesnį supratimą JAV 
vaidmens pasaulinėje bend
ruomenėje. Tam tikslui jos pro
gramos dalyviai lankosi įvai
riose JAV valdžios įstaigose bei 
įvairių tautų pasiuntinybėse. 

Šiais mokslo metais Lie
tuvos pas iun t inybė je y ra 

politik'". dar vis esant didga 
lybei Sovietų Sąjungai, kurią 
Gorbačiovas ketina sudemokra-
tinti ir padaryti priimtinesne 
Vakarų pasauliui. 

Kanados pareiškimai dėl Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo — tęstinumo yra labai 
panašūs į JAV-bių padarytus. 
Esmėje tai yra moraline ir 
legaline parama su nurodymu, 
kad bet kuri konkreti pagalba 
iš esmės priklausys nuo pačių 
lietuvių Lietuvoje pasiektų 
laimėjimų. 

tant is gimnazistų. Kiekviena 
besilankanti grupe skirtinga ir 
todėl kiekvienas S. Lozoraičio 
susitikimas su gimnazistais yra 
ypatingas. Kovo 15 d. ketvirta
dienio pasikalbėjimas buvo 
vedamas su vertėjų pagalba — 
viskas buvo verčiama kurčne
bylių kalbon. 

Supažindinęs gimnazistus su 
naujausiais įvykiais Lietuvoje ir 
atskleidęs jiems Lietuvos is
toriją, Lozoraitis priėmė moki
nių klausimus. Klausimai apie 
atstatomą nepriklausomybę, 
ekonominę padėti, šeimyninį 
gyvenimą Lietuvoje, mokyklų 
sistemą bei maisto padėtį — 
begaliniai. Gimnazistai kele 
klausimus iki pat paskutinio 
momento. Klausimus maloniai 
atsakinėjo S. Lozoraitis ir 
Emilija Sakadolskienė. pasiun 
tinybės informacijos vedėja. 
Dažnai prisideda svečiai iš įvai
rių lietuviškų organizacijų. O 
š i a n d i e n ą v isus užklupo 
Kanados televizija. 

C lose -Up grupių vadovai 
džiaugiasi šia savo mokinių pro
gramos dalimi. J ie atvirai 
pasako . ..mūsų mokin iams 
niekas nepadaro tokio įspūdžio 
kaip Lozoraitis. Moksleiviai 
niekur kitur nedalyvauja su 
tokiu entuziazmu kaip Lietuvos 
pas iun t inybė je . . . Vaika i 
pagyvėja — net ir patys bailiau
si energingai prisideda prie 
diskusi jų . Mokinių susi
domėjimas Lietuva matėsi ir šio 
ketvirtadienio pokalbio metu. 
Vadovui paskelbus, kad moki
niai laukiami kitur, daugelis 
kėlė rankas dar paskutiniam 
klausimui. Dažnai, prieš išei
nant į belaukianti autobusą, 
keli mokiniai pasprunka nuo 
grupės ir t ek in i sugr įž ta 
pak laus t i dar degančių 
klausimų, papildyti savo užra
šus tam, kad parašytų tikslų 
straipsnį savo gimnazijos laik
raštėliui, arba grynai tam, kad 
galėtų dar kartą padėkoti Lie
tuvos pasiuntiniui už malonų 
priėmimą ir supažindinimą su 
Lietuva. 

Ginta T. Pa lub in ska i t ė 

St. 1/ /oraitis, Lietuvos pasiuntinys Vy'ashingtone. kalba vienos amerikiečiu mokyklos mokiniams. 

SPAUDOS S E K R E T O R I U S 
CHICAGAI 

Meras Daby savo nauju spau-
dos ir informacijų sekretorium 
paskyrė Carolyn Grisko, kuri 
anksčiau buvo žinių direktorė 
WBEZ FM radijo stoty. 

ŽALIASIS VELNIAS 
J O N A S R Ū T E N I S 

R o m a n a s 
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Penkiolika... Dešimt... Viskas tvarkoj. P< utios... 
Ėmiau virpėti, ka ip epušės lapas. Krūtm- i,kūju, 
daužėsi širdis. Tvinksėjo smilkiniai. Keturio- Trys... 

— Vade! — atkreipė mano dėmesį sekėja- Sužiu
rom. Vilnimi j griovį riedėjo Žiaugros vyrai Z 'nklas, 
kad sėkmingai atliko pavestą uždavinį. Kok- ' ii buvo 
bjaurus darbas, bet apie ta i nebuvo laiko g Jvoti... 
Pirmiesiems be žodžio sukr i tus griovin — š -telėjo: 

— Tvarkoj! — pažinau Žiaugros bals;. Risčia 
pasileidom sodybon. Visuose languose buv> šviesu. 
Viduje alasas. Grojo muzika ir kažkoks kam įdyras, 
storu balsu, dainavo solo. 

Prie langų nuskubėjo po vieną vyrą, o a.- m pen 
kiais priekyje ir dar penkiais užpakalyje tren r iu batu 
duris ir į lubas paleidau šūvių salvę. 

— Dinkite' - sušukau joms. Jos buvo išsigandu 
šios ir išbėgo pro duris. Jas, taip jau buvo sutarta, 
perims Žoleles vyrai. 

Tuo momentu lauke pokštelėjo šūvis. Subruzdom. 
Du vyrai iššoko laukan. Pasipylė kelios salvės. Minu
tei suakmenėjom... 

Paaiškėjo, kad nušautas dar vienas pasislėpęs sar
gybinis. Kaime ramu. Tik šunys garsiai loja... 

— Kiek jūsų čia? — surikau, bet, žinoma, atsakymo 
negavau. Tada įsakiau atimti ginklus. 

Tai buvo atlikta žaibiškai. 
— Nuleiskite rankas! — sukomandavau. 
Kambaryje, kuris buvo pilnas dūmų ir kvepėjo svai 

galais, buvo apie dešimt kamandyrų. orkestrantai ir 
keli kareiviai. Visiems įsakiau, po vieną, sueiti prie 
dešinės kambario sienos. Visi labai lėtai vykdė 
įsakymą. Visa laiką j juos spoksojo automatų tūtos... 
Pulkininkas laikėsi ramiai. Stovėjo priekyje. 

— Barkov! Manęs gi tu ieškai, tad nutariau vieš-
nagėn nepakviestas ateiti. 

— Velnias! - sušnypštė jis. 
— Ar liko ir mums kas vaišėms? 
— Velnias! — vel pro dantis iškošė Barkov. Ir tada Buvo lygiai vienuolikta valanda. Toji pat; kundė, 

kada pulkininkas Barko Šypsodamasis kali o Aivą, jjs žvilgtelėjęs i savo bendrus dar pridėjo 
ir Ūdrę 

Po šūvių įsiveržėm vidun. Garsiai surikau 
— Rankas aukštyn! 
Kažkas suriko: 
— Banditai! 
Visas desėtkas vyrų sugriuvom vidun 

automatus atidžiai sekėm. Visi, neišskiriant 
iškėlė rankas. Įsakiau visiems būti savo vieto 
dėti. Tada nuleidau automatą ir priėjęs prif 
ko Barkov iŠ kabūro išėmiau pistoletą. Tai žei 
esi nugalėtas' Čia pat buvo ir moterys. 

• 

— Kas galėjo mus taip gudriai apgauti? 
— Taip, Barkov — apgsvo! Piktą sėklą sėjot. ir va, 

jūsų sėjos pabaiga. Tokia pat sėkminga, kaip ir neseniai 
Kurkliškių ginoje Pameni, Barkov! Ten jie keršto 
šaukiasi ' 

atstatę — Velnias! Žaliasis velnias! - urzgė Barkov. — 
•erginų, Mes žmones nuo banditų apsaugojom. Mes laisvę jiems 
ir neju- a t n ešėm! O jūs! 
lkinin- _ Laisvę? — riktelėjau. - Mirtį! Va, ką jūs jiems 
as, kad atnešėt! Vergiją ir kančias! Juk tu pats gerai žinai. Bar 

kov, kad meluoji. Bent mirdamas tark tiesos žodį!.. 

įsiviešpatavo mirtina tyla. 
— Kaip taip galėjo atsitikti? — vel tarė Barkov 

saviesiems — kur mūsų sargybos? 
Atvirai pasakysiu,gaila man buvo tų atėjūnų. Jie 

gi ne savo valia Čia atsirado. Juos pasiuntė ta pati 
žmonijos bestija, kuri neša vergiją, kančias, o sakosi 
laisvę ir žmoniškumą... 

Jie to viso žmogaus paniekinimo aparato dalys. Tad 
ar verta gailėtis komunizmo dantračių, kurie tą visą 
mašina palaiko ir suka. Niekados! 

— O ko čia tos merginos? Linksmino. 
— Nelieskite jų! — sušuko pulkininkas. Jos vie

tinės. Doros mergaitės. Jos niekuo nekaltos.. 
Tas man patiko. Man užtvirtino jų elgesį ir ryžtą 

įvykdyti tai, ko siekėm. Reikšmingai, lyg padėko
damas, žvilgtelėjau \ pulkininką, kuris visą laiką 
spoksojo į mane. 

Nieko į tai neatsakiau. Mačiau,mano vyrai šyp
telėjo. Tai pastebėjo Barkov: 

— Nelieskit! vėl sušuko ir tada nuleido akis. kaip 
ir visi jo bendrininkai, susirūpinę savo likimu. 

Aš sąmoningai delsiau Žolelės grandis turėjo 
užtikrinti saugumą. Laukiau Žolelės pranešimo. 

Plačiai atsidarė durys. Kambarin įėjo Žolele Barz
dotas Plačiapetis Diržą granatomis apsikabinėjęs. 
Rankose automatas, o prie šalies parabelius. Jis pri 
ėjęs prie manęs tarė: 

— Tvarkoj. Bet?.. 
— Kas7 

— Tas užsilikęs velnias Žiaugrai ranką sužeidė. 
— Pavojingai? 
— Ne. Lengvai... 
Tada jau nieko nelaukęs visa gerkle riktelėjau: 
— Išveskite belaisvius! 

t Bus daugiau1 

• 



DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. kovo mėn. 28 d. „TAUPOS" SUSIRINKIMAS 

Kovo 31 d. 7 vai. vakaro So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje šaukiamas 
„Taupos" narių visuotinis meti
nis susirinkimas. Jame bus pa
teikta finansinė apyskaita, 
vykdomi rinkimai, apie Lie
tuvos ekonominius reikalus kal
bės prof. Daugėla iš Lietuvos. Po 
susirinkimo bus vaišės. Susirin
kime gali dalyvauti ne tik 
nariai, bet ir visi kiti, kurie 
domisi „Taupos" veikla ir 
ekonominiais Lietuvos reika
lais. 

ŠV. PETRO PARAPIJOS 
REIKALAI 

TELErCNAI SKAMBINTI 
L7FTUVOC REIKALAIS CLASSIFIED GUIDE 

Lietuvos nepriklausomybes atkūrimo džiaugsmo šventėje Bostone, kovo 11 
d., prie miesto savivaldybes rūmų iškeltos Lietuvos trispalvės buvo dedamos 
geies. Dešinėje — miesto meras Raymond Flynn. 

BOSTONO ŽINIOS 
TAUTINES SĄJUNGOS 

SKYRIAUS SUSIRINKIMAS 

Kovo 10 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos patalpose 
įvyko Tautinės Sąjungos Bos
tono skyriaus visuotinis metinis 
susirinkimas. J ame išklausyta 
veiklos apyskaita, patvirtintos 
padarytos išlaidos, paskirstytos 
auko.s, išrinkta nauja valdyba ir 
kontrolės komisija. Aukų įvai
riems lietuviškiems reikalams 
paskirta apie 10.000 dolerių. Iš 
nuveiktų darbų pažymėtinas 
..Volungės" ansamblio iš To
ronto koncertas, kuris buvo 
aukšto meninio lygio, bet finan
siškai nuostolingas. Apgailes
tauta, kad kontrolės komisija 
neatliko finansinės atskaitomy
bės patikrinimo. Tai ji turi 
padaryti a te inančiam narių 
susirinkimui. Naujai išrinktoji 
valdyba taip pasiskirstė parei
gomis: pirmininkas — Juozas 
Rentelis. vicepirmininkas — 
Romas Veltas, sekretorius — 
Vytenis Senūta. iždininkė — 
Birute Banaitienė, nariai — 
Adolfas Ščiuka. Gintaras Čepas 
ir Ignas Vilėniškis. Susirin
kimui pirmininkavo Rėdą Vei-
taitė, o sekretoriavo Birutė 
Šležienė. 

DR. ANTANO RAZMOS 
PRANEŠIMAS 

„Laisvės Varpas" vis daugiau 
perduoda pranešimų telefonu iš 
įvairių vietovių. Paskutiniu 
metu labai vertingi buvo Lietu
vos atstovo Stasio Lozoraičio ir 
JAV LB pirmininko dr. An
tano Razmos tokie telefoniniai 
pranešimai. Pirmasis pasisakė 
Lietuvos politiniais reikalais, o 
antrasis papasakojo savo įspū
džius iš Lietuvos, kurioje jis 
lankėsi tuo metu, kai ten vyko 
Vasario 16 šios minėjimas ir 
rinkimai į Lietuvos Aukščiau
siąją Taryba. Dr Antano Raz
mos pasakoj imu Lietuvos 
veržimosi į l a i svę n iekas 
nejstenp- sulaikyti. Ten vyrauja 
nuotaikos , kad valgysime 
mažiau, dirbsime sunkiau, kad 
tik butų tauta i užtikrinta švie
sesnė ateitis. Ypač patriotiškai 
yra nusiteikęs Lietuvos jauni 
mas. Tai tėvų, o iš dalies ir 
mokytojų nuopelnas. Lietuvoje 
nieko nebijoma Palyginus 
ankstyvesne viešnage Lietuvo
je su dabartine, tai skirtumas. 

kaip tarp dangaus ir žemės. 
Anksčiau jis buvo visą laiką 
sekamas, o dabar laisvai galėjo 
vykti ten. kur norėjo. Jam teko 
susitikti su įvairiais įtakingais 
asmenimis ir organizacijų vado
vais. Jie visi vieningai siekia 
Lietuvai laisvės, laikosi soli
darumo ir tautinės ištikimybes. 
Tatai sudaro ligšiolinių ir atei
ties laimėjimų pagrindą. 

DEMONSTRACIJA 
LAISVE 

U Z 

Jungdamiesi su visa tauta 
pastangose atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybe. Bostono ir 
apylinkės lietuviai surengė de
monstraciją už laisvę. Ji vyko 
kovo 11d., kada Lietuvos Aukš
čiausioji Taryba paskelbė 
valstybės atstatymą. Tai buvo 
sol idarumo ir džiaugsmo 
demonstracija. Ji pradėta 10:15 
vai. ryto Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje So. Bostone 
pamaldomis už Lietuvą. Vėliau 
visi rinkosi prie City Hali. kur 
iškelta Lietuvos vėliava, daly
vaujant miesto burmistrui Ray
mond Flynn, miesto tarybos na
riams, draugiškų tautų atsto
vams. Šiltas sveikinimo kalbas 
sake burmistras Flynn ir kiti. 
Šioje demonstracijos dalyje 
dalyvavo labai daug jaunimo. 
Pasibaigus programai, vadovau
jamai Gintaro Čepo, visi daly
viai sudarė automobilių su lie
tuviškomis vėliavėlėmis vilks
tinę, kuri pasileido miesto gat
vėmis. Dažnas praeivių klausė, 
kas čia vyksta9 Demonstracija 
užbaigta So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje, kuri buvo 
sausakimšai užpildyta lietu
viais Čia nuolat buvo skelbia
mos žinios apie Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos priimtus nu
tarimus. Visiems džiūgaujant, 
dainuojant ir šokant, vietos 
amerikiečių spaudos ir televi
zijom korespondentai filmavo, fo
tografavo, atliko pasikalbėjimu^ 
su demonstracijos vadovais ir ei 
liniais jos dalyviais. To pačios 
dienos vakare ir kitą dieną tai 
susilaukė plataus atgarsio spau 
doje ir televizijoje. Demonstra
cija buvo gerai organizuota ir 
įspūdinga Ji sustiprino lietuvių 
išeivių solidarumą su tautos ka
mienu ir reikšmingai atkreipė 
amerikiečių domesį į Lietuvos 
reikalus. Demonstracijoje daly 
vavo ir Lietuvos jūrininkai, 
pasiekė Bostoną žvejų laivu. 

J au vykdomas Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčios re
montas: stogo sutvarkymo dar
bai at l ikti , sienų remontas 
numatytas balandžio mėnesį, o 
vitražai bus remontuojami bir
želio mėnesį. Visa tai reikalauja 
dideles pinigų sumos. Pavyz
džiui, stogo sutvarkymas kai
navo 36,000 dolerių, sienų re
montas — 21,000 dolerių, 
vitražai — 64,300 dolerių. Para
pijos komitetas dirba sunkiai, 
kad v i s k a s būtų a t l i k t a 
kiek g a l i m a ger iau ir 
pigiau. Kad parapijos san
taupos nebūtų visai išsem
tos, klebonas kun. Albertas 
Kontautas laiškais kreipėsi į 
parapiečius ir kitus lietuvius, 
prašydamas padidinti aukas pa
rapijos reikalams. Dabar tos 
aukos kas savaitę sudaro apie 
600 dol. Parapijai išlaikant mo
kyklą su 260 mokinių, susidaro 
finansinių rūpesčių, kuriems iš
spręsti re ikal inga pla tesnė 
talka. 

ŠAULIU SUSIRINKIMAS 
Mar tyno J a n k a u s šaul ių 

kuopos narių susirinkimas šau
kiamas kovo 31 d. 6 vai. vakaro 
Sandaros salėje, 30 Intervale 
St., Brocktone. Susirinkime bus 
pateikta veiklos apyskaita, ren
kama nauja skyriaus valdyba ir 
kontrolės komisija, svarstomi 
kiti aktualūs ir svarbūs rei
kalai . Dabar skyriaus pir
mininkė vra Stase Gofensienė. 

P.V. 
LAISVĖS VARPAS 

Vienintelė lietuvių greito 
viešo susižinojimo priemonė 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
yra Laisvės Varpo lietuvių 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 
Ar thur St., Brockton. MA 
02402, telefonas: (508^586-7209. 
Programos metu skubiais rei
kalais skambinti į radijo stot; 
telefonu: (508>587-9898. Žinias 
galima perduoti Faxu. skambi
nant telefonu: (508)586-7209. 
Tuo tarpu telefonas ir Fax yra 

Landsbergis tarė: Vi nin-
telė mūsų apsauga — JAV 
Kongresas. 

BROLIAI IR SESĖS 
LIETUVIAI 

Lietuva; reikia jūsų pagalbos! 
Illinois skambinkite sen. Dix-
on ir Sim r; bei Jūsų kongres-
manui (sąrašas sudarytas pagal 
vietovę). Reikia skambinti kiek
vieną dier.i nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10-tos valan
dos iki 4-tos valandos vakaro. 

Tekstas: My name is 
I live in I would likę the 
Senator (or Congressman; to call 
President 3ush and urge Him to 
immediately recognize the go-
vernment of the Republic of 
Lithuania Piease ask the Presi
dent to take severe economic 
sanction igainst the Soviet 
governme.: if it continues to in-
terfere ir. the internal af 
fairs of L::huania. 

Senatorių p a v a r d ė s 
ir telefonai: 

Senator Paul Simon 
Washing-.ono įstaigos numeris 

1-202-224-2152 
Vietini* įstaigos numeris 

(1-312)353-4952 
Senator Alan Dixon 

Washingtono įstaigos numeris 
1-202-224-2854 

Vietinis įstaigos numeris 
(1-312) 35.15420 

Kongresmanų pavardės ir te
lefonai (pagal vietoves): 

Marąuette Park, Oak Lavvn. 
Evergreen Park ir Tinley Park 

Congresšrnan Marty A. Russo 
Washingtono įstaigos numeris 

1-202-22'5736 
Vietinis įstaigos numeris 

1-312-353S093 
Lemon:. Clarendon Hills, 

Downer? Grove, Elmhurst. Hins-
dale, L:>ie, Ladrange, Orland 
Park, Palos Park, Palos Heights, 
Palos Hills, Riverside, Tinley 
Park. W-4ern Springs. Wheaton 
ir Westchester 

Congresšrnan Harris W. Fa-
well 

Washingtono įstaigos numeris 
1-202-225-3515 

Vietinis įstaigos numer i s 
1-312-655-2052 

Bridgeport, Brighton Park. Ber-
wyn, Cicero, Hickory Hills, Wil-
low Springs 

Congressman William O. Li
pinsiu 

Washingtono įstaigos numeris 
1-202-225-5701 

Vietinis įstaigos numer i s 
1-312-886-0481 

Lockport, Joliet, Tinley Park 
Congressman George E. 

Sangmeister 
Washingtono įstaigos numeris 

1-202-225-3635 
Vietinis įstaigos numer i s 

1-312-740-2028 
MeIrose Park 
Congressman Frank Annun-

zio 
Washingtono įstaigos numeris 

1-202-225-6661 
Vietinės įstaigos abi 1-312 

736-0700 arba 353-2525 
Arlington Height, Barrington, 

Crystal Lake. Palatine, Hoffman 
Estates 

Congressman Philip M. Crane 
VVashingtono įstaigos numeris 

1-202-225-3711 
Vietinis įstaigos numer i s 

1-312-394-0790 
Evanston, Wilmette 
Congressman Sidney R. Yates 
Washingtono įstaigos numeris 

1-202-225-2111 
Vietinis įstaigos numer i s 

1-312-353-4596 
Waukegan, Winnetka, Wilmet-

te (North Shore) 
Congressman John E. Porter 
Washingtono įstaigos numeris 

1-202-225-4835 
Vietinis įstaigos numer i s 

1-312-940-0202 
Jeigu jūsų vietovė nepažymėta, 

tai paskambinkite šį informacijos 
numerį. 1-202-224-3121, ir 
pasakykite savo vietovės vardą'fr 
jums duos jūsų kongresmano tele
foną Washingtone ir jūsų apylin
kėje. 

Telegramos: Prašau ir toliau 
siuskite telegramas prezidentui 
Bush. Reikia tik paskambinti 
šiuo numeriu 1—800—2574900 ir 
paprašyti Hotline Number 9654. 

RENGINIAI 
Balandžio 8 d., sekmadienį , 

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

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

Gegužės 6 d. 2 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-

toje pačioje telefono linijoje, tad jos salėje komp. Jeronimo 
dėl žinių perdavimo Faxu reikia Kačinsko kūrinių koncertas, 
pirma paskambinti telefonu, rengiamas LB Bostono apy 
prašant, kad būtų įjungtas Fax. linkės. 

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 III-čio 
aukšto salėje etnografinio an
samblio „Sodauto" vakaronė su 
ati t inkama programa. 

Visuotinė istorija yra Dievo 
orkestras, kuriame kiekvienos 
tautos istorija yra instrumentas 
ir kiekvienas įvykis — styga. 

V. J. Budrikas 

IŠGIRSKIME 
LIETUVOS 

ŠAUKSMĄ! 
Padėkime Lietuvai, siųsdami telegramas į Wa-

shingtoną! JAV Lietuvių Jaunimo sąjunga, Chicagos 
skyrius, talkins tiems, kuriems anglų kalba sudaro sunku
mų. Mes perduosim telegramas už jus. Kreipkitės: 

Irena Jasulaitytė 
312-523-6065 

Vida Vizgirdaitė 
312-927-6455 

Ritas Pavilionis 
708-257-7963 

Svajonė Kerelytė 
708-257-2558 

Vytenis Kirvelaitis 
708-301-0072 
(po 7 vai. vakaro) 

Paskambinę, prašome palikt' vardą, pavardę, adresą ir savo tel. numerį. 
Skambinimus priimsime ketv., kovo 29 d. ir penktd. kovo 30 d. 
Prašome visus Chicagos lietuvius suprasti šios akcijos svarbą ir siųsti 

telegramas į VVashingtoną! 
jaunimo Sąjunga, Chicagos skyrius 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltu.' 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietine įstaiga 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas. 

• MLS. KOMPIUTERIŲ 
pagaioa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga; patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEL^BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSUMNCC 
6529 S KEOZIE 

77S-2233 

R B M A X 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią staiga prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būto 
Rimo Stankau* Klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

m *LS_ 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai Įkainuoja 

jūsų namus. 

Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardavime. Kreiptis tel. (312) 
767-0600 arba (312) 776-3071. 

Adresas 6600 S. Pulaskl Rd. 
Ona Stop Roal Estata 

"ATTENTION — GOVERNMENT 
HOMES from $1 (U-repair) Delin-
quent tax property. Reposses-
Sions Call 1-602-838-8885 Ext. 
G H 7 7 6 5 . 

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

T»l. 5*5-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti i.etuviškai 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta Į anglų 
kalbą dr. Algio Mickūno. Antroji 

| laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
$4.50. Illinois gyventojai moka $4 75 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Simams, Realtor 
Nuosavybių paraavimas Income Tax. 

5953 S. K*dzl« Ava. 
Tai. 436-7878 

MISCEUANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 378-5996 

I0o/o—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK Z A P O U S 
3208V2 West 95th Straat 

Tai . — GA 4-8654 

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

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

312-77S-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

VIENA KNYGA - VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI „DRAUGE" 

VITOLIO RAUDA, poema. J I. Kraševskis. 286 psl. 
ATSIMINIMAI. Vysk P. Bučys. I dalis. 319 psl. 
ATSIMINIMAI. Vysk P. Bučys. II dalis. 284 psl. 
GĘSTANTI SAULĖ, novelės J . Gliaudą. 217 psl. 
ŽMOGUS REALIAME GYVENIME Vysk. V. Brizgys. 319 psl. 
PAVASARIS PRIE VARDUVOS, novelės. P. Jurkus. 175 psl. 
MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. J . Vaišnora. MIC. 444 

psl. 
GYVENIMO VINGIAIS, atsiminimai. Dr. P. Karvelienė. 360 

psl 
RUNCE IR DANDIERINAS. novelės. J Zmuidzinas. 110 psl. 
MARIJOS ŽODIS FATIMOJE. Kan. dr. P. Aleksa. 128 psl. 
ŽMONIJOS LIKIMAS ŠV JONO APREIŠKIMO KNYGOJE. 

Kun. Vyt. Bagdanavičius. MIC. 406 psl. 
TRYS ŽODŽIAI J Švaistas 176 psl. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS Dr J . Balys. 230 psl. 
TRYS SAKALAI, pasakos ir padavimai. A. Vambutas. 186 

psl. 
KUNIGAS DIEVO IR ŽMONIŲ TARNYBOJE. M. Krupavičius. 

723 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, novelės. P. Gaučys. 478 

psl. 
KRISTAUS KANČIA. Klemenso Brentano. 349 psl. 
PRISIKĖLIMO ŽMONĖS, studija. K. Barauskas. 221 psl. 
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ A. Gervydas. 221 psl. 
MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE. Vysk V. Brizgys 136 psl. 
ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE A Vilamis. 132 psl. 
LIETUVIŲ APYSAKOS H Sudermann. 132 psl. 

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

* 



KANADA PAREIŠKĖ 
SOVIETŲ AMBASADORIUI 

NEPASITENKINIMĄ 

DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. kovo men 2ft d. 

„Lietučio" šokėjai atlieka aštuonytį Vasario 16 minėjime Seattle. Iš kaires: Vikt. Raišys, V. 
KuprenaitėJessen, John Jessen, L. Kazlauskienė, J. Petkus, M. Oksaitė, G. Nalis, J. Norris ir 
St. Buck. Nuotr. V. Sparkytės 

Parlamento nario Jessie Flis 
paklausimą Kanados parla
mente 1990.111.19, ar Kanada 
p a r e i š k ė nepas i t enk in imą 
Sovietų ambasadoriui dėl perei
tą savaitgali vykusių grasi
nančių karinių operacijų Lie
tuvo je , Kanados užsienio 
reikalų ministens Joe Clark 
atsakė: 

„Taip, iš tikrųjų mes pasikvie
tėme Sovietų ambasadorių ir 
jam pareiškėme mūsų susirūpi
nimą šiais įvykiais". 

„Aš manau, kad parlamento 
nariams bus įdomu žinoti, kad 
ten yra Kanados piliečių, kurie 
padeda Lietuvos vyriausybei jos 
darbuose, įskaitant ir ryšius su 

žinių tarnybomis. Viena iš jų 
Karia Gruodis (nuvykusi iš 
Montrea l io . JVD) pranešė 
Kanados vyriausybes pareigū
nams, kad nedideliame aukštyje 
vykę kariniai manevrai (skry 
džiai), kurie vyko pietinėje Lie
tuvoje, ypač prie Gudijos sienos, 
yra „nervuojanti. bet neatrodo 
rimti; jie priskirti persistengian
tiems karinių dalinių vadams. 
Tokia nuomonė kanadiečių, dir
bančių su Lietuvos vyriausybe". 

„Nežiūrint to. mes esame la
bai susirūpinę tokiais įvykiais. 
Mes kalbame su Sovietų Sąjun
gos vyriausybe ir ją raginame 
pripažinti didelės daugumos 
norą, pareikštą Lietuvos žmo-

MŪSŲ KOLONIJOSE 

i 

Seattle, WA 
ATSKAITINIS 

SUSIRINKIMAS 

Seatt le l ietuvių Bendruo
menės metinis atskaitinis susi
rinkimas įvyko kovo 10 d. Bray 
namuose. Suplaukė gausus 
būrys lietuvių, nes per pasau
lines žinias jau buvo skelbiama, 
kad Lietuva ruošiasi rytojaus 
dieną a tkur t i savo nepriklau
somybę. Net prieš patį susi
rinkimą, kur is prasidėjo po 
suneštinės vakarienės, vyko 
daug diskusijų, svarstymų. Visi 
lietuviai džiaugėsi kitos dienos 
numatytais istoriniais įvykiais. 

Susirinkimas pradėtas „Lie
tuva brangi" . Buvo pranešta, 
kad Šarūnas Marčiulionis su 
San Francisco krepšinio koman
da atvyksta į Seattle kovo 30 d. 
Visi kviečiami nuvykti pama
tyti rungtynes, po kurių yra 
galimybė pasimatyti su Šarūnu. 
Taip pat buvo pranešta, kad Lie
tuvos Dukterų draugija ruošia 
met inį reng in į , l i e tuv i škų 
margučių marginimą Verbų 
sekmadienį pas Nijolę Raišienę. 
Toliau Saulius Matas, B-nės 
iždininkas, pranešė apie iždą po 
praėjusio nepr ik lausomybės 
šventės minėjimo. Dalyvavu
sieji minėjime labai dosniai au
kojo padengti to renginio išlai
das Bet kadangi praėjusių 
metų veikla ypatingai daug 
išlaidų sudarė. Bendruomenė 
žada pravesti lėšų rinkimo vajų, 
kuris buvo numatytas kovo 
mėn.. bet dabar atidėtas ligi 
gegužės mėn. 

Pirmininkė Ina Bertulytė-
Bray papasakojo apie savo da
lyvavimą šeštąjme Lietuvių 
Mokslo ir kultūros simpoziume 
Chicagoje ir pranešė apie jos 
pokalbius su įvairiais parei
gūnais bei atgimstančios Lie
tuvos vadovais. Jos galvojimu, 
įau dabar atėjo laikas, kai lie
tuviai, dirbdami Lietuvos labui, 
turi veikti bent trijose srityse: 
politinėje, pramonės ir ir asme
niškai. Iš asmeniškos pusės pa
vyzdys: I. Bertulytė-Bray per sa
vo darbą Šv. Juozapo katalikų 
mokykloje subūrė virš 200 
amerikiečių mokinių, kurie ak
tyviai palaiko ryšius su savo 
amžiaus mokiniais Lietuvoje. 
Jie ne tik rašo laiškus, bet jų šei
mos taip pat siunčia knygas į 
Lietuvą bei įvairius siuntinius 
naujiems draugams. Veiklos 
pavyzdys iš politinės srities: 
būtinai dažnai telefonu ir laiš
kais susisiekti su Kongreso 
atstovais ir senatoriais, kad jie 
aktyviai iškovotų Amerikos pri
pažinimą naujai atkurtai Lietu
vos valstybei. Lietuviškos veik
los pavyzdys iš pramonės šakos: 
profesorius Daugėla, Lietuvos 
mokslininkas bei ekonomistas, 
žada šiais metais atvykti j Seat
tle. Jam bus padarytos sąlygos 
susitkti su didžiulės VV'eyerhau-
ser kompanijos atstovais 

Nijolė Raišienę pabrėžė, kaip 
svarbu šiomis dienomis rašyti 
laiškus Lietuvos reikalais savo 

valdžios atstovams, o Saulius 
Matas pasiūlė, kad, susirinki
mui pasibaigus, kiekvienas kas 
gali pasiliktų ir tą patį vakarą 
parašytų po laišką savo senato
riams. Pasiūlymui visi pritarė. 
(Kilą dieną į kongresmano 
Miller renginį Zita Petkienė 
atvežė savo sukurtus 9 pavyzdi
nius laiškus, kuriuos išdalino 
tiems, kuriems sunkiau naudoti 
anglų kalbą, kad daugiau lie
tuvių susisiektų su valdžios ats
tovais apie Lietuvą). 

Ateinančių metų veiklos pir
masis renginys jau bus dieną, 
sutampant su numatytu Lietu
vos valstybės atkūrimu: kon-
gresmanas John Miller, nese
niai aplankęs Lietuvą rinkimų 
proga, praneš Seattle pabaltie 
čiams apie savo kelionės įspū
džius. Visi raginami dalyvauti, 
nes žada atvykti daug spaudos 
atstovų. John Miller taip pat vėl 
kandidatuoja į kongresmano 
p a r e i g a s k i t a i kadencijai ; 
rinkimai vyks lapkričio mėn. 
Visi lietuviai raginami aktyviai 
prisidėti prie šio lietuvių tautos 
didelio draugo JAV Kongrese iš
rinkimo darbų: aukokime pini
gus, dirbkime jo raštinėje, daly
vaukime jo pagerbime kovo 30 
d. Sheraton viešbutyje, Seattle. 

Seattle Lietuvių Bendruo
menė aktyviai dirba su Nordic 
Heritage muziejaus direktore 
Marianne Forssblad suruoš-
dama pabal t ieč ių istorijos 
bei kultūros parodą, kuri veiks 
t r i s mėnes iu s a te inančią 
vasarą. Paroda projektuojama 
dalinai atsverti rusų temomis 
perpildytus skelbimus, ryšium 
su t a r p t a u t i n ė m sporto 
rungtynėm, Goodvvill Gamės, 
kurios įvyks Seattle gale liepos 
mėn. Numatyta, kad parodos 
atidarymas sutaps su Pabal
tiečių studijų suvažiavimu, 
kuris įvyks Seattle. gale birželio 
mėn. Lietuvių Bendruomenės 
darbas ne tik surinkti tinkamus 
e k s p o n a t u s , bet ta ip pa t 
parūpint i mokslininkus pa
skaitoms ir pravesti įvairias lie
tuviškų rankdarbių pamokas. 
Numatoma, kad kai kuriems 
Pabaltiečių studijų suvažiavimo 
dalyviams reikės parūpinti 
nakvynes. Prašome pasisiūlyti, 
kas tai galėtų padaryti. 

Liepos 28 d. 7 v.v., Seattle St. 
James katedroje bus pravestos 
lietuviškos šv. Mišios, kurias 
atlaikys vyskupas P. Baltakis ir 
per kurias bus grojama lietuvių 
kompozitorių muzika. Visi daly
vausime su tautiniais rūbais. 

Lietuvos Tautinis olimpinis 
komitetas ateinančią savaitę 
praneš Inai Bertulytei-Bray. ką 
jie nutarė apie lietuvių daly
vavimą Goodwill Gamės. Dėl 
vykstančių politinių įvykių išei
t is nėra kol kas aiški. Vis dėlto 
Irena Blekytė ir I. Bertuly
tė-Bray jau ilgą laiką dalyvau
ja įvairiose Goodwill Gamės 
pravedimo konferencijose, pa
vyzdžiui žmogaus teisių konfe
rencijoje, ir budi Lietuvos spor
tininkų labui. 

University of Washington irk

luotojų komandos žada vykti į 
Lietuvą šiais metais dalyvauti 
Gintaro regatoje. O 1991 m. 
pavasarį jie vėl žada pasikviesti 
lietuvius irkluotojus sugrįžti į 
Seattle metinei regatai. 

Sekantis Seatt1^ Lietuvių 
Bendruomenės sus i r ink imas 
įvyks Bray namuose šeštadienį, 
gegužės 5 d.. 6 vai. vak. 

Lietuviai Floridoje 

St. Petersburg, FL 
ATŠVĘSTA L I E T U V O S 
N E P R I K L A U S O M Y B Ė S 

ŠVENTĖ 

„Saulės" lituanistinėje mo
kykloje vasario 17 dieną 10 vai. 
ryto, dalyvaujant tik moki
niams ir mokytojoms, buvo 
kalbėta apie mums taip reikš
mingą datą ir prie didelės tri
spalvės vėl iavos m o k i n i a i 
deklamavo tai dienai skir tus 
eilėraščius ir mokyklos chorelis 
pagiedojo kelias dainas ir gies
mes. 

Mokytojos į t e ikė savo 
mokiniams an t ro t r i m e s t r o 
pažymėjimus bei gražius iš 
Švietimo tarybos pr i s iųs tus 
plakatus ir knygeles, kuriuos 
asmeniškai atvežė Regina Ku-
čienė vasario 4 d., kai atvyko 
aplankyti mokyklą. Buvo ne
paprastai malonu susipažinti su 
taip svarbia asmenybe. Po prog
ramos vaišės. 

Rimvydas Stašai t is dekla
mavo eilėraštį, išmoktą Lie
tuvoje, ir paskaitė iš vadovėlio 
4 skyriaus apie Nepriklauso
mybės šventę. Savo drausmin
gumu, paklusnumu, tvarkingu
mu ir elgesiu buvo visiems pa
vyzdys. Rasai Stašai tytei , dek
lamuojant gan ilgą (2-ro sk.) 
e i lė raš t į , s t ebė jomės jos 
atmintimi ir talentu vaizdžiai 
padeklamavus. Taip pa t buvo 
pavyzdys mūsų mokiniams jos 
drausmingumas, kantrybė, pa
klusnumas ir gabumai nuošir
džiai padėti darželio mažyčiams, 
kuriuos ji labai pamilo. 

Aureli ja R o b e r t s o n 

P A D Ė K A 
A.tA. 

FELIKSAS MACKEVIČIUS 
1990 na. sausio 24 d. Amžinybėn iškeliavo mūsų Tėvas, 

Uošvis, Senelis. Prosenelis. Brolis ir Dėdė Feliksas Mac
kevičius. Sausio 27 d. po gedulingų Mišių Švė. Mergeles Mari 
jos Gimimo bažnyčioje, išlydėtas ir palaidotas Sv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse Chicagoje. 

Širdingai dėkojame kan. Vaclovui Zakarauskui už atna
šautas šv Mišias bažnyčioje, maldą koplyčioje ir palydėjimą 
1 Amžino Poilsio vietą. Dėkojame msgr. Mozeriui. prel. Juozui 
Prunskiui ir kun. J. Juozevičiui už maldas koplyčioje ir 
pareikštu- užuojautų žodžius. Nuoširdžiai dėkojame sol. Algir 
dui Braziui už įspūdingai giedotas giesmes šv. Mišių metu 
bažnyčioje Padėka priklauso vargonininkui p. Skaisgiriui. 

Dėkojame Kmghts of Columbus nariams už budėjimą prie 
velionio karsto ir pareikštas užuojautas. Nuoširdžiai dėkojame 
Lietuvos Vyčiams už maldas koplyčioje ir paguodžianti atsi
sveikinime žodj. Dėkojame p-lei Onai Prane kevičiūtei. Gero 
jo Ganyt.;o (ilobos namų vedėjai, už rūpestingą velionio 
priežiūra Jo paskutinėse dienose ir valandose. 

Nuoė'.ražiai dėkojame giminėms, draugams už aukas šv. 
Mišioms, abdarybei. taip pat už pareikštas užuojautas žodžiu, 
laiškuos- n spaudoje. Nuoširdus ačiū visiems už gėles ir 
atsilank> r.a koplyčioje. 

Ypat oga padėka velionio seseriai Veronikai Ottienei iš 
Toronto, -eseriečiams Romui Ottui iš Montrealio ir Sauliui 
Kulaka .ikui iš St. Louis už didele pagalbą ir užuojautą. Gili 
padėka velionio seserims Kazei Kulakauskienei ir Teresei 
SoloT.'nienei bei kitiems giminėms Lietuvoje už pareikštas 
užui"autas. 

Nuoširdus ačiū laidotuvių direktoriui D. Petkui už rūpės 
tinga patarnavimą. Dėkojame visiems, kuriems neturėjome 
galimybės asmeniškai padėkoti. 

Amžiną atilsi, suteik jam. Viešpatie! 
Liūdinti šeima. 

A.tA. 
EMILIJAI GENIENEI 

mirus, sūnui dr. JONUI GENIUI ir seseriai LIUCIJAI 
KURKULIENEI su šeimomis bei artimiesiems nuo
širdžia užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Vytautas Petrauskas 
Aleksandra ir Stasys Petokai 

nių, eiti tokiu keliu, kuris, ve
dant derybas, duotų priimtiną 
sprendimą, taip pat būtų 
išlaikytas pažadas, kurį man 
pareiškė Shevardnadze, kad ne
bus imamasi .jegosimilitarmių) 
priemonių"*. 

Dėl įvykusių telefoninių ryšių 
nutraukimo su Lietuva, minis-

teris Clark pasakė, kad tai yra 
sekama. Sovietai informavo, 
kad tai yra „apsauginis sis
temos remontas". Kannda ra 
gino užlaik) fru; remonto darbus 
greitai pabaigti, kad kanadie
čiai lietuviškos kilmės galėtų 
susisiekti su savo g iminėm- r 
draugais. j y D a n y f c 

NEW JERSEY, NEW YORK - "Lietuvos Atsiminimai", plr-
madie- ats nuo 8 Iki 9 v.v. iš Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FV banga. "Muslc of Llthuanla" programos, vedamos 
anglu alba.iš tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdimos nuo 7:30 iki 8 v. v. Dr. J. J. Stukas — direktorius, 
234 Su-Mlt Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753 - 5636. 

tf micllcind Padarai 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėlia ki $100.000.00 

Apdrausti c bėralinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BPDGEVIEVV 
8929 HARLEM AVE 

"08) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ISEE (S 
JA *Jfi*C 

LEN0ER 

A.tA. 
VLADAS GARBENIS 

Gyeno Chicagojf. Marąuette Parke apylinkėje. 
Mirė 1990 m. kovo 26 d.. 7:30 \a! vakaro, sula 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Žemaitijoje Amerikoje išgyveno 40 m 
Pasiliko dideliame nuliūdime pussestr>-> S) •• 

Olšauskiene su vyru Česlovu ir Australijoje Aldona Kairienė 
su šeima. 

Velionis buvo vyras a.a. Eleonoros ir tėvas a.a Audron* s. 
Priklausė Lietuvių Fondui ir Ramov< nams 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, kovo 28 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus Marquette koplyčioje. 2533 W. 71 St 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, KOVO 29 d Iš k->pl>\ 

vai. ryto bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parapija 
bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažjs 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę pusseserės. 
Laidotuvių direkt. Donald A Petkus Tel 312 476-2345 

GAIDAS-DA1MID 
E U D E I K 1S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4805-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - * 1-312) 927-1741 1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - U-312) 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOMK 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 6»th Street - Tel. < 1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. <708> 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> 652-100:* 

Sallv Donald M.. J r. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o , I l l i n o i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMESCI! 0 6 E 
Tel . (708) 852-5245 



6 DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. kovo mė.i. 28 d. x Clevelande, kaip praneša, 

x Sol . Alg i rdas J a n u t a s , 
koncertavęs Los Angeles ir Cle
velande, atvyko j Chicagą. Jis 
dainuos solo arijas ir liaudies 
dainas „Draugo" rengiamam 
koncerte šį sekmadienį, balan
džio 1 d., 3 vai. p.p. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. Visi 
kviečiami dalyvauti. Bilietus 
galima gauti Vaznelių parduo
tuvėje, bus gaunami ir prie 
įėjimo. 

x R ū t a Spurgienė praėjusį 
šeštadienį savanoriškai tarpi
ninkavo asmenims, pageidau
jant iems pasiųsti telegramas 
JAV prez. Bushui, raginanačias 
nedelsiant pripažinti Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. 
Jos telefonas be perstojo skam
bėjo visą dieną. Tokiu būdu 
buvo pasiųsta 279 telegramos. 

x Liet . Moterų klubų fede
rac i ja Chicagos klubas ragina 
klubo nares atkreipti ypatingą 
dėmesį į dabartinius Lietuvos 
įvykius ir skambinti JAV pre
zidentui, prašant pagalbos tel. 
1-202-456-7639. 

x P e n k t a d i e n į , kovo 30 d., 
r e n g i a m o s demonstracijos 
Chicagos miesto centre — Daley 
Plaza 3 vai. po pietų. Autobusai 
eis iš įvairių vietų. Dėl daugiau 
informacijų skambinti tel. 
1-708-257-6777. 

x V y t a u t a s Radžius, Chica-
go, 111., ir Vladas Butėnas, Wa-
shington, D.C., lietuviškos spau
dos ir informacijos darbuotojai, 
„Draugo" apsigynimui paremti 
atsiuntė po 40 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Apsigynimui nuo kenkė
jų a t s i u n t ė 20 dol. A. Nevar-
dauskas, Petras Pecenkis, J. Ru-
dzinskas, J . Mačiulis, Maria 
Bonatas, Teresė Bakanienė, S. 
Radžionis, Z. Pupius, F. Matai
tis, A. Natusavičius, L. 0. 
Griniūtė. Stasė Adickas, G. 
Kaufmanas, S. Jankauskas. Vi
siems dėkojame. 

x D R A U G O k o n c e r t a s 
į v y k s š.m. balandžio 1 d. 3 v. 
p .p . , sekmadienį. Marijos Aukš
tesniosios mokyklos salėje. Pro
gramą atliks okupuotos Lietu
vos solistai: Sofija Jonaitytė, Al
girdas Janu ta ir pianistas Po
vilas Stravinskas. Bilietus į 
koncertą galima įsigyti Gifts 
I n t e r n a t i o n a l Vaznelių par
duotuvėje , 2501 W. 71 St., Chi-
c a g o , IL 60629. tel. 471-1424. 

(sk) 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Va'indo<- pagal susitarimą. 

Advokatas jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago. II. 60629 

Tel . (1-312) 776-8700 
Oarho vai nuo 9 iki 7 vai vak 

S«3Ud 9 v r iki 1 vai d 

A D V O K A T A S 
Vyten i s l ie tuvninkas 

2SOI VV. b9th Street 
C hieago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Kasdien Q i va! vak 

Antradieniais ir vakarais 
pagal susitarimą, 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. St*. 18-2 
Hin«dnle. II. 60521 
Tel (70*1325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Kr. Donelaičio li tuanis
tinių mokyklų mokiniai perei
tą šeštadienį, kovo 24 d., rašė 
laiškus JAV prezidentui G. 
Bushui, Illinois senatoriams Si-
mon ir Dixon ir kongresma-
nams ir juos tuojau išsiuntė. 

x Įsteigta lietuvių Hot Line 
— žinių tinklas. Pranešama 
vėliausios žinios apie įvykius 
Lietuvoje. Skambint i tel . 
1-708-257-6777. 

x Kovo 30 d., penktadienį, 
7:30 vakaro Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje poetas Kazys 
Bradūnas skaitys paskaitą 
„Poetai žemininkai". Kazys 
Bradūnas, pats būdamas „Že
mės" redaktorium, nušvies 
bendrąją visos poetų-žemininkų 
grupės genezę ir aptars kiekvie
no poeto individualumą. Po 
paskaitos vaišės. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

x LB Vidur io Vakarų apy
gardos va ldyba kviečia metinį 
apylinkių suvažiavimą balan
džio 29 d., sekmadienį, Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Regist
racija 8:30 vai. ryto. 

x Vysk. Paul ius A. Bal
t ak i s , O.F.M. Brooklyn, N.Y., 
Stasys Dargis, Toronto, Kana
da, atsiuntė po 100 dol. „Drau
gu i" apsigynimui nuo kenkėjų. 
Nuoširdus ačiū. St. Dargis dar 
parašė ilgą ir įdomų laišką,pa
geidaudamas daugiau žinių apie 
bylų r e i k a l u s , „ D r a u g u i " 
pa l inkėjo geros klot ies ir 
sėkmės nelengvame lietuviškos 
spaudos darbe, dienraštis suma
niai redaguojamas ir duodama 
geros ir aktualios medžiagos... 
„Draugas", per tokį ilgą tarpą 
turėjo tapti „XX amžiumi", 
kuris buvo nurungęs „Lietuvos 
Aidą" ir „Lietuvos Žinias". Dar 
kartą ačiū už mielą laiškutį. 

x J u o z a s Jagėla , Toronto, 
Kanada, atsiuntė „Draugo" 
paramai 30 dol. ir 20 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
linkėdamas visam „Draugo" 
štabui Dievo palaimos ir sveika
tos dirbant lietuvišką ir labai 
svarbų darbą. Nuošmlus ačiū už 
linkėjimus ir auką. 

x PADĖKIME LIETUVAI! 
Šį penktadienį , kovo 30 d., 3 
v . p.p. miesto centre, Daley 
Plaza. o rgan izuo jamos de
mons t rac i jos — „Lithuanian 
Freedom Rally". Visi Chicagos 
lietuviai kviečiami b ū t i n a i 
dalyvauti! 

(sk) 

x KASOS, liet. federalinės 
kredito unijos Chicagos skyriai 
neveiks šeštadienį, kovo 31 d. 
Bus apskaičiuojami ketvirčio 
procentai. 

(sk) 
x Tik paliesk rankenėlę, i r 

„Kalba Vilnius". Taip veikia 
naujieji automatiniai Grundig 
radijai. O gal norite sutaisydinti 
vokišką radiją? Gradinskas. 
2512 W. 47th Str., Chicago, IL. 
tel. 312-376-1998. 

(sk) 

x Moter i s turinti daug pa
tyr imo medicinoje ieško dar 
bo prižiūrėti ligonius. Kalba lie
tuviškai ir lenkiškai. Skam
binti: (312) 9254)678 a r b a (312) 
436-4052. 

(sk) 

„Draugo" koncerte dalyvavę 
keli muzikai, buvo pilnutėlė 
salė žmonių ir koncertas vi
siems paliko puikų įspūdį. Solis
ta i dainininkai — Sofija Jonai
t y t ė ir Algirdas J a n u t a s 
dainavo rečiau girdimą progra
mą, ne jau nusibodusią, kaip 
dažnai pasitaiko, o pianistas 
Povilas Stravinskas visus suža
vėjo savo skambinimu. Šiuos 
menininkus Chicagos ir apylin
kių lietuviai girdės šį sek
madienį 3 vai. popiet Marijos 
mokyklos salėje. „Draugas", 
kuris dažnai skelbia organiza
cijų renginius ir paskui juo 
aprašo, kviečia tų organizacijų 
narius ypač dalyvauti šiame 
koncerte. 

x Albinas Repšys , atsiliep
damas į Vliko kvietimą prisidėti 
prie demokratinės Lietuvos at
s ta tymo, per Tautos fondo 
Chicagos atstovybę paaukojo 
1000 dol. 

x E. Jonušienė, Omaha, Ne-
braska, „Draugo" garbės prenu-
meratorė ir dosni jo rėmėja, 
pratęsdama prenumeratą vėl 
paaukojo visą šimtinę dien
raščio palaikymui. Nuoširdus ir 
didelis ačiū už lietuviško žodžio 
ir darbų rėmimą. 

x Arch. Vytas Peseckas , 
Beverly Shores, Ind., Malvina 
Zdanavičius, Chicago. 111.. 
l ankės i „ D r a u g e " , įsigijo 
naujausių leidinių ir kiekvienas 
paaukojo po 20 dol. apsigynimui 
nuo kenkėjų. Labai dėkojame. 

x A. Ju ška , Sterling Hts.. 
Mich., apmokėdama? sąskaitą 
už skelbimą, pridėjo 32 dol. 
auką. Ona Jusys, VVorcester, 
Mass., mokėdama už gautas 
knygas paaukojo 5.25 dol. lietu
viškos knygos palaikymui. Nuo
širdus ačiū. 

x Anelė Ragaž inskas , Phi-
lade lphia . Pa . , p ra tęsė 
prenumeratą, pridėjo 30 dol. 
auką dienraščiui ir 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdus ačiū. 

x E lena T r u s k a u s k i e n ė , 
Los Angeles, C A. pratęsė prenu
meratą su 30 dol. auka dienraš
čiui ir 15 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. E. Trus-
kauskienę skelbiame garbes 
prenumeratore. o už auką labai 
dėkojame. 

x P a s i ų s t t e l e g r a m a s į 
Washingtoną Lietuvos reikalu 
gali jums padė t i Liet . 
Bendruomenės raštinė. Skam
binkite 436-0197. J a u n i m o 
sąjunga, Chicagos skyrius. 

(sk) 

S*. ŽVAIGŽDUTĖ 
į/ 11 ^ * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrimu 

R*i*guoja J. rJttas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65<h PUce, Chicago, IL 60629 

LAISVĖS TROŠKIMAS 
LIETUVOJE 

Paskutinių Aių metų laiko
tarpyje Lietuv. Latvija, Estija 
ir Lenkija bei iaug kitų užimtų 
kraštų spauc> Maskvą, kad 
suteiktų laisve Dar visiškai 
pilnos laisvė- ir nepriklau
somybės neauavo, bet įvyko 
daug naudin.u pasikeitimų. 
Lietuvoje galima naudot i 
trispalvę visur. Seniau už
draustą literatūrą dabar galima 
ska i ty t i laisvai. Kalėdos 
Lietuvoje laisvai ir viešai šven
čiamos. Mokyklos pasidarys 
tikrai lietuviškos Žmonės prašo 
daugiau ir daugiau laisvių, ne 
tik kultūrinių oet politinių ir 
ekonominių. 

Taip greit pi.r.ą laisvę sunku 
atgauti. Pažiūrėjus į istoriją, 
visuomet buvo kar iaujama, 
kraujas liejamas. Dabar Lietu
va beginklė, kariškai prieš 
Maskvą nega; pasipriešinti, 
turi ieškoti kitu kelių. 

Vytas Šipelis, 
Toronto Maironio aukšt. 

lit. m-los 10 sk. mokinys. 
Kanada. (Jubiliejinis leidinys) 

GEDIMINAS (1316-1341) 

Kai Gedimim brolis Vytenis 
mirė, Gediminą- pradėjo valdyti 
Lietuvą. J i s b u o labai geras 
kunigaikštis: ge:o būdo, darbš
tus ir teisingas valdovas. J is ne
norėjo nuskriausti nė vieno 
žmogaus. Gedinrrias labai padi
dino Lietuvos :emę ir pavedė 
valdyti didelius plotus savo sep
tyniems sūnuT.s. 

Yra aprašytas jo sapnas apie 
geležinį vilką Jis sužinojo, kad 
tas geležinis vilkas reiškia 
didelį, tvirta įmestą, kun jis turi 
pastatyti. Jani tas sapnas patiko 
ir pradėjo statyti miestą, tiltus 
ir tiesė kelius. Jis net iš Euro
pos pakvietė inžinierius, meni
ninkus ir pirklius jam padėti 
atlikti užsibrėžtą tikslą. Tas 
miestas pavadintas Vilniumi. 
Nuo Gedimino laikų iki dabar 
Vilnius yra Lietuvos sostinė. 
Nuo 1920 m. iki 1939 m. lenkai 
buvo pagrobę Vilnių. Lietuvos 
sostinė laikinai buvo perkelta į 
Kauna. 

Gediminas karo lauke buvo 
x JUOZAS BACEVIČIUS, nušautas kryžiuočių, 

namų pirkimo ir pardavimo at- Vida Zemaitaitytė. 7 sk. 
stovas. Greitas ir tikslus pa- Los Angeles šv. Kazimiero 
tarnavimas. Nemokamas namų |jt m-los mokinė 
įvertinimas. Skambinti: Bell- (Mokvklos jubiliejinis leidinys). 
Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) VYTAUTAS DIDYSIS 

(Šapokos istoriją perskaičius) 

Eina per kraštą lietuvių. 

x LIETUVA - VOKIETI
JA. Jums pageidaujant, pri
dėjome papildomą kelionę į Lie
tuvą, rugpjūčio 11 iki rugpjū
čio 22 d.: 10 naktų Lietuvoje. 3 
naktys Vokietijoje. Pilna kaina 
$2,345.00. G.T. INTERNA
TIONAL, INC. (708) 4SJ-7272. 

(sk) 

x Grei t parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
RE/MAX REALTORS. Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Pa t r i a dovan in ių prek ių 
ir e lektronikos pa rduo tuvės : 
Chicagoje, sav. A. ir F. Siutai ir 
St. P e t e r s b u r g Beach , FL, 
400—70th Ave. vedėjai A. ir E. 
Radvilai. Abiejose parduotuvėse 
rasite lietuviškų prekių bei 220 
voltų elektronikos ir kitų, Lie
tuvoje pageidaujamų, reikmenų Eina prieš Jopailą, 
didelį pasirinkimą. Priimam Veja ir Skirga.lą, 
užsakymus ir iš kitų miestų. 
Greitai ir saugiai siunčiame 
jūsų dovanas į Vilnių k a r g o -
oro linija. TeL 312-778-2100. 

(sk) 

Iliustracija dail. Ados Sutkuvienės . 

LAISVĖS VĖLIAVA 

Galima kalbėti visur 
lietuviškai 

Galima iškelti vėliavą. 
Galima eiti į bažnyčią. 
Galima pirkti ir skaityti 

lietuvišką knygą. 
Gahma gauti gerą sveikatos 

priežiūrą, kai sergi. 
Galima eiti į mokyklą ir išmokti 

tikrą Lietuvos istoriją. 
J u o z a s Radzevič ius , 
Toronto Maironio lit. 

m-los mokinys Kanada 
(Jubiliejinis leidinys). 

Kreipias Mozūrijon ir 
Vokietijon, 

Priimamas engiamų priešų. 
Deda koją Pn.-;ų viešpatijon. 

Bet pažadas tų brolių 
Sugundo įį na-nolio. 

Vietoj Didžio 

x MAISTO D E F I C I T A S 
LIETUVOJE! Prieš išvykdami 
aplankyti savo artimuosius Lie
tuvoje nepamirškite pasirūpinti 
deficitiniu maistu. Už $100.00 
„Žaibas' pristatys jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje 4 kg. lietu 
visko 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. 

(sk> 

kunigaikščio 
sosto 

Duoda tik Būgo, Narevo žemes. 
Pagaliau, jam čia pabosta. 
J is pareina ; Vdino gretas. 

Užpuolė, Lietuvą užvaldė. 
Skirgailą ištrėmė į Krymą. 
Nutraukė a- -všius su Lenkija. 
Parsiverže T iKUOsna karaimų. 

Sutriuškinę \nkiečių stipruolį 
Ordiną. 

Per mūšį jj apgavo nelauktai; 
Galėjo gaut karaliaus vardą. 
Jei ne Joga nelaukti spąstai. 

Simas Čepai t is , 9 m. 
Šiauliai - Lietuva. 

ZUIKIS IR SENELIS 

Vieną dieną zuikis išėjo mais
to ieškoti. Pūtė smarkus vėjas, 
blaškė sniegą, lankstė medžių 
šakas. Zuikis paklydo ir susitiko 
Kalėdų senelį, skubantį pas 
gerus vaikus su dideliu maišu 
ant pečių. Kalėdų senel is 
pakvietė zuikį keliauti su juo 
kartu. Zuikis apsidžiaugė. Beei
dami pamatė būrį vaikų. Jie lei
dosi rogutėmis nuo kalniuko 
žemyn. Vaikai nuėmė nuo 
senelio pečių sunkų maišą ir 
uždėjo ant rogučių. Visi pa
traukė į mokyklą kartu. Strik
sėjo zuikelis ir šunelis Mar
giukas. Mokykloje tuo metu 
turėjo prasidėti Kalėdų eglutės 
programa. Visi galvojo, kaip bus 
linksma ir gera. Be to. visi gaus 
dovanėlių. 

R imas Marčiul ionis , 
Dariaus Girėno lit. m-los 

4 sk. mokinys 

SNIEGAS 

Baltas sniegas krenta mums 
po kojų. Sidabrinės snaigės 
sukasi r a tu . Kokia la imė, 
didelis mums džiaugsmas, kad 
Kristaus užgimimo šventė arti
nasi pas mus. 

Birutė Ju r jona i t ė . 
Dariaus Girėno lit. m-los 

4 sk. mokinė 

S A P N A S 

(Legenda) 

Gavėnios metu reikia daugiau 
pašvęs t i laiko religijai. Čia 
spausd inama viena legenda. 
Legendos yra sukurtos žmonių 
ir ne visuomet a t i t inka tikrovę. | 
Ska i ty t i įdomu. 

Ka r t ą Dievo Motina Marija 
a ts igulė ir k ie ta i užmigo. Mie
godama susapnavo baisų sapną. 
Matė sapne visas savo Sūnaus 
kančias . Pradžia Alyvų darže ir 
baigėsi prikalimu prie kryžiaus. 

J i ma t ė , kaip Viešpatį Judas 
išdavė, kaip žydai pagavę Jėzų 
k ie ta i suveržė virvėmis ir kan
k indami atvedė pas teisėjus. 
Matė , ka ip jos mieliausią Sūnų 
J ė z ų a p v a i n i k a v o e r škėč ių 
va in iku , kaip pririšę prie ak
menin io stulpo baisiai mušė ir 
kank ino . Matė , kaip tyčiojosi, 
šmeižė ir pagaliau nuteisė mir
ties bausme, prikalimu prie kry
žiaus. Matė skausmingą. Dievo 
Motiną Mariją ir savo bai
s iaus ias kančias. Matė , kaip 
Jėzus merdėjo pr ikal tas prie 
kryžiaus . Matė , kaip romėnų 
kare iv is J a m perdūrė dur tuvu 
šoną ir iš žaizdos ištekėjo krau
j a s su vandeniu . Ta i buvo 
ženklas , kad Jėzus mirė . Pas
k iau matė , ka ip Jį nuėmė nuo 
kryžiaus negyvą — nukankintą. 
J o k ū n ą lietė savo rankomis , 
glaudė prie savo krūtinės, lygiai 
taip pat, kaip kitą sykį, kai Jėzus 
d a r buvo mažutis, k a i kojos ir 
r ankos nebuvo vinimis perkal
tos, galva erškėčiais neapvai
nikuota , šonas be gilios žaizdos. 
Visas kūnas tada buvo švelnus 
ir g ražus , o dabar . . . ba i su 
pažiūrėti . . . 

Kažin kaip ilgai sapnas būtų 
tęsęsis, bet Dievo Motina išgirdo 
švelnų ir meilų balsą: 

— Mamyte , ar miegi?... 
(Bus daugiau) 

K I T O K I O S Š V E N T Ė S 

Mano gyvenime Kalėdos y ra 
labai brangi šventė, nes esame 
visi l inksmi ir mylime vienas 
kitą. Per Kalėdas visi ar t imi 
giminės suvažiuoja pas mus . 
Visi kar tu valgome Kūčių vaka
r ienę. Šiais metais negalėjom 
t a i p d a r y t i , k a i p v i s a d a 
darydavome. Mano senelis y ra 
labai senas, negalėjo pas mus 
atvažiuoti . Mes pas jį nuvažia
vome ir t e n valgėme Kūčių 
vakarienę. Mes tų papročių nie
kada neapleidžiam. Man labai 
pa t inka Kalėdos. Noriu visą gy
venimą daug daugiau jų švęsti. 

R i m a s P u t r i u s , 
Marąuet te Parko lit. 
m-los 8 sk. mokinys. 

P A L Y G I N I M A I 
Ant is 

š l ap ias kaip ant i s . 
Nus t rūgęs (peršlapęs) kaip 

pylė (antis). 
N a j a u a t p l a u k i a v i s a s 

šl iapias ka ip antis . 
Taškosi kaip an tys vaikai po 

upę . 
Kaip antys jie visą dieną 

vandeny pliurzinas. 
Ale jis ir myli murdyt is (ner

ti po vandeniu) ka ip ant is . 
E ina krypuodamas lyg ant is . 
Krypčioja kaip ant is . 
E ina kivirštuodamas (kraipy

damasis) kaip ant is . 
Krivuliuoje kaip ant is į šalis. 
Kepersuoja (eina ar lėtai bėga 

svyruodamas į šalis) kaip antis . 
Ta i t ik ras klibinda (raišas, 

e ina šlubuodamas), eina ka ip 
an t i s . 

GALVOSŪKIO N R 107 
ATSAKYMAS 

Watlings salą atrado Kris-
topas Kolumbas. 

GALVOSŪKIO NR. 106 
ATSAKYMAS 

Mauna Loa neužmušė 500 
žmonių, išsiveržęs 1950 metais. 

GALVOSŪKIS NR. 126 

(Žiūrėkite piešinį) 

Piešinyje matote 4 įvairius 
daiktus ir 4 vaikus. Parašykite, 
kuris daiktas tinka kiekvienam 
vaikui? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 127 
./ 

(Žiūrėkite piešinį) 

Matote nupieštą paukštį. Iš 
kur ių raidžių jis sudarytas? 
Parašyki te paukščio pavadi
nimą. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 128 

Žiūrėkite skaitlines ir atlikite 
šį paprastą aritmetikos veiks
mą. 

(5 taškai) 
2030 - 246 x 5 + 4 1 8 4 - 4 

GALVOSŪKIS N R 129 

Koks apavas (batas) buvo 
vartojamas Izraelyje Kristaus 
laikais? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 130 

Koks turi būti lėktuvo greitis 
(kilometrais per valandą), kad 
jis būtų lygus garso greičiui ore? 
Garsas eina 340 metrų greičiu 
per sekundę. 

(5 taškai) 

Tokia patauška tą jo žmona, 
plepa plepa niekus kaip antis . 

Gyvenam kaip antis ant ežero. 
Ir gyvena linksmai, kaip an

tis an t vandenio. 
Turškia kaip antis baloje. 
Pliauškia kaip antis po balą. 
Turlijąs (iš lėto prausiasi ar 

baltinius skalbia) kaip antis pa-
versmų (prie šaltinio). 


