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Sovietų įstatymas, kad 
respublikos netaptų 

nepriklausomos 
Išstojimo tvarka neįmanoma įvykdyti 

Maskva . — Čia spauda at
spausdino Sovietų Sąjungos 
prez. M. Gorbačiovo pasirašytą 
įstatymą „Dėl respublikų išsto
jimo iš sąjungos". Skaitytojui 
gali būti įdomios tos taisyklės 
arba kaip ten vadinama ..me
chanizmas", kuriuo turi vado
vautis respublikos, norinčios 
būti nepriklausomomis. 

Turi te isę a ts iski r t i 
Kaip skelbia TSRS Konstitu

cijos 72-asis straipsnis, kiek
viena sąjunginė respublika turi 
teise išstoti iš TSRS. Naujasis 
įstatymas aiškina, kad tokiam 
žingsniui ji ryžtasi laisva savo 
tautų valia, kurią išreiškia 
referendumu (visuotiniu balsa
vimu). Referendumą sąjunginės 
respublikos Aukščiausioji Ta
ryba skiria savo iniciatyva ar
ba jei to reikalauja vienas 
dešimtadalis TSRS piliečių, 
nuolat gvenančių šios respub 
likos teritorijoje ir turinčių 
balsavimo teise pagal TSRS 
įstatymus. Beje. sąjunginėje 
respublikoje, kurios teritorijoje 
kompaktiškai gyvena naciona
linės grupės, sudarančios tos ar 
kitos vietovės gyventojų dau
gumą, jų referendumo rezulca-
tai susumuojami atskirai. 

Du t rečda l ia i piliečių 
Kaip paruošti ir surengti re

ferendumą, kaip nustatyti jo 
rezu l t a tus? Pas i rodo, ta i 
priklauso ne vien nuo pačios 
respublikos. Pavyzdžiui. TSRS 
Aukščiausioji Taryba, sude
rinusi su sąjunginės respublikos 
Aukščiausiąja Taryba, spren
džia, ar jos teritorijoje stebėtojų 
teisėmis dalyvauja ar ne Tarybų 
Sąjungos, sąjunginių ir autono
miniu respublikų, autonominių 
darinių įgaliotieji atstovai. 
TSRS Aukščiausioji Taryba 
gali. jei tai laiko būtinu, į 
respubliką balsavimo laikotar
piu pakviesti Suvienytųjų Na
cijų Organizacijos atstovus. 

Respubl ikos sprendimas 
išstoti iš TSRS la ikomas 
referendumo priimtu, jei už tai 
pasisako ne mažiau kaip du 
trečdaliai TSRS piliečių, tuo 
metu nuolat gyvenančių respub
likos teritorijoje ir turinčių 
balsavimo teisę. 

Teisėtas referendumas . . . 

Referendumo rezultatai pa 
teikiami TSRS Aukščiausiajai 
Tarybai. Kai nustatoma, kad jis 
surengtas teisėtai, šis klausi
mas perduodamas TSRS liau
dies deputatų suvažiavimui. O 
jei randama įstatymo pažei
dimų? Per tris mėnesius TSRS 
Aukščiausioji Taryba skiria pa 
kartotinį referendumą 

— Referendumo dėl išstojimo 
iš TSRS rezultatus ir gautus 
suinteresuotųjų pusių pasiū
lymus TSRS Aukščiausioji Ta
ryba per mėnesį išsiuntinėja 
visu sąjunginių ir autonominiu 
respublikų, taip pat autorfo 
minių darinių valdžios aukš
čiausiems organams — kad iš
studijuotų ir įvertintų dėl šio 
išstojimo galinčias kilti pasek
mes. 

Pe re inamas i s la ikotarpis 
Visą tą medžiagą vėliau 

nagr inėja TSRS liaudies 

deputatų suvažiavimas. TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos tei
gimu, suderinęs su išstojan-
čiosios respubl ikos Aukš
čiausiąja Taryba, suvažiavimas 
nus ta to pereinamąjį — ne 
daugiau kaip penkerių metų — 
laikotarpį, per kurį turi būti 
išnagrinėjami su išstojimu iš 
TSRS atsiradę klausimai. Tam 
laikotarpiui sudaromos bendros 
derinamosios komisijos. 

Pereinamuoju laikotarpiu TS 
RS Ministrų Taryba su išsto-
jančiosios respublikos vyriausy
be reng ia pas iū lymus dėl 
vals tybinių sienų, kar in ių 
objektų ir TSRS ginkluotųjų 
pajėgų dalinių, esančių minėtos 
respubl ikos teritorijoje, ir 
pateikia tai TSRS prezidnetui, 
TSRS Aukščiausiajai Tarybai, 
o paskui — TSRS liaudies 
deputatų suvažiavimui. Taip 
pat plačiai nagrinėjami ir spren
džiami nuosavybės bei mate-
rialinio-finansinio atsiskaitymo 
klausimai. 

Kaip aiškina naujasis įsta
tymas. TSRS piliečiams, gyve
nantiems išstojančiosos respub
likos teritorijoje, paliekama 
teisė rinktis pilietybę, gyvenimo 
ir darbo vietą. Išstojančioji 
respublika kompensuoja visas 
išlaidas, susijusias su piliečių 
persikėlimu už respublikos ribų. 
Įstatyme taip pat nemažai vie
tos skiriama ir nuostatoms, 
reguliuojančioms vienus ar 
kitus teisėsaugos bei teisėtvar
kos sferos dalykus. 

D a r ki tas r e fe rendumas ir... 
Paskutiniaisiais pereinamojo 

laikotarpio metais išstojančio-
sios respublikos aukščiausiosios 
valdžios iniciatyva gali būti 
surengtas dar vienas referendu
mas ankstesniam sprendimui 
patvirt inti . Pakartotinis re
ferendumas būtinas, jei to rei
kalauja viena dešimtoji čia 
nuolat gyvenančių TSRS pilie
čių dalis. Jei išstojimą iš TSRS 
tepatvirtina mažiau kaip du 
trečdaliai piliečių, ankstesnysis 
sprendimas anuliuojamas. Nau
jas referendumas gali būti 
rengiamas ne anksčiau kaip po 
dešimt metų. 

Jei daugiau kaip du trečdaliai 
piliečių ir pakartotiniu refe
rendumu remia išstojimą iš 
TSRS, tuomet TSRS Aukščiau
sioji Taryba sušaukia TSRS 
liaudies deputatų suvažiavimą, 
kad šis patvirtintų, jog baigtos 
nagrinėti abiejų pusių — TSRS 
ir išstojančios respublikos — 
pretenzijos. O jau tada priimami 
atitinkami sprendimai ir patai
sos TSRS Konstitucijoje. Res
publika laikoma išstojusia iš 
TSRS 
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Čekoslovakija entuziastiškai 
sutiko popiežių 

Ar bus Europa nuo Atlanto iki Uralo 

Popiežių Joną Paulių II pro garbt*s sargybą lydi Čekoslovakijos prezidentas Vaclovas Havelis. 
Popiežius ten išbuvo dvi dienas, visur minių sutiktas entuziastiškai. Čia jis paskelbė, kad kvies 
Europos vyskupų sinodą. 

Maskvos pasiūlymas 
Lietuvai j 

Mažeikių rafinerija uždaryta 

LITHUAMIA 
SOV1ET UNION 

0 «c«t ?00 

Mažeikiuose uždaryta alyvos apdir 
bimo įmonė 

Maskva. — Lietuvos vienin
telė alyvos apdirbimo įmonė 
užsidarė. Darbininkai buvo 
atleisti. Vyriausias inžinierius 
Albertas Ginbutas Mažeikiuose 
pareiškė, jog padėtis sparčiai 
blogėja visame krašte, nes fabri
kuose baigiasi dyselinė alyva ir 
dujų atsargos. 

Lietuvos ir Sovietų vyriau
sybių žmonės kalba, jog bus 
surastas sprendimas, tačiau 
visa tai tik spaudos konferencijų 
tema ir atvykusi Lietuvos dele
gacija leidžia laiką Maskvos 
viešbutyje, nes Kremlius nesu
tinka pradėti pasitarimų ir nori 
palaužti lietuvių nusistatymą, 
reikalaudami sugrįžti į prieš 
kovo 11 dienos statusą Lietuvo
je, praneša „New York Times" 
korespondentas iš Maskvos. 

Prez. Bushas vakar žadėjo 
pasitarti su Kongreso vadais ir 
paskelbti švelnų papeikimą, 
kad Sovietai Lietuvoje naudoja 
jėgą-

Maskvos s iū lymas 
Sovietų prezidento Gorbačio

vo pranešėjas spaudai pasakė, 
jog Kremlius pasiūlęs laikinai 
sulaikyti Lietuvos nepriklau 
somybės atstatymo deklaraciją, 
kuri buvo paskelbta kovo 11 d., 
ir nuo ši to t a š k o p r a d ė t i 
kalbėtis. Maskva nereikalau
janti formalaus a t šaukimo. 
..Mes nesakome, kad bū tu 
viskas atšaukta ir panaikinta, 
ką jūs priėmėte", pasakė pre 
zidentims kalbėtojas Arkadijus 
Maslenikovas. „Mes siūlome tik 
vieną dalyką — pradėti disku
sijas konstituciniu pagrindu". 
Tai reiškia — sovietų Konsti
tucija turi būti pripažįstama 
Lietuvoje ..O ka jūs dalysite su 
įstatymais ir deklaracija, kurią 
jūs priėmėte, tai j au jūsų 
dalykas", pasakė Maslenikovas. 

Lietuvių vyriausybes atstovai 
linkę daryti kompromisą, tačiau 
tik laikino moratoriumo pobū
džio, bet tai negali būti galutine 
sąlyga pasitarimams. Maskva 
sut inka, kad Lietuva būtų 
nepriklausoma, bet tiktai tomis 
sąlygomis, kurios buvo priimtos 
jau po to, kai Lietuva paskelbė 
savo nepriklausomybės atsta
tymo deklaraciją, tai yra po 
kovo 11d. (Prašome apie tą įsta
tymą ir sąlygas skaityti kanojo
je šio puslapio pusėje.) 

Pasi l ik imo į s t a tymas 
Lietuva, kaip ir Bstija ir Lat

vija, atsisako paklusti tam 
įstatymui, sakydaina. jog visi 
Pabaltijo kraš ta i buvo jėga 
užgrobti 1940 metai:-, todėl tei
siškai jiems neprivalu vykdyti 
o k u p a n t o Konst i tuci ją bei 
įstatymus. Pabalt įjo respublikų 
vyriausybės pareiškė, jog tas 
priimtasis įstatymas yra „ne-
išstojimo iš Sovietų Sąjungos 
įs tatymas, bet joje pasilikimo 
įs tatymas", nes ten tiek daug 
kliūčių, kad jas nugalėti nebūtų 
įmanoma. 

P r u n s k i e n ė s misi ja 
Lietuvos Respublikos ministe-

rė pirmininkė sugrįžo iš Nor
vegijos, Švedijos ir Danijos, kur 
ji su savo padėjėjais tarėsi del 
įvairių ekonominių sąlygų ir 
p ra šė tų kraštų paga lbos . 
Maskvos aerouo-te ji užsienio 
žurnalistams pasakė, jog nori, 
kad Lietuvoje, prie Baltijos 
k ran tu , tarptaut inės alyvos 
organizacijos pr įdėtų ieškoti 
a h v o s šaltinių, ^avo pasikal 
bėjime su žurna istais Pruns
kienė pasakė, jog Stockholmo 
banke at idarė 100,000 dol. 
sąskaitą, kurie >uvo gauti iš 
Europos Bendrumenės Inves
tavimo banko. 

Su tais pinigą - būtų galima 
g a u t i alyvos r i sdeš imčia i 
minuč ių , kur r e i k a l i n g a 
L i e t u v a i Bet Gorbačiovo 
kalbėtojas pas kė, jog dar 
neaišku, ar Kremlius leis. kad 
t a a lyva būtu p r i s t a t y t a 
Lietuvai i Kla pėdos uostą. 
Lietuvai šiuo nv tu alyvos dar 
užteksią porai savaičių. Prane 
šamą, kad M; -kva pradėjo 
total ine blokara ir sulaikė 
beveik visų medžiagų pris
tatymą. 

Brazausko 
Lietuvos Kom 

vadas ir dabar 
jeras Algirda> 
sireiške. jog L 
laikys prieš Mas 
embargo ir jis 
lamentą būti 
Maskvai. 

Tačiau Lietuv 
prez. Vytautas '.. 
reiškė, kad komj 
būt i daromi I 
Sovietų vyriaus-

s iū lymas 
mistų partijos 
nis viceprem 
• razauskas iš-
•Jtuva neišsi 
«vos vykdoma 
:>aragino Par 
nuola idesnių 

s Respublikos 
mdsbergis pa
šomi sai tegali 
k t a d a . kai 
bė sut iks atsi-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— „Los Angeles T imes" pra 
ėjusį sekmadienį atspausdino 
ilgą Vytau to Landsberg io 
straipsnį, kad Lietuva, t a s 
Baltijos kraštas, nesiekia įsteig
ti nepriklausomybe, bet atsta
tyti nepriklausomą valstybe, 
kurią neteisėtai yra okupavusi 
užsienio valstybė. Todėl laikraš
tis ir klausia, ..ar pono ir vergo 
ryšiai turėtų tęstis ir toliau". 
Dienraštis pažymi, kad Lands
bergio straipsnį į anglų kalbą 
išvertė Gintė Damušytė. 

— Londone apskaičiuota, jog 
praėjusį sekmadienį 136 kraštai 
dalyvavo minėdami Žemės die
ną įvairiausiais paradais ir 
mitingais bei kalbomis, kad 
Žeme būtų švaresnė žmonių gy
venimui. Ši diena buvo paminė
ta ir Lietuvoje, kai Vilniuje 
žmonės važiavo dvi rač ia i s 
protestuodami prieš oro ter
šima. 

— Jeruzalėje Izraelio vy
riausybė krikščioniškoje šio 
miesto dalyje pastatė žydams 
gyventi pastatus ir dėl to 
susilaukė didelio palestiniečių 
protesto. 

— Libano grobikai paleido 
viena amerikietį, kurj pagrobė 
prieš 39 mėnesius. Robert Pol 
hill buvo perduotas Sirijos pa
reigūnams Beirute ir atvežtas į 
Damascus aerouostą. Iš čia jis 
atskrido j Wiesbadena- kur yra 
gydomas ligoninėje, nes buvo 
labai nusilpęs. 

— Kijeve dešimtimis tūks
tančiu ukrainiečiu demonstravo 
protestuodami prieš Černobylio 
nelaime. įvykusią sprogus bran 
duolinei jėgainei prieš 1 metus. 
Bet ši demonstracija baigėsi 
mitingu už Ukrainos nepriklau 
somybę Dalyvavo maždaug 
70.000 ukrainiečių. 

— Chicagoje Roman Pucins-
ki, buvęs kongresmen>s. o 
dabar miesto tarybos narys, pa
reikalavo, kad rusai atlygintų 
nukankintųjų karininku šei
moms, kuriuos Sovietai sušaudė 
Katyno miške. ,,Vokiečiai su
mokėjo milijonus reparaciiomis 
po karo, kodėl rusai dabar 
negalėtu to paties padaryti 
bent dalinai atsilyginti nušau 
tųjų šeimoms". 

sėsti prie derybų stalo. 
Reuterio žinių agentua ka tik 

pranešė, jog Kazimierai Pruns
kienei viza įvažiuoti į Amerika 
gali būti išduota po viršūnių 
konferencijos datos. 

P r a h a . Praėjusį šeštadienį 
popiežius Jonas Paulius II su 
neslepiamu džiaugsmu važiavo 
Prahos gatvėmis ir kalbėjo, kad 
bus sujungta Europa ir kad 
komunizmas trupa kaip Babelio 
bokštas. Tik viena misterija yra 
likusi, kada ir kaip komunizmas 
žlugs. ..Šiandien", kalbėjo popie
žius, „mes stovime prieš vieno 
Babelio bokš to gr iuvės ius 
žmonijos istorijoje". 

Dešimtimis tūkstančių žmo
nių pasitiko popiežių įvažiuo
jantį } Prahos miestą, jo pirmąją 
kelionę Rytų Europoje po to, kai 
popiežius lankėsi savo gimtojoje 
Lenkijoje. Vėliau keli šimtai 
tūkstančiu žmonių sveikino po
piežių, atvykusį laikyti šv. 
Mišių netoli Vlatavos upės. 
Žmonės mėtė popiežiui gėles ir 
jis buvo labai patenkintas. Dar 
prieš 5 metus komunistinė vj -
riausyhė neleido popiežiui daly 
vauti čia pamaldose, o ir prieš 
5 mėnesius jo vizitas nebuvo 
įmanomas. 

P rez iden to žodis 
Čekoslovakijos prez. Vaclovas 

Havelis. sut ikdamas popiežių, 
išsireiškė: „Kad tai stebuklas", 
nes ir pats Havelis iš kalėjimų 
ir disidentų tapo krašto prezi 
dentu Meilės pasiuntinys at
vyko \ neapykantos ideologijos 
nuniokotą k raš tą . Gyvasis 

Mirė Vytautas Alantas 
Vytautas Alantas — rašytojas, 

beletr is tas ir dramaturgas , 
publicistas. Lietuvių Rašytojų 
draugijos ir Lietuvių Žurnalistų 
draugijos garbes narvs. po ilgos 
ligos balandžio 23 d mirė Det
roite. Laidojamas balandžio 26 d. 
Detroite. Velionis buvo gimęs 
1902 m birželio 18 d. Sidabrave. 
Naujamiesčio valsč. 1925-29 m. 
studijavo ir baigė Montpellier 
un ivers i t e tą Prancūzijoje. 

1930 34 m. buvo Eltos redak 
torius. 1934 39 m - „Lietuvos 
Aido"vvr redaktorius, 1941-44 
m Vilniaus Miesto Teatro di
rektorius. V. Alantas paliko 
gausų raštišką palikimą — 
publ i c i s t in ius s t r a ipsn ius , 
novelių rinkinius, dramos vei
kalus, romanus, monografiją, ei 
leraščių rinkinį. Jo prozos ir 
dramų stilius realistinis Scenos 
veikaluose V. Alantas daugiau 
šiai dėmesio kreipia į kovojan
čią lietuvių tautą. -Jo romanai 
glaudžiasi siejasi su vienu ar 
kitu Lietuvos praeities laiko 
tarpiu. Su jo mirtimi netenka 
me gabaus žurnalisto ir talen
tingo rašytojo 

civilizacijos simbolis atvyko į 
kraštą nuniokiotą necivilizuotos 
valdžios", kalbėjo Havelis. „Iš 
mūsų krašto dvasinis gyveni
mas buvo išguitas ilgiems 
dešimtmečiams. Aš turiu garbę 
būt i l i ud in inku t ok i am 
momente, kada ši žemė buvo 
pabučiuota dvasinio apaštalo". 

Viena E u r o p a 
Nuo pat pradžios šis popie

žiaus apsilankymas buvo labai 
jausmingas Popiežius visur 
kalbėjo čekiškai, įskaitant ir 
Čekoslovaki jos dvasiški ją 
Prahos katedroje įdomiausia 
tema buvo. kai jis pavadino 
Europą vienu kraštu nuo At
lanto iki Uralo „Vieninga 
Europa nebėra sapnas", pasakė 
popiež ius , kai j is kalbėjo 
rašytojams, artistams ir inte
l e k t u a l a m s Prahos pilyje, 

vyriausybes būstinėje. „Tai nėra 
u top in i s Vidur in ių Amžių 
prisiminimas. įvykiai, kurių 
liudininkais mes esame, šis tiks
las taip pat gali būti pasiektas". 
Europos praeitis yra krikščio
niška, pridėjo dar Paulius Jonas 
II. 

Nors neminėdamas komuniz
mo žodžio, popiežius sake, jog 
komunistai padarė klaidą šiame 
kontinente pajungdami kultū
rinį ir dvasinį g> vertimą materi
jai. Dievas gyvenime gali būti 
neigiamas tam tikrą laiką, bet 
jis negali būti paneigtas visą 
laiką. ..Noras kurti pasaulį be 
Dievo, parode, kad tai yra iliu
zija". 

Bet tuo pačiu popiežius įspėjo 
gimstančias naujas demokrati
jas Rytų Europoje, jog pašalinti 
komunizmą Europoje dar neuž
tenka, ir jei jis norima pakeisti 
sekularizmu. abejingumu, hedo
nizmu, praktiškuoju materializ
mu arba formaliu ateizmu, tai 
būtų maras Vakarams. 

Vyskupų S inodas 
Popiežius savo vizitą baigė 

sekmadienį Bratislavoje. Slo
vakijos sostinėje. Jis pagyrė kar
dinolą F. Tomasek, kuris visą 
laiką kritikavo komunizmą. Cia 
popiežius pranešė, jog jis su
kvies Europos vyskupų sinodą, 
kad būtų aptartas komunizmo 
žlugimas ir kartu iš to kylančios 
naujos problemos tautybėse, 
t u r i n t galvoje ir vokiečių 
susijungimą. Bažnyčiai svarbu 
esą. kaip atstatyti tautines 
bažnyčias, kurios komunistų 
buvo dešimtmečiais griauna
mos. Pavyzdžiui, Rumunijoje 
visai nežinoma, kiek ten yra 
katalikų, visai nežinoma, kiek 
ten yra kunigų, o situacija 
Ukrainoje yra dar blogesnėje 
padėtyje, pasakojo Vatikano 
spaudos d i r ek to r iu s dr. 
Navarro. 

KALENDORIUS 

Balandž io 25 d.: Morkus 
evangelistas Talmantas, Žad-
mantė 

Balandžio 26 d.: Klaudijus, 
Anakletas. Marcelinas, Dargai
te, Gailenis, Vilūne. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 5:51, leidžiasi 7:41. 
Temperatūra dieną 83 1., nak

tį 57 1. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. balandžio mėn. 25 d. 
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NAUJOSIOS VILNIOS 
SKAUTŲ VEIKLA 

Akyse vis dar stovi saulėta va
sa r a . Dzūkijos stovykla, 
linksma skautiška nuotaika. 
Esame dėkingi jums visiems, 
nepaga i l ė jus i ems laiko ir 
pastangų perduoti mums savo 
patyrimą, kuris buvo mums 
įdomus ir pasirodė aukšto lygio. 
Tokio lygio, tikriausiai, mes dar 
greit nepasieksime, nes. turbūt, 
pradžia visada sunki. 

Trumpai papasakosiu apie 
savo draugoves skautus. Naujo
joje Vilnioje skautai įsikūrė 
1988-jų metų rudeni, vieni iš 
pačių pirmųjų Lietuvoje. Mies
telyje (dabar jis įjungtas į Vil
niaus miestą) apsigyvenę dau
giausia lenkai ir rusai, lietuvių 
mažesnė dalis. Daug šeimų 
mišrios tautybes. Tik trys tėvai 
iš 30 skautų tėvų domėjosi savo 
vaiku skautiška veikla. Mokyk
los vadovybe i skautų veiklą 
žiūrėjo nepalankiai. Tačiau, 
než iū r in t šių sunkumų ir 
trūkumų, pirmieji veiklos metai 
buvo romantiški ir įdomūs, nes 
sutapo su pirmaisiais tautos 
a tgimimo žingsniais. Mūsų 
skautams teko juose dalyvauti: 
pirmą kart viešai švenčiant 
.Vasario 16-tąją (stovėjo garbes 
sargyboje prie katedros 
a l t o r i a u s , prie t au t ines 
vėliavos); perkeliant šv. Kazi
miero karstą iš Šv Petro ir Povi
lo bažnyčios i katedrą tvarkė 
eiseną: dalyvavo atidengiant 
memorialine lentą prie namo, 
kuriame 1918 m. buvo paskelb
ta Lietuvos Nepriklausomybė; 
vežė pirmąjį kryžių nuo Vil
niaus skautų i Kryžių kalną (tą 
kryžių padare Baltupio skau
tai»; dalyvavo abiejuose respub 
likimuose skautų suvažiavi
muose Vaikams tai neužmirš
tami jspūdžiai. 

Šiais mokslo metais švietimo 
ministerija, ir tuo pačiu mūsų 
mokyklos vadovybė, oficialiai 
pripažino skautus ir leido jų 
veiklai naudotis mokyklos 
patalpomis. Nuo šio rudens j 
skautus yra susirašę mūsų 

mokykloje 50 vaikų. Pernai visi 
skautai buvo dešimtmečiai 
(ketvirtų klasių mokiniai). Šiais 
metais įstojo septintokai ir 
aštuntokai. 

Nuo rudens padarėme keletą 
ekskursijų, dalyvavome talkoje 
tvarkant Gedimino pilies šlai
tus ir Vilnelės pakrantę. Ant 
Trijų Kryžių kalno dalis mūsų 
pernykštinių skautų-kandidatų 
davė skautišką įžodį. Planuo
jame suruošti skautišką vakarą 
savo mokykloje Vasario 16 d. 
garbei. Kartu su Baltupio 
skautais (ir dar kai kas prisidės) 
švęsime Kūčias, o Kalėdas — 
kartu su visais Vilniaus skau
tais. Užmiršau dar paminėti, 
kad mokykloje leidžiame skau
tų sienlaikraštį. 

Vasarą, „Dzūkijos" stovyklo
je vartydamas jūsiškę litera
tūra, radau parašyta apie jūsų 
skautiškų centrinių lėšų pa
skirstymą, kur minima, kad 20 
ar 25 nuošimčiai jų skiriama 
skautų vienetų (draugovių ir 
tuntų' veiklai vystyti. Norėčiau 
sužinoti, kaip tos lėšos naudo
jamos. Klausiu tai dėl to, kad 
mes iki šiol visiškai neturime 
jokių lėšų draugovių veiklai. 
Tradiciniai būdai, apie kuriuos, 
berods, pasakojote, pas mus dar 
neprasiskynė kelio ir dėl speci
finių sąlygų tas procesas bus ne
lengvas. Tikriausiai, visada taip 
būna, kad pradžia nėra lengva. 
Mes tikimės, kad ateityje šiuos 
sunkumus nugalėsime. Šiomis 
dienomis vyksta subruzdimas 
apsijungti Vilniaus kraš to 
jėgomis, kuios iki šiol nebuvo 
reikiamai susibūrę. 

Broliški skautiški linkėjimai 
nuo Naujosios Vilnios skautų 
JAV lietuvių skautams. 

s. Edv. Saka lauskas 

Čia pateikėme santrauka laiš
ko, praėjusių metų gruodžio 23 d. 
rašyto vs Česlovui Kiliuliui, ku
ris su laišką rašančiu susipažino 
pernai Lietuvos skautų sto
vykloje. Dzūkijoje. (Red.i 
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Šv. J u r g i s . 

MALDA Į ŠV. JURGĮ VISŲ SKAUTŲ 
GLOBĖJĄ 

Globėjau, šventasis Jurgi, išmelsk palaimos visiems visų 
kraštų broliams skautams ir sesėms skautėms, kad tavo užta
riami mes nėštume per pasauli Kristaus vėliavą, mylėtume 
kiekvieną žmogų ir kiekviename gamtos kūrinyje mylėtume 
amžinąjį Kūrėją, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. 

Kun. Stasys Yla 

ŠV. JURGIO, SKAUTŲ 
GLOBĖJO KELIU! 

Šv. Jurgio, simbolio gėrio laimėjimui kovoje su blogiu ir viso 
pasaulio skautų globėjo šventės proga, kviečiu visus seses ir 
brolius jungtiniu geruoju darbeliu atžymėti šią dieną. 

Mūsų sesės-broliai Tėvynėje išgyvena — tikrai nelauktą ir 
nesitikėtą patirtį: LAISVAS PASAULIS ATSUKA NUGARĄ 
TEISĖTAI LAISVĖS SIEKIANČIAI TAUTAI. Neturime fizinės 
jėgos, kuria galėtume prilygti pavergėjui. Bet galime kalbėti. 
Galime kartoti, kartoti ir nesustoti kartoje, VISAM PA
SAULIUI, kad KIEKVIENAS ŽMOGUS TURI TEISE BŪTI 
LAISVU! 

Lašas po lašo akmenį pratašo — sako sena lietuvių patarlė. 
Pritaikykime ją savo atveju. Aidu atkartodami sesių-brolių 
šauksmui Tėvynėje, neleiskime niekam ramiai miegoti, kol 
nebus laisva LIETUVA. 

Yra skatinimas rašyti laiškus prezidentui Bush, siunčiant 
kopiją prez. Gorbačiovui. Taip pat savo senatoriams ir kon-
gresmenams. Parašykime nors po vieną laišką jiems, pradedant 
šiandien, reaguodami į kiekvieną naują priespaudos apraišką 
Tėvynėje, kaip ir pritarimą tam čia, laisvę ir demokratiją 
propagauojančiame krašte. Apeliuokime, prašykime paramos, 
į traukime į akciją ir savo draugus kitataučius, jų organizacijas 
— gaukime jų laiškus-pasisakymus tuo klausimu. 

Kiekvienas renginys, užduotis ar demonstracijos Tėvynes 
laisvės siekyje, yra ta ip pat papildomai ir mūsų skautiškojo 
Geležinio Įstato įsipareigojimo dalis! Tenelieka nė vieno — nuo 
jauniausiojo iki vyriausio, — be įnašo laisvės siekiui tada, kada 
visokeriopa talka ir parama yra taip labai svarbi ir reikalinga. 

Visas pasaulis tegirdi Laisvės siekį Tėvynėje! 
Budėkime! 

v.s.t.n. Stefa Gedgaud ienė , 
LSS Vyriausia Skautininke 

PAKĖLIMAI IR 
APDOVANOJIMAI 

l . i ' -Ur od -k .mta i deamutraci jo je pn»- V i ln iaus katedros 
, Nuo t r M. V a s i l i a u s k i e n e * 

LSS Tarybos pirmininkui. 
Brolijos Vyriausiam skauti
ninkui ir Seserijos Vyriausiai 
skautininkei pristačius, Šv. Jur
gio - balandžio 23 d. proga. LSS 
Tarybos Pirmija XV-tu slapto 
balsavimo korespondenciniu po
sėdžiu skautiškoje veikloje 
pas ižymėjusius vadovus,-es 
pakėlė į vyresniškumo laipsnius 
ir apdovanojo LSS Garbės 
ženklais. 

I vyr. skautininkės laipsnį: 

s. Laima Jarašūnienė — Los 
A n g e l e s 

I skautininkės laipsnį. 

ps. Rimvydą Baipšienė - Los 
Angeles 

ps. Irena Gerdžiūnienė -
Anglija 
I paskautininko.-ės laipsnį: 

v.sl.tn Ina Balsytė - Toronto 
v.sl. Vytautas Januškis - Cle-

veland 
v.vl. Paulius Jozaitis - Chi

cago 
v.vi. Jurgis Lendraitis — Chi

cago 
v.vl. Linas Paulius — Chica

go 
v.vl. Jonas Platakis — Chica

go 
v.sl. Gema Phillips - Boston 
v.sl. Naida Šnipaitė — Boston 
v.sl. Alma Traškaitė — Angli

ja 
Apdovanota Lelijos ordinu: 

s. Birute Banaitienė — Boston 
Budėkime! 

v.s.fil. Petras Molis 
LSS Tarybos Pirmijos 

pirmininkas 

ATLANTO RAJONO 
STOVYKLA 

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

Žemaitijos dievdirbio kūrinys. 

LSS VADOVYBĖS 
RINKIMŲ PREZIDIUMAS 

PRANEŠA 

LSS vadovybės rinkimų prezi
diumas praneša, kad, dėl įvairių 
susidėjusių aplinkybių, dalyva
vimui LSS Vadovybės rinki
muose regis t rac i jos lapų 
išsiuntimą teko at idėt i iki 
balandžio 25 dienos. Visi gavę 
registracijos lapus, prašomi juos 
grąžinti prezidiumui iki gegužės 
15 dienos. Jei dėl kurių prie
žasčių 'pakeis to gyvenamo 
adreso ir pan.) iki gegužės mėn. 
1 dienos nebūtumėte registraci
jos lapų gavę. kreipki tės į 
prezidiumo pirmininką s. fil 
Leoną Maskaliūną, 6 Brook 
Lane, Palos Park, IL 60464, 
tel. 708-361-5128. 

LSS FILISTERIŲ 
VAKARIENĖ 

F.S.S. Chicagos skyriaus val
dyba kviečia visus narius bei jų 
svečius į F.S.S. vakarienę penk
tadienį, gegužės 4 d., 7 vai. vak. 
. ,Balt i jos" res torane, 8100 
Roberts Rd., Justice, IL. 

Pasitarime dalyvaus ameri
k ie tės mokytojos nesen ia i 
grįžusios iš apsilankymo Lietu
voje. Jos pasidalins savo pa
tirtais įspūdžiais. Vakarienės 
kaina 10 dol. asmeniui. Prašo
ma iš anksto registruotis pas fil. 
Jo landą Kere l ienę . telf. 
708-257-2558. Visi dalyvau
kime vakarienėje ir išgirskime 
kitataučių pranešimus apie Lie
tuvą. 

SV. J U R G I O SUEIGA 
CHICAGOJE 

Šv. Jurgio sueigą — vakaronę 
penktadienį, balandžio 27 d., 
7:30 vai. vak. Jaunimo centro 
kavinėje ruošia Chicagos skau
t i n i n k a i ir s k a u t i n i n k ė s . 
Iškilmingoje dalyje bus pakė
limai ir LSS vadovybės garbės 
žymenimis apdovanotiems žy
menų įteikimai. Skautininkai ir 
skautininkės dalyvauja uni
formuoti. Kviečiama dalyvauti 
visa Chicagos skautiškoji šeima 
ir skautiška veikla susidomėju
sioji visuomene. 

VYR. SKAUČIŲ DĖMESIUI 

Pranešama, kad Atlanto ra
jono 1990 m. vasaros stovyklo
je bus vyresniųjų skaučių pasto-
vyklė. Kviečiam visas Atlanto 
rajono vyr. skautes dalyvauti 
stovykloje. Pastovyklės virši
ninkė bus vyr. sk. si. Rūta Kal
vaitytė iš Bostono. Stovykla 
vyks Resolute Scout Reserva-
tion. Bolton. Mass.. rugpjūčio 19 
d. — 26 dienomis. 

LSS STOVYKLA RAKĖ DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312)767-757$ 
5780 Archar Avo. 

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

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

Registracijos lapai gaunami 
pas tunt in inkus ir stovyklos 
direktorių s. Joną Tamulaitį. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai i.j 'mami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W . 71 Stroat, C M — i 
Ta i . (1-312) 434-M4S (vetkia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (7©0)240-00o7; arba (708)24«-O381 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MCOtCAL MJILMNO 

M 4 « So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3*00 W. t S l t . 
T * . (704) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Roa. (700) 442-0207 

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

7722 t . K a d * * Ava., 
Chicago, M. 00O82 

Pirm., antr, ketv. ir penkt 
pagal susitarimą 

•132 S. Kadai* Ava . , C M — i 
(1-312) 025-2070 arba (1-312) 400-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos oaga; susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marauette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Te). (1-312)436-7700 

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

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

Namų (700) 544-3827 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

•132 S. Kodzie, Chicago, IN. 
Tai. (1-312)125-2070 

11 SS Dunda* Ava., Elgtn, III. 60120 
Tat. (700) 742-02SS 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVAUUNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5340 S. Pulaakl Road. 
T«4. (1-312) 505-2002 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr , ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuotu ir { namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th S t . Chicago. IL 
Tol . (1-312)470-2112 

9525 S. 79th Ave.. Htckory H.lls. 
Tol. (700) 500-0101 
Vai pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0058 S. Roborta Rd.. Hlckory HIII*. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (704) 590-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Palos VMon Contor, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv vai W v v . 

Tol. (700) 440-1777 

IL 

Tol. kabtnoto k buto: (700)052-4189 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti Avo. , Ctcoro 

Kasdien 1 H 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. M M M j M Avo., Sutto 324 Ir 
5035 S. Pulaakl Rd., Chicago. IL 

Tol. (1-312) 505-2000 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

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

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman ligoninė. Elgin IL 

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

Dr. Tumaaonlo kabinotą porom* 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Chirurgija 
2454 W*at 71 at Stroat 

Tol. (1312) 434-1811: Ras. (708) 852-0880 
Vai pirm. antr ketv -f penkt 

3 * i 7 v v Tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 8 lat Stroot 

K a b i n t o tol. (1-312) 737-11 M ; 
RosM. (700)305-4011 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2838 w. 71 at. St.. Chicago. 18. 

Tol.: (1-312)430-0100 
11000 Southaoat Htgtnray 
•atoo Holgrrts. m. 80483 

(708) 301 -0220 (700) 381 -0222 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 at Stroot 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tol. (1-312) 805-0340: 
Raa (1-312) 779 5833 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 2 M W »3rd St. 
Vai pagal susitarimą p»rm ir ketv 12-4 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2050 W. 83rd Stroat 

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

KaMnoto tol. (1-312) 778-2880. 
Ros. (700) 440-5548 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
81M S. Archar Avo. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312) 505-7758 

Kab. tol. (1-312) 500-31 M ; 
Namų (708) 301-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GVDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8745 OToat 83rd Stroot 
Vai pirm antr ketv ir penkt 5-6 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Demokratiniai rinkimai 

NĖRA LAIDAS 
DEMOKRATIJAI 

Kai žiūrime į Centro Ameri
kos rinkimus, kuriuose yra iš
rinktos civilinės valdžios, ne
tu r ime išleisti iš akių ka
riuomenės tradicijų ir galių. 
Gera pamoka pasauliui ir Jung
tinėms Amerikos Valstybėms 
buvo Panama. Ten stovi Ame
rikos kariuomenė ir saugoja 
Panamos kanalą. Šalia jos 
rinkimuose laimėjęs Endara 
turėjo nusileisti kariuomenės 
vadui Noriegai, net turėjo būti 
namų arešte. 

Kariuomenė visuomet turi 
ginklus ir moka juos panaudoti 
prieš nepatinkamus civilius ir 
jų valdžią. Ir tai yra ne tik Cen
tro Amerikos mažose valsty
bėse , bet ir visoje P i e t ų 
Amerikoje. Ten ispanai keliavo 
ne demokratijos įvesti, bet jų 
tur ta is pasinaudoti. Ir pasi
naudojo indėnų turtais, palik
dami tradiciją kariuomenėms, 
kurios tęsė ispanų elgesį. 

Panamos kariuomenė buvo 
padaryta klusniu įrankiu Norie
gai, nors daugelis žinojo, kad jis 
yra tarptautinis kriminalistas, 
buvęs šnipas, imąs kyšius iš 
narkotikų pirklių, kurie siunčia 
per Panamą nuodus dideliam 
pelnui daryti. Dalis kariuo
menės Noriegos klausė . Jo 
vadovybėj generolai ir pulki
ninkai galėjo naudotis pelnu, 
nors mažesniu kaip Noriega, bet 
dideliu kitų sveikatos sąskai-
ton. J ie taip pat žinojo, kad ka
riuomenė yra neliečiama, ka
riuomenė turi ginklus, kuriais 
gali grasyti geriausiems krašto 
žmonėms. Ir jie grasė Panamo
je ne tik saviesiems, bet ir 
kanalą saugojantiems šiaurės 
amerikiečiams. 

Ar Panama po Šiaurės Ameri
kos invazijos ir išrinktojo prezi
dento Endaros grąžinimo jau 
pasikeis, tai šiandien dar sunku 
pasakyti. Tik visi Panamoje ir 
jos kaimynystėje žino, kad yra 
Šiaurės Amerikos skėtis, kuris 
dengia ne tik kanalą, bet ir visą 
valstybėlę, kuri dar ieško savo 
kelių. Išrinktasis prezidentas 
galės netrukdomas valdyti, jei 
jis ir jo padėjėjai sugebės eko
nomiškai sutvarkyti nualintą 
kraštą, jei net buvusių tarnau
tojų nepaliks be darbo ir be pra
gyvenimo šaltinių. 

sulaužytos tradicijos, bus palies
ta kariuomenės galia ir sava-

PRIPAŽINIMAS DE 
FACTO IR DE JURE 

Dabartinės Lietuvos atvejis „The Lithuanian ReView" leidinyje 
William J. H. Hough III. 

minėtos studijos au tor ius , 
ilgesnį laiką gyveno Vilniuje ir 
buvo Lietuvos prezidento Vy
tauto Landsbergio patarėjas 

rankiškumas. O jie turi ginklus \ tarptautinės teisės klausimais. 
ir gali juos panaudoti prieš patį 
išrinktąjį prezidentą ir jo 
sudarytą valdžią. 

Nenuostabu, kad visose Cen
tro Amerikos valstybėlėse, kaip 
Panamoje, Hondūre, Salvadore, 
Nicaraguoje , p rez iden ta i 
pamažu mėgina mažinti kariuo
menę ir didinti sau palankią 
policiją, kuri priklauso tiesiog 
vidaus reikalų ministeriui. Ar 
taip bus padaryta Salvadore po 
šių aiškių žudynių ir po dau
gelio žudynių, už kurias sve
timos valstybės nereikalauja 
ataskaitos, ta i klausimas. Gal 
tik baimė Jungtinių Amerikos 
Valstybių įsikišimo sustabdys 
kitus ginkluotus karius nuo 
pasikėsinimo. 

Galima užtikrinti, kad žmog
žudiški kariai , kurie nužudė 
nieko nenusikaltusius jėzuitus 
ir jų šeimininkę su dukterimi, 
nebus nubausti. Greičiausia jie 
bus paleisti iš kariuomenės ar
ba perkelti nežymion vieton, 
kad apie juos nežinotų nei sve
timieji, nei savieji. 

Panašiai yra EI Salvadore, 
kuriame komunistų partizanai 
jau daug metų kovoja prieš 
teisėtas valdžias ir kuriame 
kariuomenė yra aukščiau už 
prezidentą ir bet kokią civilinę 
valdžią. Amerika rėmė išrinktą 
po diktatūros prezidentą Jose N. 
Duartę, kuris kovojo prieš parti
zanus, bet bijojo paliesti ka
riuomenės tradicijas. 

Išr inkus naują prezidentą 
Alfredo Cristiani, kariuomenės 
galia nebuvo ir nėra sutram
dyta. Nužudžius šešis kunigus 
jėzuitus, tik Šiaurės Amerikos 
valdžiai spaudžiant, Cristiani 
įsakė suareštuoti vieną pulki
ninką, kelis karininkus ir karei
vius, įvykdžiusius žmogžudystę. 
Bet. anot prof. Richard L. 
Millett. vienas dalykas suareš
tuoti , o kitas dalykas juos nu
bausti . 

Tiek Salvadore, tiek kitose 
Centro Amerikos valstybėse 
kariuomenė neturi atsakyti už 
savo veiksmus, nors ir žiaurius, 
p r i e š civi l ius gyvento jus . 
Greičiausia nebus nubausti ir 
šie nusikaltėliai prieš žmoniš
kumą. Jie laikosi kariuomenės 
galios, o prezidentas bijos tas 
galias paliesti. Nubaudus pulki
ninką ir jo padėjėjus, nors ir 
žmogžudžius, savo pretenzijas 
parodys kiti kariurtkkai. nes bus 

Didžiausia vieša opa šiuo metu 
yra Nicaragua. Dešimtį metų 
valdė diktatūriškai revoliucinė 
vadinamų sandinistų valdžia su 
savo pačių sudaryta kariuo
mene. Ji kovojo prieš buvusius 
savo draugus, kurie padėjo nu
versti Somozos diktatūrą ir 
nužudyti jo įpėdinį, naująjį 
diktatorių Anastazio Somozą. 
Bijodami savo kaimynų ir prisi
ta ikydami "prie naujų vėjų 
Sovietų Rusijoje, kuri iki šiol 
rėmė sandinis tus , paskelbė 
rinkimus ir juos pralaimėjo 
prieš ,,La Prensa" dienraščio 
leidėją Violetą Barios-Chamor-
ro. Dabar ji bus prezidentė, išsi
r inks savo kabinetą, kovos 
parlamente su antrąja partija — 
sandinistų išlaisvinimo frontu, 
kuris bus opozicijoje. 

Bet dabartinis diktatorius Or
tega, pralaimėjęs r inkimus, 
įspėjo naująją prezidentę, kad 
nebus galima liesti kariuo
menės. Žinoma visiems, kad 
s and in i s t ų suorgan izuo ta , 
Kubos ir Rytų Europos komu
nistinių patarėjų ištreniruota 
kariuomenė yra palankesnė 
sand in i s t ams , negu naujai 
civilinei valdžiai, negu demok
ratijai, kurios Centro ar Pietų 
Amerikos dauguma valstybių 
dar nepažįsta ir nepripažįsta. 
Valdyti tegali tik kariuomenė 
pagal nuo seno likusias tra
dicijas ir pagal įsigytas galias ir 
turimus ginklus. Juk ginklai 
tam ir duoti kariuomenei, kad 
juos panaudotų prieš civilius ar
ba tokius, kurie neva priešinasi 
kariuomenei... 

Klausimas ir keliamas visoje 
Amerikoje, ar nauja prezidentė 
Chamorro sugebės sugyventi su 
kar iuomenės vadais , kur ie 
nebus palankūs nei jai, nei jos 
sudarytai valdžiai, nei išrink
tam demokratiniu būdu parla
mentui, kuriame ji turės dau
gumą. Gal ji sugebės savo vi
ceprezidento ir kabineto pa
dedama susidaryti policiją, kuri 
būtų naujai valdžiai palanki, 
kuri būtų prieš kariuomenės 
galias ir diktatūrą. Policija 
p r i k l ausys v idaus re ika lų 
ministeriui. kuris nežinomas iki 
šiol, nebus greitai žinomas ir 
ateityje Dėlto ir kyla klausimas 
daugelyje kraštų, kurie norėtų 
ir Centro Amerikoje ne karščio 
pasirodymo, bet tikros demokra
tijos, tikro ekonominio kilimo ir 
tikro darbo noro, kurio dabar 
daugumas gyventojų neturi. 

P. S. 

Balandžio pradžioje, sovietams 
reikalaujant, jam teko iš Lie
tuvos išvykti. Kovo 23 Lietuvoje 
leidžiamame anglų kalba leidi
nyje „The Lithuanian Review" 
Hough paskelbė straipsnį, kuris 
įneša daug šviesos į kai kam 
sunkiai suvokiamą Lietuvos 
t a rp tau t in io pr ipaž in imo 
klausimą. Straipsnis pava
dintas ,,Th Republic of Lithu-
ania: A Case for International 
Recognition". 

Išeities tašku svarstymui au
torius pasiima išryškinimą skir
tumo tarp pripažinimo valsty
bės ir pripažinimo vyriausybės. 
Po I Pasaulinio karo atsikūrusi 
Lietuva de jure kitų valstybių 
buvo pripažinta tarp 1920 ir 
1922 metų. Prieš užmezgimą 
diplomatinių santykių, tos vals
tybės Lietuvą pripažino de fac-
to. 

Per paskutinius prieškario du 
dešimtmečius išsivystė prie
varta užimtų teritorijų nepri
pažinimo doktrina ir tapo tarp
tautinės teisės normų integra
lia dalimi. „Todėl, kai Sovietų 
Sąjunga 1940 vasarą užpuolė 
Lietuvą pagal 1939 Molotovo-
Ribbentropo paktų sutar t į , 
pasaulio tautos atsisakė pri
pažinti ir Lietuvos aneksiją, ir 
taip vadinamos Lietuvos 
Sovietų Social ist inės Res
publikos marionetinę vyriausy
bę, sudarytą Lietuvos terito
rijoje". Toms valstybėms, kurios 
laikėsi tarptautinės teisės ir 
atsisakė pripažinti sovietų 
įvykdytą Lietuvos paglemžimą. 
Lietuvos valstybė, kaip tarptau
tinės teisės subjektas, de j u r e 
paliko egzistuoti, bet de f acto 
jau nebeegzistavo. Kai kurie tei
sėtos vyriausybės organai liko 
funkcionuoti užsienyje, k.t. 
atstovybės, konsulatai. 

P rob lemos esmė 

William Hough, nurodęs, kad 
kovo 11 Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba Lietuvos teritorijoje 
a tkūrė Lietuvos vals tybę, 
pagrindinę šiuo metu mums 
aktualią problemą formuluoja 
taip: „Šiandien iškyla klau
simas: ar šitą dabartinę vy
riausybę (valstybė visada nau
dojosi de jure pripažintu tęs-

J U O Z A S KOJELIS 

tinumu) kitos \alstybės turė
tų pripažinti de facto ar de 
j u r e ? " (pabrau.-ūmai Houghl 

At sakymui . tą klausimą 
Hough talkon pasikviečia žymų 
b r i t ų t a r p t a u t i n ė s te i sės 
mokslininką L Oppenheim ir 
padaro tokią išvadą: 

„ D a b a r t i n ė situacija y ra 
panaši į tą, ku r : Europoje buvo 
po I Pasaulinio karo: Lietuva 
(jau dabar) t u r i vyriausybę, kuri 
yra nepriklausoma, ir efektingu 
autor i te tu naudojasi beveik 
visoje teritorijoje: tačiau dery
boms su Maskva esant prieš 
akis.(Lietuvos) vyriausybė dar 
nėra įgijusi, Oppenheim žo
džiais, „pakankamo stabilumo" 
ir dar ne tu r i tvirtesnių per
spektyvų kitiems pripažinimo 
reikalavimams, k.t pajėgumą 
išpildyti tarptautines prievoles. 
Tad atrodo būtų nuoseklu, re
miantis Lietuvoje Įvykusiu aki
vaizdžiu laisvu apsisprendimu, 
de facto pripažinti Landsbergio 
vyriausybe. Logiška, kad nuo 
de j u r e pripažinimo galėtų būti 
susilaikoma, nes negalima dar 
pramatyti, a r dabartinė vyriau
sybė išsilaikys" 

,,Aš m a n a u " , toliau rašo 
Hough, „ k a d pasaulio tautos 
turėtų paremti p Landsbergio 
vyriausybe ir suteikti de facto 
pripažinimą, kad galėtų būti at
gaivintos ankstyvesnės sutartys 
ir susi tar imai . Jei derybos su 
Maskva b ū t ų sėkmingos ir jei 
šiai vyriausybei pasisektų iš 
Lietuvos pasalinti sovietų vals
tybinius organus, tada būtų 
laikas de j u r e pripažinimui". 

S v a r b u s u p r a s t i sk i r t umą 

Paklausęs, ,jkodėl svarbu iš
laikyti skirtumą tarp de fac to 
ir de ju re pripažinimo", straips
nio autorius nurodo porą įsi
dėmėtinų priežasčių. Viena, 
vyriausybės pripažinimas y ra 
politinis aktas , gi prievartinio 
teritorijos užėmimo nepripa
žinimas yra tarptautinės teisės 
nuos ta tas . Pr i ta ikant „uni 
versalumo principą" — kad bet 
kokią teritoriją kontroliuojanti 
valstybė automatiškai turi teisę 
į pripažinimą, tai teisę į pripa
žinimą tektų suteikti ir tai vals
tybei, kur i teritoriją užvaldo 
prievartos būdu ir ten sukuria 
marionetinę vyriausybę. Lega
lumo pripažinimas okupanto 
sukurtai marionetinei vyriausy

bei ir iŠ to darymas sau pelno 
prieštarauja tarptautinės teisės 
principui, kuris nepripažįsta, 
kad neteisėtumas galėtų sukur
ti legalias teises — ex injuria jus 
non oritur. 

De fac to pripažinimo prin
cipas ta ip pat yra svarbus ta 
prasme, kad pripažinimą su
teikusi valstybė gali jį atšaukti, 
jei pripažintoji vyriausybė yra 
nušalinama. Lietuvos atveju, 
rašo Hough, Landsbergio vy
riausybės d e facto pripaži
nimas suteiktų jai stipresnes 
pozicijas derybose su Sovietų 
Sąjunga. Tuo atveju, jei anti-de-
m o k r a t i n ė s jėgos per imtų 
Vilniuje kontrolę, užsienio vals
tybės de fac to pripažinimą 
galėtų atšaukti, pačios nepatir-
damos politinių ar diplomatinių 
nepatogumų. 

I šana l izavęs pagrindinius 
pripažinimo principus ir Lie
tuvoje sus idar ius ią būklę, 
straipsnio autorius padaro tokią 
išvadą: „Svarbu, kad naujajai 
Landsbergio vyriausybei, kuri 
buvo išrinkta laisvo apsispren
dimo principu, būtų suteiktas 
de f ac to pripažinimas". 

Lygiai tokią pat sugestiją 
Baltų Laisvės lyga padarė Vals
tybės departamento diplomatui 
Curtis Kamman, kuris kovo 24 
dalyvavo IX Žmogaus teisių 
konferencijoje Los Angeles. 

Išeivija l a u k i a direktyvų 

Tam tikras skaičius išeivijos 
lietuvių, pakeiksnoję prezidentą 
Bush dėl Maskvos savivalia
vimo Lietuvoje, tariasi atlikę 
savo tautines pareigas. Bet sena 
i šmin t i s sako , kad geriau 
uždegti vieną žvakelę negu 
keikti tamsą. Deja, konkrečiais 
pasiūlymais žvakeles daugiau 
degioja kitataučiai, o ne tie, 
kurie prisiėmę pareigas tuo 
rūpintis. Senatorius John Glenn 
kelia mintį Lietuvos - Krem
liaus konfliktą spręsti Jungti
nių Tautų pagalba, sen. Robert 
Dole — skirti kreditus valsty
bėms, kurios Maskvos dusi
namą Lietuvą aprūpins reika
lingiausiomis prekėmis, minė
tas William Hough — koncent
ruotis į Lietuvos vyriausybės de 
fac to pripažinimą. Savo veikla 
ir rezoliucijomis žvakeles degio
ja senatoriai — Armstrong, 
Riegle, Murkowski, kongres-
manai — Durbin, Cox, Miller. 
Sarpalius, Dornan ir kiti. Iš lie
tuv ių Lietuvos vyriausybei 

Berlyno lietuviai reikalauja Lietuvai laisvės ir sako. kad okupantai turi išeiti. 
Nuotrauką atsiuntė Sigita Huth. 

užsienyje pajėgiai atstovauja 
mūsų labai diplomatiškas dip
lomatas Stasys Lozoraitis, jr.. 
kurį Amerikos lietuviai turėtų 
jausti pareigą moraliai ir mate
rialiai paremti. Didelį darbą 
atlieka Lietuvos Religinė šalpa 
ir Liet. Informacijos centras. 
Baltų Laisvės lyga. LB direk
torė Washingtone. 

Iš centrinių organizacijų, save 
veiksniais vadinančių, oire'.tv-
vų visuomenei neateina. Daline 
išimtis iš šio teigimo taikytina 
Lietuvių Bendruomenei. Koks 
pasimetimas veiksniuose ryš
kėja iš komunika to po 
III.31-IV.1 konferencijos. Tą 
komunikatą pasirašė PLB. JAV 
ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenės. Altą ir Vlikas 
Komunikatas anon imin i s . 
Nežinoma kokie asmenys toje 
konferencijoje dalyvavo, kokie 
klausimai buvo svarstyti, kiek 
tai konferencijai iš leis ta 
visuomenes sudėtų pinigų ir 
kieno parašais komunikatas 
paskelbtas . K o m u n i k a t a s 
nepasiūlo nė vienos idėjos, 
kuria visuomenė galėtų vade. 
vautis. bet tik ..didžiuojasi" 
lietuvių tauta. ..sveikina"' l.ie 
tuvos parlamentą, ministerių 
kabinetą, Landsbergį, Pruns 
kienę ir 1.1.. ..protestuoja", 
„ragina", „prašo", „įspėja". Pa
darytas vienas gan juokinuas 
nutarimas: įsteigta ..išeivijos 
veiksnių pirmininkų taryba" ir 
sudarytas tos tarybos „prezi
diumas". Viešpatie Dieve, argi 

penkių asmenų kolektyvui 
reikia dviejų asmenų prezi
diumo.1 Iš tikro, mano nuomone, 
tie du prezidiumo nar ia i 
„veiksnių pirmininkų taryboje" 
turėtų dalyvauti tik pataria
muoju balsu, nes jų buvimas 
Amerikoje yra pnpuolamybe: 
PLB ir V U Kas savo funkci
jomis yra tiek pat surišti su 
Amerika, kaip ir su kitomis 
valstybėmis, kuriose yra lietu
viškos bendruomenes. Pagaliau 
ar reikia dviejų dienų veiksnių 
konferencijos visuomenei 
painformuoti, kad sudarytoji 
taryba palaikys artimą ryšį su 
Lietuvos atstovu VVashingtone 
ir kad bendradarbiaus „Elta" su 
JAV LB įstaiga VVashingtone? 

Demokratišku būdu išrink
tam Lietuvos parlamentui pa
skelbus Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimą, Lietuvos par
lamento ir vyriausybės įgalio
tinis užsienyje automatiškai 
turėtu tapti vyriausiu politinės 
akcijos užsienyje autoritetu. 
Tam autoritetui turėtų subor-
dinuotis Vlikas. 

Kai pasaulis, sulaikęs kvapą, 
stebi įvykius Lietuvoje, mūsų 
veiksniai po dviejų dienų posė
džiu pasiskardena su trafa
retiniu pareiškimu, kuris pasi
rašiusioms organizacijoms gar
bes nedaro. Reikia apgailestau-
ti. kad ir Lietuvių Bend 
ruomenės atstovai nusileido 
prie kitų dviejų organizacijų 
stagnacinio lygio. 

ŽALIASIS VELNIAS 
J O N A S RŪTENIS 

Romanas 

80 
Toptelėjo galvon ir Ūdrė. Apie ją jokių žinių — 

nieko negirdėjau. Tai kita puiki mergina. Kur ji be
būtų, tegul jai Dievas padeda. 

Kai atėjau į mūsų būsto centrinę — visi jau buvo susi
rinkę. 

— Vyrai! — tariau, ilgai galvojęs priėjau išvadą, 
kad iš čia visi turime išeiti. Gaila palikti Leliūnus, bet 
nieko nepadarysi, taip reikia... 

— Valio! Valio! Valio! — šūktelėjo visi. Aš nuste
bau. Mane net prakaitas išpylė. Pasijutau išr.idesnis. 
Ne toks susmukęs, kaip vakar, bebandąs visus nežiniai 
palikti... 

Nedelsdamas perdaviau visų išvykai reikalingus 
parėdymus ir įsakiau ruoštis žygiui. 

Išžygiavom už trijų dienų. Paėję stabtelėj' rn ir dar 
kartą nostalgiškai pažvelgėm į trobelę... 

14. 

Po vargingos dviejų savaičių kelionės p įsiekėm 
Kazimieraičio vadovaujamus dalinius. Mar <> vyrai, 
Kazimieraičio sprendimu, buvo paskirti į Žole es vado 
vaujamą kuopą. Su Žolele susitikti netek nes su 
Kazimieraičiu tuoj pat turėjau išvykti į Kauno apy
linkę, į visuotiną miško brolių pasitarimą. Keliavom 
abu naktį kaimišku vežimu, kurį turėjom periuoti vie
tinei partizanų grupei. 

Juo* sutikus sužinojome, kad visuotinas susi

t ikimas atidedamas. Ne visi vadai, dėl įvairių priežas
čių, galėjo atvykti. Kazimieraičio įsakymu aš, vis dėlto, 
turėjau keliauti toliau ir siekti Kauno, nes esu numa
tytas ypatingom pareigom. Kokios jos, jis ir pats neži
nojo. Pasirodo, kas jis nebuvo visų partizanų vadas — 
tokį buvo sutarta išrinkti visiems susirinkus. Kaip jam 
šiuo metu priklausęs turėjau vykdyti jo įsakymus. Jis 
mažai kalbėjo. Norint ką nors sužinoti reikėjo pešioti 
kas žodis. Man pasakė, kad štabas iš jo reikalavęs 
apsukraus vyro, buvusio Lietuvos kariuomenės kari
ninko, kuriam bus pavesta ypatinga misija. Aš nors 
kariuomenėje išbuvau arti penkių metų — jo 
nepažinau. Pasirodo, kad jis turėjo pulkininko laipsnį 
ir iš kariuomenės išėjęs atsargon jau kuris laikas. 
Vėliau sužinojau, kad jis buvo išrinktas vyriausiu vadu. 
Juo išbuvo visą laiką iki partizanų daliniai, po vargų 
ir nesėkmių, be paramos išbuvę miškuose keletą metų 
išsiskirstė ir visa akcija likvidavosi. 

Mano vežėjas buvo kaimietis. Jam buvo įsakyta mane 
pavėžėti iki Aleksoto. Iš ten toliau keliausiu pėsčias. 
Apsinakvoti, pagal duotą adresą, reikėjo Žaliame 
kalne. Pasiekti Aleksoto pakraščius reikėjo trejetos 
valandų. Išvykom pavakariais. Vietoje turėjome būti 
apie aštuntą valandą. Vežėjas buvo senyvo amžiaus 
vyras, vykstąs pas sergantį sūnų, nekalbus. 

— Tamsta vyksti pas sūnų? 
— Taip! 
— Girdėjau serga? 
— Prie mirties... 
— Kuo? 
— Džiova. 
— Jis ligoninėje? 
— Ne. Namuose. 
— Vienas? 
— Su žmona ir dviem vaikais. 
— Ar seniai serga? 

— Senokai. 
— Kodėl jis ne sanatorijoje? 
— Jis partizanas... - atsakė susirūpinęs tėvas. 

Daugiau nieko nebeklausinejau. Nieko neklausė jis ir 
manės. Kai priartėjome prie kryžkeles tarė: 

— Tai čia. Turiu sukti į kairę. Tamsta esi Fredoje. 
Jutau, kad jis norėjo, kad aš kuo skubiausiai iššokčiau 
iš vežimo ir jis galėtų važiuoti savais keliais. 

— Ačiū! Sudiev' Te^ul Dievas visiems jums padeda 
— tariau atsisveikindamas. Paėjęs nuo kelio mačiau, 
kaip senukas atsisuko ir peržegnojo tą pusę kurion aš 
nuėjau. Kaunas man buvo gerai žinomas. Po valandos 
aš jau žygiavau per Žaliąjį tiltą. Autobusu pasiekiau 
Žaliakalnį ir atsidūriau prie Saules namų. Jau buvo 
dešimta valanda vakaro Mano nakvynės vieta, pagal 
adresą, buvo nurodyta netoli Saulės namų — Obuolių 
gatvė. Tai dar nauja, negrįsta gatvele, apstatyta ne
dideliais namukais. Jie driekėsi iki pat Neries 
pašlaičių. Vienas namas buvo pažymėtas man įduoto 
adreso numeriu. Prieš pasibelsdamas patikrinau savo 
kišenėje turimą mauzerį. Jį užsikišau už juosmens. 
Visame namelyje buvo tamsu. Pabeldžiau... 

— Viešpatie!.. Kas ten dabar už durų'1 Kas ten? 
- išgirdau moteriška balsą 

— Tai aš! Antanėlis! Taip man buvo įsakyta at
siliepti. 

— Kas? 
— Aš! Antanėlis' pakartojau 
— Antanėlis! džiaugsmingai šūkterėjo moteris. 
— Taip! 
— Tu, Antanėli? Tarulis? 
— Taip! — atsakiau nustebęs Ralso nepažinau ir 

nežinojau kas mane vardu ir pavarde pasitinka Duris 
atidarė jauna mergina ir puolė man į glėbį. 

(Bus daugiau" 
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BOSTONO ŽINIOS 
AUKŠTI S V E Č I A I SEIME 

Į Amerikos Lietuvių Tautinės 
s-gos 21-mą seimą Bostone 
pakv ies t i i r a t vyks vysk. 
Pau l ius B a l t a k i s , Lietuvos 
atstovas Stasys Lozoraitis, Jr., 
Lietuvos generalinis konsulas 
Anicetas Simutis, Lietuvos gar
bės konsulas Vytautas Čeka
nauskas, Vliko pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis ir kiti. Seimo pro
ga gegužės 13 d. 10:15 val.ryto 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone šv. Mi
šias a t n a š a u s ir pamokslą 
pasakys vysk. Paulius Balta
kis. Apie dabart inę Lietuvos 
respublikos padėtį kalbės Lie
tuvos atstovas Stasys Lozoraitis, 
Jr., o Vliko uždavinius šiandien 
ir rytoj nušvies Vliko pirmi
ninkas dr. Kazys Bobelis. Seime 
dalyvaus ir kalbės Rimas Ma
tulis iš Lietuvos. Jo kalbos tema 
— Tautininkų sąjunga laisvė
jančioje Lietuvoje. 

Meninę programą seimo po
kylyje gegužės 13 d. atliks sol. 
Jan ina Čekanauskienė iš Cali-
fornijos, akompanuojant komp. 
Jeronimui Kačinskui, o taip pat 
rašytojas Antanas Gustaitis. 
Paskutinieji du iš So. Bostono. 

Seimo rengimu rūpinasi vie
tos skyriaus pirmininko Juozo 
Rentelio vadovaujama komisija. 
Seimas vyks gegužės 12-13 die
nomis Holiday Inn viešbutyje, 
Randolphe, tarp Bostono ir 
Brocktono. Svečiais visoje seimo 
programoje, o ypač iškilmin
game jo atidaryme ir pokylyje 
galės dalyvauti visa Bostono ir 
apylinkės lietuvių visuomenė. 

Seimas — tai didelis įvykis 
vietos lietuvių gyvenime. Juo 
kreipiamas dėmesys ne tik į 
Tautines sąjungos veiklą, bet 
taip pat į bendrą mūsų tautos 
padėtį bei lietuvių išeivijos 
paskirtį ir uždavinius pasku
tinėse pastangose atgauti Lietu
vai valstybingumą, kuris jai 
Sovietų Sąjungos jėga ir smur
tu buvo išplėštas 1940 m. 

Disku tuo jami apklausos 
rezu l ta ta i 

Bostono ir apylinkės lietuviai 
balandžio 6 -8 dienomis gausiai 
dalyvavo ,.Washington Times" 
pravestoje apklausoje klausimu: 
P r e z i d e n t a s Bush t u r ė tų 
pr ipažint i Lietuvos valsty
bingumo a ts ta tymą ar ne? 

Paskelbus tos apklausos rezul
tatus, pasirodė, kad už Lietuvos 
pripažinimą pasisakė 7,048 bal
savusieji, o prieš — Tik 619. 
Taigi, išeitų, kad apklausoje 
dalyvavo 7,667 asmenys. Šis 
skaičius sukėlė vietos lietuvių 
visuomenėje diskusijas. Ste
bimasi, kad jis yra toks mažas. 
Juk vien lietuvių apklausoje 
turėjo dalyvauti šimteriopai 
daugiau. Jei visur lietuviai būtų 
įsijungę į tą apklausą tokiu 
uolumu ir organizuotumu, kaip 
Bostone ir apylinkėse, tai 
apklausos rezultatai tikriausiai 
būtų buvę žymiai impozantiš-
kesni. Toliau lieka neatsakytas 
klausimas: Ar šį menką apklau
sos rezultatą nulėmė lietuvių or
ganizuotumo stoka ar visuo
menės nesidomėjimas tais 
reikalais, kurie gali padėti Lie
tuvos klausimu? Kiekvienu 
atveju tai kelia rimtą susirūpi
nimą, kuris turėtų būti svars
tomas visose lietuvių gyvenvie
tėse. Nepriklausomai nuo to, 
džiaugiamasi pasigėrėtinu bal
savusiųjų už ir prieš santykiu 
Lietuvos naudai. 

P. V. 

„LAISVĖS V A R P A S " 

Vienintelė lietuvių greito 
viešo susižinojimo priemonė 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
yra „Laisvės Varpo" lietuvių 
radijo programa, perduodama 
lietuvių ir anglų kalba kiek
vieną sekmadienį 9-10 vai. ryto 
iš radijo stoties WCAV — FM 
98. Jos vedėju yra Petras Viš
činis, 173 Arthur St., Brockton, 
MA 02402, telefonas: (508)587-
7209. Programos metu skubiais 
reikalais skambinti į radijo sto
tį 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. 

RENGINIAI 

Gegužės 6 d. Brocktone kun. 
Alberto Abračinsko kunigystės 
50 metų sukakties minėjimas. 

Gegužės 6 d. 1 vai. p.p. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje komp. Jeronimo Kačinsko 
kūrinių koncertas, rengiamas 
LB Bostono apylinkės. 

Jaunesnieji vaidintojai su režisiere Liucija Buivydaitė-Ambrosini po Dainavos 
ansamblio folklorinio Joninių spektaklio „Kai papartis žydi" kovo 25 d. 

LIETUVA TAUTINĖS 
SĄJUNGOS SEIME 

J U R G I S JANUŠAITIS 

Lietuviai Floridoje 
St. Petersburg, Fla. 

KNYGOS 
..AŠ KVIEČIU J U S " 

Amerikos Lietuvių Katalikių 
moterų sąjunga per savo 75 
metų gyvavimą veikė ir veikia 
įvairiose srityse, visuomenėje, 
parap i jose . politikoje ir 
kultūroje. Pietinė 76 kuopa 
kovo 11 d. suruošė supažin
dinimą su nauja kun. Kęstučio 
Trimako knyga „Aš kviečiu 
J U S " a 

Kun. Tr imakas vietinėje Sv. 
Kazimiero misijoje laikė trijų 
dienų rekolekcijas. Po reko
lekcijų dalyviai vyko j Amerikos 
Lietuvių klubo patalpas pie
tums. Po pietų klubo pirmi
ninkas Antanas Gudonis pa
kv ie tė t a r t i žodį Moterų 
sąjungos vietinės kuopos pirmi
ninke Donna Kamm. Pirmi
ninke pasveikino gausia pub
liką ir pakvietė S. Stanelienę 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos dvidešimt pirmasis sei
mas įvyks š.m. gegužės 12-13 d. 
Bostone. Tautinės sąjungos 
seimai vyksta kas dveji metai 
ir pasižymi savo originalumu ir 
programų bei jų svarstymų 
turiningumu. Ši sąjunga rodo 
gyvą veiklą ir atlieka nemaža 
gerų, reikšmingų darbų, suruo
šia prasmingų kultūrinių susi
tikimų. Tad neabejojama, kad ir 
šis šių metų seimas pasižymės 
savo gera programa, svarsty
mais. 

Tautinės sąjungos pirminin
kas dr. Leonas Kriaučeliūnas su 
darbščia centro valdyba ir seimo 
komitetu jau paruošė seimo 
programą. Šalia būtinų orga
nizacinių reikalų svarstymo nu
matyta ir trys geri kalbėtojai. 

PirminrnVa's'dr.' Leonas Kriau
čeliūnas pažymi: „Šis Tautinės 
sąjungos seimas bus istorinis. 
J is vyksta jau Lietuvai paskel
bus nepriklausomybe. Tad ir 
seimo svarstybų centre, be abe
jo, bus Lietuvos problemos. Bus 
giliau pažvelgta į Sąjungos 
veiklą šių dienų Lietuvos įvykių 
šviesoje, bus paieškoma būdų. 
kaip greitai ir konkrečiai padėti 
kovojančiai, nepriklausomybės 
pilno įgyvendinimo siekiančiai 

NEW JERSEY, NEW YORK - "Lietuvos Atsiminimai", pir
madieniais nuo 8 IKI 9 v.v. I i Saton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. "Muslc of Llthuanla" programos, vedamos 
anglu kalba.lš tos pečloa stotlea, taip pat pirmadieniais 
girdimos nuo 7:30 Iki 8 v. v. Dr. J. J. Stukaa - direktorius. 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753 - 5636. 

Lietuvai". Šie svartymų punk
tai ypač šiuo metu aktualūs. 

Seime dalyvaus Lietuvos ats
tovas Stasys Lozoraitis. J is ap
tars Lietuvos respublikos padėtį 
šiandien. Tai labai svarbi tema. 
Lietuviškoji išeivija su nerimu 
ir rūpesčiu kasdien seka įvy
kius Lietuvoje, yra įsijungusi į 
aktyvią propagandinę veiklą pa
dėti Lietuvai, bandant įtaigoti 
kraštų vyriausybes, kongresus, 
senatus, spaudą, kad prezi
dentai pripažintų Lietuvą ne
priklausoma respublika. 

Taigi mūsų Lietuvos atstovas, 
be abejo, geriausiai jaučiąs 
Lietuvos dabartines problemas; 
seime ir aptars padėtį Lietuvoje 
ir kuo galėtume išeivija dar 
daugiau padėti. 

Antras seimo kalbėtojas — 
Vyriausiasis Lietuvos išslais-
vinimo komiteto pirmininkas 
dr. Kazys Bobelis. Vlikas ištisus 
dešimtmečius budriai bandė 
dirbti ir kovoti, kad JAV 
vyriausybė nepripažintų Lietu
vos okupacijos, įtaigojo ir val
dančius sluoksnius. Vliko pirmi
n inkas ap tars Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo komiteto 
uždavinius šiandien ir rytoj. 

Įvykiai Lietuvoje, be abejo, 
keičia ir Vliko poziciją bei veik-

!os metodus. Veiklą tenka 
derinti prie greitai besikei
čiančių sąlygų pačioje Lietuvoje. 
Paieškoti taip pat efektingesnių 
būdų, kaip būtų galima prisidėti 
prie tėvynėje vykstančios sun
kios, bet neatlaidžios kovos už 
Lietuvos nepriklausomybę. 

Trečias seimo kalbėtojas — 
svečias iš Lietuvos, Tautininkų 
sąjungos pirmininkas Rimantas 
Matulis. 

Lietuvoje atsikūrė ir naujai 
įsisteigė nemaža politinių par
tijų. Jų tarpe ir Tautininkų 
sąjunga. Svečias palies Tauti
ninkų sąjungos uždavinius bei 
veiklą laisvėjančioje Lietuvoje. 
Tai bus dabarties padėties 
aptarimas. Seimas turės progos 
real iau pajusti kovojančios 
Lietuvos pulsą. R i m a n t a s 
Matulis pareikš ir savus pagei
davimus Tautinei sąjungai, sie
kiant visokeriopos paramos ir 
Lietuvos Tautininkų sąjungai. 

Šios trys temos ir laikytinos 
seimo didžiuoju dėmesiu. Sei
mas taip pat giliau pažvelgs ir 
į savo ateities veiklą bei 
nus ta tys atei t ies sąjungos 
veiklos planus bei liniją, palai
kant kovojančią tautą. 

Seimą praturtins iškilmingos 
pamaldos, kurios vyks Šv. Petro 
bažnyčioje, So. Bostone. Šv. 
Mišias aukos vysk. Paulius Bal
takis drauge su kunigais Alber
tu Kontautu ir Antanu Baltru-
šiūnu. Pasimels už tėvynės 
laimingą ateitį, už visus kovo
jančius savoje žemėje dėl Lie
tuvos nepriklausomybės. 

Seimo metu įvyks ir nuotai
kingas pokylis, kurio metu 
programą atliks mūsų žymusis 
poetas Antanas Gus ta i t i s , 
solistė Janina Čekanauskienė, 
akomp. kompoz. Jeronimas 
Kačinskas. Pokylio programai 
vadovaus inž. Reda Veitaitė. 
Pokylio metu bus pagerbtas Vli
ko pirmininkas dr . Kazys 
Bobelis, o inž. Eugenijus Bar
tkus svečius supažindins su ' 
Vliko pirmininku ir jo veikla.'* 

Tautinės sąjungos seimui 
linkėtina našaus darbo, išsamių 
problemų svarstymų ir gerų 
nutarimų. Tautinės sąjungos 
skyrių atstovai atsiveš ir savus 
siūlymus, aktyviai dalyvaus 
seimo darbuose ir tuo užtikrins 
seimo sėkmę. 

CLASSIFIED GUIDE 

apibudinti kun. dr. Kęstučio 
knygą. 

Po to pristatymo iškviestas 
kun. Trimakas tarti žodj kaip 
autorius. J is labai prasmingai 
užakcentavo įvairias frazes, 
paragrafus iš žymesniųjų 
vietovių, kur Marija pasirodė 
pasaulyje. Jo informacija buvo 
labai įspūdinga. 

Knygos pristatymui daugiau
sia darbo ir rūpesčio įdėjo nau
joji kuopos fin. sekr. Valerija 
Leščinskienė. Ji taipgi rūpinosi 
maistu per rekolekcijas. Jai 
padėjo visa valdyba. 

Prieš programą kuopos narės 
vaišinosi kartu prie rezervuotų 
stalų, paruoštų kuopos sekr 
Angelės ir jos vyro Alfo Šukio, 
kuris jau ne pirmą kartą mo
terims patarnauja ir patalkį 
ninkauja. Moterys jam labai dė
kingos, nes dauguma našlės. 

Naują knygą greitai išpirko. 
Autorius kun Trimakas su vi
sais sveikinosi ir knygas auto-
grafavo 

Koresp. 

VIRGILIJUS NOREIKA 
Nemonno 

ALVYDAS VASAITIS 
Dirigentas 

ARNOLDAS VOKETAITIS 
Daktaras Dulcamara 

L I E T U V I Ų O P E R A 
kviečia visus 

į 
G. DONIZETTI 

II v. opera 

MEILĖS ELIKSYRAS 

MARGARITA MOMKIENE 
Gianetta 

ARVYDAS MARKAUSKAS 
Seržantas Beicore 

1990 
Balandžio 28 d. 7:30 v.v. 
Gegužės 5 d. 3:00 v. p.p. 

MORTON HIGH SCHOOL 
2423 So. Austin Blvd. 

Cicero. IL 60650 

Bilietai gaunami 
GIFTS INT. 

2501 W. 71 St. 
Chicago. IL 60629 

312471-1424 

Bilietus galima U7-sakyti paštu čekį rašant 
LITHUANIAN OPERA CO. INC. 

Autobusu bilietai gaunami ten pat. 
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AUDRONE SIMONAITYTE 
GAIŽIŪNIENĖ 

Adina 

MANtGIRDAS MOTEK AITIS 
Akompaniatonus-

chormeisteris 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS PARDUODA j 

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

Nofintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašom© 
paminėti, kad esate arba-noriie būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai 

-i: I 

H 

0 *is KOMPIUTERIŲ 
pagalba gal.te PIRKTI ar PAROUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEUBACE REAJTCRS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

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 
Vietinė (Staiga. 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

l letuviams žinomas ir patikimas vardas. 

m MLS. 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 

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

Adresas 6600 S. Pulaskl Rd. 
Ona Stop Real Estai* 

HELP WANTED 

OVVNER OPERATORS 
8 statė regionai trucker needs iocal and 
road trucks Mušt speak FLUENT Enghsh 

Call: 312-284-4620 
or 

1-800-582-3457 

IEŠKO 

Muz. Aloyzas Jurgutis ieško 
vargonininko darbo 

Skambinti 213-662-6197 

H MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaltis,Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

FOR RENT 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

E L E K T R O S ' 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

Išnuomojamas 2 miag. butas pir
mame aukšte Brighton Parko apyl. 
Naujos grindys, nauji kilimai. $300 į 
mėn Nuomininkas (tenant) moka už 
šilumą ir elektrą. 

Skambinti: (312) 523-1261 

išnuomojamos patalpos biz
niui 71 & California apyl. Tairau-
tis po 6 v.v. 
Tai. (312)776-2929. 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
Marquette Parko apyl.. antrame 
aukšte. Su šiluma. 

Skambinti: 1-708-639-9153 

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

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

Pagerbkime mūsų 
MOTINAS 

į jungdami jas į 
šį specialų 

šv. Mišių devindienį! 

\ :-.,v \ A*\i \ U H ' • .. 

Motinos Dienos Novena — Geg. 4—13 

MARIJONŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE 
Ši novena. j Vilniaus Aušros Vartų Stebukl. Gailestingumo ir 

Nepaliaujamos Pagalbos Švč. Dievo Motiną Marija, bus celebruojama 
už mūsų motinas, pamotes, uošves, močiutes ir žmonas, gyvas ir 
mirusias. 

Re ikšdamas dėkingumą už motinos m«>ile ir pasiaukojimą 
jungiu ją i šv. Mišių novena. 

Motinos v a r d a s gyva mirusi 

Novenai aukoju . 

Vardas , p a v a r d ė 

Adresas 

MARIAN FATHF.RS. 6336 S. Kilbourn Ave.. Chicago. IL 60629 



LIETUVA BUS 
NEPRIKLAUSOMA 

VALSTYBĖ 
Vaclovo Jakučionio gimimo 85-sioms 

metinėms (IV.22) 

Laiškas 

Nuostabus dzūkų kraštas, žy
driomis ežerėlių akimis besi-
žvalgantis į dar žydresnę pa
dangę, smėlėtas kalvas apsikai
šęs kvapniais pušynais, pasi
puošęs melsva Nemuno juosta. 
Tai čia — netoli Alytaus buvu
sioje gražioje Daugirdėlių so
dyboje — išvydo pasaulį didelės 
Teofilės ir Stasio Jakučionių 
šeimos pirmagimis Vaciukas. 
Jų šeima patyrė visas ateivių 
primestas Lietuvai negandas: 
tėvas liko gulėti Sibiro žemės 
platybėse, motina iš ten sugrįžo 
labai ligota. Likusi be šeimi
ninkų sodyba labai greit visiškai 
sunyko, o neseniai negailestin
ga ranka nukirto ir paskutinį 
sodybvietę žymėjusį ąžuolą... 

Baigęs Marijampolės gimna
ziją, Vaclovas Jakučionis įstojo 
į Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitetą studijuoti filosofijos, 
lietuvių kalbos ir literatūros, 
bet, kaip ir daugelis ano meto 
ūkininkų vaikų, atsisakęs eiti į 
kunigus, neteko tėvų paramos, 
todėl vertėsi lietuvių kalbos pa
mokomis, dirbo ,3yto" adminis
tracijoje buha l te r iu , rašė 
apsakymų noveles, bendradar
biavo publicisitikos straipsniais 
„Židinio" ir „Naujosios Romu
vos" žurnaluose, kitoje spaudo
je, pats redagavo ir leido „Gin
taro krašto" žurnalą, buvo veik
lus krikščionių demokratų par
tijos ir ateitininkų narys. 1936 
metais Lietuvos banko direkto
riaus Paknio paskyrimu, nebai
gęs studijų, atvyko į Šiaulius 
dirbti vyriausiu buhalteriu 
„Gubernijos" alaus darykloje, 
kuri priklausė Lietuvos banko 
Šiaulių skyriui, ir čia dirbo iki 
1944 metų. Prie „Gubernijos" 
jis subūrė ir daugelį metų vado
vavo „Makabi" futbolo koman
dai, kuri ne kartą buvusi ir 
čempione, yra iškovojusi ir Lie
tuvos futbolo taurę. 

Po karo Vaclovas Jakučionis 
14 metų dirbo Šiaulių geležin-
kelio apygardos vyriausiuoju 
o vėliau k i tų geležinkelio 
įstaigų buhalteriu ir garsėjo 
sąžiningumu „nei sau, nei ki
tam". Nors mūšių metu kažkam 
išgrobsčius visą jo turtą, teko 
vėl pradėt i gyvenimą nuo 
adatos ir siūlo, per didelį vargą 
išleido į aukštuosius mokslus 
abi dukras, neieškodamas papil
domo uždarbio, nes visą lais
valaikį skyrė l i t e r a tū ra i , 
k r a š t o t y r a i , filatelijai ir 
retkarčiais žūklei. Išvertė į 
lietuvių kalbą stambius veika
lus: Nekrasovo „Mirusį ežerą". 
„Tūkstančio ir vienos nakties" 
6 tomus, pradėjo rašyti prisimi
nimų rinkinį „Ubagai ir ubagy-
nė". Su nepaprastu kruopštumu 
sur inko 35,549 l ietuviškas 
(nesul ie tuvintas) pavardes, 

kurių kartoteka perduota Lie
tuvos Lietuvių kalbos instituto 
žodynų skyriaus vardyno fondui 
ir ten labai gerai įvertinta. 
Tačiau velionis pats labiausiai 
vertino ir didžiavosi savo sukur
tu geležinkelio muziejumi, ku
rio sukūrimui, plėtimui, ekspo
natų rinkimui, patalpų remon
tui ir lankytojų priėmimui pa
skyrė 15 paskutiniųjų savo gy
venimo metų ir visas kuklias 
savo santaupėles (dirbo be atly
ginimo visuomeniniais pagrin
dais). 

Vaclovas Jakučionis buvo 
ūmaus, bet labai švelnaus dzū
kiško būdo, labai pareigingas ir 
labai tvirtų įsitikinimų. Kaip 
patikimam darbuotojui, jam 
buvo siūloma keltis į Vilnių ir 
dirbti Lietuvos geležinkelio vy
riausiuoju buhalteriu su viena 
maža sąlygėle, jei taps komu
nistų partijos nariu, tačiau 
išliko nepajudinamas, nes nė 
vienas partokratijos autoritetas 
nesugebėjo atsakyti į jo filo
sofinius klausimus apie dvasios 
ir materijos santykį, kodėl gyvo
je gamtoje atsirado dvi skir
tingos lytys ir kt. 

Vaclovas Jakučionis buvo vie
nas iš tų žmonių, kurie tyliai ir 
kantriai dirbo tik iš pažiūros 
atrodantį pilką ir nereikšmingą 
darbą, bet jo svarba nė akimrks-
nį nesuabejojo, nes labai tvirtai 
tikėjo šviesia Lietuvos ateitimi. 
Štai jo ranka rašytas „Pasku
tinis žodis" (Te est amen): „Lie
tuva anksčiau ar vėliau bus 
nepriklausoma valstybė. Tik ne 
tokia, kokia dabar yra, su savo 
vyriausybe, kar iuomene ir 
apsaugomais rūbeliais- Kaip 
bus sunku jai viską atstatyti! 
Kiek reiks lėšų tiems visiems 
reikalams! O savų pinigų, 
kur iuos užs ienis ver t in tų , 
nebus, reiks juos auksu arba ki
tomis vertybėmis padengti. O iš 
kur visa tai imti? Juk patys 
žmonės turi padėti. Ir tas mano 
žiedas (šliūbinis), vienintelis 
daiktelis, kuris turi šiokią tokią 
vertę, tegul tam reikalui bus pa
skirtas. Aš galvoju, kad reikėtų 
net tam tikrą fondą įsteigti, į 
kurį būtų dedama ir kitos bran
genybės, kitų asmenų, kurie 
panašios nuomonės būtų". Iš 
r inkinio „Kai pa ts negali 
parašyti pabaigos..." Kaip visa 
tai aktualu šiandien! Pamąsty
kime ir darykime, tik gal dar 
neskubėkime, kad neatimtų. 

Vaclovas Jakučionis, nors ir 
labai sunkiai sirgdamas, liko 
ištikimas savo pareigai. Mirė 
1986.III. 18, nesulaukęs šių 
džiugių ir neramių dienų, kaip 
ir daugelis kitų kuklių jo vien
minčių paskyręs savo gyvenimą 
tam, kad tos dienos kuo greičiau 
išauštų. 

Albertas Gr iganavič ius 

AR MES TURIME BŪTI 
DIPLOMATIŠKI LIETUVOS 

LABUI? 
Lietuvių spaudoje paskutinė

mis dienomis yra buvę reakcijų 
dėl ryšių su spauda. Du rašan
tieji („Drauge" balandžio 14 d.) 
pareiškė nuomonę, kad, bekal
bant su ne lietuvių spauda, 
nereikia iškelti mums artimas, 
bet gal skaudžias ar jautrias 
temas (pvz. nusišypsojimas dėl 
mūsų giminių iš Lietuvos ap
silankymo „išdaigas", pasi
juokimas, kad mūsų politiškai 
gal nepatyręs j aun imas iš 
Amerikos šiuo metu vertėjauja 
Lietuvos valdžiai, nes moka 
kalbas ir pan.). Nuo kovo 11d. 
skaitome straipsnius JAV-bių 
laikraščiuose. Skaitome ve
damuosius. Į viską stengiamės 
reaguoti. Reikia tik pažiūrėti 
į „New York Times", „Chicago 
Tribūne", „Chicago Sun-Times" 
ir ki tus laikraščius. Vedamųjų 
ir visokių skaitytojų nuomonės 
šiomis dienomis pasirodo laik
raščių puslapiuose. 

1988 m. „Editor and Publi-
sher" žurnale pasirodė straips
nis, kuriame 23 metų vedamųjų 
patyrimo turintis Bill Hali pa
reiškė nuomonę, kad laik
ra šč i a i , kur ie provokuoja 
žmones , būna p e r k a m i . 
Vedamieji parašomi jau dieną iš 
anksto, prieš tos dienos įvykių 
aprašymus, bet kad vedamųjų 
komitetas („editorial board") 
kartais yra per didelis ir užkliū
na bedarant sprendimus. Jis 
teigė, kad vedamieji negali būti 
nuobodūs. Viena laikraščių išei
tis, tai leisti vedamųjų au
toriams pasirašyti. Pagal Hali, 
skaitytojai labai mėgsta pasi
rašytus vedamuosius. Įjuos gali 
reaguoti. 

O kaip mes turime reaguoti j 
provokuojančius vedamuosius, 
pvz. ,,New York T i m e s " 
balandžio 17 d. („Vilnius: Its 
Own Worst Enemy")? Ar \ 
„Chicago T r i b ū n e " svečio 
„guest editor" Alex Vardamis 
vedamąjį? Vieniems labai seka
si rašyti savo t rumpus at
siliepimus. Laikraščiai juos 
spausdina. Kitiems nesiseka. 
Vieni moka kalbėti spaudos 
atstovams, t.y. nenuklystant 
nuo temos, trumpai išreiškia 
savo nuomonę, kiti nedrįsta ar 
jaučia, kad nemoka. 

Bill Hali gal teigtų, kad provo
kuojantys vedamieji pareika
lauja provokuojančių atsakymų. 
Tačiau jis ne tik vedamųjų rašy
tojas, bet ir humoristas — gal jis 
kalbėjo nerimtai. Daug kas iš 
išeivijos lietuvių, su kuriais 
teko kalbėti šia tema, teigia. 
kad tai nėra į mūsų naudą. 
Congressman Richard Durbin 
truputį jau yra kalbėjęs šia 
tema savo kelionės į Chicagą 
metu. Būtų įdomu susilaukti 
savo patyrusių žurnal is tų , 
redaktorių, „lobbyists" ir „pub-
lic r e l a t ions" profesionalų 
nuomonės šiais klausimais. 
Kiekviena profesija turi savo 
etikos taisykles. Gal ir mums 
išeivijos lietuviams jų reikia 

bekalbant ir rakant, reaguojant 
į įvykius ir pasisakymus. 

Ar kas nors a į sakytų padėti 
lietuviams ar i etuvai, jei yra 
gavę išsišokan:, ar neapgalvotą 
laišką dėl laiŠKo ar pasisakymo 
tono? (Pvz. nkėt i kokiam 

nepalankiam politikui ko nors 
iabai blogo ar negražausl O gal 
laikraščiai ir politikai mėgsta 
provokaciją ir a ts imena tokius 
asmenis ar l a i škus? Labai 
gvildentina tema. 

A. Kubi l iū tė 

DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. balandžio mėn. 25 d. 

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

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

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

(706) 596-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ESU £} 

• A.tA. 
Agr. Salomėja Juozelėnai tė 

Sagamogienė 
Gyver.c Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m. balandžio 23 d., 9 vai. vakaro, sulaukusi 97 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje, Vabalninko vals.. 

Deikiškiu kaime. Amerikoje išgyveno 60 m. 
Velione buvo našlė a.a. Jono. 
Laidotuvėmis rūpinasi Lietuvių Fondas 
Kūną.- pašarvotas trečiadienį, balandžio 25 d. nuo 3 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 26 d. Iš 

koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lie
tuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę d rauga i . 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
VLADUI ŠIMOLIŪNUI 

mirus , žmonai STASYTEI, sūnums J U O Z U I ir 
ROMUI, sesutei STASYTEI PETRUŠAITIENEI , jos 
vyrui PETRUI bei g iminėms Lietuvoje re i šk iame 
nuoširdžią užuojautą ir k a r t u gedime. 

Stefanija Baltūsienė 
Genė ir Tadas Baužai 
Rima Kažėmekaitis-Roeseler 
Onutė ir Viktoras Kažėmekaičiai 
Ida ir Motiejus Tam u lėnai 
Stefa ir Zenonas Lukauskai 

A.tA. 
Ltn. VLADUI ŠIMOLIŪNUI 

m i r u s , jo žmoną sol. STASĘ K L I M A I T E - Š I -
MOLIŪNTENĘ nuoširdžiai užjaučiame 

Dr. J. Gudauskas su šeima 

įnz. 
A.tA. 

JONUI DAMUI 
mirus, 
šeima. 

nuoširdžiai užjaučime jo dukter į ONĄ su 

ALIAS Chicagos skyrius 

Mylimam Vyrui , Sūnui ir Broliui 

A.tA. 
VYTENIUI BIČKAUSKUI 

miru^ jo žmonai GRACE su šeima, jo motinai 
ADELEI BIČKAUSKIENEI Lietuvoje, seseriai 
BIRUTEI ČIURIENEI su šeima ir b ro l i ams ALEK
SANDRUI ir ROMUALDUI su šeimomis Lietuvoje 
gilią užuojautą reiškiame ir ka r tu l iūdime. 

W. ir L. Beržinskai 
A- ir D. Augūnai 

J. 
V. 

ir R. 
ir O 

Mildažiai 
Vaitkai 

f JUM ' 
LENOER 

Mylirr. tm Vyrui 

A.tA. 
BALIUI PAKŠTUI 

mirus žmonai EMILIJAI, jos šeimai ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą 

Dalila Mackialienė 
Birutė ir Kazys Sekmakai 
Irena ir Leonas Sodeikai 

A.tA. 
VLADAS ŠIMOLIŪNAS 

Gyveno Dana Point. Ca., anksčiau Čikagoje, Los Angeles. 
Santa Monica. Mirė 1990 m. balandžio men. 16 dienos vakare, 
sulaukęs 76 m. amžiaus. 

Gimė Jusėnų k., Pušaloto valsč.. Panevėžio apskr 
Amerikoje išgyveno apie 33 metus. <Iš Vokietijos pirma buvo 
emigravęs į Argentiną*. 

Pasiliko giliame liūdesyje ištikima gyvenimo drauge ir 
žmona Stasė, sūnūs Romas ir Juozas su šeima, seserys Stase 
Petrušaitiene su vyru Racine. VVI. Birutė Povilaitienė su 
šeima Vilniuje, mirusios sesers Felicijos Stasiūnienės vaikai 
Panevėžyje ir kiti giminės. 

Priklausė Amerikos lietuvių piliečių klubui, Susivie 
nijimui Lietuvių Amerikoje. Kalifornijos lietuvių radijo klu 
bui ir dirbo uoliai jų valdybose. Ėjo Kalifornijos lietuvių radijo 
laidu redaktoriaus-pranesėjo pareigas, sukūrė to radijo 
emblemą. Buvo Los Angeles Lietuvių Bendruomenes 
apylinkės pirmininkas. Daugeli metų pirmininkavo Ramo 
vėnu sąjungai, buvo 1938 metų laidos Karo Mokyklos ab 
solventas ir didelis žurnalo „Karys" rėmėjas. 

A.a. Vladas Siraoliūnas paliko gražiausią sugyvenamo 
taktiško žmogaus pavyzdį. Los Angeles lietuviai, prislėgti jo 
sunkios ligos nelaimes, liūdi netekę to šviesaus nuostabios 
Aukštaitijos palikuonio. 

Laidotuves įvyko balandžio men. 21 d. Iš Los Angeles Šv 
Kazimiero parapijos bažnyčios po pamaldų 9:30 v. ryto 
velionis buvo nulydėtas į Forest Lawn kapines. 

Nuliūdusi pasilieka še ima , giminės ir artimieji . 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. C a l i f o r n i a Avenu»-
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

1410 S o . 50th Ave . , C i c e r o 
Te le fonas (708) 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LA€KAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 We«t 89th S t r e e t - Tel . (1-312) 737-1213 
11028 South w e s t Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. R o b e r t s Rd. - Tel . (708) 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - (708) 652-1003 
S*lly Donald M.. .Ir. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

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

\ \ 



DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. balandžio mėn. 25 d. x Kard. Jo seph L. Bernar -
din, Chicagos arkivyskupas, pa
rašė laišką Lietuvos kardinolui 
V. Sladkevičiui, pri tardamas 
Lietuvos siekimui laisvės. Chi
cagos kardinolas remia Lietuvos 
dvasininkų pastangas auklėti 
dorai savo žmones laisvei. 

x Vysk . A n t a n a s Va ič ius , 
Telšių vyskupas, iš Lietuvos yra 
atvykęs į Ameriką. Chicagon jis 
a tvyksta trečiadieni, balandžio 
25 d., Fl. numeris 357 į~Midway 
aerodromą 4:50 vai. p.p. Vakare 
7 vai. vysk. A. Vaičius laikys šv. 
Mišias Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje. Apsistos 
Jėzuitų namuose. Penktadienį, 
balandžio 27 d., 12:35 vai. iš 
Midvvay aerodromo išvyks j Los 
Angeles. 

x A r i a n a R a s t a u s k a i t ė yra 
a t v y k u s i iš A r g e n t i n o s ir 
Dainavos stovykloje dalyvavo 
kursuose, ruošiantis Lietuvių 
Jaun imo kongresui. J i yra Ar
gentinos jaunimo veikėja ir 
kongreso rengimo komiteto 
pirmininkė. Ariana Rastauskai
t ė už savo veiklą laimėjo Eu
genijaus Kriaučeliūno šeimos 
skirtą 1000dol. premiją, kuri jai 
bus įteikta Chicagoje. Šiuo metu 
j i yra apsistojusi Kamantų 
šeimoje Grand Rapids. Mich., o 
ketvirtadienį, balandžio 26 d., 
a tvyksta į Chicagą. 

x A t s i ž v e l g d a m o s į d a b a r 
t i nę p a d ė t ) Lietuvoje Lietuvos 
Dukterys nutarė atšaukti Pava
sario balių, kuris turėjo įvykti 
gegužės 12 dieną. Tuo pačiu 
norima pažymėti, kad skiriamos 
draugijai aukos yra siunčiamos 
Lietuvos „Car i tu i" . 

x B a l a n d ž i o 27 d. 7:30 va
k a r o B a l z e k o lietuvių kul
tūros muziejuje įvyks Lietuvos 
ekonominių perspektyvų ap
ta r imas . Purdue universiteto 
p r o f e s o r i u s Fe l ik sas Pa lu
binskas skaitys paskaitą ,,Pere-
stroika ir Lietuvos ekonominė 
atei t is" . Prelegentas svarstys 
k laus imą. ar Lietuvos eko 
nominis priklausomumas nuo 
Sovietų Sąjungos yra nepakei
čiamas. Po to prof. Adolfas 
Darnusis padarys pranešimą 
„Cemento pramonė Lietuvoje — 
palaima ar skriauda?" Po vaka
ronės vaišės. 

x T i k pa l i e sk r a n k e n ė l ę , ir 
„ K a l b a Vi ln ius" . Taip veikia 
naujieji automatiniai Grundig 
radijai. O gal norite sutaisydinti 
vokišką radiją? Gradinskas. 
2512 W. 47th Str., Chicago, IL. 
te l . 312-376-1998. 

(sk) 

x L i e tuv ių Moterų Klubų 
F e d e r a c i j o s Čikagos klubo 
valdyba, . .Pavasario Žiedų" 
Abiturientų Pristatymo pokylio 
rengėjos, prašo visus abiturien-
tus/tes r inkt is į Sabre Room 
salę, n e vė l iau 4 v. p.p 
b a l a n d ž i o mėn . 29 d. 

s.m. 

(sk) 

x J A V V i d u r i o V a k a r ų 
a p y g a r d o s metinis suvažia
vimas bus balandžio 29 d., sek-, 
madienį, 8:30 vai. rytą Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Suvažia
vime t u r i da lyvau t i visos 
apylinkių valdybos, revizijos 
komisijos, visi šios apygardos 
XII tarybos nariai ir apylinkių 
atstovai. Atskirų pakvietimų 
nebus siunčiama. Visų labai 
prašome dalyvauti suvažiavime. 
Darbotvarkė bus prie regist
racijos s ta lo . Suvažiavime 
kalbės „Pasaulio lietuvio" red. 
Bronius Nainys apie dabartinę 
Lietuvos padėtį. Pranešimų 
laukiame iš Wisconsino apy
linkes Vyt. Janušonio ir Oma-
hos ap. pirm. Alg. Antanėlio. 
Pranešimą duos „Lithuanian 
Hot-Lines" vadovai. Lietuvių vi
suomenė taip pat kviečiama. 

x Kovo pradžioje lankėsi 
Philadelphijoje Kauno Medi-

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago. IL 60t>2<» 

Tel. (1-312) 77*5MB 
14300 S. Btl) Rd., Lockport. IL 60441 

Tel. (708) 301-tSt* 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 

T e l . (1-312) 776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak 

£eštad 9 v r iki 1 vai d 

A D V O K A T A S 
V v t e n i s L i e t u v n i n k a s 

2501 VV. *9th Street 
ChicaRo. II 60629 

Tel. (1-?12) 77&-OH0O 
Kasdien 9 6 va! vak 

šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
A L G I R D A S K OSTIS 

201 E. Ogd«>n Ave., St*. 18-2 
H i n - d * , . IL 60521 
Tel . (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Elizaheth Gumbarag i s i r 
Algis Abramikas , abu iš Chi
cago, 111., buvo a tvykę į 
,,Draugą" kartu su giminaičiais 
Milda Budriene ir Vytautu 
Steponavičium iš Lietuvos, lan
kėsi redakcijoje ir administra
cijoje, susipažino su spaustuvės 
dienraščio ir knygų spaus
dinimo technika. Ta proga E. 
Gumbaragis paaukojo ir 20 dol. 
.,Draugui". Nuoširdus ačiū. 

x Sigito Petro Vaznelio iš 
Villa Park, Iii., ir Rūtos Elenos, 
Naumaitės , Livonia, Mich., 
vestuvės bus šį šeštadienį, 
balandžio 28 d.. Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje, Southfield, 
Mich. Sigitas yra jauniausias 

cinos instituto studentai, paskui Natalijos ir sol. Jono Vaznelių 
jie lankėsi Washingtone, D.C. sūnus, o Rūta — Česlovos ir 
Kauno studentai pareiškė savo Juozo Naun>u dukra, 
nuomonę apie pasaulinę taiką 
Tai pirmas toks apsikeitimas 
mokslo įstaigų studentais ir 
išklausymas jų skirtingų pažiū 
rų. 

x Mari jos Nekal to Prasi
dėjimo seserų rėmėjų valdyba 
ir t a l k i n i n k ė s sus i r inko 
balandžio 19 d. Balfo patalpose 
aptart i met inės vakarienės 
renginio reikalus. Vakarienė 
Marijos seserų vienuolijai ir jų 
darbams paremti rengiama 
sekmadienį, gegužės 20 d., 
Jaunimo centre. 

x Lietuvių ope ros va ldyba 
savo choro sus t ip r in imui 
pakvietė iš Lietuvos keturis 
tenorus, kurie šį trečiadienį at
vyksta į Chicagą. Valdas La
zauskas, Petras Paulavičius, 
Romanas Povilaitis ir Jonas 
Smagurauskas dainuos Donizet-
ti operos „Meilės eliksyro'" spek
takliuose. 

x V i r g i n i a G u r e c k i e n ė , 
Windsor, Conn., A. Stanevičius, 
Ontario, Kanada, R Bielke-
vičius, Brockton, Mass., už kalė
dines korteles ir kalendorių at
siuntė po 12 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x J o h n S h a t a s , Waterbury. 
Conn.. „Draugo" rėmėjas, už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
bei spaudai paremti atsiuntė 50 
dol. su prierašu: „...tegul mūsų 
spauda k les t i l a i sva jame 
pasauly, kar tu linkiu daug 
sėkmės tiems, kurie skaito ir ją 
palaiko". Labai dėkojame už pa
ramą ir mielus žodžius. 

W*^"W ^^ <&Z • 
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x P i r k s i m e v i e n o a r b a 
dviejų b u t ų namą į vakarus 
nuo California Ave. link Mid
vvay aerodromo. Skambinti : 
(312) 434-8235. 

(sk> 

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

(sk) 

x L i e t u v i ų O p e r a š ia i s 
metais stato Domzetti operą 
„Meilės eliksyras". Premjera — 
šeštadieni, balandžio 28 d.. 7:30 
v.v. Antras spektaklis — ta ip 
pat šeštadienį, gegužės 5 d.. 3:00 
vai. p.p., Morton High School 
Auditorium, 2423 S. Austin 
Blvd.. Cicero, IL Bil ie tai 
gaunami Gifts In t e rna t iona l , 
Vaznelių p rekvbo je , 2501 W. 
71 st St.. Chicago . I I . 60629, 
tel. 312^71-1424. 

(sk) 

x I e š k o m a vedusių p o r a 
pr iž iūrėt i lietuvių visuomeni
nės veiklos pastatą Nevv Yorke 
Alga ir butas. Kreiptis raštu: 
DRAUGAS. 4545 W. 63 St., 
Ch icago . IL 60629. Skelb imų 
Skyr ius . Nr . 250. 

(sk^ 

x Margutis kviečia balan
džio 29 d. 3 vai. p.p. atsilankyti 
j Jaunimo contrą. kuriame 
Paltinai atliks estradinių dainų 
koncertą Bilietai gaunami 
Vaznelių parduotuvėje ir Mar
gučio raštinėje. 

x Vliko-Eltos informaci
j o s įs taiga VVashingtone. DC. 
kviečia studento ar vyresnio am
žiaus jaunuolį ar jaunuolę at
likti stažą šioje būstinėje šią 
vasara. Darbas tęstųsi tarp 
dviejų su puse ir trijų mėnesių. 
Skambinkite arba rašyki te 
Vliko - Eltos reikalų vedėjai 
Janinai čikotienei: El ta In
formation Service, 1609 Con-
nect icut Avenue, NW Suite 
400, Washington, DC 20009. 
Te l . : 202-667-1980 arba 
202-332-1993. 

x Ieškoma Ona Brazai tytė , 
gim. 1899 m. Marijampolės 
apskr , Girininkų km. Gyvenusi 
Nevv Yorke. Ieško: Vincas Bra
zai t i s , L i thuan ia , K a u n a s 
233043. Gvardiečių 98-72. 

(sk) 
x SPRANDINĖ (palendvi-

ca). SKILANDIS, r ū k y t o s 
d e š r o s aukštos kokybės į 
Lietuvą — $84.00. T r a n s p a k , 
2638 W 69 St.. Chicago. IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

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 nurodv-
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 Pat r ia dovaninių prekių 

ir elektronikos parduotuvėse 
Chicagoje ir St. Petersburg 
Beach. FL, rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų, Lietuvoje pagei
daujamų, reikmenų didelį pasi
rinkimą. Priimam užsakymus 
ir iš kitų miestų. Siunčiame 
prekes į Viln>ų kargo-oro lini
ja. Tel. 312-778-2100. 

(sk) 
x Greit pa rduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708)425-7161. 

(sk* 
x Nebrangiai pa rduodame 

Lietuvoje naujus automobilius 
LADA ir VOLGA, naudotas 
amer ik ie t i škas maš inas , 
namus. Keičiame dolerius į 
rublius arba pristatome dolerius 
į Lietuvą Pervedame paliki
mus . Skambint i : Ąžuo lu i 
312^*34 -Č618 

si

j o n a s Minelga 

SUDIE 

Sudie, mažasis mano broli! 
Tave mylėjau — pats žinai, 
Kai nešė mus į žydrą tolį 
Auksines pasakos sparnai. 

Širdim tau kūriau naują dainą 
Apie pavasarius žalius, 
Kur saulužėle gulti eina, 
Kur laumės girdo žirgelius. 

Buvai man geras metų metais, 
Negnaibei nosies nei barzdos, 
Kai kieme žaidėme kvadratais 
Ar karan jojom ant lazdos. 

Sudie! Eiliuos tau Nemunėlis, 
Sukurs Žitkevičius dainų, 
Kol susitiksim mudu vėlei 
Anapus tolių mėlynų. 

Šis paskutinis a.a. Jono Mi-
nelgos eilėraštis, skirtas jo 
mylimiems „Tėvynės žvaigž
d u t ė s " skaitytojams, buvo 
parašytas prieš pat poeto mirtį. 

P E R S I K R A U S T A N T LAISVĖS TROŠKIMAS 

Paliksim namelį, 
Kur žaidėm, kur krykštėm. 
Sudie pasakysim 
Dienom vakarykštėm. 

Lietuva mano mintyse yra 
kaip ir laisva. 

Lietuvoje laisvai ga l ima 
iškelti mūsų tėvynės mylimą 
trispalvę vėliavą ir giedoti 
mūsų tautos himną. Gedimino 
pilyje plevėsuoja t r ispalvė. 
T ik ra i n e m a n i a u , kad a š 
matysiu šitą dieną. Lietuviai 
meldžiasi Vilniaus katedroje, 
kuri buvo atimta prieš 40 metų. 
Lietuvių kalba — valstybinė 
kalba. 

Lietuva pasikeitė per 10 
mėnesių. Dar pernai vasario 
mėnesį buvo įvestas karo stovis 

Red. Šis J. Minelgos eilėraš- Lietuvoje. Aš kar tu su visu 
tis t inka s".am momentui, nes autobusu važiavau į mūsų vals-
poetas 1990.IV.13 iš šios žemės t i jos sos t inę (Ottavvą) de-
persikėlė amžinybėn. Jis mylėjo monstruoti prie Sovietų amba-
jaunimą ir jam daugiausia savo sados. O dabar lietuviai gali 
eilėraščių skyrė. Nemažai naujų laisviau demonstruoti prieš ko-
sukūręs, atsiųsdavo „Tėvynės munistų partiją. 

Pažvelgiam į gatvę — 
Joj lakstėm, ją mynėm, 
Sodelis aidėjo, 
Beskraidant sūpynėm. 

Susėdom vežiman 
Ir žiūrim — nuo skruosto 
Nuliūdus Rasytė 
Jau ašarą šluosto. 

J o n a s Minelga 

žvaigždutei". Jaunimas turėtų 
jo nepamiršti, bent maldose 
prisiminti. Užuojauta artimie
siems! 

Kas aš toks esu9 

Piešė Simona Pul ikaitė Marąuette Parko lit. m-los 8 sk. mok. 

VĖŽYS 
(Letuvių tautosaka) 

Dievas, sutveręs visatą ir 
visus gyvulius, atsisėdo pailsėti 
ir pasidžiaugti savo darbu. 
Bežiūrėdamas į savo kūrybą, 
pamatė padaręs ne taip, kaip 
buvo numatęs Visi gyvuliai 
buvo be akių 

Stumdėsi jo sutverti gyvuliai 
ir kumštimis mušėsi, nuolatos 
klupo, didesnieji mindžiojo 
mažesniuosius, užsigaudavo į 
medžių kamienus. 

— Dieve, oi. Dieve! Kodėl 
mus sutvėrei0 (įeriau būtumėm 
pasilikę molio gniužulu, nejaut
rūs ne kaip dabar, kad turime 
ropinėti ir stumdytis! 

— Neverkite, mano sutvė
rimai! Duosiu jums ir šviesą, — 
tarė Sutvėrėjas, ir, kadangi, 
nedaug laiko buvo likę iki šeš
tadienio. Dievą- -kubėjo dirbti 
akis. 

Visi gyvuliai apstojo Dievą, 
stumdėsi vieni sU kitais, norė
dami kuo greičiau įgyti šviesą. 

Kuris šviesa gavo, t a s 
Sutvėrėją garbi no ir džiaugėsi 
visatos grožybėmis, o tie, kurie 
dar akių neturėjo, dar arčiau 
grūdosi prie Sutvėrė jo , 
rėkaudami: 

— Viešpatie Dieve, man akis 
duok! Sutverė v : manęs neuž
miršk! 

Už visus gyvulius garsiau 
rėkė vėžys. Jis be paliovos 
ropinėjo apie Dievą, kabinėjosi 
į Jo drabužiu- r prisispyręs 
reikalavo akių 

Nors Dievo kantrybė y ra 
neapibrėžta, be; šj kartą Jis jos 

pritrūko ir, pagriebęs mažutes 
akeles, metė jas vėžiui: 

— Te, — sako, — įsikišk sau 
į uodegą! 

Sugriebė vėžys akis ir tarė 
sau: 

— Ar aš toks kvailys, kad 
kiščiau akis į uodegą! 

Ir, pažiūrėjęs į kitus gyvulius, 
kurie jau buvo gavę akis, susi
kišo jas vėžys gyvuliu pavyzdžiu 
į priešakį, — ne į uodegą. 

Bet kas iš to? Dievas suprato 
jo mintį ir atėmė galią eiti 
priekin. Vėžys nuo to laiko vis 
atbulas slenka. Bet ir dabar 
vėžys nenusižemino, t iktai 
šnabždomis ėmė ant Dievo 
murmėti. Dėl to labai pasipik
tino visas sutvėrimas. 

— Nuo šios valandos jokio 
balso neišduosi! — rūsčiai 
sušuko Sutvėrėjas. — Ir taip, 
kaip dabar šnabždi, šnabždėsi ir 
tu ir tavo veislė per amžių 
amžius! 

Nusigando vėžys, spruko į 
vandens gelmę ir, bėgdamas 
nuo Dievo pykčio, įsispraudė į 
urvą, po akmenimis, nebenorė
damas džiaugtis nė gamtos 
grožybėmis. 

Pamatė tai Dievas ir tarė: 
— Kaip šiandien tu atsiskyrei 

nuo viso sutvėrimo, taip ir per 
amžius būsi atskir tas ir, kaip 
grubus tavo būdas, taip bus 
grubus ir tavo gyvenimas. Kada 
visa gamta ilsėsis, tada tu gy
vensi. Kai saulė ims tekėti ir 
visas sutvėrimas ją sveikins, tu 
lįsi į savo tamsųjį urvą ir tenai 
lauksi nakties. 

Taip ir atsitiko. Toks vėžio 
gyvenimas tęsiasi iki šių dienų. 

Šitie visi įspūdžiai mane 
įtikino, kad tikrai vieną dieną 
mūsų mylima Lietuva bus 
laisva ir aš ten galėsiu nuvykti. 

G in t a ra s Karas ie jus , 
Toronto Maironio aukšt. lit. 
m-los mokinys. (Jubiliejinis 

leidinys) 

MANO VELYKOS 

Kai Velykų rytą aš atsikėliau, 
prie savo durų radau krepšiuką 
šokoladinių saldainių, kuriuos 
man atnešė kiškis. Nuėjau į 
valgomąjį. Mes mušėme margu
čius ir sudaužytus valgėme. 
Man labai patiko šių metų Vely
kos. 

Vilija Sekai tė , 

Aš numarginau daug mar
gučių. Gavau daug žaislų ir 
daug šokolado. Kai nuėjau mie
goti, tada kiškis atėjo. 

J o n a t h a n Dudor , I sk . 
Los Angeles šv. Kazimiero lit. 
mokykla (Jubiliejinis leidinys) 

GALVOSŪKIONR. 127 
ATSAKYMAS 

Piešinys sudarytas iš raidžių: 
PARROT. Paukščio vardas 
papūga. 

GALVOSŪKIS NR. 146 
(Žiūrėkite piešinį) 

Silvija nor i s u s i t i k t i su 
Henriku. Yra penki keliai, neži
no kuriuo eiti. Padėkite jai. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIONR, 147 
(Žiūrėkite piešinį) 

GALVOSŪKIO NR. 128 
ATSAKYMAS 

Galutinis uždavinio sprendi
mas — 1846. 

GALVOSŪKIO NR. 129 
ATSAKYMAS 

Batai ar sandai iai buvo ne
šiojami be kojinių. Sandalių pa
grindas buvo storos odos padas, 
pritvirtintas odiniais raiščiais, 
kurie buvo surišami viršuje 
pėdos arba apvyniojami aplink 
kojos gurnelius. Tolimesnių 
kelionių batai turėjo storus pa
dus, o vietinio vartojimo san-
daliai buvo gaminami iš minkš
tos gyvulių odos, kartais iš 
palmių medžių žievės. 

Žmogus įėjęs į kambarį, turėjo 
nusimauti batus ir kojas nu
siplauti. Viduje vaikščiodavo 
basi. Kartais ir lauke nene
šiodavo batų. Kai būdavo liūde
sio valandos (mirus žmogui), visi 
būdavo basi. Toks apavas buvo 
vartojamas todėl, kad klimatas 
visada buvo šiltas. 

GALVOSŪKIO NR. 130 
ATSAKYMAS 

Lėktuvas turėtų skristi 1224 
kilometrus per valandą greičiu. 

šikšnosparnis surado seną, 
išpuvusiu viduriu medį. J is 
sugalvojo čia apsigyventi. Pa
dėkite jam surasti išėjimą iš to 
medžio. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 148 
(Žiūrėkite aritmetikos 

uždavinį) 

O-O 
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Vietoje skliaustelių įstatykite 
skaitlines, kad atlikus nurody
tus veiksmus gautume 5. (5 taš
kai) 

GALVOSŪKIS NR. 149 

Dviejų tremtinių, iš Lietuvos 
ištremtų Rusijon, berniukai 
kartą atvyko prie didelės upės. 
Čia b e r n i u k a i p e r s i s k y r ė . 
Vienas liko Europoje, o an t ras 
valtimi persikėlė į Aziją. Abu 
berniukai ėjo palei upės tėkmę 
dešimt kilometrų, tyrinėdami 
upės krantus. Kurios upės kran
tus tyrinėjo berniukai? (10 
taškų) 

GALVOSŪKIS NR. 150 

Viename mieste buvo 12 
aukštų daugiabut is namas . 
Dvyliktame aukšte gyveno žmo
gus, kuris turėjo kažkur tarny
bą. Kiekvieną popietę jis grįž
davo namo. įlipdavo j namo 
keltuvą, paspausdavo 8 numerį. 
Išlipdavo aštuntame aukšte ir 
l ipdavo l a ip ta i s k e t u r i s 
aukštus iki 12 aukšto. Keltuvas 
buvo tvarkoje — nesugedęs. 

' keldavo žmones iki 12 aukšto. 
Uždavinys: kodėl tas žmogus 
nepasikeldavo keltuvu iki 12 
aukšto, o išlipdavo 8 aukšte ir 
pėsčias lipdavo laiptais iki savo 
buto, kuris buvo 12-me aukšte? 
Kas teisingai įspės šią mįslę — 
gaus 10 taškų, o už įvairias 
kitas nuomones — 5 taškus. 

I 


