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Gorbačiovas atsisako 
kalbėtis su lietuviais 

Siūlo paleisti Lietuvos Parlamentą, o 
Sąjūdžio narius atiduoti teismui 

Maskva . Balandžio 9 d. — Už
s ien io ž inių a g e n t ū r o s iš 
Maskvos paskelbė, kad prez. M. 
Gorbačiovas ir jo naujoji pre
zidentinė ta ryba nusprendė 
šiandien, imtis .,papildomų eko
nominių, politinių ir kitų prie
monių prieš Lietuvą", kad ji 
neatsisako atšaukti savo pa
skelbtos nepriklausomybės dek
laracijos. Kreml ius a tmetė 
vėliausią Lietuvos prašymą 
pradėti pasitarimus. 

„ T a s s a s " praneša, jog 16 
asmenų prezidentinė taryba, 
kuriai pirmininkauja Gorba
čiovas, nutarė, kad Lietuvos at
sakymas i kovo 31 dienos 
pareiškimą atšaukti deklaraciją 
„buvo ne konstruktyvus ir ne
atidarė kelių, kad būtų išspręs
tos problemos". Taryba laiko, 
kad Lietuvos prezidento atsaky
mas yra „be išeities' . Taryba 
nu ta rė , kad reikia daugiau 
sankcijų, kad būtų apsaugota 
Sovietų Konstitucija ir piliečių 
interesai, kurie gyvena Lietuvo
je, o kar tu ir visos Sovietų Są
j u n g o s r e i k a l a i . , ,Tassas*' 
praneša keturis to nutarimo 
p unk tu s , tač iau juose nėra 
pasakyta, ką Maskva mano 
daryti. Taryba dabar Kremliuje 
atlieka tas pačias pareigas, kaip 
ir Amerikos kabinetas, vadina
mas sekretoriais. 

T a u t y b ė s už 
n e p r i k l a u s o m y b e s 

Tačiau įvykiai Sovietų Sąjun
goje rodo. kad tautybės neatsi
sako savo nepriklausomybės 
reikalavimų, primena Reuterio 
žinių agentūra. Kremlius prie
var ta iššaukia priešingą nusis
ta tymą daugelyje Sovietų res
publikų, kurios vis labiau nu
sprendžia, kad Maskvos įstaty
mai negalioja, o ypač tik priim
t a s i s išstojimo iš sąjungos 
įstatymas. Tas nusistatymas 
buvo aiškiai parodytas Gruzi
joje, kai minėdami savo „kruvi
nojo sekmadienio" metines, 
gruzinai pasisakė ir už Lietuvos 
nepriklausomybe. 

Minėtas prez. Gorbačiovo ir jo 
tarybos nutarimas buvo padary
tas praėjusį pirmadienį. Nutari
me taip pat pažymėta, jog 
„dabart inė Lietuvos vadovybe 
blokuoja bet kokį šios krizės 
išsprendimą savo prieškonsti-
tuciniais aktais ir neteisėtais 
veiksmais. Tai apsunkina situa
cija toje respbulikoje ir jie neša 
už tai pilną atsakomybę" 

Gal d a b a r V a k a r a i s u p r a s 
Landsbergis spaudos konfe

rencijoje pareiškė: „Gal būt 
Vakarai dabar pamatys, kad 
Gorbačiovas nėra toks. kokiu jis 
bando vaizduoti save Vakaruo 
se" . Po Kremliaus šio nuspren
dimo, Landsbergis tarė. kad lie
tuviai neturi leistis išprovo
kuojami ir kad geriausias apsi 
gynimo ginklas yra atvirumas, 
publikacija, pasaulio dėmesys ir 
ta verte, kurią Sovietų Sąjunga 
nori turėti ryšiuose su užsienio 
kraštais , kurie šiuo metu pri
ta r ia Lietuvos klausimui. „Vė
liau ar anksčiau, galbūt be 
kataklizmo, ši imperija sugrius. 
Nėra garantijos, kad nebus ir 
kataklizmo, o tas procesas yra 
pakeliui". Tai ryšku Gruzijoje, 
Azerbaidžane, Centrinėje Azijo
je, neskaitant jau Pabaltijo 

respublikų. Užsienio korespon
dentų išvarymas iš Lietuvos ir 
neįleidimas senatoriaus bei kitų 
konsuliarinių pareigūnų žymi 
grįžimą į policinės valstybės 
pradžią, skaitome ir AP praneši
me. 

Prezidentas Bushas ir Britani
jos min. pirmininkė M. That-
cher, kurios Užsienio reikalų 
ministeris D. Hurd dabar yra 
Maskvoje, yra pasakę Sovietų 
vadams, kad Lietuvos reikalas 
turi būti sprendžiamas pasi
tar imų būdu, bete ne jėga. 

Lietuvos Parlamento infor
macijos t a r n y b a pane igė 
„Tasso" paskelbtą žinią, kad 
būk ta i Landsbergis pasakęs 
Lietuvos Parlamentui, kad tarp
taut inis pri tarimas Lietuvai 
„matomai silpnėja". To Lands
bergis nesakė. 

Čia turime atsiminti, kad Gor
bačiovo prezidentinėje taryboje 
yra Ministeris pirmininkas, 
Gynybos ir Užsienio ministeriai 
ir KGB viršininkas. 

D ik t a tū ro s į ved imas 
„Tassas" praneša taip pat, 

kad kietosios linijos 300 narių 
grupė iš Aukščiausiojo Sovieto 
— Parlamento Maskvoje pasiūlė 
š iand ien pa le i s t i Lietuvos 
Parlamentą, pravesti naujus 
rinkimus ir paskelbti, kad Gor
bačiovas valdo Lietuvą tiesiog 
savo įsakymais iš Kremliaus. 
Lietuvos nepr ik lausomybės 
judėjimo organizacija Sąjūdis, 
kuriai Landsbergis vadovauja, 
turi būti sustabdyta ir jos nariai 
teisiami už Sovietų Konstitu
cijos pažeidimą. 

UPI agentūra paskelbė, kad 
Estijos Parlamentas paprašė 
prez. Gorbačiovą baigti spau
dimą Lietuvai. Šį prašymą vėl 
labai kritikavo Gorbačiovas. 

Imperijos prezidentas. Taip vaizduo
ja karikatūristas prez. Gorbačiovą su 
kūju ir pjautuvu rankose ir su 
dolerine karūna ant galvos. 

Vokiečiai už Berlyną 
Bona . — Vakarų Vokietijos 

dauguma gyventojų norėtų, kad 
Ber lynas bū tų Vokieti jos 
sostine, praneša „Reuterio" 
a g e n t ū r a . Iš tūks t anč io 
apklausinėtų vokiečių 52<* pasi
sakė už Berlyną, o tik 26** kad 
sostinė būtų Bona. „Frankfur
ter Allgemeine" laikraštis pra
vedė Vokietijoje tą apklausinė
jimą. Už Boną pasisakė jaunes
nieji vokiečiai, bet vyresnieji už 
Berlyną. 

Čekuolis ir Čurkinas 
ABC televizijoje 

Vienui vieni savo laisvės kovoje 

/ 
Ateitininkai žygiuoja per Vilnių. Šv. Kazimiero, Lietuvos Globėjo dieną, vyko įvairu* renginiai 
visoje Lietuvoje Tą dieną susirinko ateitininkai iš visos Lietuvos ir paminėjo švente Prof Ar 
vydas Žygas, kuris čia matomas kairėje pusėje, skaitė paskaitą. Paskaitą skaitė ir kun. Jonas 
Gražulis. Po minėjimo Lietuvos moksleivių rūmuose, ateitininkai žygiavo į Vilniaus katedrą 
pamaldoms. 

Gruzija reikalauja 
nepriklausomybės 

Sovietų Sąjunga — tautų kalėjimas 
Tbilisis . Balandžio 8 d .— 

Reuterio žinių pranešimu, šim
tas tūkstančių žmonių pripildė 
Gruzijos sostinės gatves liūdesio 
protestan prieš Sovietų okupa
ciją, s i ek i an t Gruzijos 
nepriklausomybės. 

Ši demonstrantų minia nedve
jodama pasisakė už laisvę ir 
nepriklausomą Gruziją. Čia 
dalyvavo i r kitų respublikų ats
tovai. Šiam masiniam mitingui 
progą davė „kruvinojo sekma
dienio" paminėjimas, kai prieš 
metus laiko Sovietų atsiųsti ka
reiviai t raiškė žmones sostinės 
gatvėse. Tada. balandžio 9 d., 
k a r e i v i a i kas tuva i s žudė 
žmones ir 19 žmonių buvo 
žiauriai išžudyta. Sovietai tada 
ir savo chemikalais užnuodijo 
kelis tūkstančius gruzinų. Šį 
kartą j ie susikaupė ties žu
vusiųjų atminimu ir budėjo net 
per naktį su žvakėmis rankose. 

Gruzinų v ienybė 
Mieste buvo matyti Lenino 

paminklo griovimo padariniai ir 
prieš metus padaryti sovietų ka
reivių namų sužalojimai. Ta
čiau, n e ž i ū r i n t gedul ingo 
paminė j imo, minioje buvo 
galima jausti vienybės dvasią, 
ko, deja, nebūdavo anksčiau. 
Nepriklausomybės sąjūdis yra 
sustiprėjęs, rašo „New York 
Times" dienraštis savo ba-

Nusikaltimų 
pėdsakais 

O r a n i e n b u r g a s . — ADN 
vokiečių žinių a g e n t ū r a 
praneša, jog buvo rasta dar 
viena milžiniška duobė žmonių 
skeletų, kur tuoj po karo 
Sovietų kariai stovykloje laikė 
nacių kalinius. Prie Oranien-
burgo tebevyksta atkasinėjimai 
ir jau surasta daugiau kaip 900 
skeletų. Atsirado ir vienas 
vokietis, kuris atsimena, kad 
tarp 1946-48 metų Sovietų 
kareiviai beveik kas savaitę 
šaudydavo būriais nacių kali 
nius, kuriuos tada perėmė 
rusai. 

landžio 9 d. reportaže, nors dar 
pasitaiko ir vienybei priešingų 
išsišokimų. 

Šj kartą šių demonstracijų 
metu nebuvo matyti Sovietų 
dalinių, tik vietinės policijos 
būreliai. Demonstracijos orga
niza tor ia i norėjo parodyt i 
pasauliui, kad Gruzija yra vie
ninga savo siekiuose, tačiau ta i 
pasisekė įrodyti tik dalinai, ka
dangi kelios paskiros grupės 
sakėsi turinčios daugumos pri
tarimą. Tautinė Demokratų 
partija ir Tautinis Forumas 
skelbėsi turį daugumos pri
tarimą. Gruzijoje veikia dar ir 
azerbaidžanų. osetu. abchazų ir 
gruzinų kalniečiu mažumos. 

Kova pr ieš viską, kas 
sovietiška 

Gruzijoje beveik Kasdien yra 
keliami nauji reikalavimai Gor
bačiovui, ypač ryškus gruzinų 
tautiškumas. Tau' n iam susi
pratimui palaikyti vra dedama 
daug pastangų Ši j e demon
stracijoje dalyvav ir pabal-
tiečių atstovai, kurie turėjo di
džiulį plakatą su uz- išu: „Sovie
tų Sąjunga — tautu -galėjimas". 
Azerbaidžanai. arr >mai ir visi 
kiti kartu buvo su <avo vėlia
vomis. Gruzinai k bėjo užsie
nio korespondentą: s, kad pra
sidėjęs neprikiau- mybės są 
jūdis bus tęsiama- ki laimėji-
mo,nors šiuo met dar nesą 
tokio stipraus jude; io, kaip Pa
baltijo kraštuose. \ na gruzinė 
moteris pasakė na ai atvyku
siems solidarumą \ eikšti kai
mynams: „Mesda:._ nukentėjo-
me dar ir tode!. K 1 jūs azer
baidžanai nuolat" -ovojate su 
armėnais. Būkit'' ningi kaip 
paba l t i eč ia i " . Jai a t s a k ė 
azerbaidžanų gr-i' * vadovas: 
„Taip, mes sutink . e, kad turi 
būti bendri tra;.- mkaziečių 
namai, bet ne am. os kovos". 

Pirmą karta h astebimas 
tų žmonių prisipv 'imas prie 
savo klaidų. Buvo r iarytas nu
tarimas kovoti pn>- viską, kas 
yra sovietiška, kai k o pagrin
dinis žuvusiųjų p«': 'ėjimas to
je aikštėje, kur • uvo kapo
jami. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Kongr . F rank Annunzio 
pranešė redakcijai, jog jis vėl 
pasisakė prieš tironiją, kurią da
bar norima įvesti Lietuvoje. Jis 
yra vienas iš Kongreso rezoliuci
jos Nr. 289 iniciatorių. J i s 
ragina JAV prezidentą Bushą 
pripažinti Lietuvos Respubliką 
ir jos teisėtai išrinktą de
mokratišką vyriausybę. 

— Chicagos meras Richard 
M. Daley ir miesto taryba pri
ėmė rezoliucija, kuria soli
darizuoja su lietuviais, kovo
jančiais už Lietuvos laisvę. 

— Lietuvos prez. Vytautas 
Landsbergis, kaip praneša AP 
agen tū ra , nusiskundė, jog 
„Maskva nenori ne tik derėtis, 
bet nenori ir geros valios preli
minarinių kontaktų turėti". 

— Latvijoje Komunistų parti 
jos naujuoju vadu išrinktas 
Rygos meras Alfredas Rubiks. 
Jis pasisako už Maskvos liniją 
ir paprašė iš partijos kongreso 
išėjusius narius nesekti Lie
tuvos ir Estijos komunistų 
pavyzdžiu ir neįsteigti atskiros 
partijos. Atsiskyrusieji komu
nistai Latvijoje pasisakė už Lat
vijos nepriklausomybę. 

— Latvijos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Anatolis 
Gorbunovas pasakė užsienio ko
respondentams, jog jis manąs, 
kad bus nubalsuota už atsisky
rimą nuo Maskvos, kai kitą 
mėnesį susirinks parlamentarai 
sesijai, bet tai bus padaryta 
„derybų ir diskusijų keliu". 

— Izraelio Darbo partijos 
vadas Shimon Perez vėl ruošiasi 
sudaryti nauja vyriausybę. 

— W a s h i n g t o n e ba ig t a 
nagrinėti admirolo J. Poin-
dexterio Irano-Contrų byla. J is 
buvo kaltinamas penkiais punk 
tais ir prisiekusiųjų teisėjų 
rastas visais jais kaltu. 

— Maskvo je AP žinių 
agentūra praneša, jog pirmą 
kartą Užsienio reikalų minis
teri jos kalbėtoja* Ju r i j u s 
Gremitkich pasakė, kad susi
tikimas lietuvių su Jakovlevu 
yra „pozityvus ženklas", bet jis 
pridėjo, jog lietuviai turį atsisa
kyti žiūrėti per savo siaurą 
prizmę, nes jau yra faktas, kad 
yra ..sukurti nauji pagrindai 
federacijai". 

W a s h i n g t o n a s . (AP) — 
Sovietų oficialus pareigūnas 
pasakė sekmadienį jog Mask
va veda „politinį dialogą" su 
Lietuva, bet lietuvis ši teigimą 
paneigė, pasakydamas, kad „tai 
yra melas". 

Vitalis Čurkinas. kuris yra 
Sovietų Užsienio reikalų minis
terijoje patarėjas, taip pat 
pakartojo visų Sovietų vadų 
kasdien kartojamą kalbą, kad 
Lietuva turi atsisakyti savo 
nepriklausomybės deklaracijos 
ir tada bus galima tęsti Pa
baltijo respublikos atei t ies 
likimo klausimą. Čurkinas 
kalbėjo, jog Sovietų prez. 
Gorbačiovo vyriausybė nori 
išrišti Lietuvos situaciją 
„politinio dialogo keliu ir aišku, 
kad tas dabar vyksta ir mes tuo 
supratimu vadovaujamės". 

Algimantas Čekuolis iš Lon
dono atsakė, kad ,,tai yra 
melas". Abu šie asmenys daly
vavo ABC televizijos David 
Brinkley programoje. „Jie būtų 
labai laimingi padaryti bet ką, 
kad nuverstų Lietuvos vyriau
sybę, panaudojant karine jėgą iš 
vidaus ir ekonominę blokadą iš 
išorės" , pasakė Čekuolis 
„Melas, kai sakoma, jog vyksta 
politinis dialogas. Politinio dia
logo nėra". Lietuviai bandė 
kalbėtis su Sovietais, bet tegalė
jo pasikalbėt: t.k su Gorbačiovo 
deputatu Jakovlevu. „Prašau 
supras t i , j ie nesikalba su 
mumis, bet jie šaukia visam 
pasauliui, kad jie kalbasi". 

Vėl ka lba apie divorsą 
be vedybų 

Bet Čurkinas sakė. jog .jei tu 
nori gauti divorsą, tai turi 
kalbėtis su savo antrąja puse. ir 
tada tu gauni divorsą, kai 
viskas bus sutvarkyta arba tada 
įvyksta susitaikinimas" Jis 
pasakė, kad Lietuvoj nėra nau 
dojama karine jėga. nors lie
tuviai ir provokuoja. Panamoje 
buvo panaudota karine jėga, bet 
ne Lietuvoje. Ką Sovietai dabar 
daro Lietuvoje, tai ne nusikal
timas, tai tvarkos palaikymas, 
ir be to, tai ne amerikiečių, bet 
Sovietų pačių reikalas, kas 
vyksta Lietuvoje šiuo metu. 
„Mes norėtume, kad įvyktų su
sitaikinimas, bet kas žino kas 
gali įvykti", kalbėjo Čurkinas. 
Lietuviai, kurie reikalauja ne 
priklausomybės nuo Maskvos, 
veikė skubotai, bandydami 
atsiskirti neaptarę detalių dėl 
būsimų ryšių ekonominiais 
klausimais, o taip pat ir kitais 
reikalais. Deklaracija turėtu 
būti atšaukta, nes ji prilygsta 
ultimatumui, sake Sovietų Už
sienio reikalų ministerijos ats
tovas Čurkinas. „Prieš skelbda 
mas savo nepriklausomybę, tu 
tur i išlyginti kai kur iuos 
dalykus, kur ie tur i būt i 
išspręsti". 

Provokuoja r iaušėms 
Čekuolis pasakė, jog persi

rengė paprastais rūbais karei 

— Sovietų Gynybos ministeri 
ja apkaltino Lietuvos vyriau 
sybę, kad ji kišasi į naujokų 
ėmimo reikalus ir išeina prieš 
Sovietų įstatymus. 

— Čekoslovakija, Danija ir 
Islandija pasiūlė savo paramą, 
kad pas juos būtų pravedami 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
pasitarimai. 

viai nori lietuvius išprovokuoti 
riaušėms, bet lietuviai visi vie
ningai laikosi ir s u p r a n t a 
Sovietų kėslus. Ir praėjusį sek
madienį net mėtė akmenis į 
tuos, kurie saugojo spaustuvės 
pastatą. Maskva išvarė užsienio 
žurnalistus, kad nebūtų ryšių su 
Vakarų pasauliu. Sovietai jau 
yra užėmę 4 pastatus, kareiviai, 
ginkluoti automatais , vaikšto 
gatvėmis. Pabaltiečiai pareiškė 
savo valią Baltijos keliu, kai 2 
mil. žmonių tai viešai pareiškė 
savo sujungtomis rankomis. 
Nėra kito kelio, kaip tik taikin
gas susitarimas. Nepriklauso
mybe negali būti a t šaukta . 

Lietuviai d a r t ik i B u s h u 

Paklaustas, ar Lietuva norė
tų, kad JAV pripažintų Lietuvą 
ir jos vyriausybę, Čekuolis 
a t sakė , kad to page idau tų 
lietuviai, nors Amerikai esą 
svarbūs nusiginklavimo pasi
tarimai, bet nusiginklavimas 
taip pat svarbus ir Sovietų 
Sąjungai dėl ekonominių prie
žasčių. Visi Pabaltijo kraštai 
būtų dėkingi JAV prezidentui, 
jei j is p r ipaž in tų Lietuvos 
respubliką ir jos vyriausybę. 
„Bet mes esame palikti vieni 
savo kovoje, tačiau t ikime, kad 
laimėsime"... 

ABC televizijos tos programos 
vadovai buvo itin palankūs Lie
tuvos nepriklausomybės klausi
mui. Lietuvos reikalas yra labai 
svarbus ir turbūt neišvengia
mas ir viršūnių konferencijoje, 
o taip pat ir visame nusigink
lavimo pasitarimų kontekste. 
Amerikiečiai negali atsisakyti 
savo demokratiškų principų — 
buvo bendroji šio pokalbio tema. 
Prieš 50 metų skelbtas Pabalti
jo nepriklausomybės principas 
turi būti įgyvendintas. 

Dvi komunistų 
partijos 

Ryga. Balandžio 7. (Reuters) 
— Latvijos Komunistų partija 
šiandien skilo į dvi dalis. Beveik 
vienas trečdalis iš 792 delegatų 
nori Latvijai nepriklausomybės 
ir taip pat savo partijai. Jie išėjo 
iš sales, kai senieji komunistai 
norėjo nudelsti suvažiavimą 
daug vėlesniam laikui. Už ne
priklausomybę balsavo dau
giausia, žinoma, latviai ir pa
re iškė par t i j a i , kad sektų 
Lietuvos ir Estijos komunistais 
ir sudarytų partiją, nepriklau 
somą nuo Maskvos. Išėjusieji iš 
salės susirinko tuoj pat kitame 
kambaryje tame pačiame pasta
te ir vienas jų vadų — Juris 
Rosenvvaldas pasakė spaudai, 
kad jie išdiskutuos savo partijos 
programą ir ją paskelbs latvių 
visuomenei 

KALENDORIUS 

Balandž io 11 d.: Leonas Di
dysis, Daugailė, Gėlė, Liutau 
ras. Vykintas. 

Ba landž io 12 d.: Didysis 
ke tv i r tad ien is . Ju l ius , Darni 
jonas, Jūra tė . Gal mantas . 

ORAS C H I C A G O J E 

Saule teka 6:19. leidžiasi 7:25. 
Temperatūra dieną 42 1., nak 

tį 28 L 



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

- . r 

t • 

G L O B O J A C H I C A G O S S K A U T I N I N K I Ų . - K Ų R A M O V Ė 

Redaguoja j.v s. Irena Regiene. 2652 W 65th St., Chicago. IL 60629 

PRISIKĖLIMO VARPAMS 
GAUDŽIANT 

Velykų varpams Kristaus Prisikėlimą skelbiant, priespaudos 
pančius sutraukiusi laisvėn veržiasi ir mūsų tėvynė Lietuva. 
Visomis jėgomis ir galimomis priemonėmis junkimės į Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo darbus, remkime laisvės kovotojų 
ryžtą ir pastangas, kad džiaugsmingai galėtume švęsti religinio 
ir tautinio atgimimo Velykas. 

Broliams ir sesėms Tėvynėje ir plačiajame pasaulyje velykinių 
vilčių išsipildymo sulaukti linki 

„Skautybės Kelias". 

Kristaus Prisikėlimo šventėje sveikinu Brolius ir Seses 
Tėvynėje ir išeivijoje. Tikėdamas greito ir pilnutinio Lietuvos 
Nepriklausomybės įgyvendinimo, linkiu ryžto siekiuose, ištver
mės darbuose ir nepalaužiamo tikėjimo siekimų teisingumų, kad 
mūsų viltys taptų džiaugsmingu Aleliuja. 

vs fil Petras Molis 
LSS Tarybos pirmininkas 

Brangūs Sesės ir Broliai. 

Prisikėlimo šventės proga teskrieja į jus geriausi linkėjimai 
nepalūžti, ištesėti savo siekiuose gražesnio rytojaus, didesniam visų 
džiaugsmui užtikrintai lygioms teisėms visiems. Tenelieka nė vieno 
mūsų abejingo kylančiai Tėvynei Golgotos kelyje, kad skambą var
pai aidu nunešt galėtų sesėms-broliams nesvyruojantį užtikrinimą, 
jog esame kartu su jais! 

Budėkime ir dirbkime išgalėmis visomis, kad besiskleidžiąs 
laisvės pumpuras sutraukyti galėtų varžančias grandines. 

Budime, 
vs tn Stefa Gedgaudienė 

LSS Vyriausia Skautininke 

Mieli broliai skautai1 

Velykos, Kristaus prisikėlimo šventė krikščioniško pasaulio 
žmonėms. Šios Velykos • -atingos lietuvių tautai paskelbusiai 
nepriklausomybę. Dabar mūsų broliai sesės tėvynėje su pakilia 
nuotaika siekia savo užsibrėžto tikslo. Su. Velykų proga 
suglauskime lietuviškas skautiškas gretas ir visokeriopai 
padėkime jiems, kad viso pasaulio lietuviai skautai dalyvautų 
nepriklausomybės įgyvendinime. 

Švenčių proga sveikinu brolius, seses skautus,-es išeivijoje 
ir tėvynėje. Dievo, Tėvynės ir Artimo kelyje, neabejodami atlikime 
savo pareigą Tėvynei. 

Budėkime kartu! 
v.s. Gediminas Deveikis 

LS Brolijos Vyriausias Skautininkas 
ir Vadija 

Džiaugsmo ir vilties Aleliuja teskamba visų širdyse; Kristaus 
Prisikėlimas testiprina vilti šviesesne Lietuvos ateitimi. 

Džiaugsmingu Velykų švenčių visiems! 
Ad Meliorem! 

vs fil Danutė Eidukienė 
Akademinio skautų sąjūdžio vadijos 

pirmininkė 
* 

Šv. Velykų šventes sutinkame su didžia džiaugsmo banga: 
kėlėsi Kristus, atgimė tėvynė naujam gyvenimui. Sveikiname 
atgimstančius. Siunčiame jiems iš savo širdžių karštus 
sveikinimus. Pavasaris eina' Tegyvuoja viltingas pavasaris 
tėvynėje ir mumyse. 

Fil. L. Maskoliūnas 
Vydūno Fondo tarybos pirmininkas 

Fil. V. Mikūnas 
Vydūno Fondo valdybos pirmininkas 

Sveikiname Jūrų skautiją visose Pasaulio šalyse, tvirtai 
tikėdami Kristaus Prisikėlimo šventėje, kad ir mūsų šalis Lietuva 
prisikels laisvam gyvenimui. 

Gero vėjo! 
js Leopoldas Kupcikevičius 

Chicagos jūrų skautininkų.-ių 
..Grandies" pirmininkas 

Šv. Velykų šventėje sveikiname visus skautus, skautes, tėvelius 
ir skautiškos veiklos rėmėjus Tėvynėje ir plačiajame pasaulyje. 
Linkime ilgai puoselėtų vilčių išsipildymo — laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos. 

..Aušros Vartų" skaučių tuntas 
,,Kernavės" skaučių tuntą.* 

..Nerijos" jūrų skaučių tuntai 
..Lituanicos" skautų tuntas 

Chicagos skautininkų,-ių Ramovė 
Chicagos skautininkių draugovė 

Lietuvos Nepriklausomybės simbolis — Laisvės statula Kaune. 
Nuotr. A. L'nguraičio 

Lietuvos Skaučių Seserija sveikina visas seses skautes Kristaus 
Prisikėlimo Šventės proga Meilės, džiaugsmo ir sėkmės jūsų skautiš
kame darbe. Aleliuja' 

Budime' 
Lietuvos Skaučių Seserijos vardu, 

vs Alina Dvoreckienė 
Vyriausia skautininke 

LSS VADOVYBĖS RINKIMAMS 
ARTĖJANT 

Šių me tų gruodžio 31 d. 
baigiasi LSS Vadovybės kaden
cija ir j a u y ra užsuktas naujų 
rinkimų ra tas . Tikime, kad visi 
į tai žvelgs labai r imtai , siūlys 
kandidatus,-es ir visoje pil
numoje dalyvaus ateinančių 
trejų metų kadencijos Vadovy
bės r inkimuose. Rinkimų išlai
das dengia LSS Tarybos iždas. 

1990 m. L S S V a d o v y b ė s 
Rink imų p r e z i d i u m a s : 

s. fil. Leonas Maskaliūnas — 
pirmininkas, 

ps. fil, dr. Vitalija Vasaitienė 
— vicepirmininkė, 

ps. fil. Svajonė Kerelytė — 
sekretorė, 

v.s. Jonas Paronis — Mandatų 
komisijos pirm., 

v.s. fil. Hal ina Plaušinaitienė 
— Nutar imų k-jos pirm.. 

fil. Liudas Valotka — Balsų 
skaičiavimo k-jos pirm. 

LSS v a d o v y b ė s r ink imų eiga 

Iki 1990 m. — 
Kovo 1 d. — Išsiunčiamas 

rinkimų KVIESLYS. 
Kovo 23 d. — Balsuotojų 

sąrašai pristatomi prezidiumui. 
Balandžio 13 d. — Išsiunčiami 

registracijos lapai balsuotojams. 
Birželio 1 d. - Vadovybės 

rinkimo dalyviai grąžina regis

tracijos lapus, siūlo kandidatus 
ir pareiškia nuomones. 

Liepos 4 d. — Paskelbiami da
lyvių ir kandidatų sąrašai, bei 
pareikštos nuomonės. 

Rugsėjo 1 d. — Išsiunčiami 
balsavimo lapai rinkimų daly
viams. 

Spalio 10 d. — Balsavimo la
pai grąžinami Prezidiumui. 

Spalio 20 d. — Paskelbiami 
balsavimo rezultatai. 

Gruodžio 1 d. — Paskelbiami 
naujos LSS Tarybos išrinkti: 
Tarybos. Garbės teismo ir Kont
rolės komisijos pirmininkai. 

S v a r b u : 

Laiku ir tvarkingai atlikti 
mums priklausančią dalį — tai 
palengvins Rinkimų Prezidiumo 
užduoti- užtikrins rinkimų sėk
mingumą. Vienetų vadovai,-ės 
prašomi patikrinti visų turinčių 
teisę balsuoti (18 metų ir bent 
dvejus metus LSS nariai,-ės) 
brolių ir sesių nario mokesčio 
atskaitomybe už 1988-90 metus 
ir adresus, kad neliktų nė vieno 
pasyvaus nario,-ės šiame svar
biame reikale. 

Svarbu rimtai ir sąžiningai 
siūlyti kandidatus,-es parei
goms, gavus jų sutikimą. 

Vietovėse persvarstykime ir 
aiškiai formuluokime pasisa
kymus, balsuotinus klausimus 
ir laiku juos išsiųskime. 

STOVYKLOS 

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

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

Rugpjūčiol8-25 dienomis 
— „Ąžuolo" ir ,,Gintaro" va
dovų,-ių mokykla-stovykla 
B.S.A. Camp Resolute, Bolton, 
MA. 

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

SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 
Chicagoje 

Balandžio 12-14 d. - ASS 
rekolekcijos Jaunimo centre. 

Balandžio 27 d. — Šv. Jurgio 
sueiga — vakaronė Jaunimo 
centro kavinėje. Ruošia 
Chicagos skautininkai ir skau-
tininkės. 

Spalio 20 d. — „Puota jūros 
dugne" — tradicinis jūrų skau
tų vakaras Lietuvių centre. 
Lemonte. 

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

JŪRŲ SKAUTU 
BURIAVIMO STOVYKLA 

Patiksliname, kad jūrų skau
tų ir skaučių metinė buriavimo 
stovykla vyks liepos 28-rugp
jūčio 5 dienomis prie Muskegen 
ežero, Michigano valstijoje. Ši 
stovykla vyks tuoj po Chicagos 
skautų ir skaučių stovyklos 
Rakė. Visi buriavimo stovykloje 
dalyvauti užsiregistravę broliai 
ir sesės jon vyks tiesiai iš tunto 
stovyklos Rakė. Informacijai 
kreiptis i „Nerijos" jūrų skau
čių tunto tuntininkę jps Viole
tą Paulienę, tel. 708-584-5527. 

AKADEMIKU 
REKOLEKCIJOS 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
rekolekcijos Chicagoje, Jaunimo 
centro patalpose, vyks šią savai
tę, balandžio 12, 13 ir 14 die
nomis. Ketvirtadienį ir penkta
dienį pradžia bus 7 vai. vak., o 
šeštadienį — 6 vai. vak. 

ATLANTO RAJONO 
STOVYKLA 

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

LSS STOVYKLA RAKĖ 
LSS skautų ir skaučių sto

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

Registracijos lapai gaunami 
pas tuntininkus ir stovyklos 
direktorių s. Joną Tamulaitį. 
3137 Kenihvorth Ave.. Bervvyn. 
IL 60402. Tel. 708-788-8087. Re
gistracija baigiasi gegužės 23 d. 
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nuo 8.30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
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JONAS V. PRUNSKIS, M.O. 
Gydytojas ir cnirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman ligoninė. Efgin. IL 

Tel. (708) 8370005 
Skambinti galima 24 vai. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Hoiy Cross ir Cnnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street, CMcago 
Tel. (1-312) 434-0048 (vetkia 24 vai.) 

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

OR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312) 787-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagai susitarimą 

Keto. (1-312)738-4477; 
lies. (703)248-0087; arba (708)248-3581 

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

EMOCINĖS UGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUIUMNO 

8449 So. Rvlaekl Roed 
Valandos pagai susitarimą 

OR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3300 W. 38 St. 
Tel. (700) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

8132 S. Kedsie Ave., CMcego 
(1-312) 025-2870 arba (1-312) 430-4441 

DR. K. A. JUČAS 
OOOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGUA 
Valančios pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus " kraujo ngos 
Nechirjrginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroKių gydymas 
5540 S Ruiaekl Roed. 
Tel. (1-312)585-2002 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr ketv ir penkt 

Reikalu: esant atvažiuoju ir Į namus 

OR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S ?9th Ave Hickory Hills. IL 
Tel. (700) 538-3101 
Vai pagai susitarimą 

Būrelis vyresnių Lietuvos skaučių ..Raitijos kelio" sujungtu ranku gr.ind-.neje Vilniuje 
N'jotr M. Vasiliauskiene* 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL 8UILDING 
3200 W. l i e t Street 

Kabineto tel. (1-312) 737-1183; 
Raztd (708)330-4311 

Dr. Tumaeonle kabinetą peretn* 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
3454 W 7ict Street 

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

netv 9-12 Penkt 2-7 

Keb. tel. (1-312) 471-3300; 
Rez. (700) 442-3207 

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

7722 S. Keette Ave., 
CMcago. M. 80062 

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

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medicai Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PCTER STECY, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagai susitarimą 

Namų (700) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

8132 S. Kertate, CMcego. III. 
Tel. (1-312)825-2070 

1135 Oundee Ave., Ugan, M. 8012O 
Tel. (700) 742-0255 

Valandos pagal susrtarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0055 S. Roberte Rd., Hickory HMe, I I 
1 mylia i vakarus nuo Hartem Ave 

Tel. (700) 598-4055 
Valandos pagal susnanmą 

Tel. kaMneto Ir bvto: (700)852-4153 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1 >k: 8 vai vak 
išskyrus trec Sėst 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N Mlchiga-' Ava.. Stirta 324 ir 
5835 8. Puieekl Rd.. CMcego. IL 

Tel. (1-312) 585-2380 (ve'kia 24 vai ) 
Valandos pagal susitarmą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (1-312)737-8148 
Vai pagal susrtarimą 

Vleon Center, 7152 W. 1271h St 
Palos Hgts. IH. Ketv vai W v v 

Tel. (700)443-1777 

Df. TtlfVMNMHVtO kSMfM^o^ p#t*9flt# 

T. RAMA, M.D. 
Specialybe — Chirurgija 
2484 Weet 71et Street 

Tel. (1312) 434-1818; 3a*. (733) 352 
Vai pirm antr ketv >r penkt 

3 *i 7 v v T* susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 
2338 W. 71 et. St.. CMcego, M. 

Tel.: (1-312) 430-0100 
11800 Soutfnrei 

™ 8 » 3 ^ W retS^R^BJvSJBb* ( • * • 

(700) 381-0220 (700) 3014232 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
•NKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2880 W. 83rO Street 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p.p 
šeši pa^a) susrtanmą 

KeOlnate tol. (1-312) 773-2330. 
Rez. (700) 

Keb. tel. (1-312) 333-0340: 
Net. (1-312)773-8333 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GvDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4288 W 83r0 S t 
<a pafia juSitar-mą. p«rm ir ketv 12-4 

6-9 ar-'r 12-8. penkt 10-12. 1-6 

EDMUNDE VIŽ1NAS, M.O., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbama lietuviškai 
8138 8. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susrtanmą 
Tel. ('.-312) 503-7788 

Keb. tel. (1-312) 300-3103; 
Hermi (708) 301-3772 

DR. PETRAS ZUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8748 Weet 83*0 Street 
VaJ pir»»> antr. ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais Degei susnanme. 



Gyvenimo šūkis — 

BLOGĮ NUGALĖTI 
GERU 

Antanas Maceina savo pasku
tinėje knygoje „Ora et Labora'* 
sako: „Krikščionybės kelias į 
tautą nėra nei tiesus, nei lygus. 
Tai duobėtas, klampus ir pavo
jingų posūkių pilnas kelias. Yra 
gili tiesa, kad Kristus atėjo ne 
griautų, bet statytų. Tačiau 
krikščioniškoji statyba niekad 
nėra senojo statinio tęsinys" (12 
p.). Tai ypač t inka palaiminta
jam Jurgiui Matulaičiui, kurio 
gimimo sukaktį minime (gimęs 
1871 m. balandžio 13 d.). J is ėjo 
Kristaus keliais. Jo šūkis buvo 
blogį nugali geru, kaip sakė šv. 
Paulius. Bet jo gyvenimas, sta
tant naują statinį Kris tui ir 
Bažnyčiai, kur iam ir per kurią 
jis norėjo ištikimai t a rnau t i , 
buvo pilnas skaudžių nelaimių, 
kliūčių ir pavojingų posūkių. 

Jurgis Matulait is , ka ip aš
tuntas ir jauniausias šeimoje 
vaikas, nuo mažens sunkiai 
gyveno ir daug kentėjo. Kentėjo 
ir visą savo neilgą, bet vaisingą, 
darbštų, gabumais pažymėtą ir 
šventą gyvenimą. J i s mirė 55 
metų tik dėl išvarginto kūno, 
kurį ėdė kaulų džiova, dėl su
silpnėjusios sveikatos, kur ią 
atnešė sunkūs ir painūs darbai. 

Septynerius metus Vilniuje jis 
kentėjo didžiausias dvasines 
kančias dėl neįprastos politinės 
s i tuaci jos — okupac i jų ir 
paskiau lenkų intrigų. Vėliau 
dirbo Marijonų vienuol i ja i , 
kurią iš pasiaukojimo atnau
jino. Dirbo savo laisvam gyveni
mui besikel iančiai t ėvyne i , 
steigdamas popiežiaus vardu 
bažnytinę provinciją. Jo mir t i s 
buvo netikėta, kaip ne t ikė tas 
buvo jauniaus io Matu la ič io 
šeimos nar io šventumo gyve
nimo kelias. 

Jaunasis Jurgiukas mažumėje 
nebuvo nei broliams, nei ankst i 
mirusiems tėvams didelė pa
guoda, nes jis buvo silpnas ir 
liguistas. Šiandien jį jau gar
bina kaip palaimintąjį, kaip pa
vyzdinį arkivyskupą ir žmogų, 
kaip švento gyvenimo vienuolį 
ir kunigą Lietuvos bažnyčių al
toriuose, privačiuose namuose ir 
socia l in iuose b ū r i u o s e . J i s 
įkvėpė kiekvienam, kur is t ik 
daugiau galvoja, p ranaš iškas 
idėjas ir nurodė kelią Bažnyčios 
tarno. 

Palaimintasis arkivyskupas 
Jurgis Matulait is , norėdamas 
tobulėti, pats ėmėsi atnaujint i 
dėl rusų okupacinės valdžios 
įsakymų bemirštantį Marijonų 
vienuolyną. Nepaisydamas savo 
gabumu, bažnytinio išaukš
tinimo ir pareigose kilimo, jis 
pasirinko nežymų vienuolišką 
kelią. Tuo metu jis rinkosi dar 
ir pavojingą kelią. Bet koks jo 
darbo susekimas galėjo būt i 
b a u d ž i a m a s i š t r ė m i m u , 
uždarymu kalėjime, a tskyr imu 
nuo žmonių, kuriems tarnavo ir 
norėjo dar tobuliau t a rnau t i . 
Bet. jo žodžiais t a r ian t , „reikia 
laisvu noru ir noriai išsižadėti 
savęs, savo įstaigų, smagumų, 
užgaidų ir malonumų... Visus 
savo gabumus ir dovanas pri
gimties ir antprigimties pilnai 
ir visiškai pašvęsti ir atiduoti 
Bažnyčios labui, jos apgynimui, 
palaikymui, praplatinimui, tar
pimui ir klestėjimui" (Užr. 10). 

Pal. Jurgis Matulai t is , im
damasis vienuoliško gyvenimo, 
ypač jo atgaivinimo, nenorėjo 
pasitraukti nuo žmonių, o kaip 
tik dar labiau ir daugiau jiems 
patarnauti . Anot A. Maceinos: 
„vienuolynas neigia ne pasaulį 
kaip toki, o tik pasaulio sava
rankiškumą — tiek jo paties, 
tiek žmogaus veiklos jame. Ki

taip sakant, vienuolynas yra 
tokia krikščionies būsena, kurią 
prisėmęs žmogus eina į pasaulį 
kaip į gryną santykį su Dievu" 
(74 p.). 

Jurgis Matulaitis neužsidarė 
nei nuo žmonių, nei nuo savos 
ar kitų tautų. Vienuolišku gyve
nimu ir reikalavimu iš savęs ir 
kitų pilno atsižadėjimo, kad 
galėtų laisvai dirbti Bažnyčios 
gerovei, jis ėmėsi darbų visuose 
kraštuose, siekdamas jau 1913 
m. ir Siaurės Amerikos lietu
vius. 

IX ŽMOGAUS TEISIŲ KONFERENCIJA 
Pabatijo problemas svarsto politikai, akademikai, žurnalistai, visuomenininkai 

J. KOJELIS 

IX Žmogaus teisių konfe- grindinių valstybės sekreto-
rencijoje kalbėję ir problemas riaus patarėjų sovietų klau-
svarstę amerikiečiai politikai, simais. Kamman lydėjo prezi-
žurnalistai. akademikai bei 
mūsų pačių visuomenininkai 
pagr indinį dėmesį skyrė 
Lietuvai, kuriai, kovoje dėl 
laisvės šiuo metu yra tekęs 
vadovaujantis vaidmuo. Latvi
ja ir Estija tuo tarpu naudojasi 
Lietuvos priedanga. Ir dėl gy
ventojų skaičiaus ir dėl demo-
grafiškai palankesnių sąlygų 
Lietuva gali išlaikyti sun
kiuosius Maskvos smūgius. 
Daugumas kalbėtojų sutarė. 

dentą Bush į Maltą ir į ki tas 
tarptautines konferencijas. 

Žiūrėdamas į praeities fak
tus ir ateities galimybes. Pabal
tijo valstybių problemą Kam
man svarstė , išeidamas iš 
pagrindinės tezės: ,,Iš II pasau
linio ka ro me tu įvykusių 
pasikeitimų yra užsilikęs vienas 
kritiškai svarbus neišspręstas 
reikalas. Viena didele neteisybė 
turi būti atitaisyta: nelegalus, 
prievartinis Pabaltijo valstybių 

Tas jo pasiaukojimas net ligo
je ir net gydantis matyti iš jo 
didelio rūpesčio Varšuvos darbi
ninkais ir leidžiamo jiems skir
to laikraščio. Taip pat matyti iš 
jo socialinių kursų, surengtų 
Varšuvoje 1907 m., Kaune lie
tuvių kunigams 1909 m., kad jie 
sugebėtų atsiliepti į laiko balsą, 
kad nesileistų patys klaidinami 
ir neleistų klaidinti mažaraščių j 
ir net beraščių darbo žmonių, į 
kuriuos jau ranką tiesė Markso 
sekėjai, nors jo tinkamai ir 
nesuprato. 

kad šių problemų sprendimas įjungimas į Sovietų Sąjungą", 
esmingai susijęs su pačioje Iš praeities pasipriešinimo 
Sovietų imperijoje vykstančiais momentų okupacijai, kalbėtojas 
pasikeitimais. Tuos pasikei- paminėjo herojišką „miško 
timus pajudino ne koks nors brolių ' rezistenciją, nusitęsusią 
vienas žmogus, kaip tai Gorba- į šeštą dešimtmetį, gulagą, toli-
čiovas, bet pribrandino laikas, mas ta igas ir total i tar inio 
Gorbačiovas ar kas kitas būtų režimo sukurtas sunkias kasdie-
paemęs imperijos vairą, istori- ninio gyvenimo sąlygas. Kalbė-
nis posūkis būtų įvykęs. Tik damas apie laisvėjimo procesą 
Gorbačiovo nuopelnu reikia Lietuvoje, jis rinkimų rezultatus 
laikyti tai. kad greitai pasi- pavadino „įspūdingais". įšreiš-
keitimai Rytų Europos sateli- kiančiais žmonių aiškų pasisa-
tuose įvyko be kraujo pralie- kymą už tautos laisvę ir nepri-
jimo, išskyrus Rumuniją, kur klausomybę. Nepriklausomybės 
diktatorius Nicolae Ceausescu paskelbimą j is aptarė taip: 
bandė pasipriešinti laiko rei- „Naujoji Lietuvos vyriausybė 

# t 
Žmogaus teisių konferencijoje Los Angeles, Cal., Iš kairės: Angele Nelsiene. 
Bernard N'urmsentestasi. Vytautas Statulevičius. kongr. Christopher Cox. 

kalavimams. Bandymas išlai
kyti status quo iššaukė spro
gimą. Laikas parodys, ar Gor
bačiovas, gavęs imperatoriškas 

paskelbė tautos nepriklausomy
bes atkūrimą ir paprašė derybų 
su Maskva. Ir visa tai labai 
disciplinuoti ir apsisprendę 

pajėgs elgtis protingai 

Laikui p r ibrendus ios idėjos 

Lietuvių tauta anais laikais 
išgyveno didelius sunkumus. Ji 
buvo persekiojama už raštą, už 
raidę ir lietuvišką žodį to paties 
pr iešo , k u r i s ją ir dabar 
persekioja. Jau anuo metu 
reikėjo parodyti didelę išmintį. 
gabumus, pasaulio ir jo žmonių 
pažinimą ir tai panaudoti savo j p ; n , , ^ t ;1 .,, . ,.._ , . , _ . 
ar t imiesiems, dar nesuklai-

galias. supras laiko dvasią ir žmonės pasiekė nuostabiai at
sakingu ir nuosaikiu būdu". 
Reikšdamas Amerikos vyriau 
sybės principinį požiūrį, jis 

Rašytojas Jurgis Gliaudą gal 
prieš keliolika metų politinių 
studijų savaitgalyje Los Angeles 
yra kalbėjęs, k a d n iekas 

dintiems, kad jie nebūtų klaidi
nami. Šiandien žinome geriau 
žiūrėdami į praeitį ir galėdami 
spręsti nesuinteresuotai klai
das , p a d a r y t a s praeityje, 
laimėjimus, kurie taip pat mūsų 
vyresniųjų brolių buvo atlikti 
savai tautai . 

Pal. Jurgis Matulaitis dėl li
gos ir priklausymo nuo ligoni
nės ir pagaliau nuo mokslo ka
tedros negalėjo visų jėgų panau
doti savo tautai . Bet jis tas jė
gas panaudojo ne tik pats, bet ir 
kitų. „Patys gyvai persiėmę 
K r i s t a u s dvas ia , t u r i m e 
rūpintis telkti ir organizuoti 
aplink save geros valios žmones, 
juos lavinti, rengti prie darbo, 
o paskui drauge su jais ir per 
juos visur Kristų įnerti, viską 
Kristuje atnaujinti ir atgaivinti, 
viską dėl Kristaus apimti, viską 
prie Kristaus patraukti" (Užr. 
10-11). 

Iš jo gyvenimo matome, kad 
jis mokėjo telkti darbininkus 
aplink save. aplink savo atkurtą 
vienuoliją. J i s pranašiškai 
numatė savo vienuolijai darbus, 
kad jo talkininkai net tada, kai 
jis bus miręs, tęstų jo idėjas ir 
jo darbus. 

Lietuvai šiuo metu dar labiau 
jis reikalingas, negu tais lai
kais, kai jis galėjo savo idėjas 
bent kai kuriems atskleisti ir 
bent kai kuriuos pakviesti talki
ninkais į vienuoliją. Jis atnau

jino ne tik nykstančią Marijonų 
vienuoliją. Jis sukūrė taip pat 
ir Nekalto Prasidėjimo Marijos 
vargdieniams padėti moterų 
vienuoliją, jis sukūrė ir įstatus 

pavergtųjų laisvės sapnai. Šioje 
konferencijoje kalbėjęs vals
tybės departamento atstovas 
Curtis W. Kamman rašytojo 
Gliaudos žodžius patvirtino 
citata iš Victor Hugo pasakytų 
minčių: „Nieko pasaulyje nėra 
stipresnio už laikui pribrendu
sią idėją". Ir čia pat jis pridėjo, 
kad Lietuvai, Estijai ir Latvijai 
atėjo laikas užimti priklausan
čią vietą pasaulyje". 

Kamman yra ne eilinis val
džios biurokratas, bet priklauso 
valstybės departamento diplo
matų viršūnei, formuojančiai 
Amerikos politiką, taikomą So
vietų Sąjungai. J i s yra vado
vavęs Amerikos diplomatinei 
misijai Kuboje, ilgesnį laiką 
buvęs Maskvoje, kalba rusiškai 
ir mongoliškai, yra vienas iš pa

kalbėjo: „Visos trys valstybės 
šiuo metu deda pas tangas 
„ i š e i t i " ne „ a t s i s k i r t i " 
(„secede"), nes Pabaltijos vals
tybės niekad nepriklausė Sovie
tų Sąjungai. Jos buvo jėga 
užpultos, nelegal ia i inkor
poruotos ir karine galia kontro
liuojamos. Jokia sovietų istori
jos interpretacija šių faktų 
pakeisti negali". 

Ka lbėdamas apie gal imą 
Amerikos paramą toms valsty
bėms išeiti iš Sovietų Sąjungos. 
Kamman vartojo diplomatinę 
kalbą: ..Mes norime, kad perės 
troika pasisektų", „Dabartinė 
administracija tiki. kad nėra 
prieštaringumo tarp gerinimo 
Amerikos - Sovietų Sąjungos 
santykių ir rėmimo Pabaltiečiu 
laisvės". ..Aš galiu užtikrinti, 
kad Amerikos vyriausybė yra 
pilnai įsipareigojusi remti Pa
baltijo žmonių laisvo apsispren 
dimo teisę" ir t.t. Tačiau dip 
lomatiniam oripažinimui ir 
pasikeitimui ambasadoriais 

kliūtimi laike tai. kad Lietuva 
dar neturi pakankamos vidaus 
ir užsienio reikalų kontrolės. 

Diskusijoje po paskaitos ir pri
vačiame susitikime su Baltų 
Laisvės lygos vadovybe Kam
man buvo įtikinėjamas, kad 
Amerika galėtų daryti pirmuo
sius žingsnius į pilną diplo
matinį pripažinimą, kaip oficia
liai pripažinti Lietuvos vyriau
sybės legalumą, valstybės sek
retoriui James Baker oficialiai 
priimti Valstybės departamen
t e nepriklausomų Pabaltijo 
valstybių atstovus Stasį Lo
zoraitį, Ernest Jaakson ir dr 
Anatol Dinbergs, pasmerkti 
Sovietų Sąjungos kišimąsi į Lie
tuvos vidaus reikalus ir t.t. Tuo 
reikalu Laisvės lyga per Kam
man vals tybės sekre tor iu i 
pasiuntė at i t inkama raštą. 

Kalba akademikai ir 
žurnalistai 

Du Californijos universiteto 
profesoriai dr. Liucija Baškaus
kaitė ir dr. Rein Taagepera ir 
akademikas Vytautas Statule
vičius iš Vilniaus žvelgė į trijų 
besilaisvinančių valstybių atei
ties galimybes. Statulevičius pa
vaizdavo sąlygas, kuriose ko
vo 11 d. demokratiškai iš
rinktas Lietuvos parlamentas 
paskelbė Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą. Jis pats 
buvo išrinktas liaudies deputa

tų iš Lietuvos seniūnų ir 
asmeniškai kelis kartus kalbė
josi su Gorbačiovu. Sis nei 
Maskvoje, nei atvykęs \ Lietuva 
su Lietuvos atstovais valstybi
n ių klausimų d iskutuot i 
nenorėjo. Tuo metu lietuviai 
būtų kalbėję ir federacijos klau
simu. Jis nesutiko ir su Lietuvos 
komunistų partijos atsiskyrimu 
nuo Maskvos. Lietuviams neli
ko kito kelio, kaip skelbti 
nepriklausomos valstybės atkū
rimą. 

Liucija Baškauskaitė žvelgė į 
tolimesnę ateitį — į aplink 
Baltijos jūrą. gyvenančių vals
tybių sujungimą į „Baltijos 
šeimą". Ji yra šios idėjos pra
dininke ir entuziastė, gerą 
pradžią ..Baltijos šeimos" kon
cepcijos kėlimui padariusi Skan
dinavijos valstybėse. Šios idėjos 
įgyvendinimui didelis vaidmuo 
tektų naujai atkurtam Vytauto 
Didžiojo universitetui Kaune. 
Tuo reikalu Kaune gegužės 
14-18 d. kviečiama tarptautinė 
konferencija. 

Istorijos profesorius Taagepe 
ra darė prielaidą, kad Gorba 
čiovas gali užgniaužti Lietuvos 
nepriklausomybe, bet tada 
sustos ir peres t ro ika . Jo 
nuomone, tada prasidės tikrasis 
žaidimas. Aplamai imperijos 
veikla visada pavėluoja eiti su 
pavergtaisiais i kompromisus ir 
tai priveda prie skausmingo 
imperijų irimo. Rusija jau dabar 

yra pavėlavusi. 'Blogą įspūdj. 
deja, Taagapera padare savo ne
taktu, kai išbėgęs į sales vidurį 
lyg nesubrendęs jaunuolis ėme 
šūkauti, kalbant buv. profeso
riui. Californijos gubernato
riaus patarėjui dr. John McCar-
thy, kuris pakri t ikavo Ameri
kos universitetuose įsitvirti
nusią liberalinę dvasią). 

Abiejų didžiųjų Pietų Califor
nijos dienraščių „Los Angeles 
Times" ir „Orange County 
Register" redakcijų atstovai — 
Steve Burgard. Alan Bock ir 
Ken Grubbs.Jr.. parode Lietu
vos problemų supratimą. Buvo 
padaryta priekaištų prez. Bush 
administracijai dėl nuolaidžiavi
mų Gorbačiovui. 

Kongresmanas Cox: J A V 
Kongresas remia Lietuvą 

Angelės N e l s i e n ė s l aba i 
gražiai apibūdintas, priešpiečių 
metu kalbėjo kongresmanas 
Christopher Cox. J i s vasario 
mėnesį lankėsi Lietuvoje, Lie
tuvos problemas labai gerai ži
no ir jo nuoširdžiu rūpesčiu 
dėl Lietuvos abejoti negalima. 
Cox dirbo Reagano metu Bal
tuosiuose rūmuose, su dabar
tiniu prezidentu Bush geras 
pažįstamas, tad prieš išvykimą 
į Lietuvą su juo kalbėjosi 20 
minučių. 

Jis papasakojo apie Kongreso 
delegacijai sovietų statomas 
kliūtis, kad prieš r inkimus ne
galėtų pasiekti Vilniaus, apie 
pokalbius su Vytautu Landsber
giu ir k i ta is išsi laisvinimo 
vadovais, apie susit ikimą su 
kardinolu Vincentu Sladkevi
čium ir apie savo pastangas 
Kongrese, kad Amerika nu
t r auk tų Sov ie tų Sąjungai 
kreditus ir k i tas ruošiamas 
ekonomines lengvatas, jei ji 
prieš nepriklausomą Lietuvą 
naudotų jėgą. J i s reiškė ne
pasitikėjimą Gorbačiovu, kuris 
duoda užt ikrinimus nenaudoti 
jėgos ir tuo pačiu metu jėgą 
naudoja. 

Konferencijos posėdžiai 
Sheraton viešbutyje vyko visą 
dieną su priešpiečiu pertrauka. 
Bėjau minėtų asmenų, progra
moje dalyvavo Estijos ir Latvijos 
garbės konsulai Jaak Treiman 
ir Aivars Jerumanis , Angelė 
Nelsiene. naujam te rminu i 
išrinkta Baltų Laisvės lygos 
pirm.. A n t a n a s ir Danu te 
Mažeikai, Karen Rubin. sen. 
Pete VVilson asistentė. Martin 
Coleman. Resistance Internatio
nal. Milda Mikėnienė. Valdis 
Pavlovskis. Amerikos Latvių 
sąjungos c v. p i rm. . Agris 
Pavlovskis 

Konferenciją organizavo Bal-
(Nukelta į 4 psl.) 
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Tas viskas netrukus bus įvykdyta. 
— Vade, visi savo vietose. 
— Tikiuosi, kad visi mane girdite! — ta: u pra 

dėdamas. 
Vyrai! Mano mieli miško broliai! Apgailesta 

turiu jums pranešti, kad tenka mums skirt 
vadas nuo šiol bus, jei jūs kito neišsirinksite /.olelė 

— Valio! — kažkur šūktelėjo. 
Tas man patiko. Tęsiau toliau: 
— Jūsų uždavinys čia Leliūnuose : 

Saugumo sumetimais turime pasitraukti tol 
galėsite važiuosite sunkvežimiu. Kas jūsų lai 
tyje — nežinau — partizano keliai nesu' 
nesužymėti... Aš jums visiems linkiu sėkni<>-

paruoše Eucharistijos tarnaičių i tate saulei tekant... 
vienuolijai. įstatus jis atnaujino ! Neįprastai, bet taip mes išsiskyrėm. Vii 
daugelio vienuolijų, kad jos j beveik nematę. Tik su Žolele skyrėmės jaut 
būtų tos dienos institucijos, kad j sikabinom ir ilgai vienas kita laikėme glėbv 
jos tinkamai tarnautų Dievui ir ! Žolelė drąsiomis akimis žvilgteėjo į mane i 
Bažnyčiai. — Vade, būsime verti Žaliojo Velnio vi 

Lietuva šiandien garbina jį ! Taip, kiek atsimenu pasibaigė tas vakar-
kaip palaimintąjį, kaip pavyzdį j mane pažadino Alksninis. 

— Cia, vade, viralo kaušas... 
— Ooo — dėkui, labai dėkui... 
— Likom tik savi. 
— Kaip tai? 
— Tik lėliūniečiai. 
— Tiesą tu sakai... 
— Taigi. Viskas vyko tvarkingai Aš ir /iaugra 

savo tautoje, kaip kentėjusį, bet 
ištesėjusį iki galo. Tik pabaigoje 
Viešpats jam suteikė tinkamą 
vainiką. Šiuo atveju palaimin
tojo vainiką. Tai artimiausias 
kelias į šventojo garbę. 

Pr. Gr . 

nutarėm tavęs nekelti. Ir taip per visas naktis budi... 
— Mano trys žvalgai dar negrįžo, vade. 
— Ar jau laikas? 
— Liepiau neužtrukti Iki vakaro dar galima 

laukti... 
— Manau... 
— Norėčiau, kad grįžtų. Daug ka sužinotumėm. 
— Taigi. 0 pasu« pasiėmė? 
— Visi. 

- Puiku' 

— Aš turiu tikrą pasą Buvusiam štabe registruotą. 
Leisk mane. vade. Aš daugiau išknisiu nei tie 
jaunikliai. 

— Pažiūrėsime. Alksnini. Turime sulaukt i 
žvalgų... 

Prasidėjo laukimo valandos. Pavakarėjant jau buvo 
iktas. skaičiuojamos net ir minutes, o jų vis nėra. Kas nors 
u. Kol atsitiko? Kitaip negali būti. Susirūpinom Ėmiau ner-
a atei- vintis ir aš. Visko prisigalvojau. Gal pateko j kokius 
yti ir nors spąstus ir negali pajudėti. Reikia išlaukti. Vyrai 
švyks- neeiliniai, patyrę — jie žino ką daro — raminausi Bet 

vis dėl to buvau nervingas ir papirosus degiau viena 
po kito. 

— Vade! - tarė Žiaugra, raminkis. Tikras esu, kad 
viskas tvarkoj. Gal ten nieko nėra. Gal jau grįžta, o 
gal laukia kol sutems?.. 

— Taigi... 
Laukėm. Visi ėmėme dairytis vienas i kitą, lyg 

klausdami kur jie? Kur mūsų Klausutis. Uosis ir 
Beržas9 Kur jie0 Niekas, žinoma, neturėjome pagrįsto 
atsakymo. Nesitverdamas, jau gerokai sutemus, oamiš-
kėn pasiunčiau du vyrus. Vėl laukėm. Vėl minutės iš-
sitęsė. Nieko 

Naktis. Visa įgula buvom ant kojų ir visą naktį, 
įtempę ausis, klausėmės ir laukėm. Tikra nerimo 
naktis. Neiškentės paklausiau Žiaugros: 

Ar nustatei jiems laiką? 
— Ne! Bet liepiau neužtrukti. 
— Ka tai reiškia? 
- Jie žino Kad ir nieko nepeštu grįžti 

skubiausiai. 
— Taip jiems įsakei? 

Taip, vade! 
Reikalas man aiškėja... 

kuo 

Ka .-' 

• kito 
ii. Ap-

Poto 
arė: 
>. 
Išryto 

— Jie turėdami pasus nutarė nebegrįžti. 
Ne! Taip negali būti! Netikiu tam! 

— Tu tikras' ' 
— Visiškai tikras... 
— Tada antroji galimvbė... 
— Kas? 

— Pateko priešui! 
Ne' gyvi niekados nepasiduos. Aš t ikras! — vėl 

šuktelėjo Žiaugra. 
— Tai kas? 
— Aš nežinau... 

Ta'gi, kad mes nieko nežinom... Palieka mano 
pirmoji prielaida. 

— Taip galėjo atsitikti... 
Vėl laukėm. Pagaliau toje spengiančioje laukimo 

tyloje du kar tu suskambo mūsų būsto ryšinis 
skambalas. 

— Jie! - kone kartu visi sušukom. 
Taip tai buvo jie, bet atėję iš miško puses. Nes ta i 

ženklas, kad busto siekiama iš antrosios angos, kuri 
užmaskuota miške. Ją pasiekti reikia sugaišti gerą 
valandą ir tada vėl atgal atsigrįžus artėt i prie angos. 
Reiškia prieky je kas nors dedas t<xlel grjždami žavalgai 
turėjo gaišti ir tik progai pasitaikius apeiti būstą ap
sukus, kad atsidurtų prie antrosios angos. 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
BALTŲ KONCERTAS 

Kovo 25 d. First & Second 
Church salėje Bostone įvyko 
Naujosios Anglijos Baltų d-jos 
koncertas, kurio programos 
atlikimas buvo pavestas lie
tuviams. Koncertas sutraukė 
gana daug lietuvių, latvių ir 
e s tų . Smu ik in inkė Elena 
Kuprevič iū tė -Berg ienė ir 
p i an i s t a s Sau l ius Cibas j 
programą šalia pasaulinio gar
so kompozitorių kūrinių įtraukė 
ir lietuvių kūrėjų darbus. Kon
certe buvo atlikti J. Gruodžio, J. 
Gaidelio ir Br. Budr iūno 
kūriniai... 

įvykęs koncertas buvo tris
dešimt pirmo koncertų sezono 
antras koncertas. Kiekvieną 
sezoną sudaro trys koncertai. Jų 
atlikėjais, pagal susitarimą, 
kviečiami lietuvių, latvių ir es
tų menininkai. Taip sudaroma 
proga sus ipaž in t i su trijų 
kaimyninių tautų kūrėjais ir jų 
darbų atlikėjais. Ateinančiam 
sezonui lietuviai numato savo 
koncerto programai at l ikt i 
pakviesti sol. Liliją Šukytę iš 
Europos. 

BALFO 72 SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS 

Viena veikliausių lietuvių or
ganizacijų Brocktone yra Balfo 
72 skyrius. Kovo 25 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
pataipose įvyko jo narių visuo
tinis metinis susirinkimas. Jį 
atidarė skyriaus pirmininkas 
Juozas Dabrega, pravedė Petras 
Viščinis, o sekretoriavo Stasė 
Gofensienė. Per apyskaitinius 
metus šalpos reikalams skyrius 
sudarė ir Balfo cen t ru i į 
Chicagą pasiuntė 1,711 dolerių. 
Į šią sumą įeina 921 doleris iš 
surengto pobūvio, 740 dolerių 
aukų ir 91 do le r i s narių 
mokesčiu. J naują skyriaus 

valdybą perrinkti tie patys seno
sios valdybos nariai: Juozas 
Dabrega, Juozas Ramanauskas, 
Ignas Leščinskas , Stasė 
Gofensienė, Ona Eikinienė, An
tanas Šeduikis ir Jonas Statkus, 
o į kontrolės komisiją — Petras 
Viščinis, Stasys Martišauskas ir 
Stasys Eiva. Senajai valdybai 
susirinkimas išreiškė padėką ir 
pagyrimą už gerai a t l iktą 
darbą. 

PASKAITA APIE 
LIETUVIŠKUS KRYŽIUS 

Arlingtono meno centras kas 
antradienį savo patalpose, 41 
Foster St., Arlingtone ruošia 
kultūrines vakarones įvairiomis 
temomis. Balandžio 17 d. 7:30 
vai. vak. tokia vakaronė skiria
ma Lietuvos pakelių kryžiams 
ir koplytėlėms. Pranešėja — 
Milda Bakšytė-Richardson. Jos 
paskaita bus iliustruota skaid
rėmis, įėjimas: nariams — 3 dol., 
o svečiams — 4 dol. 

LAISVĖS VARPAS 

Vienintelė lietuvių greito vie
šo susižinojimo priemonė Bos
tono ir apylinkės lietuviams yra 
Laisvės Varpo lietuvių radijo 
programa, perduodama lietuvių 
ir anglų kalba kiekvieną 
sekmadienį 9:00-10:00 vai. ryto 
iš radijo stoties WCAV - FM 98. 
Jos vedėju yra Petras Viščinis, 
173 Arthur St., Brockton, MA 
02402, telefonas: (508) 586-7209. 
Programos metu skubiais rei
kalais skambinti į radijo stotį 
telefonu: (508)587-9898). Žinias 
galima perduoti Faxu, skambi
nant telefonu. (508) 586-7209. 
Tuo tarpu telefonas ir Fax yra 
toje pačioje telefono linijoje, tad 
dėl žinių perdavimo Faxu reikia 
pirma paskambinti telefonu, 
prašant, kad būtų įjungtas Fax. 

MIRĖ I. MICKUNIENE 

Kovo 27 d. Jamaica Plain stai
giai mirė Irena Jurėnaitė-Mic-
kūniene, duktė mirusios Jadvy
gos Tumavičienės, našlė miru
sio Antano Mickūno. J i buvo pa
vyzdžiu, kaip savo kilmę sude
r i n t i su r e i k a l a i s k r a š t o , 
kuriame gyveni. Pasiekusi dak
t a r a t ą šv ie t imo sr i ty je , j i 
nepaskendo savo reikaluose, 
nepasikėlė į puikybę, neati
trūko nuo lietuvių visuomenės. 
Ji dalyvaudavo beveik visuose 
svarbesniuose l ie tuvių ren
giniuose, ji savo aukomis rėmė 
įvairius lietuviškus reikalus. 
Velionė palaidota kovo 30 d. 
Highland kapinėse, Norwoode, 
po šv. Mišių, kurias už mirusios 
sielą atnašavo Šv. Jurgio lietu
vių parapijoje, Norvvoode kle
bonas kun. Vincas Valkavičius, 
asistuojamas kun. Alberto Kon-
tauto ir kun. Antano Baltrušiū-
no. 

RENGINIAI 

— Balandžio 17 cL 7:30 vai. 
vak. Arlingtono meno centre, 41 
Foster St., Arlingtone kultūrinė 
vakaronė su Mildos Bakšy-
tės-Richardson p a s k a i t a ir 
s k a i d r ė m i s ap ie L i e tuvos 
pakelių kryžius ir koplytėles. 

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

— Gegužės 6 d. Brocktone 
kun. Alberto Abračinsko kuni
gystės 50-ties metų sukakties 
minėjimas. 

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

— Gegužės 12-13 d. Ameri
kos Lietuvių Tautinės sąjungos 
seimas Holiday Inn, Randolphe, 
tarp Bostono ir Brocktono. 

— Gegužės 19 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio 
aukšto salėje etnografinio an
samblio „Sodauto" vakaronė su 
at i t inkama programa. 

CLASSIFIED GUIDE 

Kongresmar.ui Richard Durbin lankantis Lietuvos pasiuntinybėje su Lietuvos 
atstovu Stakius Lozoraičiu (kairėje) 

LIETUVOS 
PASIUNTINYS 

SUSITIKO SU JAV 
ATSTOVAIS 

JAV VYSKUPŲ KONFERENCIJA GLOBOS 
LIETUVIŲ SIELOVADOS SUVAŽIAVIMĄ 

..Tvirtai laikytis tikėjimo, kai 
kul tūra k in t a ir y ra pri
taikoma", „naujoje dvasioje at
gaivinti senąsias tradicijas" ir 
. . te igiamu b ū d u perd i rb t i 
siekius, vystyti dvasinį vado
vavimą" — yra tie uždaviniai, 
kuriuos įvykdyti prašo padėti 
JAV vyskupų konferencijos 
imigrantų komisija New Yorke 
su vysk. Baltakiu kovo 16 d. 
pasitarime. 

JAV katalikų Bažnyčios dė
mesį šiuo metu patraukia nau
ji im ig ran t a i iš Ramiojo 
Vandenyno srities (Vietnamas, 
Laosas, Hong Kongas, Korėja, 
Filipinai ir kt. t. iš Karibų salyno 
bei Vidurinės Amerikos (Haiti, 
Salvadoras ir k t l Tačiau kaip 

IX KONFERENCIJA 
(Atkelta iš 3 pat) 
tų Laisvės lyga. Organizacines 
komisijos pirmininkė Angelė 
Nelsienė. programos vadovas 
Tadas Dabšys. prel. Jonas Ku 
čingis sukalbėjo kovos už laisvę 
dvasią stiprinančią invokaciją. 
Didelį įspūdį padare ir televizijų 
dėmesį patraukė lituanistinės 
mokyklos mokinių demonstraci
ja, tvarkoma mokyklos vadovy
bes — M. Newsom, V. Gedgau 
diene. A. Žemaitaitis. 

užtikrina Imigracijos komisija 
kun. Z. Czarnecki ir P. Zan-
dzian). yra būtina rūpintis ir 
senesnėmis tautybėmis, kurių 
imigracija šiuo metu nedidėja. 
Tarp šių būtų ir Lietuva, iš ku
rios (arba iš lietuviškų Lenkijos 
sričių) atvyksta tik keli šimtai 
šeimų per metus. 

Lietuvių parapijų skaičius 
JAV-se mažėja, keičiasi ryšiai 
su laisvėjančia Lietuva, ir lie
tuviams katalikams kartu su 
savo dvasine vadovybe tenka 
peržvelgti lietuvių katalikų 
gyvenimą ir veiklą. 

Imigracijos komisija JAV 
vyskupų konferencijos vardu 
nori užtikrinti lietuvius, kad jie 
yra sava ir vert inga JAV 
Bažnyčios dalis, ir nori padėti 
lietuvių katalikų tikinčiųjų 
bendruomenei žengti pirmyn. 
Todėl JAV vyskupų konfe
rencija kar tu su vyskupu 
Baltakiu siūlo globoti šių metų 
lietuvių katalikų suvažiavimą. 

Sąskrydžio pasi tar imuose 
būtų apžvelgiama ir planuo
jama pastoracinė (sielovados), 
socialinė, kultūrinė, religinio 
auklėjimo ir kita veikla. Turė
dama bendrą keliasdešimties 
JAV tautinių bendruomenių 
bažnytinio gyvenimo vaizdą, 
JAV Vysk. konferencija per 
Imigrantų komisiją gali lietuvių 
sielovadai padėti nusistatyti 

ateities kryptį ir veiksmingai 
patarnauti savo tautos žmonių 
sielovadoje. 

„Tradicija buvo gyvybės šal
tinis, ir vėl gali tapti gyvybinga 
versme, nesugrąžinanti į praeitį 
ir nepakartojanti to. kas jau 
buvo, praėjo ir negrįš", sakė 
amerikiečiai. J iems labai rūpi. 
kad lietuviai katalikai nesijaus
tų užmiršti, nustumti ar ne
vertinami, ir todėl patys ėmėsi 
žygių kreiptis į vysk. Baltakį 
šios lietuvių sielovados konfe
rencijos reikalu. 

Numatoma šį plačios apimties 
pasitarimą rengti 1990 rudenj 
kartu su metiniu VB sielovados 
tarvbos suvažiavimu. 

A.S. 

Lietuvos pasiuntinys Stasys 
Lozoraitis ketvirtadienį, kovo 4 
d. priėmė JAV atstovų delega
ciją Lietuvos pasiuntinybėje. 
Delegaciją sudarė William S. 
Broomfield (R-MI: Ranking 
Republican, House Foreign Af-
fairs Committee), Mickey Ed-
wards 'R-OK: Chairman, Re
publican Policy Committee). 
Richard Durbin (D-IL: Member. 
Committee on Appropriations), 
Gus Yatron (D-PA: Chairman. 
Subcommit tee on H u m a n 
Rights) ir John Miller (R-WA: 
Member, Committee on Foreign 
AffairsV 

Aptarė dabartine padėtį Lie
tuvoje >u St. Lozoraičiu, JAV 
atstovai įteikė jam laišką, pa-
reikšdami savo bei savo kolegų 
paramą Lietuvai. 

„1990 m. kovo 11d . pasaulio 
akivaizdoje 124 Lietuvos patrio
tai pakėlė savo rankas, pareikš-
dami savo tautos nepriklau
somybe nuo didžiulės karinės 
valstybės. 

1776 m. liepos 4 d. 56 Ame
rikos patriotai pasirašė Nepri
klausomybės deklaraciją, tuo 
pranešdami kitai didžiai karinei 
valstybei, kad nuo to laiko 
Amerika spręs savo ateitį. 

Tiesioginis istorijos bei filoso
fijos ryšys riša šiuos du drąsius 
veiksmus. Tai akivaizdu Ameri
kos deklaracijoje, kurioje pa
reikšta, kad vyriausybės įgau
na ..savo teisine galią per 
piliečiu nutikimą". 

Mes. atstovaujantys abiems 
grupėms, sudarančioms Jungti
n iu Amerikos Vals tyb ių 
Atstovu rūmus, t ikime, kad 
Amerika tebėra giliai pasi
šventusi tiems idealams, kurie 
buvo pareikšti Nepriklausomy
bės dek u-acijoje ir kad ji tebėra 

pasiryžusi skleisti tuos idealus 
visame pasaulyje. 

Mes sveikiname Lietuvos va
dus ir pažadame, kad darysime 
visą ta i . ką galime, padėti 
Lietuvos žmonėms užtikrinti 
savo teisę į gyvybę, laisvę ir lai
mės siekimą. 

Atstovas Broomfield pabrėžė, 
kad ,,mes norime užtikrinti, 
kad Sovietų Sąjunga aiškiai 
žinotų, jog JAV Kongresas yra 
giliai susirūpinęs dėl jų agre
sijos (Lietuvoje). Mūsų įsitiki
nimu, jų elgesys gali smarkiai 
paveikti santykius tarp Mask
vos ir Washington.... Aš tikiuo
si, kad šis mūsų susitikimas aiš
kiai įrodys sovietams, kad jie 
negali elgtis kaip tironai ir 
toliau tikėtis mūsų paramos". 
Stasys Lozoraitis padėkojo ap
silankiusiems kongresmanams 
už jų nuoširdžią paramą Lietu
vos žmonėms ir pabrėžė, kad 
JAV Kongreso nuo la t in i s 
dėmesys Lietuvai bei pastovi ir 
aiškiai išreiškiama parama Lie
tuvos žmonėms pagreitins Lie
tuvos įsijungimą laisvų tautų 
tarpan. 

Ginta T. Pa lubinska i tė 

^ midlcind Padera. 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Inde ai iki $100.000.00 

Apdraus* Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 

NEW JERSEY, NEW YORK - Lietuvos Atsiminimai", pir
madieniais nuo 8 Iki 9 v.v. i i Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. "Muslc of Lithuanla" programos, vecamos 
angly kalba.Iš tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdimos nuo 7:30 iki 8 v. v. Or. J. J. Stukas — direktorius, 
234 Sunlit 0r.. Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753 - 5638. 

BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

BEE ta 
JA. <ir-«c 

LENOER 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
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 būti 
Rimo Stankaus Kiijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

S „Ls KOMPIUTERIŲ 
DagaiOa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ Tiieste ' p'-enresč jose Sąži
ninga patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE R E A L ' O R S 

INCOME TAX - INSURANCE 
6S29 S KE021E 

778-2233 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

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

ALEXANOER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

l letuviams žinomas ir patikimas vardas. 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 

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

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
Ona Stop Real Estete 

J 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

100/0—20%—30°/o pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

T e l . — G A 4-8654 

LB MLS 
ŠIMAIT IS REALTY 

Viktoras Šimaitis.Reaito-
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. K»dzl« Ava. 
Tel. 436-7878 

Gražus mūrinis 6 kamb. namas 
lietuviškame Marquette Parke. 
Galima nupirkti už $49,800. Val
elis Real Estate, tai. 737-7200 
arba 737-7202. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis l Harmls Deckys 

T»l. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

NAMAI NETURTINGIEMS 

Chicagos meras Daley paskel
bė planą padėti tūkstančiui 
neturtingesnių šeimų įsigyti 
namus. 

UŽSIDARO CAMPBELL 

Chicagos pietvakariuose e-
santi Campbell Soup jmonė nuo 
rugsėjo 28 d. užsidarys. Neteks 
darbo 93 tarnautojai. Ši jmonė 
čia išbuvo 61 metus. 

A TLA J D AI Lithuanian 
pilgrimages 

..ATLAIDAI — Lithuanian Pilgrimages" — 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 VV 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

GENRIKAS SONGINAS 

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

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

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

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 
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Nijolė Nausėdiene iš Chicagos reikalauja išvesti okupantus iš Lietuvos. 

JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

KRAŠTO VALDYBOS 
VEIKLA 

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ 

šaulio Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo darbuotojai parems šią 
mokyklėlę kiek sąlygos leidžia. 

Ku l tū ro s reikalai 

Dalia Kučėnienė priminė, kad 
K u l t ū r o s t a rybos premijų 
įteikimo šventė bus St. Peters-
burge balandžio 21-22 d. Jau 
keli krašto valdybos nariai yra 
pas i ryžę vyk t i į premijų 
įteikimą. Kultūros tarybos ren
giamas spektaklis „Pabudimas" 
gana gerai praėjo. Aktoriams 
teko lankytis Los Angeles ir St. 
Petersburge. 

1990 m. lapkričio 17-18 d. 
Chicagoje vyks Teatro festivalis. 
Užsiregistravo jau šeši teatrai, 
visi iš šiapus Atlanto. Galvo
jama, kad šis festivalis pagerbs 
ir p a l a i k y s vien išeivijos 
teatrus, nes Lietuvos teatrai at
vyksta pavieniui ir turi progą 
pasirodyti. 

Religiniai re ikala i 

Kun. Antanas Saulaitis kraš
to valdybos nariams pranešė, 
kad vyskupas P. Baltakis buvo 
paskelbęs kovo 25 d. maldos 
diena už Lietuvą. Buvo pami
nėta, kad šiais metais sukaks 
vyskupo Brizgio 50 metų vys
kupavimo sukaktis. Bus rengia
mas paminėjimas birželio 10 d. 
Chicagoje. Religinės tarybos pa
ruošti vadovėliai vežami ir į 
Lietuvą. 

Social inių reikalų t a r y b a 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba posėdžiavo Chi
cagoje kovo 24-25 dienomis. Tai 
lygiai antras savaitgalis po Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo kovo 11d . Daug kas 
įvyko po to labai vilties duo
dančio pranešimo abipus Atlan
to. Krašto valdybos nariai jau 
buvo susitikę anksčiau bent tie, 
kurie gyvena Chicagoje. Visi 
valdybos nariai stengiasi pa
laikyti dažnus ryšius. Posėdžiai 
įvyksta tik kas keli mėnesiai. 
Įvairių tarybų pirmininkai 
posėdžiauja su savo tarybų na
riais atskirai. 

Renginiai 

Kovo 18 d. Chicagoje vyko pa
dėkos ir vienybės šv. Mišios 
Marąuette Parko bažnyčioje. 
Krašto valdybos nariai įėjo į or
ganizacinį komitetą. Ypač 
gražiai prie organizavimo prisi
dėjo parapijos klebonas kun. J 
Kuzinskas. Šv. Mišiose daly
vavo kardinolas Bernardin. o po 
šv. Mišių lankėsi Chicagos bur
mistras Richard M. Daiey ir prie 
kryžiaus vainiko padėjimo apei
goms atvyko Lietuvių evange
likų parapijos nariai. Mišias 
rekordavo National Pubiic radi
jo darbuotojas, filmavo ir repor-
tavo spaudos atstovai. Dalį 
pamokslo ir giedojime buvo 
galima girdėti per WBEZ radijo 
stotį kovo 31 d. per NPR pro
gramos dalį skiriamą Chicagos 
lietuviams ir jų gyvenimui. 

JAV LB krašto valdyba Chi
cagos Jaunimo centre suruošė 
vakaronę kovo 3 d. Ta proga 
JAV LB krašto valdybos pirmi
ninkas dr. Antanas Razma ir 
„Pasaulio lietuvio" redaktorius 
Bronius Nainys darė prane
šimus, pasidalino mintimis apie 
savo keliones j Lietuvą, kur tuo 
metu vyko rinkimai. Jaunimo 
centro kavinė buvo pilna susido
mėjusiu klausytoju 

Kovo 25 d. JAV LB krašto 
valdyba turėjo progą sušaukti 
spaudos konferenciją lietuvių 
kilmės kongresmanui Richard 
Durbin Chicagos miesto centre. 
Durbin apibūdino savo kelionę 
į Lietuvą su trimis kitais 
kongresmanais — Cox, Miller ir 

Sarpalius. Spaudos atstovams 
j is kalbėjo apie r inkimus Lie
tuvoje, apie jo sunkumus gauti 
vizą, apie susitikimus su Lie
tuvos nauja valdžia~ir su kar
dinolu V. Sladkevičium, apie 
J A V p a r a m ą Lie tuva i per 
House Resolution 289 ir pan. (Ši 
spaudos konferencija jau buvo 
aprašyta „Drauge"). Prieš ir po 
spaudos konferencijos kongr. 
Durbin turėjo progą kalbėtis su 
JAV LB krašto valdybos, Altos, 
V'iko, Lietuvos konsulu Chica
goje, Lietuvių fondo atstovais ir 
kitais. Prieš išskrendant atgal 
l Springfieldą, Durbin trumpai 
lankėsi Cicero LB susirinkime. 
Kongr. Durbin labai pagyrė ir 
tarė padėkos žodį dviem Lietu
vių Bendruomenės nariams: 
JAV LB Washingtono įstaigos 
vedėjai Astai Banionytei ir kali-
forniečiui Ričardui Kontrimui. 
Pirmoji padėjo jiems pasiruošti 
ke l i one i , i šda l ino j i e m s 
paruošiamąją medžiagą, palai
kė su jais ryšius, kai jie Berly
ne lauke vizų į Lietuvą. Antra
sis vyko kartu su savo kongr. 
Christopher Cox į Lietuvą ir vi
siems pasitarnavo kaip vertėjas 
ir palydovas. 

Socialinių reikalų tarybos j 
pirmininke pristatė naują tary
bos narių sąrašą patvirtinimui. 
Birutė Jasaitienė — pirmininkė, 
nariai: Linas Norusis, dr. Pet
ras Kisielius. Julija Šaulie
nė, Juozas Žygas. Patarėja 
socialiniams reikalams: prof. dr. 
Regina Kulienė. Teisinis pa
tarėjas Saulius Kuprys. Socia
linių reikalų tarybos leidžiamas 
žurnalas „Pensininkas" susi
laukia didelio susidomėjimo iš 
skaitytojų. Socialinių reikalų 
tarybos darbams paremti kovo 
24 d. vakare buvo vakarienė 
Seklyčioje. Dalyvavo maždaug 
100 socialinių darbų rėmėjų. 

va landas budėjo būstinėje, 
atsakydami telefonus ir pan. 
Tuo būdu Asta Banionyte galėjo 
l anky t i s k raš to valdybos 
posėdyje Chicagoje. palikdama 
Washingtone savo asistentą 
Dar ių Sužiedėlį su ta lka . 
Chicagoje dr. Jolita Kisieliū-
tė-Narutienė ir Indrė Baužai 
tė-Šemogienė praleido daug 
valandų beruošdamos Chicagos 
ir apylinkių kongresmanų sąra
šus (ypač miestelių ir priemies
čių, kur gyvena lietuviai), būs
tinių telefonų numerius ir pa
vyzdinį laišką, prašantį šių 
išrinktų asmenų pagalbos ir 
paramos Lietuvai. (Kopijos jų 
paruošto sąrašo - laiško buvo 
dalinamos įvairiuose Chicagos 
ir apylinkių lietuvių rengi
niuose ir minėjimuose,, ypač 
kovo 25 d.). 

Būstinių p a s k i r t y s 

JAV LB krašto vaidybos būs
tinė Chicagoje labiau stengėsi 
painformuoti JAV LB apygardų 
ir apylinkių valdybas apie 
reikiamą akcija jau nuo kovo 10 
d. Išsivystė FAX t i n k l a s . 
Skambinimai iš norinčių turėti 
pasikalbėjimus toliau buvo nu
kreipti į krašto valdybos narius 
ar kitus asmenis. Iš čia buvo 
siunčiami sveikinimai į Lietuvą 
naujai Lietuvos valdžiai. 

Washingtono būstinė palaikė 
ryšius su kitomis įstaigomis 
Washingtone: Amerikos Balsu. 
Lietuvos pasiuntinybe. Lietuvių 
Informacijos centru ir pan. 
K o n t a k t a s t a i p p a t buvo 
palaikomas su valdžios įstai
gomis. Buvo sekamos rezoliu
cijos, l ieč iančios Lietuvą. 

Palaikomi ryšiai su Lietuvą 
lankiusiais kongresmanais, ste
bima, kas pasirašė kongres-
mano Durbin ir Miller parašytą 
laišką prez. Bushui apie 
Lietuvą. 
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kitus. Jei Lietuvos nepriklau- tuvių ir kitu. JAV bes *a'i vest 
somybe pilnai pražydės, reikės kitas šalis. Lietuva kuri girdėti 
Lietuvai draugų — išeivijos lie mūsų balsus. 

„Washington Pos t" 
skelbimas, „Dovana 
Lietuvai" i r vienybė 

Arvydas Barzdukas posėdyje 
paskelbė, kad vieno geradario 
dėka ,,\Vashington Post" laik
raštyje kovo 27 d. turės pasi
rodyti pilno puslapio skelbimas 
apie Lietuvą, kaip jai galima 
padėt i , prašymai aukot i 
„Dovana Lietuvai". Puslapio 
šonuose nupiešta geležinė tvora 
(,,barbed wire") ji labai 
efektingai apjuosė skelbimo 
žodžius. Jau po skelbimo pasi
rodymo į krašto valdybos būs
tinę Chicagoje prasidėjo skam
binimai su klausimais apie Lie
tuvių Bendruomenę, atplaukė 
čekiai aukomis „Dovana Lietu
vai" fondui ir pan Fonde «iuo 
metu maždagu 90.000 doi. Tai 
atrodo yra didelė suma. bet 
paskyrimų nemažai. Pagalba 
Lietuvai šiomis dienomis tai ne 
v;en FAX mašinų siuntimas, 
bet teisinių ir ekonominių pa
tarėjų ir žinių siuntimas į Lie
tuvą, pagalba humanitarinius 
darbus dirbančioms Lietuvos or
ganizacijoms ir pan 

Kongr. Durbin savo įvairiuose 
pasikalbėjimuose pabrėžė 
svarbą, kad lietuvių visuomenei 
reikia vieningai susiburti, susi-
organizu' ti. Reikia žinoti, kurie 
pol i t ikai -emia Lietuvos 
reikalus stengtis prikalbinti 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Buffalo, N.Y. 

REZOLIUCIJA UŽ 
LIETUVIUS 

Šviet imo r e ika l a i 

Net mažieji l i t uan i s t in ių 
mokyklų mokiniai reaguoja į 
Lietuvos įvykius: rašo laiškus 
spaudai, televizijos stotims, pre
zidentui, kitiems valdžios parei
gūnams. Lituanistinėse mokyk
lose taip pat rašomi atvirutės ir 
laiškai Lietuvos mokiniams. 
Mokyklos įvairiai paminėjo Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimą mokiniams supran
t a m o m i s p rog ramomis . Po 
pasku t in io k raš to valdybos 
posėdžio Šv ie t imo t a rybos 
pi rmininkė Regina Kučienė 
apsi lankė dviejose li tuanis
tinėse mokyklose: Los Angeles 
ir St. Petersburge. Ji turėjo 
progą pasitarti su mokyklų ve
dėjais ir mokytojais. Mokyklos 
jvertina jos atvežtus Švietimo 
tarybos leidinius, jei kurį nors 
nebuvo matę. Švietimo taryba 
neseniai sužinojo, kad Maskvoje 
dirba maža lietuviška mokyk
lėlė su 20 mokinių. JAV ir Pa-

Visuomeninia i re ikala i 

Visuomeninių reikalų tarybos 
p i rmininkas Arvydas Barz
dukas palaiko glaudžius ryšius 
su JAV LB krašto valdybos būs
tine Washingtone. Jis pranešė, 
kad teks praplatinti Visuo
meninių reikalų tarybos narių 
eiles, įtraukti kitus į šį labai 
svarbų darbą. (Keli nar ia i 
išsikėlė iš Washingtono ar pan. 
ir nebegali prisidėti prie tokios 
veiklos). Netrukus bus praneša
mos šių naujų narių pavardės, 
gavus jų sutikimus ir gavus 
patvirtinimą. 

Būs t inės Chicagoje ir 
Wash ing tone 

Daug darbo ir koordinavimo 
pareikalauja dvejų būstinių 
išlaikymas — Chicagoje ir Wa-
shingtone. Po kovo 11d. abi būs
t inės pergyveno telefoninių 
skambinimų ir FAX siuntinių 
antplūdį, ką bekalbėti apie 
svečius, laiškus ir darbus! Vė
liau Lemonte^L, įsisteigė Lithu-
anian Hotline būstinė, kuri 
atsakinėjo į lietuvių publikos ir 
kitų klausimus. Tai Lemonto 
Lietuvių Bendruomenės narių 
ir kitų ten gyvenančių lietuvių 
iniciatyva. JAV LB kraš to 
valdybos iždo ir kitų organiza
cijų finansinės paramos dėka ši 
(tikriausia laikinoji) būstinė 
galėjo patenkinti klausimus, 
informacijai apie demonstra
cijas Chicagoje ir VVashingtone, 
vėlyviausias žinias iš Lietuvos 
ir pan. 

Savanor ia i , t a lk in inka i 

Washingtono ir Chicagos būs
tinės susilaukė savanorių pa
galbos. Čia minimi tik du pavyz
džiai Washingtono būstinėje 
savo universi tetų atostogas 
praleido Jonas Alšenas ir Stefa 
Alšėna i tė -Urban . J i e i lgas 

nebūtų sektinas pavyzdys ir 
kitiems šio krašto miestams? Ta 
proga lietuviška vėliava buvo 
iškelta ties miesio savivaldybės 
dangoraižiu keletą dienų. 

M.A. 
Šių metų kovo 27 d. Buffalo 

miesto Common Council (miesto A t h o l , M a s S . 
taryba) priėmė rezoliuciją, 
skatinančią prez. G. Bushą pri- Lietuvos Vyčių 10 kuopa su 
pažinti demokratiškai išrinktą kun. Juozu Jurgelioniu surengė 
bei lietuvių tautai atstovaujantį pamaldas už Lietuvą kovo 22 d. 
prez. Vytautą Landsbergį teisė- Šv. Pranciškaus bažnyčioje. 
ta nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos vyriausybe. Rezo 
liuciją pateikė Eugene M. 
Fahey, daugumos leaderis, ir 
David A. Franczyk, narys, ir ji 
buvo vienbalsiai priimta visų 
kitų tarybos narių. (Prie ruošos 
labiausiai prisidėjo Joseph 
Golombek. I aderio padėjėjas) 

Paprastai rezoliucijas skelbia 
miestų galvo- (merai) tik nepri
klausomybe- švenčių proga, o šį 
kartą platesni amerikiečių 
sluoksniai r* igavo į ypatingus 
įvykius I k•' avoje ir parėmė 
lietuvių tr šk imus . Ar tai 

Athoie. kur atsilankė pora 
šimtų žmonių. Kun. Jurgelionis 
pasakė gražų ugningą pa 
mokslą, liečiantį Lietuvą ir da
bartinę jos krizę. Jis ragino 
visus rašyti laiškus ir paskam
binti savo atstovams valdžioje. 
Vietinė spauda gražiai aprašė 
pamaldas ir beveik kasdien 
aprašo naujausius įvykius Lie
tuvoje. 

Vyčiu kuopa turės Velykų 
bufetą ir Velykų žaidimus per 
balandžio 25 dienos susi
rinkimą. 

Koresp. 

Prie '.ietuv.i- vėliavos kairėje stovi Milda Norkūnaite-Newman. Buffalo 
LBpirminink. M dešinėje miesto tarybos daugumos i adąs Eugene M Fahey, 
aplink kiti I : mariai ir David A Franczvk (M akiniais). 

A.tA. 
Dipl. inž. JURGIUI DAMUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo dukrą ONUTE 
FIELDING ir visą jos šeimą. Jurgio seserį MARIJĄ 
ir g iminai tę ANTONIJĄ KLIORIENE. 

Julija ir Juozas Navakai 
Julija ir Denis Stork 
Jonas Navakas su šeima 

Mylimam Draugui 

mirus, 
RENE 

A.tA. 
inž. JURGIUI DAMUI 

mūsų mylimai jo dukrai ONUTEI jos vyrui dr. 
dukra i tėms 

gilią užuojautą. 

j Texas 

ir visiems giminėms reiškiame 

Nuliūdusi Skaudžių šeima 

A.tA. 
ANTANUI MAŽEIKAI 

mirų- o seimai ir broliui VYTAUTUI su šeima 
nuoš: ią užuojautą reiškiame 

St. Petersburgo „Žibinto" 
rtOsicrt ir nktnruv 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

46054)7 South Hermitage 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 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., C h i c a g o 
Telefonas - (1-312) 476-2345 

1410 So. 50th A ve. . C ice ro 
Telefonas (708) 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir S Ū N Ū S 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th S t r e e t - Tel . (1-312) 737-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Tel . (708) 974-4410 

9236 S. R o b e r t s RH. - T r l . (708) 130-5700 

Į 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero. Illinois 

Telefonas - (708) 652-1*9 
Sally Don aid M . Ir 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BF.I PRIF.MIKS< !COSK 
Tel . (708) 652-5245 
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x Gene B a u ž i e n ė parašė 
laišką, prašydama Amnesty In
ternational pagalbos suimtiems 
lietuviams kareiviams. Įstaiga 
pranešė, kad kovo 27 d. gen. 
sekretorius parašė laišką Sovie-
tų-Sąjungos vyr. kariniam pro
kurorui A F. Katusen, primin
dama, kad ji jau seniai spaudžia 
Sovietų Sąjungą {vesti civilinį 
karinės prievolės atlikimo būdą. 
Kadangi d a r to nėra ta i 
suimtuosius lietuvius laiko sąži
nės kaliniais ir reikalauja jų 
išlaisvinimo tuojau. 

x Šv. Kryžiaus ligoninėje 
šiaurinėje koplyčioje bus balan
džio 11 d., trečiadienį, 7 vai 
vak-,ve;>kinis koncertas, vado
vaujamas prel. Joseph Mrocz-
kowski. Grupė giedos Velykų 
giesmes. 

x P a t i k s l i n i m a s . Pasikal
bėjimą Danville laikraštyje 
davė to miesto gyventojos 
Josephine Bednard ir Bernice 
Jessup (Stulginskaites) apie 
savo dėdę A Stulginskį, o ne dr. 
Aldona Juozevičiene. Apie ją 
kalbėjo minimos autorės, kaip 
apie A. Stulginskio dukterį. 

x „Žynys" , Colorado Lietu
vių Bendruomenės skyriaus 
biuletenis, išėjo iš spaudos. 
Biuletenyje aprašoma Colorado 
lietuvių veikla ir duodami tos 
veiklos pianai ateičiai. Tvarko 
ir užsakymus priima Arvydas 
K Jarašius arba Juozas Kalėda. 

x Alex Krauja l i s iš St. Pe-
tersburg. Fla.. užsisakė 8 kny
gas „Lithuania my Heritage", 
kur ias į t e i k s savo gimi
naičiams. Ši knyga yra anglų 
kalba, 400 psl., 1300 iliustra
cijų, pateikia pagrindines žinias 
apie Lietuvą. Ypatingai tiems, 
kur ie maža i supran ta 
lietuviškai, bet nori sužinoti 
apie savo tėvų kraštą. Leidinį 
paruošė Vladas Vijeikis. Knyga 
galima užsisakyti ..Drauge". 

x Zita ir J o s e p h Pe tka i , 
Seattle, Wa.. lankėsi Chicagoje, 
ta proga užsuko į „Draugą", įsi
gijo naujausių leidiniu, o už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
paaukojo 20 dol. Nuoširdus ačiū. 
Zita Petkienė yra nuolatinė 
mūsų bendradarbė. 

x Jaunųjų dailininkų meti
nė dailės p a r o d a Čiurlionio 
galerijoje. Chicagos Jaunimo 
centre. Atidarymas balandžio 
20 d.. 7:30 v.v Paroda veiks iki 
balandžio 29 d. Visi kviečiami 
dalyvauti parodos atidaryme. 

(sk) 

x R a m u n ė M. Migl inas ir 
J o s e p h Sva ra s „Sun-Times" 
balandžio 9 d. laidoje parašė 
laiškų skyriuje, kad Amerikos 
prezidentas G. Bush, kuris 
kalba apie TV Marti į Kubą ir 
apie nepripažinimo politiką, ne
gali dabar pripažnti Lietuvos, 
kai ji nusikratė vergija ir pasi
skelbė nepriklausoma. 

x I g o r Krupinov , Sovietų 
ambasadoriaus pirmasis sekre
torius, kalbės Nahro konfe
rencijoje Radisson — Star Plaza 
viešbutyje, Merilleville, Ind., 
balandžio 18 d. (ne balandžio 11 
d.), trečiadienį, 6:30 vai. vak. 
Būtų gerai, kad ir lietuviai daly
vautų su klausimais. 

x „El ta" , Information Bulle-
tin, Nr . 2, išėjo iš spaudos. 
Šiame numeryje aprašomi Lie
tuvos Sąjūdžio kandidatai į 
Aukščiausią tarybą, rinkimai, 
veiklos ir politinių gairių pro
grama. Taip pat yra daug 
informacijos apie lietuvius ir 
Lietuvos Nepriklausomybe. 

x J o n a v o s ke tv i r tos vidu
r inės mokyk los mokiniai ir jų 
vadovė norėtų susirašinėti su 
Amerikos mokinia is 10-12 
metų amžiaus. Galima rašyti 
lietuviškai ir angliškai. Ad
resas: Gražina Boreišaitė, Sp. 
Revoliucijos 8-30, Jonava , 
Lithuania. 

x J u o z a s Naikelis , Omaha, 
Nebraska, .,Draugo" garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsdamas prenumeratą, pridėjo 
80 dol. dienraščio palaikymui su 
p r i e r a š u : „Dėl daba r t i n ių 
įvykių tėvynėje noriu Ju s pa
sveik in t i giesmės žodžiais: 
, Duok ir mums šviesos tavos, 
vartuos tekančios aušros '! Ačiū 
už puikų laikraštį". Nuoširdus 
ačiū už gražius žodžius ir auką. 

x Dr . Alfonsas S tanka i t i s , 
Wethersfield, Conn., mūsų gar
bės prenumeratorius, rėmėjas, 
a t s i u n t ė mokest į už dvi 
prenumeratas su 30 dol. auka ir 
prierašu: „Prisiunčiu dviejų 
prenumeratų mokestį ir svei
kinu visus .Draugo' spaudos 
da rbuo to jus , l i nkėdamas ir 
toliau sėkmingai informuoti ir 
jungti plačiame pasaulyje išsi
sklaidančius lietuvius tautos 
laisvės atgavimo darbuose". La
bai dėkojame už linkėjimus ir 
auką. 

x Seklyčia Velykose, balan
džio 15 dieną, sekmadienį ren
gia Velykų ryto pusryčius. Mar
gučiai, velykiniai valgiai ir kiti 
skanumynai laukia visų. Iš 
anksto registruotis Seklyčioje. 

x Nelė ir Arvydas Paltinai, 
Margučio pakviesti, balandžio 
29 d. Jaunimo centre atliks nau
jai paruoštą estradinių dainų 
programą. Visi kviečiami at
silankyti. Bilietai iš anksto gau
nami Margutyje ir Vaznelių 
parduotuvėje. 
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Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2MU \> 63 St., Chicago, IL 60629 

T>1 H-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd., lockport. It 60441 

Te! (7081 301-4966 
\alard,>s pa^al '.užtarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
624" S Kedzie -Vvenue 

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

Darbo va", nuo 9 iki 7 vai vak 
š?*ta>i u v • iki 1 va! d 

A D V O K A T A S 
V v t e m * Lietuvninkas 

•=^. W. 6<»th Street 
Cbcago, II hOb2<* 

Tel. (1-312) 778-0800 
• • Kasdif Q 6 vai vak 

Se<taoi«.riais ir vakarais 
t M pagal ^uMta:im<» 

S T l ADVOKATAS 
TZTALGIRDAS R OSTIS 
"-—j01 K Ogden 4ve. . Ste. 1H-2 
Z.JZ Hin»d».l*-. II. ««521 

TV1. 7Wi 325-3 i 57 
Vai'indos pagal susitarimą 

x Š. C. Užgir is , Highland 
Park, 111., atsiuntė 25 dol. auką. 
Per mūsų bendradarbį J . Kojelį 
P. Janula i t i s paaukojo taip pat 
25 dol. Labai dėkojame. 

x D a r i a u s ir G i r ėno klu
b a s , Detroit, Mich., per mūsų 
bendradarbi A. Grinių atsiuntė 
20 dol. auką. Lith. Scout Asso-
ciation, Livonia, Mich., atsiuntė 
15 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Tik pa l iesk r ankenė l ę , ir 
„Ka lba Vi ln ius" . 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 P a r d u o d a m e Lietuvoje 
a u t o m o b i l i u s : Taur i j a — 
2.500dol., Lada 2106 - 3.300 
dol.. Lada 2107 - 3.700 dol., 
Lada 2108 - 3,300 dol., Lada 
2109 - 3,700 dol , Maskvičius 
2141 - 3.700 dol. Volga 24-10 
- 6,500 dol. Taip pat keičiame 
p in igus a u k š t u s a n t y k i u . 
Skambin t i : 708-839-5557. Tei
r a u t i s Arūno . 

(ski 

x Pa t r i a dovanin ių p rek ių 
ir e lektronikos pa rduo tuvėse 
Chicagoje ir St. Petersburg 
Beach. F L , rasite lietuviškų 

- prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų, Lietuvoje pagei
daujamų, reikmenų dideli pasi 
rinkimą Priimam užsakymus 
ir iš kitų miestų. Siunčiame 
prekes j Vilnių kargo-oro lini
ja . Tel. 312-778-2100. 

(sk) 

x J A V J a u n i m o sąjungos 
v a l d y b a praneša, kad JAV 
visuotinis narių suvažiavimas 
yra šaukiamas ir įvyks šeš
tadienį , gegužės 5 d. Wa-
shington, D.C., politinio semina
ro pabaigoje. Suvažiavimo 
tikslas yra pristatyti JAV J.S. 
dvejų metų veikios apyskaitą, 
išrinkti naują JAV J.S. valdybą 
ir išklausyti pristatymo apie 
ateinantį VII Pasaulio Lietuvių 
jaunimo kongresą, kuris bus 
P ie tų Amerikoje (žiema 
1991-1992). Dėl informacijos 
bei užsiregistruoti prašoma 
skambinti Pauliui Mickui — tel. 
301-864-5126. 

x A. a. istorikui Vincui Liu-
levičiui mirus , jo sūnui dr. 
Arūnui ir marčiai dr. Aušrelei 
p r a š a n t , „Draugo" siunti
nėjimas buvo sustabdytas, o 
likutis — prenumeratos 35 dol 
kaip auka buvo palikta „Drau
gui", nes velionis daugelį metų 
buvo dienraščio bendradarbis, 
rėmėjas ir skaitytojas. 
Nuoširdus ačiū. 

x A. a. inž. Vytautui Pavil-
čiui š.m. vasario 25 d. sueina 25 
metų mirties sukaktis. Prisi
mindami šią sukaktį, Ona Pa-
vilčienė ir šeima skiria „Drau
go" dienraščiui 50 dol. auką. La
bai dėkojame. 

x Mar i ja Korsakas , Troy, 
Mich., V. Ignaitis, Toronto, 
Kanada, Vytas Petrulis, Li
vonia, Mich., R. ir R- Kontrimai. 
Mission Viejo, Cal., Anelė Kne-
zėnas, New Britain, Conn., D. 
Polikaitienė. Westlake Vlg., 
Cal., Anthony ir Vilią Marcher-
tai, Dovvners Grove, 111., už kalė
dines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 25 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

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

(sk) 

Demonstracija 
Piešė Simona Pul ikai tė , Marquette Parko lit. m-los 8 sk. mok 

x J A V LB Kultūros Tary
b a dėkoja GT International fir
mai ir Algiui Grigui už fi
n a n s i n ę paramą reng ian t 
virtuozo pianisto Povilo Stra
v insko rečitalį . Mecenatu 
parama įgalina mūsų kultūnnę 
veiklą. Nuoširdžiai dėkojame. 

(sk) 

x KASOS Liet. Fed. Kredi
to Unijos Čikagos skyriai 
ve iks iki 2 v.p.p Didįjį Penk
tadienį , balandžio 13 d. Hicko-
ry Hills skyrius bus uždarytas 
visą ta dieną. KASA linki vi
siems linksmų šv. Velykų! 

(sk) 

x M A I S T O D E F I C I T A S 
LIETUVOJE! Prieš išvykdami 
aplankyti savo artimuosius Lie
tuvoje nepamirškite 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. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apvlinkėse Skambinkite 
R E MAX RF.ALTORS. Rimas 
S tankus , tel. (312> 586-5959 ar
b a (708) 42.V7161. 

(sk) 

A. Kašiubienė 

ČIA UŽ MARIŲ 

Čia už marių, už kalnų, 
Tave. Lietuva, menu. 
Tu šalis mano graži, 
Taip girdėjom mes maži. 

Šiandien vėliavą keliu, 
Stiebu aukštu kiek galiu, 
O pažvelgęs į spalvas, 
Siekiu laisvės Tau ir aš. 

Nors dar jaunas aš esu, 
Šalies vargą suprantu. 
Žus ta priespauda baisi, 
Jei vieningi bus visi. 

UUCIPIERLAUS K E L I O N Ė 
l GOLGOTĄ 

(Legenda) 
(Tęsinys) 

Pradėjus Viešpačiui Jėzui silp
nėti ir besiartinant mirt ies 
valandai, velniai, lyg kokie 
juodvarniai apsupo kryžių ir 
laukė, kada Jėzus nustos kvėpa
vęs. Už tokią jų drąsą Dievas 
velnius nubaudė Visi neteko 
regėjimo (apako1, pasiliko ore be 
jokios tvarkos skrajoti, lyg 
šikšnosparniai, nebegalėdami 
Jėzaus matyti ir pagriebti Jo 
sielą. 

Apakę velniai daužėsi į kryžių 
ir kaip drugiai, nuo meile de
gančio Jėzaus į ka i t u s io 
kryžiaus, nusvilo nusidegino) 
sparnus ir krito staugdami, 
keikdami į pragarą prie paties 
Liucipier iaus kojų te i s in
damiesi. 

— Nematome Jo Nieko ne
bematome... Jis mus apakino!.. 

Liucipierius laba; supyko ant 
velnių. Išskėtė savo sparnus, su
rietė nagus ir žaibo greitumu 
nulėkė ant Golgotos kalvos, įsi
kabino į pačią kryžiaus viršūnę 
ir kaip vanagas laukė, kada 
galės Jėzų Krist u >u kūnu ir 
siela nusinešti į pradarą. Jėzaus 
kūnas buvo stipria: vinimis pri
kaltas prie kryžiaus. Liucipie
rius iš pasiutimo rirrhėjo, griežė 
savo velniškais dar.; :mis. tupė
damas virš Krist;;,;- ,-alvos. Vis 
tiek lauke nenustodamas vilties 
pagriebti Jo siela Pagaliau Jė
zus paskutini kartą pakėlęs akis 
aukštyn atsiduso :r pasakė; 

— Tėve, į Tavo rankas atiduo
du savo sielą!... 

L A I S V Ė S T R O Š K I M A S 

Lietuviai nori atgauti savo 
n e p r i k l a u s o m y b ę ir savo 
tikėjimą. 

Po Antrojo pasaulinio karo, 
komunistai atėmė visas lietuvių 
teises: lietuviai prarado savo 
politines teises. Prarado teisę 
va ldy t i savo kraš tą , teisę 
kalbėti savo gimtąja kalba. 
\a ldyt i savo finansus ir teisę 
praktikuoti savo religiją. 

Mokyklose Lietuvos istorija 
nebuvo leidžiama mokyti. Buvo 
brukama rusų kalba ir ko
munistų ideologija. Daug lie
t u v i š k ų knygų ir Šven t a s 
Raštas buvo draudžiami skai
tyti. Bažnyčios buvo uždarytos 
ir už laisvę kovojantys žmonės 
— kunigai ar partizanai, buvo 
kalinami kalėjimuose arba iš
siųsti į Sibirą. Komunistai sten
gėsi sunaikinti lietuvišką dva
sią. 

Dabartinėje Lietuvoje žmonės 
stengiasi atgauti savo teises ir 
savivaldą. 

Kai kurios teisės buvo su
grąžintos. Lietuviška vėliava 
buvo iškabinta sostinėje ir lie
tuvių kalba buvo paskelbta ofi
cialia kalba. Katedra buvo ati
daryta ir leidžiama žmonėms 
melstis. 

Šie pasikeitimai Lietuvoje 
eina į gerąją pusę. Ir gal vieną 
dieną pasibaigs priespauda ir 
l ietuviai a tgaus visas savo 
teises. 

Eugeni ja Ambroza i ty tė , 
Toronto Maironio aukšt . lit. 

m-los mokinė 'Jubiliejinis 
leidinys) 

Red . Nors Lietuva pasiskelbė 
laisva ir nepriklausoma vals
tybe, bet priespauda nepasi
baigė ir lietuviai dar savo teisių 
neatgavo. Maskva savo grobio 
nenori atiduoti. 

PAMOKA APIE LAISVĘ 

Mūsų mokytoja atėjusi į klasę 
pranešė, kad ši pamoka bus 
pašvęs ta L ie tuva i . Mes 
kalbėsime apie Lietuvą ir jos da
bartinę padėtį. Pirmiausia pasi
meldėme. Paskiau mokytoja 
papasakojo, kaip jos šeima buvo 
priversta pasitraukti į Vakarus. 
Ponios Jautokienės pasakojimas 
prasidėjo nuo Kybartų (visai 
netoli Vokietijos sienos). Ten 
buvo viena didžiausių Lietuvos 
geležinkelio stočių. 1944 m. 
liepos 31 dienos vakarą trau
kinys pajudėjo. Toliau pasako
jo, kaip lietuviai, dideli ir maži, 
verkė palikdami tėvynę. Šį liūd
ną momentą mokytoja gerai 
atsiminė, nors tada ji buvo dar 
maža mergaitė. Dar pasakojo, 
kaip vargingai gyveno karo 
metu Vokietijoje. Ten kaime 
gyvenantys lietuviai apsidžiau
gė ir sveikino tankais atvykusią 
Amerikos kariuomenę į Bava
riją. Savo pasakojimą mokytoja 
užbaigė gyvenimu pabėgėlių 
stovykloje. 

Po to kiekvienas mokinys 
pasisakė, kaip sutiko žinią, kad 
Lietuva dabar vėl laisva. Kalbė
jome apie 1990 m. kovo 11d. iš
rinktą Lietuvos prezidentą 
Vytautą Landsbergį (jo tėvas 
laisvoje Lietuvoje save vadino 
Žemkalniu-Landsbergiu) koks 
jis žmogus, kuo domisi ir už ką 
kovoja. Mes aiškinomės 1918 m. 
vasario 16 d. atgaivinimą, kad 
Lietuva nepasiskelbė nepri
klausoma, bet atgaivino 1918 
m. Vasario 16 d. nepriklau
somybės aktą. Pamoką užbai
gėme skaitydami Mažosios Lie
tuvos himną „Lietuviais esame 
mes gimę..." 

Simona Pulikai tė , 
Marąuette Parko lit. m-los 

8 sk. mokinė 

GALVOSŪKIO NR, 117 
ATSAKYMAS 

Meno muziejaus kataloge 
buvo toks paveikslo paaiški
nimas: „Keturi vyrai žiūri į 
šulinį". 

GALVOSŪKIO NR. 119 
ATSAKYMAS 

I Jėzaus pamokslus susirink
davo labai daug žmonių. Jeigu 
jis būtų tarp žmonių, Jį matytų 
ir girdėtų t ik aplink J į stovin
tieji žmonės, o toliau esantieji, 
nematytų gal ir silpnai girdėtų, 
įlipęs į laivą, Jis matė visą mi
nią, minia ir Jį matė. Panašiai 
kaip mūsų laikų kalbėtojai 
daro. Užsilipa ant scenos ar kito 
paaukštinimo. 

GALVSŪKIO N R . 120 
ATSAKYMAS 

Skaitmenimis užrašytas skai
čius: 23,003,018. 

GALVOSŪKIS N R . 136 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

(Bus daugiau) 

Gyvenk, kaip gali, o ne kaip 
nori. 

Nėra grinčios (trobos) be 
dūmų. 

Ilgas iešmas greitai lūžta. 
Už vieną luptą du neluptu 

duoda. 
Alkanam ir sausa duona už 

medų skanesnė. 
Juoda duona — ne badas, 

stora danga — ne nuogas. 
N e t i n g ė d a m a s ka lėdos i , 

valgysi duona kaip pyragą. 
Turškias kai antis po vandenį. 

SPAUDOS DRAUDIMAS 

Rusijos okupacijos metu 1864 
m. rusų gubernatorius Murav
jovas išleido įstatymą, uždraus
damas veikti lietuviškoms mo
kykloms. 1865 m. rugsėjo mėn. 
6 dieną Kaufmanas uždraudė 
lietuviškas knygas spausdinti 
lotyniškomis raidėmis. Taip pat 
uždraudė lietuviškas knygas 
skaityti ir platinti. 

Pirmas žmogus, kuris pradė
jo kovą už spaudos laisvę, buvo 
vysk. Motiejus Valančius. J is 
siuntė kunigus į Tilžę, kad or
ganizuotų lietuviškų knygų 
spausdinimą. Knygnešiai slap
tai ten vykdavo ir išspausdintas 
knygas per sieną gabendavo į 
Lietuvą. Knygnešių buvo ne
mažai. Daug jų nukentėjo, sė
dėjo kalėjimuose ir buvo išvežti 
į Sibirą. Prūsijoje buvo išspaus
dinta daugiau knygų, negu 
anksčiau. 

1883 m. dr. Jonas Basana
vičius įsteigė laikraštį „Aušrą". 
Tas laikraštis ir kiti (jų buvo 
daugiau) kėlė savo k ra š to 
kalbos meilę, stiprino tautiečius 
tautiškai ir kultūriškai. įtraukė 
jaunimą į Lietuvos bendrą 
darbą. 

1904 m. rusai, matydami, kad 
tuo būdu negalės l ietuvių 
surusinti, spaudos draudimą at
šaukė. Aš, gyvendamas Ameri
koje, galiu laisvai skaityti 
spaudą, parašytą bet kokia 
kalba. Aš įver t inu savo 
„šaknis" bei spaudą, dėl kurios 
mūsų protėviai tiek daug kovo
jo ir sėdėjo kalėjimuose. 

Gintaras D ū d a , 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los 8 sk. mokinys 
(Jubiliejinis metraštis) 

Julytė pavargus užmigo ir 
sapnavo šį sapną, kur is atvaiz
duotas piešinėliu. Pamėginkite 
sukurti pasakėlę. į kurią įeitų 
visi šitie nupiešti dalykai. Ši 
pasakėlė ir atvaizduos Julytės 
sapną. Už gražiausią pasakėlę 
10 taškų, o už trumpą ir papras
tą t ik 5 taškai . 

GALVOSŪKIS N R . 137 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Suskaičiuokite, kiek šiame 
piešinėlyje yra vėliavų? (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 138 

Kas pasakė ir k a m pasakė: 
. . Jūs dabar būsi te žmonių 
žvejai!" Pasiskaitę religinės 
literatūros, atsakykite j šį klau
simą. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 139 

Atlikite šį aritmetikos veiks
mą: 037037037037 x 3. (5 taš
kai) 

GALVOSŪKIS NR. 140 

Sakinį sudaro t rys žodžiai: 
veiksmažodis ir du daiktavar
džiai. Ar tokiame sakinyje gali 
būt i pažyminys? (5 taškai) 

file:///aldyti

