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Lietuva pasiruošusi 
pasitarimams 

Prunskienė pas Britanijos premjerę 

VVashingtonas. — „Washing-
ton Post" žurnalistas, rašy
damas apie Lietuvos ministerės 
pirmininkės K. Prunskienės 
vizitą JAV sostinėje, tarp kitko 
sako, jog ji pasisakė jam dešimt
metį galvojusi, kodėl socialis
tinė sistema neveikia. 

Ji baigusi ekonomiją, dėsčiusi 
ją universi tete, pagaliau gal 
netikėtai atsidūrusi ir pati Rytų 
Europos išlaisvinimo politikoje. 
Ir štai ši moteris, kuri pasisako 
už laisvą verslo ekonomiją, tapo 
Lietuvos Respublikos ministere 
pirmininke kovo 17 d., kuri po 
50 metų pirmą kartą turėjo 
laisvus bei demokratiškus rinki
mus. K a i j i k e t v i r t a d i e n į 
susitiko su JAV prezidentu, ji 
jam p a s a k ė , kad Lietuvos 
žmonės dabar nori Amerikos 
diplomatinio pripažinimo, kuri 
niekada nepripažino Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą. 

P a t e n k i n t a vizitu 
Prez. Bushas nekomentavo jos 

prašymo, bet Prunskienė pasi
sakė buvusi laiminga ta ^sim
boline ve r te" — priėmimu pas 
Amerikos prezidentą. Bet kokiu 
atveju, j i manan t i , kad galima 
pagaut i d a u g i a u musių su 
medumi, negu su actu, tarsi 
atsiprašydama už prezidento 
Landsbergio pasakymą, apie 
„antrąjį Miuncheną", nes tuo 
pasakymu čia buvo galima su
prasti, kad Bushas pardavė 
Lietuvą savo nuolaidomis So
vietų Sąjungai. 

Bushas ją priėmė tik kaip pri
vačią pilietę, bet ne kaip minis
tere p i rmininkę, ir ji turėjo eiti 
pėstute, kai jos limuzinui nebu
vo leista įvažiuoti pro vartus. 
Jos broliui Rimantui Stankevi
čiui, kur is turėjo dalyvauti pa
simatyme, visai nebuvo leista 
įeiti į Baltuosius rūmus. Vėliau 
Baltųjų rūmų protokolo šefas 
pasiteisino, sakydamas, kad 
variai buvo sugedę. Washing-
tone niekas tuo netiki. Kai 
Prunskienė išėjo iš pasimatymo, 
jos laukė būriai reporterių ir te
levizijos žurnalistų. Prunskienė 
į klausimus atsakinėjo su šyp
sena. 

N ė r a k i t o kelio 
Kai ji buvo Kongreso rū

muose, tai Amerikos įstatymų 
leidėjai stebėjosi jos pareiš
kimais, nes ji sakė, jog Sovietų 
ekonominė blokada „duos ir 
gerų dalykų.. . leis greičiau 
išvystyti iniciatyvą laisvoje 

Paliko raitel i 
K a u n a s . — Kaip buvo rašyta. 

Maskvoje, Sverdlovo aikštėje, 
susidegino Stanislovas Žemai
tis. J i s į Maskvą atvyko iš 
Kauno rajono ir gyveno Ežerė
lyje. Dirbo vairuotoju „Ridvy-
čio" kooperatyve. Jo žmona 
Stasė yra prekybininkė ir šei
moje yra dvi suaugusios dukte
rys. P r i e š išvažiuodamas į 
Maskvą, S. Žemaitis paliko 
raš te 'u . k u r i a m e a t s i p r a š ė 
žmoną, jei kas bendrame gyve
nime būta blogo ir parašė, kad 
prasidėjusi blokada ir Kauno 
gatvėmis vaikščiojantys desan
tininkai a tėmė norą toliau gy
venti. Savo gyvybę aukojas už 
Lietuvos laisvę. Savaime aišku, 
kad to laiško autentiškumas ti
r iamas toliau. Maskvos žinios 
skelbė žinią tendencingai. 

verslo prekyboje. J i pasakė, kad 
Lietuva bandys išsilaikyti, nes 
nėra kelio atgal". 

Įdomu ir tai, kad Prunskienei 
paskambino Britanijos ministe
re pirmininkė Margaret That-
cher ir pakvietė atvažiuoti į 
Londoną, kai ji baigs savo vizitą 
Amerikoje. Prunskienė negalėjo 
tuojau pat jai atsakyti dėl savo 
užimto laiko, bet pasakė, kad 
mielai sutinka aplankyti Londo
ną. Spau Ja dar primena, kad ji 
vasario mėnesį pasitraukė iš 
Komunistų partijos. Ji buvo 
viena iš Sąjūdžio žmonių, kurie 
pradėjo reformų veiklą. Kai 
tapo išrinkta delegate į Sovietų 
Liaudies kongresą, tuoj ji pasi
darė žinoma kaip nepriklauso
mos ekonomijos skatintoja. 

T a č i a u n i eko naujo 
iš p rez iden to 

Kai ji buvo filmuojama tele
vizijos „Today" programai, tai 
Bryant Gumbel iš New Yorko 
jos klausė, ar nenusisuks nuo jos 
vyriausybės žmonės, kai Sovie
tų ekonominės sankcijos pradės 
slėgti kraštą. I tai ji tuoj atsakė, 
jog „laisvė ir nepriklausomybė 
yra daug svarbiau Lietuvos 
žmonėms, negu geras materia
linis gyvenimas, o sovietinėje 
ekonominė je sistemoje j ie 
niekada ekonomiškai negalės 
gerai gyventi". J i dar pasakė 
jam, jog yra galima visa tai 
išspręsti diplomatiškai, nes 
„Lietuva yra pasiruošusi dery
boms ir pasiruošusi kompromi
sams". 

Washingtone ją daug kur ly
dėjo Juozas Kazickas, New 
Yorko ekonomistas, kuris, sako
ma, pasirūpino apmokėti jos 
kelionę. Jis ją lydėjęs ir pas pre
zidentą, kuris po vizito papa
sakojo, kad „prezidentas gyrė ją 
ir jai pasakė, kad ji atsakė į 
sunkius klausimus labai gerai". 
Porą kartų prez. Bushas ją 
paėmęs net už rankos. Bet 
spauda pastebėjo, kad jos vertė
jas Viktoras Nakas iš Lietuvių 
Informacijos Centro turįs skir
tingą nuomonę — prezidentas 
nieko naujo nepasakęs. 

Užsienio r e ika lų komite te 
Kapitoliuje Prunskienė susi

tiko su Atstovų rūmų Užsienio 
reikalų komiteto nariais. Kiek
vienas buvęs nustebintas ja. 
Atrodė, kad jie visi norėjo su ja 
pas ika lbė t i . Atstovų rūmų 
Užsienio reikalų komiteto pirm. 
Dante B. Fascell ją ši l tai 
pasveikino ir ji buvo jų sutikta 
atsistojimu. Daug buvo kalba
ma apie Prancūzijos ir Vokieti
jos pasiūlymą, kad laikinai su
laikytų deklaracijos punktus, 
kad prasidėtų pasitarimai su 
Maskva. Bet Prunskienė jiems 
tų pusryčių metu pasakė: „Mes 
nenorime ir mes negalime at
šaukti savo nepriklausomybės 
deklaracijos". Dante Fascell 
buvęs patenkintas jos atsaky
mu, o jis yra užėmęs griežtą 
liniją prieš Sovietus. Vėliau 
Prunskienė paaiškino, kad kai 
kurie dalykai gali būti laikinai 
sulaikyti, jei Sovietai pradės 
pasitarimus. 

Lietuvos ministere pirmininke Kazimiera Prunskienė tariasi S. Broomfield iš Michigano valstijos, ir kongr. Dante Fascell iš Floridos, 
Washingtone su Atstovų rūmų Užsienio reikalų komitetu. Už jos matyti komiteto pirmininkas, 
kongr Berijami n Gilman kairėje, iš New Yorko valstijos, kongr William 

„Kol mes oficialiai 
nepripažįstame Lietuvos... 

Visi mūsų veiksmai neteisėti 
Lietuvoje tauta pasitiki savo vyriausybe 
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Vilnius. — Sovietų prez. M. 
Gorbačiovas dar kartą pasakė, 
jog kalba su Lietuva gali būti 
pradėta tiktai po to, kai ji at
sisakys kovo 11 d. padarytų 
sprendimų ir sugrįš vieną dieną 
į ankstesnes pozicijas. Tačiau 
yra Sovietų Parlamente ir ki
taip mąstančių. 

Štai Eltos korespondentas 
Balys Bučelis rašo balandžio 28 
dienos „Tiesoje": 

„Balandžio 26 dieną ryti
niame Aukščiausiosios Tarybos 
posėdyje daugeliui netikėtai ir, 
beje, ne pagal darbotvarkę žo
džio paprašė vienas populia
riausių ir labiausiai gerbiamų 
Aukščiausiosios Tarybos narių, 
Leningrado universiteto profe
sorius Anatolijus Sobčiakas. Jis 
pasiūlė išklausyti TSRS prezi
dento arba TSRS Ministrų Tary
bos pirmininko informaciją apie 
ekonomines priemones, kurių 
imtasi ryšium su situacija 
Lietuvoje. Pirmininkaujantis 
posėdžiui Anatol i jus Luk-
janovas anaiptol ne džiugiu 
balsu pasakė, kad klausimas, ko 
gero. dėsningas, jis praneš apie 
tai Nikalajui Ryžkovui". 

Ekonominis k a r a s 
„Kiek vėliau Anatolijus Sob

čiakas, susijaudinęs ir gana il
gai (pokalbis su juo, į kurį iškart 
įsijungė ir kiti žurnalistai, truko 

— T e h e r a n o radijas pranešė, 
jog Iranas ir Amerika padarė 
pažangą išrišti maždaug 2,000 
mažų klausimų, kurie buvo 
surišti su amerikiečių nuosa
vybe Irane. 

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų 
ministeris Marijonas Misiukonis. 

daugiau kaip pusvalandį) kalbė
jo apie Lietuva ir problemas, 
kurių Tarybų Sąjunga, kaip jis 
pasakė, susirado Lietuvoje. 

— Taip, prie šio klausimo 
mums teks dar ne kartą grįžti. 
Mes, Aukščiausiosios Tarybos 
nariai, turime gauti išsamią in
formaciją iš pirmųjų šaltinių. 
Tegul tai padaro vyriausybes 
vadovas arba TSRS prezidentas. 
Kas tai per sankcijos ir kaip 
visa tai mum? vertinti? Kaip 
suprasti šį ekonominį karą prieš 
lietuvių tautą0 Aš pats galiu 
padaryti tik viena išvadą: tokios 
sankcijos — tai faktinis pripa
žinimas, kad Lietuva jau nebėra 
Tarybų valstvbes dalis. Tuo 
patvirtinama ..ietuvos atstovų 
pozicija, nors mūsų vadovai iki 
šiol nenori to ofioaliai pasaky
ti. 

Iš esmės TSRS o-ezidentas, ži
noma, gali pr-i m" tokius spren
dimus, taip pat įv. sti prezidenti
nį valdymą Bet -as iš to išeis? 
Kol mes oficial i nepripažįs
tame Lietuvos ėjimo iš Są
jungos fakto, vi- mūsų dabar
tiniai veiksmai "eteisėti. Čia, 
tarp kitko, nėra >kios logikos. 
Viena vertus, sa- įme, kad Lie
tuva ne mūsų, k: a vertus — vi
sam pasauliui patvirtiname, 
kad tai Tarybų .- yungos dalis. 
Kažkoks nesuprntamas blaš
kymasis... 

O juk Lietuvos yriausybė. — 
aš ką tik kalb' usi su Kazi
miera Pransku N — pasiren
gusi vesti deryh s įvairiais va
riantais. 

Anatolijus Sob įkas žurnalis
tams paaiškina <ad lietuviai 
siūlo sąjungin- įmones Lie
tuvos teritorijo aadaryti ben
dras, pasirengt. 't j as išpirkti 
iš Tarybų Sąjur ;* . Siūlomi ir 
kiti keliai, kito- galimybės, jas 
reikia tiesiog ar- 'arstyti. Vie
nintelis nepri:rr į a s variantas 
— dabartinis. Ii' labai abe
jotinas visais žvilgiais, ne
naudingas kai; k mums". 

Ir čia jis pnm> » Kubą, kurią 
JAV ekonom blokuoja jau 
30 metų, bet r.•-•kmingai. 

Pabal t i jo i šė j imas 
„Juk Pabalti jys išeina iš 

mūsų, šiaip ar taip, ankstes
nėmis sąlygomis j is Sąjungoje 
nebegyvens. Su šituo reikia 
susitaikyti , ka ip teks susi
taikyti ir su tuo, kad ankstesni 
įvairių respublikų savitarpio 
santykiai vargu ar išliks. 

Aš užtikrinu jus, pasakė, A. 
Sobčiakas. kad jeigu liaudies de
putatų pirmajame suvažiavime 
būtų buvę priimti tie pasiū
lymai, kuriuos pateikė Pabalti
jo deputatai, — o jie sakė: kuo 
greičiau sudarykime sąjunginę 
sutartį, — viso to. kas šiandien 
vyksta, nebūtų buvę. Juk tada 
jie nereikalavo išėjimo, kalbėjo 
apie tai, kad yra galimybe pasi 
likti Sąjungos sudėtyje asocijuo
tų narių teisėmis konfederaci
niais pagrindais. Šiandien jau 
pats M. Gorbačiovas sako: taip. 
mes tam pasirengę. Bet štai lai
kas praleistas... 

...Neabejoju, kad jūs turėsite 
ir daug sunkumų. Bet Lietuvo
je šiandien yra tai, kas svar
biausia: tauta pasitiki savo vy
riausybe. O mūsų šalyje šito, 
deja, nėra. Todėl lietuviams 
lengviau įgyvendinti savo su
manymus net ekonominio spau
dimo sąlygomis. Dėl tos pačios 
priežasties, man atrodo, nebuvo 
ir vargu ar bus kokių nors 
ekscesų. O juk vienu metu. kai 
Vilniuje ir k i tose vietose 
pasirodė mūsų kariuomene, jie 
atrodė neišvengiami... 

Greičiau prie d e r y b ų stalo 
„A. Sobčiakas susimąstė, gi

liai atsiduso ir, tarsi atsipra 
šydamas pasakė: 

— Mes turime kuo greičiau 
sėsti prie derybų stalo. Ir aš 
pasirengęs įnešti savo indelį. 
Bet... kai del kokių nors iš
ankstinių sąlygų, tai aš turiu 
pasakyti, jog tai būtų blo
giausias variantas, kai viena tš 
šalių ima diktuoti — štai jūs 
atšaukite viena ir kita, tada ir 
pradėsime pokalbį Dar kartą 
pabrėžiu, svarbiausia — sėsti 

— Washingtone sen. Alan 
Dixon daug prisidėjo, kad būtų 
JAV Senate priimta rezoliucija, 
raginanti prez. G. Bushą neį
teikti Kongresui patvirtinti 
neseniai padarytą prekybinį 
susitarimą su Sovietų Sąjunga 
kol nebus atšauktos ekonomi
nės sankcijos Lietuvai. ..Yra 
absoliučiai beprasmiška Ame
rikai sute ikt i palankiausią 
prekybinį statusą Sovietams, 
kurie tuo pačiu metu stengiasi 
ekonomiškai pasmaugti Lietu
vą", pasakė senatorius. 

— Lietuvos ministere pir 
mininkė Kazimiera Prunskienė 
šiuo metu, pakviesta Britanijos 
ministerės pirmininkės M. 
Tbatcher, lankosi Londone. 

— Kazimiera Prunsk ienė šj 
ketvirtadienį turėtų būti priim
ta pas Prancūzijos prezidentą 
Paryžiuje. 

— B o l i v i j o s prez identas 
Jaime Paz Zamora lankosi Wa-
shingtone ir vakar susitiko su 
prez. Bushu. 

— Costa Ricos naujojo pre 
zidento įvesdinimo iškilmėse 
Amerikai atstovauja Barbara 
Bush. 

prie derybų stalo ir pasakyti: iš 
pradžių imkime ir išsiaiškin
kime, kokiais klausimais mes 
nesutariame. O gal staiga pa
aiškės, kad jų ne tiek jau daug. 
Paaiškės, kad mums reikia dau
giau ryšiu, ir pirmiausia — tarp 
mūsų įmonių, organizacijų, ko
lektyvų. Aš manau, kad Lenin
grade daugelis tam pasirengę, 
įtampos mūsų šalyje ir taip 
pakanka. 

Anatolijus Sobčiakas, susi
rūpinęs ir susmąstęs, nuėjo į 
Ovaliąją Aukščiausiosios Tary
bos posėdžių salę. Neabejoju, 
kad jo išmintingas žodis ten dar 
nuskambės. Lietuvos klausimas 
šioje salėje irgi labai tikiuosi, 
bus kuo rimčiausiai iškeltas.. 

Labai patiko man šiandien 
pasakyti TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos Tautybių Tarybos 
pirmininko pavaduotojo Boriso 
Oleiniko žodžiai: „Lietuviai — 
išmintinga tauta. Tai stipri 
tauta, didele aukščio atsarga jos 
skrydžiui. Ir telaimina dangus 
tą skrydį..." 

Ir popiežius ragina 
tartis su Kremliumi 

Ryga. — Latvių politikai, 
kaip praneša AP žinių agen
tūra, yra pasiruošę streikams, 
protestams ir ekonominei bloka
dai, kurią Kremlius įves, kai 
pasmerkė jų nepriklausomybės 
deklaraciją. Respublikos prezi
dentas Gorbunovs pakartotinai 
kreipėsi su prašymu pradėti pa
sitarimams vietoje blokados. 
Latvijos Komunistų partijos 
vadas Alfredas Rubiks, kuris 
yra maskvinės partijos galva, 
kalbėjosi su prez. Gorbačiovu, 
kuris jam pasakęs, kad, jei Lat
vija neatšauks savo deklaraci
jos, tai ir jų laukia ekoniminės 
sankcijos. Pirmieji ženklai jau 
buvo parodyti, kai rusų tankai 
pradėjo spiestis aplink Rygą ir 
padidėjo sovietų kariuomenės 
judėjimai, nepaskelbti „manev
r a i " , kaip pa tys ka re iv i a i 
pasakojo latviams. 

Teisės tu r inč ios bū t i 
i šba l ansuo tos 

Praėjusį sekmadienį ir popie
žius Jonas Paulius II. vykdamas 
į Meksiką, savo lėktuve žurna
listams pasakė, kad jis ragina 
tris Pabaltijo respublikas tar t is 
su Maskva ir visomis pastango
mis siekti nepriklausomybės. 
Labai panašu į JAV prez. G. 
Busho poziciją. Lenkas popie
žius sako. jog tų respublikų tei
sės turi būti išbalansuotos prieš 
tą pavojų, kuris gresia Gorbačio
vo ekonominei ir politinei lais
vėjančiai politikai. „Klausimai 
turi būti išspręsti dialogu, bet 
efektyviu dialogu", sakė popie
žius, skrisdamas į Meksiką. 

Interfronto žmonių, kurie 
nėra latviai, vadas Anatolijus 
Aleksejevas kalbėjo, kad rusų 
blokada prasidės greitai. Jis yra 
prieš atsiskyrimą nuo Maskvos 
ir sakosi reprezentuojąs 140,000 
darbininkų masei, kurie skelb
sią streiką gegužės 15 d. 

Latvijoje šiuo metu esą 53% 
latvių ir 33% rusų tautybės 
žmonių. Kitos tautybės mažai 
terodo pasipriešinimo prieš ne
priklausomybę. Šiandien Sovie
tų Sąjungoje turėtų būti mini
ma Pergalės diena, kai buvo nu
galėta naciškoji Vokietija. 

— ABC televizijos programo
je, kurioje buvo perduoti Wa-
shingtono ir Maskvos vadovau
jančių asmenų pasisakymai per 
pusantros valandos, buvo sen. 
Bob Dole ir speakerio Thomas 
Foley keliami Lietuvos nepri
klausomybės klausimai, į ku
riuos Kremliaus valdovai atsa
kė labai miglotai, vengdami at
sakyti į klausimus. 

— Arkansas valstijoje vyksta 
didelis potvynis, kokio nebuvo 
per paskutinius 17 metų. 

— Lietuvoje esąs Sovietų ka
ro pajėgų vadas paprašė Krem
lių, kad Lietuva būtų valdoma 
tiesioginiais Gorbačiovo įsaky
mais iš Maskvos. 

KALENDORIUS 

Gegužės 9 d.: Grigalius, Edi
ta. Auste. Austėja. Beatas. Min-
gailas, Sytis. 

Gegužės 10 d.: Antaninas, 
Beatričė, Putinas. Igauja, Vikto
rina. Sangailė. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saule teka 5.39. leidžiasi 7:56. 
Temperatūra dieną 75 L, nak

tį 58 1. 
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LSS VADOVYBĖS RINKIMŲ 
PREZIDIUMO PRANEŠIMAS 

LSS Pirmija p a t v i r t i n o 
sekančios sudėties 1990 metų 
LSS Rinkimu Prezidiumą: 

Prezidiumo pirmininkas: s. fil. 
Leonas Maskaliūnas. 6 Brook 
Lane. Palos Park. IL. 60464. 
Tel.: (708) 361-5128. 

Prezidiumo vicepirmininkė: 
ps. fil. dr. Vitalija Vasaitienė. 

Prezidiumo sekretorė: ps. fil. 
Svajonė Kerelytė, 

Mandatų komisijos pirm.: v.s. 
Jonas Paronis. 

Nutarimų komisijos pirm.: 
v.s. fil. Halina Plaųšinaitienė. 

siunčiamos tik tiems nariams, 
kurių bus gautos registracijos 
formos. 

Mandatų komisija praneša, 
kad LSS rinkimuose galės daly
vauti tik LSS nariai, susimokėję 
nario mokestį už paskutinius 
trejus metus ('90, '89 ir '88). Na
riai, dar nesusimokėję nario 
mokesčio, gali jį susimokėti per 
vienetus, arba t iesioginiai , 
siunčiant Prezidiumui aukščiau 
nurodytu adresu (10 dol. už 
kiekvienus nemokėtus metus). 

Tikslu sumažint pašto išlai-
Balsų skaičiavimo komisijos das, registracijos formos yra 

pirm.: fil. Liudas Volodka. 
Pirmijos ..Kvieslys" š.m. kovo 

1 d. nustatė LSS Vadovybės 
Rinkimų darbotvarkę. Deja, iki 
kovo 23 d. ne visi vienetai pri
s i u n t ė P rez id iumui savo 
susimokėjusių nario mokestį 
narių sąrašą. 

Pagal gautus sąrašus, Prezi
diumas balandžio 25 d. išsiuntė 
registracijos lapus. Užpildytas 
formas tikisi gauti atgal ne 
vėliau gegužės 15 d. Įsidėmė
kite, kad „Kandidatų siūlymo ir 
dalyvio pasisakymo-' formos bus 

siunčiamos vienetams suma
žintu t iražu. Tikimės, kad 
vienetai patys galės pasidau
ginti ir išdalinti savo nariams. 
Nariai asmeniškai grąžina 
užpildytas formas Prezidiumui. 

Užsiregistravusiems nariams 
su Biuleteniu Nr. 2 bus išsiun
čiamos šios formos: 

1. Kandidatų siūlymai ir 
2. Dalyvio pasisakymai. 

Budekim! Ad Meliorem! 

LSS Vadovybės Rink imų 
Prez id iumas 

JŪRŲ SKAUTAI LIETUVOJE 

Apie Lietuvos jūrų skautus 
kalbėjo jų skyriaus vedėjas Vy
tautas Šliogeris Vilniaus radi
jo bangomis užsieniui balandžio 
25 d. 

Atgaivinus Lietuvių Skautų 
sąjungą Lietuvoje, sakė jis. 
pirmiausiai teko sutvarkyti j . 
jaunių, j . skautų, vyčių, budžių 
ir skautininkų reguliaminus bei 
uniformas. Naudojasi jie prieš
kariniais jūrų skautų ir dabar
t in ia is Amerikos j . skautų 
dokumentais, pritaikydami juos 
šiems laikams ir jų sąlygoms. 
Principinių didelių skirtumų 
nėra. tik Lietuvos jūrinės skau-
tybės tikslas yra atgręžti Lie
tuvos jaunimą veidu i jūrą ir 
galbūt net iš jūros pažiūrėti į 
krantą. į Lietuvą. 

Toliau V. Šliogeris kalbėjo: 
..-Jeigu prieš karą jūrų skautai 
galėjo baidare plaukti, tai dabar 
pas mus jie negalės gauti jokio 

aukštesnio patyrimo laipsnio, 
jei nemokės buriuoti". J ie jau 
yra nusipirkę du laivus, tiesa, 
dar tik laivų kevalus, kuriuos 
bando pastatyti ir sutvarkyti. 
Ta pati padėtis ir Kaune, ten 
vaikai tvarko laivus, o jiems pa
deda jachtklubas. Didžiausiąją 
svajonė — turėti realią, gerą 
materialine pradžią. įsigyti 
kokių 20-25 metrų ilgio 
skūnerį, kuriuo galima būtų 
plaukioti jūra. Tada jūrų skau
tai galėtų aplankyti kitus kraš
tus, pamatyti pasaulį. J ie yra 
gavę seną žvejų kuterį. kurį 
reikia perstatyti , perdirbti , 
todėl ieško sponsorių. kurie juos 
galėtų lėšomis paremti. Kol kas 
visa yra ieškojimo ir svajonių 
stadijoj. 

Lietuvos jūrų skautai džiau
giasi gavę šiek tiek pagalbos ir 
informacijų iš brolių Vakaruose. 
Dabar jūrinės literatūros bado 

APDOVANOJIMAS 
LS BROLIJOJE 

Skautų globėjo šv. Jurgio 
dienos proga, , ,Li tuanicos" 
skautų tunto tunt ininkui ir 
Vidurio rajono vadeivai prista
čius ir rekomenduojant, šie 
š a u n ū s , ,L i tuan icos" t un to 
broliai apdovanojami garbės 
žymenimis ir ordinu: 

P a ž a n g u m o žymen iu : 
Andrius Utz 
Vėl iavos Žymen iu : 
s.v. si. Albertas Kerelis, 
j.b. Tomas Žukauskas 
j .b. v.vi. Algis Jaraš ius 
T ė v y n ė s S ū n a u s žymen iu : 
s.v. v.si. Aras Tijūnėlis, 
s.v. ps. Viktoras Puodžiūnas. 
I n k a r o o r d i n u : 
j . ps. Marius Naris 
Sveikinu apdovanotus brolius 

už nuoširdų pareigų atlikimą. 
Linkiu toliau dirbti ir nuolat 
rodyti skautišką entuziazmą. 

Budėkime! 
vs G e d i m i n a s Deveikis 

LSB Vyriausias skautininkas 

„KERNAVĖS" TUNTO 
SUEIGA 

..Kernavės" skaučių tunto 
iškilminga sutiga sekmadienį, 
gegužės 20 c . 10 Vai. ryto 
vyks J a u n i n o centro maž. 
salėje. Visos sesės raginamos 
prieš sueigą atlikti religines 
sekmadienio pareigas savo 
parapijose arba Jaunimo centro 
koplyčioje 9:15 vai. ryto laiko
mose šv. Mišiose. Sueigoje visos 
dalyvaujame uniformuotos. 
Visos kernavietės (visų amžių ir 
vyresniškumo laipsnių) kviečia
mos dalyvaut: 

VIENETŲ VADOVŲ-IŲ 
DĖMESIUI 

..Skautų aido"' administratorė 
prašo visus skautiškų vienetų 
vadovus,-es pranešti žurnalo ad
ministracijai apie naujai į vie
netus įsijungusius narius,-es, 
jiems nario mokestį susimokė
jus, prisiunčiant jų pilną vardą, 
pavardę , adresą ir vieneto 
pavadinimą. Visa tai yra reika
linga, nes kiekvienas narys, 
susimokėjęs nario mokestį, tuoj 
turėtų žurnalą gauti. Siunčiant 
vienkart inį sąrašą t ik LSS 
vadovybei, o laiku nepranešant 
„Skautų aidui", daroma skriau-

Bunav;rrK. kiir>u inst ruktor ius js Antanas Levanas kursų baigimo 
pažymėjimus įteikia jūrų skaučių vadovėms g v.v l-aurai Lapinskienei ir 
..Nerijos t u n t o tumin inke i jps Violetai Pauhenei 

Nuotr J . T a m u l a i č i o 

JURŲ SKAUTŲ 
BURIAVIMO STOVYKLA 
Pat iksl iname, 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 į „Nerijos" jūrų skau
čių tunto tun t in inkę jps Viole
tą Paul ienę, tel. 708-584-5527. 

nebejaučia. Taip pat dėkingi už 
tradicijų perdavimą. Daug jų 
pasisavino, kai ką pakeitė. Pvz. 
Mažosios Lietuvos jūrų skautai 
dabar įžodį duoda ant Klaipėdos 
uosto šiaurinio molo, prie kurio 
sudužo j ū r ų skau tų j ach t a 
„Budys". Toje vietoje yra me
t a l i n i o k r y ž i a u s l i e k a n a . 
Kryžius buvo jmūrytas į uolą 
žuvusiųjų „Budžio" igulos atmi
nimui. Ta kryžių žadama atsta
tyti, ir tai bus dar viena Klaipė
dos miesto įžymybė. 

Lietuvos jūrų skautai svarsto 
..budžio" vardą 'kur j prieš karą 
jiems pasiūlė Vydūnas), pakeis
ti į „vytį". Nors „budys" buvo 
pri imtas ir labai paplitęs, šiuo 
metu Lietuvoje j iems priimti 
nesnis „vytis", nes jis yra ri
teris, o „budys" — tik budėtojas, 
aiškino V. Šliogeris. 

Burlaivių žygis per Atlantą 
buvo didelis akstinas prisikelti 
jūrinei skautybei . Jis ir toliau 
tęsiasi. „ Jū ra grūdina Lietuvos 
jaunimą. Darbas sunkus, bet 
ateina didžioji atpildo valanda 
ir Lietuvos vardas suskamba 
plačiai ir galingai". — Baigė 
pranešimą Lietuvos jūrų skau
tu skyriaus vedėjas. 

L i e t u v o s ga rbe i , t a u t o s 
vienybei! 

A p r a š ė D. S. 

Vilniuje vykusiame Lietuvos skautų vadovų suvažiavime susit ikę mintimis 
dalinas broliai — Latvijos ir Lietuvos skauta i . 

DALYVAUKIME 
DEMONSTRACIJOSE 

LSS vadovybė ragina visus 
skautus ir skautes dalyvauti 
birželio 1 ir 2 dienomis Wa-
shingtone ruošiamose masinėse 
lietuvių demonstracijose, krašto 
sostinėje lankantis sovietų pre
zidentui Gorbačiovui. Visi 
skautai w skautės prašomi 
dalyvauti uniformuoti. 

DRAUGAS 
OJSPS-1610OO) 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunciami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata 

U S A 
Kanadoje <U.SA dol 
Užsienyje (USA dol.' 
Savaitinis ;Šešt priedi . 

mokama iš anks to 

metams ^ metų 
$70.00 $40.00 
$70 00 $40.00 
$70.00 $40.00 
$40.00 $25.00 

3 men 
$25.00 
$25.00 
$25 00 

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

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

da ypač naujam nariui,-ei. Taip 
pat visi keičiantieji adresus 
skaitytojai prašomi pranešti 
naująjį adresą — sutaupysite 
pašto išlaidas „Skautų aidui" ir 
laiku gausite leidinį. Sąrašus 
prašoma siųsti v.s. Albinai Ra
manauskienei, 4613 W. 106 
Place, Oak Lawn, IL 60453. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

M (1-312)767-7575 
5780 Archer Ave 

(6 Stonai i vakar JS nuo Cicero Ave.) 
Valandos caąal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabmete) 
Priklauso Holy Cross ir Cnhst ligoninėms 

2434 W. 71 9trsat, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5849 (veikla 24 vai) 

įPirm.. antr . ketv.. penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (709)249-0097; arba (709)240-6551 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFOR0 MECMCAL BUILDING 

6449 So. PuUakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3*00 W. 95 St. 
Tat. (709) 4224)101 

Valandos pagal susitarimą 

9132 t . Kadzla Ava., Chicago 
(1-312) 925-2970 arba (1-312) 48)9-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 5. Pulaakl Road. 
Tai. (1312) 595-2902 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

SKAUTLNTNKLVIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

LS Brolija ir LS Seserija 
planuoja šiu metu rudenį šaukti 
LSS skautininkų.-ių suvažia
vimą. Numatoma data — spalio 
6 ir 7 dienomis. Suvažiavimas 
vyktų Lietuvių centre. Lemont, 
IL. Suvažiavimui šeimininkau
ti kviečiams LS ..Nerijos'* jūrų 
skaučių tuntas. 

PADĖKIME LIGONIAMS 
LIETUVOJE 

Lietuvoje ligoninės pritrūko 
medikamentų. Ligoniai po 
operacijų, sužeidimų negauna 
antibiotiku, diabetikams nebėra 
insulino sunkiai sergantieji 
nebeturi jokios pagalbos, nes 
stinga reikalingiausių vaistų. 

Šiai sunkiai padėčiai Lie
tuvoje gelbsti ..Hotline" sudarė 
komitetą, kuns rūpinasi pačių 
reikalingiausiu medikamentu 
siuntimu i Tėvynę. Kadangi tu 
vaistų be receptų negalima vais
tinėse pirkti, daromi žygiai juos 
urmu užsakyti iš vaistus ga
minančiu įmonių. Šiuo metu. 
Lietuvos prezidento Vytauto 
Landsbergio žodžiais. Lietuvai 

labai brangus kiekvienas lie
tuvis, todėl dabar mūsų efektin
giausią pagalba Lietuvos 
žmonėms yra vaistų siuntimo 
organizavimas, pagalba sunkiai 
sergantiems Visi kviečiami 
darbu ir aukomis prisidėti. 
Čekiai rašomi: „Mercy Medical 
Lift to Lithuania'" ir siunčiami 
„Hotline" centran. 511 East 
I27th St.. Lemont. IL 60439. 

Džiugu, kad ..Hotline*' 
organizatorių ir talkininkų 
tarpe yra didele dalis vidurinio
sios ir jaunosios kartos skautų 
ir skaučių. Pa r emk ime jų 
pastangas ir visi junkimės j 
Gerąjį darbelį artimui. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (709) 599-9101 
Vai pagal susitarimą 

Tai. kabtnato Ir buto: (709)952-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 H 8 vai vak 
išskyros 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. Mlchlgan Ava.. Sutta 324 Ir 
5935 S. Pulaak! Rd., Chicago. IL 

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 91«t Straot 

Kabtnato tai. (1-312) 737-1199: 
RazM. (709)395-4911 

Dr. Tumaaonlo kabtrtatą poram* 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W 71 at Straot 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (709) 44 i 829" 

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

7722 S. Kadzia Ava . , 
Chicago. III. 0O652 

Pirm . antr.. ketv :r penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltc 
Marquette Medicai Buiidmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
S>rd:es ir Kraujagyslių L^gos 
Valandos paga' susitarimą 

Namų (709) 594-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES UGOS 
CHIRURGIJA 

9132 S. Kadzla Chicago. III. 
Tai. (1-312)925-2970 

1155 Dunda* Ava.. Elgln. III. 60120 
Tai. (709) 742-0255 

Valandos paga! susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborts Rd.. Hickory Hllla. IL 
1 mylia | vakarus nuo Har!e~> Ave 

Tat. (709) 598-4055 
Valandos pagai susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Ka'ba ietuviškai) 

Tikrina ak;s. pritaiko akinius 
2818 W. 71 st St. 

Tat. (1-312) 737-5149 
Vai pagai susitar'rr-a 

Palo* Vlalon Cantar. 7152 W. 127th St 
Paios Hgts. III. Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (709) 448-1777 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D 
Gydytojas b c^rurgas 

Anestezijos ' r sKausmo gydyme specaiistas 
Shermar IggHkaS Eicm. IL 

Tai. (708) 837-0005 
Skambint- rja'ima 24 va* 

Dr. Tumaaonlo kabinetą parama 
T . R A M A , M . D . 

Specialybė — CMnaaJįl 
2454 VVast 71 st Straat 

Tai. (1-312) 434-1818: Raz. (708) 852-0889 
Vai pirm . antr ketv •• oe"*: 

3 'K' 7 v v Tit( s u s i u s 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2938 W. 71 st. St.. Chicago. IR. 

Tai.: (1-312) 436-0100 
11800 Southwsst H!ghway 
Palos Haights. III. 90463 

(709) 381-0220 (709) 361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ =ŪSLĖS IR 

PRCSTA'O CHIRURGIJA 
2858 W. 63rd Straat 

Vai antr i -4v p p " <etv 2-5 v p p 
Sėst pagai susitarimą 

KaMnato tai. (1-312) 776-2890. 
Raz. (709) 448-5545 

Kab. tai. (1-312) 595-0349; 
Rai (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd 9t 
Vai pagal susitarimą pirm >r ketv 12-4 

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

EDMUNDS V1ŽINAS. M.D., S.C 
Specialybe — vidaus ligų g/dytcas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. pr.e Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai . (1-312) 585-7755 

Kab. tai (1-312) 556-3166: 
Namų (709) 381 3772 

DR. PETRAS 2LIOBA 
GYDvTOJAS iP CHIRURGAS 

9745 Wast 83rd Straat 
vai p-rm. antr ke'v m penkt 3-6 

Sestadien a s oaga : <.uS'ta^mą 



Dabartinė Lietuvos padėtis (2) 

KAS TIKRIEJI LIETUVOS 
DRAUGAI? 

Dabartinė Lietuva yra kri
tiškoje padėtyje, nes kol kas ji 
neturi jokios konkrečios poli
tinės pagalbos iš užsienio kraštų 
vyriausybių. Jau girdėti JAV 
prezidento patarėjų ir kitų 
..protingų" politikų priekaištai 
Lietuvai, kad ji pasiskubino su 
savosios nepr ik lausomybes 
atkūrimo paskelbimu. Tiesiog 
amoralu j au 50 metų prie 
kryžiaus kalamos tautos reika
lauti, kad ji ir dabar aukotųsi di
džiųjų valstybių interesams. 
Tiktai Australijos, Lenkijos ir 
Čekoslovakijos vyriausybės 
oficialiais pareiškimais sveiki
no Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimą ir tiktai viena Nor
vegijos vyriausybė griežtai pa
smerkė Sovietų Sąjungos dabar
t inius antihumaniškus veiks
mus Lietuvoje. Visi neoficialūs 
pas i sakymai , p r i t a r ima i ir 
simpatijos Lietuvos Respublikai 
turi tiktai moralinės paramos 
vertę, kuri Lietuvai dabar, 
žinoma, taip pat yra svarbi. Be
je , Lie tuvos Respubl ikos 
vyriausybė labai dėkinga JAV 
Atstovų rūmams ir Senatui už 
jų vieningas pastangas įtikinti 
prezidentą G. Bushą, kad 
Amerika privalo nedelsiant 
pripažinti Lietuvos Respubliką 
ir jos vyriausybe. 

Lietuva yra labai dėkinga 
Amerikos ir kitų kraštų spaudai 
ir kitoms masinės informacijos 
priemonėms, kurios remia Lie
tuvos teisę tapti laisva de fac-
to, ir šiuo klausimu formuoja 
visuomenės opiniją. Galima 
manyti, kad dėmesys Lietuvai 
pasauliniu mastu ir toliau nesu-
silpnės, kai Lietuva pasaulio 
politikoje tapo kraujuojančia 
žaizda. 

Beje, dabar jau ir pats Gor
bačiovas pripažįsta, jog iškilo 
grėsmė palyginti geriems TSRS 
ir JAV tarpusavio santykiams, 
kas jį tikriausiai verčia daryti 
t inkamas išvadas. 

Kalbant apie užsienio kraštų 
visuomeninių ir politinių or
ganizacijų moralinę pagalbą 
Lietuvos Respublikos vyriau
sybei ir žmonėms, ji kol kas yra 
silpna. Tiktai Amerikos Darbo 
federacija ir gamybinių prof
sąjungų kongresas pasveikino 
Sąjūdžio Seimo pirmininką V. 
Landsbergį su Sąjūdžio pergale, 
renkant Lietuvos parlamentą. 
Danijos komunistų partijos 
vykdomasis komitetas. Lenkijos 
, ,Solidarumo" ir Bulgarijos 
Nepriklausomos žmogaus teisių 
gynimo draugijos nacionalinė 
vadovybė oficialiai paskelbė, jog 
remia įvykusį lietuvių tautos 
apsisprendimą. 

Paradoksas, tačiau Lietuva 
dabar gauna didele moralinę 
pagalbą iš ... Sovietų Sąjungos! 
įvairiose šios imperijos vietose 
r eng iami mi t inga i , susi
rinkimai ir kitokie renginiai, 
kuriuose išreiškiamas soli
darumas nuo TSRS atsisky
rus ia i L ie tuva i . Įva i r ios 
organizacijos ir mitingai priima 
rezoliucijas, siunčia protestus 
TSRS vyriausybei, reikalaujant 
nesikišti į Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalus. Apie tai bylo
ja sekantys, t iktai dešimties 
dienu pavyzdžiai. 

Kovo 18 d. Rusijos jaunųjų 
demokratu sąjungos koordina 
cine t a r y b a (Len ingradas ) 
sveikina lietuvių tautą su Lie
tuvos nepriklausomybės atkū-
rimu 

Kovo 19 d. Lietuvos Res
publ ikos AT p i rmin inką 
Vytautą Landsbergį sveikino 
Ukra inos Helsinkio grupės 
,.Špilka" Maskvos skyrius. 

Kovo 20 d. Baku mieste (Azer 
baidžanas) įvykęs demokratų 
kongresas kreipėsi į visas par
tijas ir į visus Sovietų Sąjungoje 
vykstančius judėjimus, ra

g indamas p r i t a r t i Lietuvos 
nepriklausomybes atkūrimui ir 
solidarizuotis su lietuvių tauta. 

Kovo 21 d. Lvove (Ukraina) 
apie 10 tūks tančių mitingo 
dalyvių pareiškė solidarumą 
nepriklausomai Lietuvai. Jeka-
t e r i n e n b u r g o d e m o k r a t ų 
sąjunga I Sverdlovskas > pasiuntė 
sveikinimo telegramą V. Lands
bergiui ir telegramą M. Gor
bačiovui. Pastarojoje reikalau
jama ,.Salin r ankas nuo Lie
tuvos!" 

Kovo 23 d. Rusijos Federacijos 
TSR deputatai iš Sibiro (Novo
sibirskas, Omskas, Irkutskas) 
kreipėsi i Gorbačiovą, siūlydami 
jam atsisakyti Lietuvos gąsdi
nimo. 

Kovo 24 d. Choste (Vakarų 
Ukraina) Ukrainos liaudies ju
dėjimo „Rucha" Didžioji taryba 
priėmė kreipimąsi į lietuvių 
tautą ir į visas TSRS tautas, ku
riais pripažįstama nuo TSRS at
siskyrusi Lietuvos Respublika. 
Kijeve įvykusioje Ukrainos so
cialdemokratų konferencijoje 
priimta rezoliucija, remianti 
nepriklausomą Lietuvos Res
publiką. Didel is mi t ingas , 
pareiškęs solidarumą lietuvių 
tautai , įvyko Tbilisije (Gruzijai 
Obninske Centr inės Rusijos 
l i aud i e s f ron tas p r i ėmė 
rezoliuciją, sveikinančią Lie
tuvos n e p r i k l a u s o m y b ė s 
atkūrimą. 

Kovo 24 ir 25 d. Estijos mies
tuose Taline. Piarnu, Viljandi 
įvyko dideli mitingai ir susi
rinkimai, skirti pareikšti soli
darumą Lietuvos Respublikai. 

Kovo 25 d. įvyko solidarumo 
Lietuvai mitingai Centriniame 
Maskvos parke ir prie kino 
teatro „Ladoga". Pirmajame 
buvo renkami parašai po Rusi
jos piliečių kreipimusi, palai
kančiu Lietuvos nepriklau
somybę. Naberežnyje Čelny 
mieste Totorių visuomeninis 
centras suorganizavo demonst
raciją, kur ia išreiškė pritarimą 
ats iskyrusiai Lietuvai. Prie 
piketo susirinko minia, ir pra
sidėjo stichinis mitingas. Pike
tuotojai stovėjo su plakatais: 
..Neleisime pasmaugti laisvos 
Lietuvos". ..Namibija — pasku
tinioji išsilaisvinusi kolonija 
Afrikoje. Lietuva — pirmoji 
išsilaisvinusi respublika Sovie
tų imperijoje". Tą pačią dieną 
solidarumo Lietuvai mitingas 
įvyko Nachičevanėje (Azer 
baidžanas), kurio rezoliucija 
pasmerkė TSRS kišimąsi į Lie
tuvos R e s p u b l i k o s v idaus 
reikalus. 

Kovo 28 d. 73 Maskvos mies
to Tarybos liaudies deputatai 
atsiuntė Lietuvos Respublikos 
AT p i rmin inku i V. Lands 
bergiui laišką, kuriame pasaky
ta, jog jie remia lietuviu tautos 
n e p r i k l a u s o m y b e ir apsi 
sprendimą ir smerkia TSRS 
prezidento M. Gorbačiovo ir jo 
v y r i a u s y b ė s Lietuvoje 
naudojamą prievartą. 

Kai TSRS AT deputatų su 
važiavimo III-je neeilinėje sesi
joje kovo 14 d. buvo balsuojama 
rezoliucija, skelbianti, jog Lie
tuvos nepriklausomybes atkū
rimo kovo 1 1 d . aktas yra ne
teisėtas ir negaliojantis, už šią 

Demonstracijos Vilniaus gatvėse po Lie: vos nepriklausomybes deklaracijos. 

NAUJAS KOMITETAS... 
IR SUNKI NAŠTA 

BRONIUS NAINYS Lietuva iš paskutiniųjų kovo
ja dėl savo nepriklausomybės, 
jos vadai rizikuoja būti sukišti 
į kalėjimus, vėl išvežti į Sibirą 
arba ..už išdavystę" tiesiog 
sušaudyti, o išeivijos veiksniai 
snaudžia, nieko nedaro, tik po
sėdžiais eikvoja visuomenės 
lėšas. Tokios ir panašios kalbos 
d a b a r sklinda t a r p mūsų 
visuomenės. 

Negalėčiau pasakyti, kad jos 
visiškai neturėtų pagrindo. Šiuo 
atveju išeivija savo uždavinio 
neatlieka. Ir dėlto kalti ne vieni 
vadai, bet daugiau ar mažiau at
sakinga yra ir visa visuomenė, 
taip pat daugiau kalbanti, negu 
dirbanti. Labai daug kritikų, 
pr iekaiš taujančių vadams, 
pakalbinti prisidėti prie kokio 
nors darbo, moja ranka, dar net 
piktai atsikirsdami, kad jo 
reikalas tik nurodyti, ką ir kaip 
reikia daryti, bet dirbti turi kas 
nors kitas, ir vadų pareigą tą ki
tą surasti. 

Taip ir „eina per svietą" vieni 
ki tus bardami, kritikuodami, 
vieni ant kitų pykdami, bet 
nieko gero nedarydami. 

Pastaruoju metu labai daug 
priekaištų susilaukė JAV Lietu
vių Bendruomenės vadovybė, 
kaltinama veiklumo stoka, no-s 
jau daugiau negu pusmetis Wa-
shingtone net specialią įstaigą 
atidarė, ir pora jų aptarnau
jančių pareigūnų sakosi esa dar
bais apkrauti taip, kad jų naštos 
jau nebegali pakelti ir prašo 
parūpinti talkininkų. 

Aišku, kad ta įstaiga tedirba 
tik VVashingtone. atlikdama 
JAV LB vadovybės pavestus 

uždavinius daugiau JAV Senato 
bei valdžios įstaigose, tačiau 
aplamai veiklos planavimas, 
koordinavimas ir derinimas 
tarp Bendruomenes padalinių 
nebuvo tinkamose vėžėse. 
Tokiem priekaištam visgi pa
grindo buvo. Todėl JAV LB 
Krašto valdyba ryžosi padėtį 
taisyti. Prieš dvi savaites jos ini
ciatyva Chicagoje sušauktas 
bendruomenininkų pasitarimas 
įsteigė specialu komitetą ir 
patikėjo jam planuoti ir vykdyti 
darbus, susijusius su Lietuvos 
nepriklausomybes atkūrimo ir 
jos pripažinimo reikalais. 

Sukurti komitetą gal ir ne
buvo taip sunku, tačiau pačiam 
komitetui užsukti paveikios 
veiklos ratą nebus taip lengva. 
Vos kelioms dienoms praėjus 
nuo jo sudėties paskelbimo vėl 
pasigirdo baisąį^jog ir tas komi
tetas nieko neveikia, nieko apie 
jį negirdėti. Susirūpinę žmonės 
klausinėja, ar ir iš to komiteto 
tebus tik dar viena posėdininkų 
grupė, daug kalbanti, bet nieko 
nedaranti. 

Tokiu vienetu komi te tas 
tikrai neketina būti. tačiau tarp 
taip supainiotq reikalų išeiti j 
paveikų kelia lengva nebus, 
ypač kai paskiausiu metu dėl 
įvairių priežasčių visur pradėjo 
dygti privačios iniciatyvos ir 
kiekviena iš jų ,,balnojasi 
žirgus" ir šm>!iuoja įvairiau
siomis krypt mis, dažnai net 
gerai neapg.v' odamos. ar tie jų 
darbai iš tiki jų eina ten. kur 
labiausiai jų reikia. Aplamai 

privačios iniciatyvos yra tei
g iamas r e i šk inys , nes jų 
organizatoriai parodo daug 
entuziazmo, sumanumo ir at
lieka daug gero darbo, tačiau 
taip pat aišku, kad reikia ir tam 
tikro jų veiklos koordinavimo, 
kad kelios a tski ros grupės 
nepradėtų dirbti to paties dar
bo, kad viena su kita nesivaržy
tų ir kad darytų tai, ko šiuo 
metu labiausiai reikia. 

JAV LB įsteigto komiteto 
vienas iš uždavinių kaip tik ir 
bus bandyti tų privačių inicia
torių veiklą suderinti ir nors 
šiek tiek jų darbą koordinuoti, 
žinoma jei tos grupės panorės su 
komitetu kooperuoti. Tačiau tai 
ne pagr ind in i s uždavinys . 
Komitetas p a t s ir veiklą 
planuos, ir ją vykdys, kvies-
damasis į talką ir jau veikian
čias privačias iniciatyvas, ir 
steigdamas naujus vienetus. 

Nors daug visokių nuomonių 
yra, ką ir kaip šiuo metu reikia 
daryti, ir nė viena iš jų nėra be 
pagrindo, tač iau komitetas 
mano. kad svarbiausi darbai 
šiuo metu būtų siekti Nepri
klausomos Lietuvos Respub
likos bei jos vyriausybės pripaži
nimo, blokados pašalinimo, eko
nominės bei humanitarines 
pagalbos ir Gorbačiovo įtaigo-
jimo pripažinti Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimą teisėtu 
ir pradėti derybas dėl sunorma-
vimo valstybinių santykių tarp 
Vilniaus ir Maskvos. 

Paveikiausiai tų tikslų siekti 
šiuo metu reikėtų per JAV 
Senatą ir Atstovų rūmus, nes 
juose Lietuva randa daugiausiai 

p r i e l ankumo . Ka ip j au 
galėtume būti įsitikinę, tiesio
ginis kreipimasis į Baltuosius 
rūmus šiuo metu daug naudos 
neduoda, o Valstybės depar
tamentas iš viso mums yra prie
šiškas, todėl Kongresas beveik 
ir belieka vienintele mūsų 
viltis. 

Taigi Kongresas šiuo metu ir 
bus mūsų komiteto svarbiausias 
taikinys. 

Kitos komiteto veikimo kryp
tys bus JAV spauda, televizija, 
radijas, įvairios organizacijos, 
religines, verslo bendrovės ir 
stambūs verslininkai, bandą 
megzti ryš ius su Sovietų 
Sąjunga. Viso to plano 
vykdymas yra paskirstytas į 
septynias atskiras šakas, ir 
kiekvienai iš jų bus suorgani
zuotos, žinoma, jeigu atsiras, 
talkos komisijos (Task Forces). 
Aišku, kad tokiam užmojui 
įvykdyti reikės daug talki 
ninku. Ar jų atsiras? 

Kol kas jų dar nedaug. Pirmoji 
talka atėjo iš Philadelphijoje 
įsikūrusios iniciatorių grupės, 
kuri pasisiūlė veikti Bend 
ruomenės rėmuose ir kaip tik 
atlikti JAV Kongreso ..bombar
davimo" uždavinį. Ji taip pat 
padės komitetui palaikyti ry
šius su JAV LB padaliniais, yra 
įs te igusi atskirą padalinį 
spaudai, radijui ir televizijai 
informuoti, taip pat padės ir 
t e lk t i lėšas bent savom 
išlaidom. Tai jau labai naudinga 
paslauga. Kai kuriuos komiteto 
numatytus uždavinius atliks ir 
Lemonte susibūrusi „Lithua 
nian Hntline '. dabar stropiai 
ieškanti Lietuvai humanita
rinės pagalbos. 

Skubiai reikia suorganizuoti 
specialią komisiją, kuri veiktų 
įvairias organizacijas bei dar 
bininkų unijas, kitą komisiją, 
veikiančią verslininkus bei 
verslo bendroves, dar kitą — 
ryš iams su re l ig inėmis 
bendruomenėmis palaikyti ir iš 
jų pagalbos prašyti, ypač šalpos 
reikalams. 

Svarbi mums yra ir Jungtinių 
Tautų organizacija, kurios gen. 
sekretorius neseniai pareiškė, 
kad Lietuva y r a Sovietų 
Sąjungos vidaus reikalas, ir 
kam nors kitam Lietuvos klau 
simas neturi rūpėti. Komitetas 
mano. kad reikia labai stiprios 
komisijos, kuri sugebėtu tą 
padėtį pakeisti Ji turi būti New 
Yorke. 

Visai tai veiklai pastatyti ant 
..tvirtų kojų", savaime aišku, 
reikia daug pinigų. Komitetui 
reikės jų susiieškoti. Taigi vėl 
reikia talkos, kurią galėtų 
atlikti taip pat stipri ir sumani 
komisija, sugebanti parūpinti 
lėšų ne iš lietuviškų kišenių. 

Iš čia bent stambmenomis 
nurodytų uždavinių bei jų vyk
dymo apybraižos skaitytojas 
lengvai gali suprasti, kokia 
sunki našta slegia JAV LB su
kurto naujo komiteto pečius. Ar 
tokią organizaciją ga l ima 
sukurti ir jos veiklą išvystyti 
per porą savaičių? O sukurt i ją 
reikia. Todėl ir laukiantieji sku
baus komisijos veiklos įsibė
gėjimo t ebūna k a n t r ū s ir 
nešoka mūsų bausti, bet gal te
gu pasiūlo savo paslaugas — ne 
žodžiais ir išankstine kritika, 
bet darbais. 

O tų darbų jau yra. ir labai 
skubių. 

Štai artimiausias komiteto 
uždavinys, Gorbačiovo pasi
tikimas. Komitetas siūlo tokį 
planą. 

Mes. lietuviai, tur ime būti 
matomi, ypač VVashingtone, 
visą Gorbačiovo v iešnagės 
laiką, todėl pradėti rodytis 
turime jau nuo jo atvykimo pra
džios Nors ir nedidele grupe, 
bet turime rodytis aerodrome. 
JAV valdžiai oficialiai jį pasi
tinkant, mažas demonstracijas 
turime organizuoti ir nuolat 
būti matomi prie to pastato, kur 
vyks Busho ir Gorbačiovo pasi
tarimai, prie Baltųjų rūmų, pne 
sovietų ambasados ir prie to 
viešbučio, kur bus apsistojusių 
daugiausia užsienio žurnalistų 
ir gal dar kur. Ten turime būti 
su plakatais, merginos tau
tiniais drabužiais, ir dalinti spe
cialiai paruoštą literatūrą. Tuo 
pačiu metu norime suorganizuo
ti dar specialų spaudos kioską ir 
genocido parodą. Manome, kad 
šiuo metu į viešumą iškilus Ka-
tyno žudynėms ir sovietams 
prisiėmus atsakomybę, yra gera 
proga ir mums iš naujo parodyti 
pasauliui ir mūsų aukas — 
sovietų 50 metų okupacijos pa
darinius. Tam tikslui labai 
tiktų berods prieš keliolika 
metų ALTos p a s t a n g o m i s 
paruošta genocido paroda, šiuo 
metu pūvant i tos įs ta igos 
patalpų rūsyje. Ją iš ten reikia 
ištraukti, patikrinti, sutvarkyti 
ir nuvežti į VVashingtoną. Komi
tetas ieško talkininkų. Ar tokių 
atsiras? 

Pagrindinis įvykis VVashing
tone — numatyta kaip galima 
didesne demonstracija penkta-

dienj, birželio 1 d. Ta diena, 
šiokiadienis, parinkta todėl, kad 
tai darbo diena, veikia įstaigos, 
\Vashingtone yra daug žmonių, 
ir tikime, kad ten dar bus ir 
Gorbačiovas. Šeštadienį jo jau 
gali ir nebebūti, kartu su Bushu 
jis gali žvejoti k u r nors 
Kennebunkporte arba šaudyti 
barsukus Baker ūkyje. Tą 
penktadienį demonstracijos pro-

(Nukelta į 4 psl.) 

DIEVE, KODĖL APLEIDAI 
MANO TAUTĄ... 

Novelė 
VLADAS VAILIONIS 

tuva. Prieš siųsdamas mūsų tautai laisvę. Dievas 
atsiuntė mums tautinius pranašus: vyskupą Valančių. 
Kudirką, Basanavičių ir kitus. Kiekvieną dieną aš 
meldžiuosi ir už jus, kunige klebone, kad šių pranašų 
skelbtas žodis pasiektų ir jūsų širdj. 

— Savo maldas gali panaudoti geresniam tikslui. 
Aš pats esu kunigas, todėl moku ir melstis, — pasakė 
piktai ir nuėjo savo keliu. 

— O kas gi tave padarė tokiu dideliu litv 
— Žemaitijos vyskupas Motiejus Valanči 

pirmasis lietuvis vyskupas kilęs iš liaudies. Ji> 
suprato tą didžiulę skriaudą, padarytą svetin 
tautai Bažnyčios priedangoje. Jis pirmas prad* 
taisyti tą irgi Bažnyčios priedangoje. Naudo 

lanu? 
buvo 

irati-
masis 
anigų savo vyskupiška galia, jis atlietuvino Telšn 

seminariją, iš kur išėjo jau daug gerų ir susu ttusių 
rezoliuciją balsavo tiktai 66 j Keturių kunigų. Perjuos vyskupas Valančius : >udino 
proc visu d e p u t a t ų K i t i ! mūsų tautą Jis pats rašė ir leido lietuviškas 
balsavo prieš (98 balsai), susi
laikė 128 deputatai , o 555 
deputatai — 24.7 proc. tame 
posėdyje iš viso nedalyvavę. 

Ši moralinė pagalba iš Sovie
tų Sąjungoje gyvenančių įvairių 
t au tyb ių žmonių yra labai 
reikšminga, nes kartu yra ir 
politinė. Šalies viduje rodomos 
simpatijos atsiskyrusiai Lietu
vai, dabart iniams Kremliaus 
š e i m i n i n k a m s re iškia , kad 
vadinamoji tarybinė visuomene 
greitai gali tapti nesuvaldoma. 

Vytautas Skuodis 

steigė lietuviškas mokyklas, kuriose buvo 
skaityti ir rašyti lietuviškai. 

— O aš girdėjau, kad jis tik su blaivinink 
josi, — pasakė j is pašiepiančiai. 

— Jūs girdėjote teisingai, bet išsireišket* 
kunigiškai. Vyskupas ten nesiterliojo, nes jo ;• 
Blaivybės draugijos atliko labai didelį vaidn 
manau, ir jums yra ne paslaptis, kad ru>;i 
mokyklų Lietuvoje statė ir dabar tebestato k.i-
Su girtuokliais ir beraščiais yra lengviau susi! 
Gi vyskupas Valančius atitraukė žmones nuo 
ir įdavė jiems knygą į rankas. Aš tikrai žiną', 
klebone, kad Lietuva ir vėl kelsis laisvam g> 
Dievas, prieš siųsdamas savo Sūnų į Žemę. 
savo pranašus skelbti Jo atėjimo. Taip yra •' 

Po šio mūsų pokalbio klebonas paliko mane 
ramybėje. Per keletą savaičių mes nepasikeitėme nė 

irmas v j e n u žodžiu. Kai kada jis kreipdavosi į mane bažny
tiniais reikalais, bet į pasikalbėjimą jis nesileisdavo. 
Aš negalėjau suprasti, ką jis ruošia, bet šitokia padėtis 
ilgiau tęstis juk negalėjo. Del pasekmių, kokios jos be 
būtų. aš nebijojau. Perkėlus mane kur kitur, nereikės 
man rietis su šiuo klebonu, o blogiau aš nesitikėjau 
niekur rasti. Todėl net su nekantrumu pradėjau laukti 
vyskupo laiško, kuriuo man bus pranešta mano nau
jas paskyrimas, bet kažkodėl aš vis jo nesulaukiau. 

Klebonas pasikeitė nuo to laiko gerokai. Turbūt jį 
Merfio- erzino mano laikysena, o gal tas faktas, kad jaunas 

vikaras išdrįso jam prieštarauti. Jis pradėjo mažiau 
rūpintis savo ūkiu, net ir į sodą rečiau užsukdavo, kas 
tikrai jau buvo stebėtina. Šeimininkė pradėjo baimin 

ai Aš tis dėl jo sveikatos, ką ji ir man keletą kartų užsiminė. 
ietoje Aš nujaučiau jo pasikeitimo priežastį, bet tada aš dar 
amas. nežinojau, kokią audrą jo širdyje buvo sukėlęs 

pašnekesys su manimi. 
Iki mano atvykimo į šią parapiją, greičiausiai 

niekas nebuvo drįsęs prieštarauti klebonui, juo labiau 
jam priekaištus daryti. Dabar gi jaunas kunigas, anot 

'iuntė jo, net kojų nesušilęs šioje parapijoje, išdrįsto tai. Aš 
u Lie- tikėjau ir laukiau, kad jo toks blaškymasis išsiverš 

i.vgas, 
koma 

^ai ne 
igtos 

rkyti. 
-Ttinės 
unige 
;imui. 

kurią dieną didele audra, bet aš klydau Porą mėnesių 
jis nekalbėjo su manimi, persimesdamas tik pačiu 
reikalingiausiu žodžiu, bet galų gale jis prakalbo. Pra
kalbo ne su pykčiu širdyje ir lenkiškai, bet lietuviškai. 

Vieną rytą. pabaigus mums tvarytis bažnyčioje, aš 
norėjau jau apleisti zakristiją, kai jis mane užkalbino: 

— Kunige Petrai, atleisk mano ilgą tylėjimą. Per 
šį laikotarpį, aš turėjau daug ką pergalvoti ir padaryti 
didelį sprendimą. Galbūt didžiausią sprendimą mano 
gyvenime, todėl aš ieškojau vienatvės. Aš noriu išvykti 
porai savaičių į tėviške, kur aš jau labai seniai lankiau
si. — Patylėjęs, labai tyliai pasakė. — Noriu aplankyti 
tėvų kapus. Palieku tave savo vietoje, todėl tvarkykis 
čia. kaip tik tau patinka. Jeigu reikėtų pagalbos, pasi
šauk kaimyninių parapijų kunigus. Aš jau susitariau 
tuo reikalu su klebonais. 

Man nereikėjo žodžio pirkti ar atsakymo lubose 
ieškoti, kaip mano tėvas sakydavo, bet, išgirdęs ta i , 
aš labai sumišau. Kažkokia gėda liuobtelėjo mano 
širdimi, o veidu šilumėlė nubangavo. Nerasdamas 
žodžiu, as jam tik tiek atsakiau: 

— Atleiskit, teveli, jeigu aš jnešiau nerimą i jūsų 
širdį, bet to aš nenorėjau. 

— Gerai, jau gerai, kunige Petrai, — pralinksmėjo 
jis. — Aš žinau, kad aš galiu tavimi pasitikėti. Išvažiuo
siu šiandien po pietų 

Klebonui išvažiavus, visą popietę negalėjau nurim
ti. Mane kamavo mintis, kokį sprendimą jis turėjo 
padaryti. Gal vyskupas pajudino ir jį, o gal aš buvau 
kuo kaltas Bet kuo? Negi priminimas jo lietuviškos 
kilmes jam buvo skaudus? Bet tą aš ir anksčiau buvau 
jau minėjęs, o jis nekreipė i tai dėmesio Nors ir ka ip 
aš bandžiau įspėti tą mįslę, bet man tai nepavyk*. 

(Bus daugiau) 
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Dr. Algimantas Blažys, Lietuvos sveikatos viceministeris (kairėj> .neseniai lankėsi Šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Svečią sutiko ir globojo 'iš k. į d.r. ligoninės prezidentė seselė Teresė Marija, slaugiu 
direktorė sesele Juline Rėvas, dr. Nancy Streitmatter ir dr Rimgaudas Nemickas. 

LIETUVOS VAIKŲ FONDAS 
REIKALINGAS PARAMOS 

,,Draugo" skaitytojai turbūt 
prisimena straipsnelį „Jaudi
nančios vaiku dainos", spaus
dintą dienraštyje praėjusių 
metų pabaigoje (1989.12.27). 
Šiandien malonu pasidžiaugti, 
kad „Dainų dainelės" konkur
so mažieji dainorėliai patiko ne 
tik JAV LB Švietimo tarybai, 
Amerikos lietuviams, bet ir 
JAV televizijos bendrovės ,,Ben-
nett production" atstovams, 
kurie numato ateityje tampres
nį bendradarbiavimą su Lietu
vos vaikų organizacijomis šios 
bendrovės laidų cikle ,.Wide 
VVorld of Kids". 

Lietuvos vaikų fondo mokymo 
programų padalinys ,,Sadutė", 
tęsdamas bendradarbiavimą su 
JAV lituanistinėmis mokyklo
mis, balandžio 8 d.. Los Angeles 
lituanistinėje mokykloje atliko 
velykine programėlę 

„Velykų rytą lelija pražydo! 
Ne del manęs vieno, bet dėl 

viso svieto!" 
Ši programėlė, parengta re

miantis lietuviu tautosakos 
šaltiniais, susilaukė gražaus at
garsio ir buvo prašyta pakartoti 
po dviejų savaičių vykusioje Los 
Angeles atei t ininku šeimos 
šventėje. Los angeliečiai — maži 
ir dideli, jauni ir seni — įsijungė 
dalyvauti nuotaikingoje „Sadu 
tės" velykinėje programėlėje. 

Šiuo meniniu pasirodymu „Sa
dutė" pagarsino Lietuvos vaikų 
fondo vardą. Po pasirodymo be
tarpiškuose pokalbiuose papasa
kojo žmonėms apie fondo padėtį 
ir ateitį. 

Balandžio 22 d. Los Angeles 
skautų sueigoje teko nušviesti 
Lietuvos vaikų fondo kasdienį 
darbą ir problemas. Skautai 
rūpinosi vaikų medicinos, vais
tų persiuntimu, konsultavi
mo galimybėm. Žmonės prisi
minė, kad apie našlaičius, nepil
naverčių vaikų gimstamumą 
Los Angeles yra kalbėję rašy
tojas Kazys Saja. akademikas 
Vytautas Statuievičius, seseie 
Nijolė Sadūnaitė. Los Angeles 
skautai tądien gražiai paauko
jo 275 dol., išreiškė siekimą per 
siųstr vaistus į Lietuvos vaikų 
fondą, patarė kreiptis j Ame
rikos ir Amerikos lietuvių šal
pos organizacijas. Labai svarbu 
buvo ir tai, kad žmonės suprato 
mano misijos svarbą, linkėjo 
sėkmės rūpinantis Lietuvos 
vaikų reikalais. Amerikos lietu
viai įvairiomis formomis ketina 
telkti vajų Amerikoje dėl Lietu
vos vaikų. Teigiama ..Arabų. 
Afrikos tautos, neseniai Rumu
nijos našlaičiai sus i l aukė 
žymios paramos iš tarptautinių 
fondų — kuo Lietuva kitokia; ji 
taip pat turėtų kreiptis paramos 
į Amerikos ir tarptautines šal-

NAUJAS KOMITETAS... 
• Atkelta iš 3 psl.* 
ga norime aplankyti ir visas 
JAV Atstovų rūmu bei Senato
rių įstaigas ir palikti ten spe
cialiai tam tikslui paruoštą 
l i t e ra tū rą . Žinome, kad 
Kongresas nustoja d i rb t i 
gegužes 24 ir išvažinėja ilgo 
savaitgalio atostogų, todėl sena
torius aplankyti žada anksčiau 
Philadelphijoje ve ik i an t i s 
komi te t a s , bet birželio 1 
kongre<menu ir senatorių įstai
gos dar veiks, ir savo regimybę 
jiem dar galėsime parodyti per 
ju padėjėjus. Šeštadieni visos tos 
ištaigos jau bus uždarytos. 
Tačiau demonstracijos bus 
tęsiamos ir šeštadieni, o joms 
pasibaigus, vyks pamaldos. 
Todėl visus demonstruotojus į 
VVashingtoną prašome vykti 
dviem dienom. Surasti pigūs 
viešbučiai ir kiti patogumai, 
rūpinamasi transportu. Prašo
me sekti mūsų pranešimus 
spaudoje. 

Tačiau tos visos akcijos pavei
kumui rr-ikia >r gerai pasiruoš
ti Komitetas ruošia atitinkamą 
padalą. Jau pradėti ruošti trum
pi informaciniai lapeliai (Fact 
Sheets): viena.- iš Lietuvos iš
terlios, vienas apie genocidą, 
vienas apie dabartinę Lietuvos 
teisine padėti ir vienas apie 
mūsų reikalavimus Ruošiamas 
ir kiek stambesnis, kokio 100 
puslapiu išsamesnes informa 
cijos leidinukas, susijęs su tais 
pačiais Lietuvos nepriklau 

somybės atkūrimo reikalais. Jis 
bus dalinamas tik parinktiems 
JAV valdžios pareigūnams, 
žurnalistams, politikams. 

Ar visus tuos planus įvykdyti 
yra lengva, tegul sprendžia pats 
skaitytojas ir tas kritikas, kuris 
jau spėjo garsiau sušukti, kad ir 
tas komitetas nieko neveikia ir 
bus dar tik viena posedininku 
grupė. 

O gal visi tie planai ne
reikalingi, beverčiai, jėgos ir lė
šos eikvojamos beprasmiškai? 
Tada prašome taip ir pasakyti. 
Kaip į darbą atėjome, taip ir 
išeisime, užleisdami vietą suma
nesniems, geresniems, išmintin-
gesniems, darbštesniems. Bet 
kurie manome, kad taip dirbti 
reikia, i tą darbą ir junkimės. 
Žinome, kad išminties monopo
lio neturime, būsime atviri pa
tarimams, naujoms mintims, 
naujiems pasiūlymams. Rašy 
kitę. skambinkite, sakykite tie
siai į ausis. Neatsisakysime iš
klausyti ir paklausyti, bet siūly
dami būkite pasiruošę ir padėti, 
jeigu būsite paprašyti. Padėti 
mūsų pagrindiniam komitetui, 
padėti mūsų talkininkams ir 
ypač mūsų NVashingtono įstai 
gai bei Gorbačiovo sutikimo pa 
gr indiniam organizaciniam 
komitetui VVashingtone. Sekite 
spaudoje mūsų skelbiamas 
informacijas. 

Mielai lauksime atsiliepimu 
bei pastabų, ypač šiame rašinyje 
iškeltoms mintims pakutenti. 

pos organizacijas, nes pagal 
statistiką — padėtis tikrai niūri. 

Kviečiu pasaulio lietuvių or
ganizacijas, išeivijos lietuvius 
bendromis jėgomis rūpintis Lie
tuvos krašto ateitimi, jo kova 
už realią nepriklausomybę, dalį 
dėmesio ir paramos skiriant Lie
tuvos vaikų problemų sprendi
mui. Šiandien malonu pažymė
ti, kad Los Angeles skautų 
organizacija prasmingai parėmė 
labdaros ir dosnumo gairele iš 
Chicagos lietuvio Algio Grigo, 
persiuntusio į Lietuvos vaikų 
fondą didelį kiekį švirkštų, 
vitaminų, vaistų. Tikiuosi su
laukti paramos ir iš organi
zacijų, į kurias kreipiausi be
tarpiškai ar pasiųsdamas krei
pimąsi dėl paramos: t a i 
BALF'as, Pasaulio lietuvių 
bendruomenė. JAV LB Švieti
mo taryba. Pasaulio lietuvių 
kultūros, mokslo ir švietimo 
centras. Tikiuosi,'kad-labdarai 
Lietuvos našlaičiams atsilieps ir 
kitos pasaulio lietuvių organiza
cijos, kredito unijos, mokytojai. 
gydytojai, net ir kompiuterių 
specialistai (Lietuvos vaikams 
aktualu mokytis naujų mokymo 
metodikų bazėje; neseniai ap
lankiau Amerikos vaikų invali
du kompiuterių centrą, kuriame 
man parodė kaip efektyviai ak
liems, nekalbantiems ar rankų 
nevaldantiems vaikams gali 
pasitarnauti Apple. Mackin-
tosh kompiuteriai. Amerikoj 
veikia tokių centrų tinklas, 
jungiantis 44 centrus. Yra 
sukurtos nebrangios, tačiau 
tikrai efektyvios metodikos ir, 
galvojant apie pagalbą vargs
tančiai Leituvai. galvokime 
apie tuos, kuriuos nuskriaudė 
tiek likimas, tiek ir slegiančios 
santvarkos pančiai). 

Pabaigai statistiniai duome
nys, kuriuos šiandien telefonu 
iš Lietuvos perdavė Lietuvos 
vaikų fondo pirmininkas Juozas 
Nekrošius: Lietuvoje šiandien 
yra daugiau 3,000 našlaičių ir 
1.400 vaikų invalidų. Jų tarpe 
900 kūdikių. Per 8 0 ^ minėtų 
vaikų yra lietuviu tautybės. 3.7 
milijono gyventojų turinčiai 
Lietuvai tai labai skaudūs 
skaičiai. Kad padėtis gerėtų, 
reikalinga Lietuvos vaikų fon
do atstovams turėti laiko ir 
galimybių dirbti su Amerikos ir 
tarptautiniais fondais, organiza
cijomis. Reikalinga pagalba 
pratęsti vizas, kurias JAV 
valdžia skuba uždaryti. Šiuo 
klausimu kreipiuosi per spaudą 
į Nepriklausomos Lietuvos ats
tovą Washingtone gerbiamą 
Stasį Lozoraitį ir Californijos 
konsulą Vytautą Čekanauską. 
Tikėkite, nieks neatliks šio dar
bo be mūsų. Amerikos lietuviai, 
kaip ir visi amerikiečiai, labai 
užimti žmonės, ir sunku galvo
ti, kad fundamentalūs Lietuvos 
našlaičių klausimai gali spręstis 
savaime. 

Šiuo metu Lietuvos vaikų fon
do atstovą, galima pasiekti 
adresu Artūras Medonis. 1038 
14th St. #4. Santa Monica. CA 
9O403 

Už sudarytas geras darbo ir 

Žaibo greičiu Keičiasi politiniai 
įvykiai Rytų Yjkietijoje. Nese
niai buvę išdidūs valdovai jau 
yra atsiradę už kalėjimo mūrų, 
sergančiam E Honecker iu i 
gresia teismas, ki t i vėl ieško 
prieglobsčio Vakarų Berlyne, 
kadangi čia k /ė j imo bausmė 
y r a žymia i ma lonesnė už 
„socialistinio" pasaulio. Prie 
tokių priklauso Rytų Vokietijos 
SED (Sozialist.sche Einheit-
spartei Deutscr.land — Vokie
tijos socialistines vienybės par
tija) ir politb.uro narys A. 
Schalk-Golodk.-vski, įvairiais 
tamsiais keliais (daugiausia 
ginklais), sukrovęs milijonines 
sumas Šveicarijos bankuose. 
Pajutęs po padais degančią 
žemę. su advokatu pasidavė 
vaka rų Berlyno pol ic i ja i . 
Berlyno komunisto žydo dak
taro sūnus jau 1932 m. su tėvais 
persikėlė į Maskvą, čia perėjo 
„auklėjamąją mokyklą". Įstei
gus komunistinę SED vyriau
sybę Rytų Berlyne, A. Go-
lodkowskio šeima grįžo savo 
gimtinėn (kalbama, kad jo tėvai 
yra Lenkijos žydai), greitai kop
damas aukštyn politiniais ir 
ekonominiais laiptais. 

Televizijoje buvo parodytos 
kelių Rytų Vokietijos aukštų 
pareigūnų vilos, jų medžioklei 
užtverti didžiausi miškų plotai 
Tiuringijoje, Mecklenburge, 
puošnūs vidaus įrengimai net ir 
medžiokliniuose namuose, tik 
partijos vadams apkrautos įvai
riomis užsieninėm prekėm krau
tuvės ir t.t. Pereinamo laiko
tarpio SED p.rm. E. Krentz 
(E. Honeckerio ..crownprincas") 
spaudai tvirtino nieko nežinojęs 
apie tokias krautuves, mili
jonines pinigu sumas Švei
carijos banknose, nežinojo ir 
apie suėmimus, kankinimus 
kalėjimuose, nors priklausė prie 
slaptosios policijos aparato. 

Esu rašęs, kad 100 tūkst. Rytų 
Vokietijos pabėgėlių apsistojo 
Vakarų Vokietijoje, dar labiau 
apsunkindami sunk ią butų 

problemą, padidindami bedar
bių skaičių. Tačiau graudu buvo 
spaudoje skaityti, kad į vakarus 
atbėgę vokiečiai tėvai savo 
vaikus ir dar be jokios globos, 
paliko Rytų Vokietijoje. Vien 
t ik Rytų Berlyne jų yra 107. 
Pasi taikė, kad vaikai, keletą 
dienų išbuvo bute nevalgę ir t ik 
jų verksmas atkreipė kaimynų 
dėmesį. Tokio likimo pvz . 
sus i l aukė Prenclauer Berg 
apskr. t ry s vaikai (nuo keturių 
iki šešių metų), tėvų palikti 
Dievo valiai. 

Suminė jau tar iamą Rytų 
Vokietijos socializmą. Bičiulis iš 
šiaurės Vokietijos atsiuntė dvi 
laikraščio iškarpas (nepažymė
damas kokių). Tikiu, kad jos bus 
įdomios skaitytojams. Jugo
slavijos , ,Osnica" žurnalas 
„at idengė" šiuos šešis socializ
mo „stebuklus": 1) nėra nedar
bo, tačiau niekas nedirba, 2) 
niekas nedirba, tačiau visi 
gauna algas, 3) visi gauna algas, 
tačiau nė ra ką pirkti, 4) nieko 
negalima nusipirkti, vienok visi 
viską t u r i , 5) visi viską tur i , 
tačiau visi yra nepatenkinti, 6) 
visi nepatenkinti, tačiau balsuo
j a už socialistinę sistemą. 

Kita iš t rauka liečia popiežių 
ir pavadinta „Gorbi ir orbi". 
Rašoma: „religija yra tautos 
opiumas — sakė Marksas. Ateis
t as Stalinas pašiepiančiai klau
sė — kiek divizijų turi popiežius. 
Tuo tarpu vaikaitis Gorbačiovas 
nusilenkė prieš popiežių, pava
dindamas jį Jūsų Šventenybė. 
Gorbačiovui y r a reikalingas 
pop i ež i aus pa l a imin imas , 
kadangi didžioje Kremliaus 
imperijoje gyvena beveik 50 mil. 
ortodoksų krikščionių ir 13 mil. 
katal ikų. Jis negali jų atmesti 
(atskirti), kadangi jie gali dar 
labiau paaštr int i krizės laiko
tarpį. Maskva ir Vatikanas 
užmezga diplomatinius san
tykius. Popiežius nugalėjo be 
divizijų. 

gyvenimo sąlygas nuoširdžiai 
dėkoju prof. A. Avižieniui ir 
namo savininkams Jurgiui ir 
Aldonai Venckūnams. Poniai 
Aldonai labai dėkingas ir už 
nesavanaudišką pagalbą paruo
šiant tekstus anglų kalba. 

A r t ū r a s M e d o n i s 
Lietuvos vaikų fondo 

mokymo programų padalinio 
. .Sadutė" vadovas 

STATYS BAŽNYČIAS 
Vilniaus arkivyskupijoje nu

matoma pastatyti keturias baž
nyčias: Ignalinoje. Sniečkuje ir 
dvi Vilniaus mieste. Ignalinoje 
jau statoma, Sniečkuje dar tik 
projektuojama. O Vilniuje pal. 
ark. Jurgio Matulaičio bažny
čios projektas jau baigtas.ir 
manoma artimiausiu laiku pra
dėti ja statyti. 

(LIC) 

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

Lithuanian 
"HOTLIIME" 
5 1 1 E. 1 2 7 t h S t r e e t . L e m o n t . I L 6 0 - 4 3 9 
( 7 0 8 ) 2 5 7 - 6 7 7 7 • Fax ( 7 0 B ) 2 5 7 - 6 8 B 7 

PADĖKIME LIETUVAI! 

1 Rengiamas Lietuvai labai reikalingas medikamentų 
siuntinys. Prašome aukų šiai pagalbai, čekius rašyti: ..lithuania 
Mercy Lift ir siųst į Lithuanian ..Hotline". 

2 Pasaulio Lietuvių Centras Lemonte. gegužės 20 d po 
11 vai. mišių rengia masinį mitingą— ..Lithuanian Freedom Day" 
Kalbės kongr. R- J- Durbln. 

3 Didžio)! lietuvių demonstreclja VVashingtone bus birželio 
1 d Renga LB ir VLIKAS. Autobusus organizuoja B Jasaitienė, 
tel 1-312-436-0197 arba 1-312-434-2165. 

Kelionę lėktuvu organizuoja American Travel Service Bureau 
Kama apie S200. Skambinkite: VTts, te4. 1-312-238-9787. 

LITHUANIAN „MOTUNE" PRAŠO TALKOS IR AUKŲ! 

REAL ESTATE 

RE7MAX 
REALTORS 

r GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašoma 
paminėti, kad esate artoa,norite būti 
Rimo Stankau* Klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

Parduodam* greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame >r parouodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine (staiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

I letuviams žinomas ir patikimas vardas 

Naujesnis 2 butų namas Queen of the 
Universe (kun. J . Prunskio) parapijoje: at
skiri apšildymai; 3 mieg : (rengtas rūsys 
Prieinama kaina Skambinti: 

lavai 
Communtty Raaity 

312.561-9500 arba 312-434-4323 

Parduodami Adams County, Wis. 
namai: a. „Ranch" stiliaus: 2 mieg.: 
10 akrų skypas, privatus kelias. 
$41,900. b. „Ranch" stiliaus 3 mieg.; 
10 ar 20 akrų sklypas. $62,000. 
Apylinke puria laukinių žvėrelių ir 
puikiausių grybų! Parduoda savi
ninkas. Skambinti: tai. 
6O8-33S-6910 

Pirksime Marquette Par
ke pigų vieno arba kelių butų 
namą. 
Skambinti 312-434-8235 

IEŠKO 

taškau 1 ar 2 aulo. garažo daiktams 
susidėti Marquette Parko arba. 
maždaug, iki Cicero g-vės apyl. Skam
binti 
Beniui Serapinui: 708-636-2960 

VISI LIETUVIAI PRAŠOMI 
KASDIENĄ SKAMBINTI 

prez. G. Bush ir sekantiems res
publikonams: 

Lynn Martin — kandidatuoja 
į JAV Senatą 

708-518.0900 
Jim Edgar — kandidatuoja į 
Illinois valstijos gubernatorių 

312-372-9090 
ir pasiskųsti, kad respublikonai 
nieko nedaro Lietuvos reikalu. 

ADOPTION 
We ara a lovtng CathoHc Family wishing 
to adopt your baby The best m home lite 
and education will be lovmgly given. Ali 
Medical of legai expenses pakl Ptease call 
608-254-2823 

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

Tel. 565-6624. Nuo 8 ryto IM 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

LITHUANIA MY HERITAGE 
Edite by Vladas Vijeikis 

Knyga anglų kalboje, pagrin
dinės žinios apie Lietuvą. 1300 
iliustracijų. 400 psl Leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, 
gražiai išleista ..Tėviškėlės" lei
dyklos Chicagoje. 1989 m. Spau
dos darbas ViVi Pnntmg. Tai graži 
dovana įvairiomis progomis Kaina 
su persiuntimu 22 75 dol. Ilhnojaus 
gyventojai dar prideda 1.60 valsti
jos mokesčio Užsakymus siųsti: 

..DRAUGAS" 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

REAL ESTATE 

LB MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba gante PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ rmeste r pnem.esčiuose Sąži
ninga' patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEL- BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZlE 

778-2233 

LB aus. 
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 Raal Estate 

LB AUS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kedzle Avo. 
Tel. 436-7878 

HELP WANTED 

TAILORS 
SEWERS 

Expenenced Full t ime 9 -5 . Mon-
day-Fnday Mušt be able to communicate 
in English 

For appointment call 
312-994-8900 

OWNERS OPERATORS 
8 statė regionai trucker needs local and 
road trucks Mušt speak FLUENT English 

Call: 312-284-4620 
or 

1-800-582-3457 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10°/o—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobil io ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 9 5 t h Straet 

Tel . — GA 4 - 8 6 5 4 
— — * " 

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

Tunu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu grertai. garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Parduodami 4 sklypai Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, 
sekcija #29. Skambinti 
708-424-3558 

Dažau kambarius gerai ir 
nebrangiai. 

Tai. 925-3253 

600 LIETUVOS 
KRIKŠTO JUBILIEJUI 

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

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

Išleido Jubihjaus vykdomasis 
komitetas. 315 psl.. didelio formato. 
Spausdino ..Draugo" spaustuvė 
Kama su persiuntimu 14.50 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 96 cen
tus va!sti|0s mokesčio. Užsakymus 
siųsti: 

DRAUGAS 
4S45 W. 43 St. 

Chicago. III. 60429 

/ 

http://Lemont.IL


Lietuviai Floridoje 

KONCERTAVO „ALIUKAI" 
Iš St. Petersburgo pakeliui į 

Naująją Angliją 1990 balandžio 
28 į Sunny Hills užsuko šeši 
,,Aliukai". Balandžio 29 Com-
munity centro salėje jie davė 
koncertą, kurį ilgai atminsime. 

Visų pirma — kas jie. naujausi 
svečiai iš Lietuvos respublikos? 
Tikras šio muzikinio vieneto pa
vadinimas — Lietuviško folklo
ro grupė ,,Aliukai". Grupei 
\adovauja Evaldas Melnikas. 
Kiti nariai: Kęstutis Kazakevi
čius, Vidmantas Golcas, 
Eugenijus Šubertas. Stasys 
Juškauskas ir Gediminas Bajo
rūnas. Paklaustas kodėl „Aliu
kai", kai nei vieno tokiu vardu 
ne tu r i t e . Evaldas t rumpai 
atsakė, jog pasivadino pagerb
dami savo narį. grupės pradi
ninką, kuris, deja. koncertams 
Amerikon atvykti negalėjo. 
Grupė gyvuoja apie septynerius 
metus. Del perdėm patriotinių 
repertuarų brežneviniam laiko
tarpy buvo valdžios nemalonėje. 
Visi šeši vyrai maždaug 30-35 
metų amžiaus. Visi baigę aukšt. 
muzikos mokyklą, visi dainuo
ja ir groja įvairiais instrumen
tais. Tiek trumpai bendrų žinių. 

Sunny Hills jie atliko pusan
tros valandos programą be per
traukos. Repertuaras susidėjo 
pamainomis iš graudžių patrio
tinių dainų, publikai akis drėki
nančių ir iš linksmų liaudies 
dainelių, įpinant ir vieną kitą 
tarptautinį kūrinėlį („Kalnuos 
dainuoja", „Žirgelis", „Raudoni 
b a t u k a i " ) . Naudojo keletą 
instrumentų: smuiką, porą 
akordeonų, mažą, skardžią 
armoniką, elektrinius vargo
nėlius 'čia vietoje išsinuomotus). 
Linksmas dainas atlikdami, 
publiką juokino grimasomis bei 
pantomima. Tokiems dalykams 
pats gabiausias buvo smuiki
ninkas G. Bajorūnas. 

Nors tarpais dainavo visi. bet 
kaip solistai daugiausia reiškėsi 
E. Melnikas ir K. Kazakevičius. 
Kai du kartu atvangai penki 
pasi traukė į užkulisius, K. 
Kazakevičius papasakojo po 
ilgesnį feljetoną. Abu feljetonai 
labai juokingi ir pikantiški, o 
atlikimas — meistriškai artistiš
kas. 

Tokie trumpai nusakyti mano 
įspūdžiai. Bet ar tik mano? Pri-
virkdė. prijuokino, sužavėjo 
„Aliukai" kiekvieną Sunny 
Hills lietuvį. Ir tuos, kurie nor

maliai koncertams abejingi, ir 
tuos, kurie apie muziką daug 
s u p r a n t a . Pas ta r i e j i m a n e 
paragino nors šiek tiek įspūdžių 
parašyt i nedelsiant, kad ir 
didiej i l i e tuv i šk i t e lk in i a i 
„Aliukų" iš Amerikos neišleis
tų, pas save nepasikvietę. J ie 
čia pasiliksią visą gegužį, iki 
birželio pradžios. 

Koncertą Sunny Hills suruošė 
LB apylinkės valdyba, pirm. 
Onei Adomai t i ene i vado-

surengtas Aldonos Vilčinskai-
tės-Kisielienės ir jos mokinės 
Sigutės Trimakaitės koncertas. 
Visiems buvo įdomu išgirsti iš 
L i e t u v o s a t v y k u s i ų pro
fesionalių dainavimą. Atsilankė 
daugiau 180 klausytojų. Klubo 
pirm. Elena Jonušienė pasveiki
no visus susirinkusius. 

Prieš pradedant koncertą di
rektorių pirm. Vytautas Du
bauskas supažindino su svečiu. 
Dade county komisionierium 
Charles Dusseau ir pakvietė 
tar t i žodį. Svečias pasakė, kad 
jo motina lietuvė. Jis kalbėjo šio 
l a iko a k t u a l i a i s L i e tuvos 
reikalais. 

Dubauskas kalbėjo apie visiems 
rūpimus įvykius Lietuvoje ir 
Amerikos spaudus atsiliepi
mus. 

I R V E L 
DEMONSTRUOJAME 

Balandžio 18 d latvių pa
kviesti Miami lietuviai ir vėl 
demonstravo Fort Lauderdale. 

Miami klubo dirt-ktorių pirm. 
Vytautas Dubauskas sužinojęs, 
kad prezidentas Bush balandžio 
19 d. atvyksta i Floridos Key 
Largo salą ir čia susitiks su 
Prancūzijos prezidentu Miter-
rand. pasamdė autobusą, kuriuo 

demonstruoti į salą nuvyko 
daugiau negu 40 Miami lietuviu 
su plakatais. Dalis moterų dė
vėjo tautinius drabužius. 

Balandžio 21 d. lietuviai trim 
mašinom vėl vyko demonstruo
ti, nes prezidentas Bush žuvavo 
Florida Keys, prie lslamorada 
salos. 

Abi dienas demonstruotojai 
buvo korespondentų klausi
nėjami ir filmuojami, o vakare 
per vietines televizijos stotis 
rodomi. 

Balandžio 22 d. V. Dubauskas 
klube rodė šių demonstracijų ir 
kitas aktualias video juosteles. 

Gunda K. 

DRAUGAS, trečiadienis. 1990 m. gegužes men. 9 d. 

vaujant . Spontaniškai buvo Koncerto programos pirmoje 
sukviesti visi tautiečiai ir visi 
dalyvavo, išskyrus keletą iš
vykusių į tolimas keliones ir 
keletą sunkių ligonių. 

J ų koncertų maršrutu rūpi
nasi niujorkiškis Romas Kezys. 

Alfonsas N a k a s 

Miami, Fla. 

D E M O N S T R A C I J A 

Kovo 28 d. Miami miesto 
c e n t r e p r ie te ismo r ū m ų 
vyko lietuvių demonstracija. 
Dalyvavo daugiau negu 150 
Miami ir apylinkės lietuvių su 
įvairiausiais Lietuvos reikalais 
plakatais, didelėmis ir mažomis 
t r i spa lvėmis bei žvakėmis. 
P r a e i v i a m s buvo da l inami 
spausdiniai. prašantys padėti 
Lietuvai tragišku laiku. Dalis 
moterų dėvėjo tautinius dra
bužius. Susirinkusieji dainavo 
taut ines dainas, giedojo gies
mes, tuo būdu atkreipdami pra
eivių dėmesį. Demonstracija 
tęsėsi vieną valandą. 

Laikraščių, radijo ir TV ko
respondentai turėjo interviu su 
demonstracijos organizatorium 
ir kai kuriais dalyviais. Vaka
re kelios TV stotys rodė de
monstracijos ištraukas. 

Leidimą gavo ir demonstraciją 
organizavo klubo direktorių 
pi rm. Vytau tas Dubauskas, 
kuris kas sekmadienį klube 
kalba apie Lietuvą ir paruošia 
Lietuvos reikalais laikraščiuose 
spausdintų straipsnių nuospau
das klubo lankytojų informa
cijai. 

Balandžio 5 d. Miami lietuviai 
gausiai dalyvavo Fort Lauder
dale vietos lietuvių suruoštoje 
demonstracijoje. 

KONCERTAS 

Balandžio 8 d. klube buvo 

PARAŠŲ RINKIMO 
VAJUS 

Mieli Lietuviai, 

Įvykiai Lietuvoje ir laisvų 
t a u t ų vadovybių m u m s 
nepalanki reakcija reikalauja iš 
mūsų greitos ir masinės akcijos. 

Lietuvos Aukščiausios Tary
bos deputatas, Kybartų atsto
vas, Jonas Mačys, neseniai 
aplankęs Ameriką, patarė, kad 
ypač efektyvus būdas paveikti 
valdžios galvoseną yra masinė 
parašų rinkimo akcija. 

Peticija naudinga tam. kad 
nurodytume Amerikos prezi
dentui. Kongreso atstovams ir 
spaudos žmonėms daugelio eili
nių amerikiečių norą matyti 
stipresnę Amerikos reakciją 
prieš Sovietų smurtą Lietuvoje, 
o taip pat aiškesnę paramą 
teisėtai Lietuvos vyriausybei. 
Juk Washingtone gerai žinoma, 
kad už kiekvieno bet kokią peti
ciją pasirašiusio asmens stovi 
daugelis vienminčių. Užtat 
stengiamės kuo daugiau išeiti ) 
Amerikos visuomene rinkdami 
parašus. Tai darant, taip pat 
atliekamas didelis švietimo dar 
bas, nes pasirašiusieji ameri
kiečiai mato. kad Lietuvos 
reikalai daug kam rūpi ir turi 
progos paklausti, kokia tikroji 
padėtis Lietuvoje 

Nemažiau svarbu ir tai , kad 
Lietuvos žmonėms širdį sle

giančiu momentu, kai Vakarų 
vyriausybės reaguoja abejingai 
į jų laisvės troškimą, ši akcija 
sudaro moralinę paramą. Lie
tuvoje parašų rinkimas populia
rus ir visiems suprantamas 
būdas reikšti žmonių valią. 
Rinkimas parašų — tai Ame
rikos lietuvių, nors ir kukli , 
meilės ir ištikimybės išraiška, 
kurioje gali dalyvauti visi. 

Taigi, Connecticuto lietuvių 
iniciatyva yra sudarytas komi
tetas su tikslu surinkti kuo dau
g i a u s i a pa ra šų iš visos 
Amerikos ir parašų peticiją 
įteikti prezidentui Bushui prieš 
pat jo pasimatymą su Gorbačio
vu. Kad suspėtume tai padaryti, 
prašome kiek galima anksčiau 
užpildytus parašų lapus grąžinti 
adresu F r e e Li thuania Now, 
P .O. Box 145, D u r h a m , CT 
06422. Peticijų blankus galima 
įsigyti paskambinus V a i v a i 
V e b r a i t e i - G u s t i e n e i (203) 
347-7095. Taip pat blankai ran-
dami daugelyje l i e tuv i škų 
įstaigų. Beje, Clevelande vyksta 
parašų rinkimas vadovaujant P. 
Raimundui Kudukiui. Šios akci
jos vykdomos vieningai. 

Laukiame iš Jūsų ir Jūsų 
kolonijos skubios ir plačios 
paramos šiam projektui. Laikas 
labai ribotas, o tikslas t ikrai 
svarbus. Esame giliai dėkingi 
už bendrą darbą tėvynės labui. 

Americans for a Free Lithu
ania P r t iniMtk/paiteto vardu 
v«w» vVMK4Mto««. 

dalyje skambėjo užs ienio 
kompozitorių dainos ir kla
sikinių operų arijos. Jos visos 
buvo a t l i k t o s o r ig ina lo 
kalbomis. Pradėta duetu Belinio 
— „Taikos Angelas" ir baigta 
duetu Domicetis — „Serenada". 
Malonu buvo klausytis Pučini — 
„Toskos" ir Verdi — „Violetos" 
arijų, bet mūsų širdys daugiau
sia ilgisi savųjų kūrinių, ką gir
dėjome antroje dalyje. 

Pasipuošusios tautiniais dra
bužiais, jos pradėjo duetu žemai
čių krašto daina ,,Oi valioj 
L ie tuva" . Sigutė viena su
dainavo: Dzūkų krašto dainą. 
Suvalkiečių ir Lopšinę. Šim
kaus — „Vai nekukuok", Indros 
— „Trinku tilteliai". Aldona su
dainavo: Šimkaus ..Kur bakūže 
samanota" ir Tallat Kelpšos — 
. , L i e t u s lynojo" . Abi dai
nininkės atliko duetą Šimkaus 
„Plaukia sau laivelis" ir kon 
certą užbaigė Sigutė Kuta
vičiaus — „Lietuva". 

Dainininkėms akompanavo 
muz. Danutė Liaugminienė. 
Kiekvieną dainą lydėjo gausūs 
plojimai, bet ypač nesigailėta 
plojimų koncertą užbaigus. 

Dainininkės ir akompaniatorė 
apdovanotos rožių puokštėmis. 
Pirmininke nuoširdžiai padėko
jo joms ir visiems į koncertą at
silankiusiems. 

VELYKOS 
Balandžio 15 d. susirinkome 

klube švęsti Velykas. Klubo 
pirm. Elena Jonušienė pasvei
kino atsilankiusius ir pakvie
tė šventę pradėti giesme „Links
ma diena mums nušvito". 

Gunda Kodatienė priminė, 
kad nors l inksma pavasarinė 
Kristaus prisikėlimo šventė, bet 
ji mums rūpesčių pilna, mūsų 
mintyse ir širdyje tragiškai 
prislėgta, kenčianti Lietuva. 
Magnetofonu perdavė giesmę 
„Dieve palaimink mūsų brangią 
t ėvynę" . Pa ska i t ė Lietuvos 
poetų kūrybą ,.Žodžiai tėvynei". 
— Jono Gintario ir „Lietuvai" 
— Algimanto Baltakio. Pakvie
tė visus sugiedoti „Marija. 
Marija..." 

Po to visi mėgino margučių 
stiprumą ir vaišinosi Alekso 
Zigmanto paruoštais skaniais 
v e l y k i n i a i s p i e t u m i s . Ona 
Vaičekonienė, vaizduodama 
Lietuvos dosniąją „bobute", 
visus dalyvavusius vaikus apdo
vanojo saldumynais. 

Direktorių pirm. Vytautas 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Inžinierius 

JONAS 
GIERŠTIKAS 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Vyrą, Tėvelį ir Senelį, kurio netekome 
1989 m. gegužes 17 d. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos gegužės 12 d. Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje 10.00 vai. ryto. 

Maloniai kviečiame gimines, bičiulius ir draugus šiose 
pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pasimelsti. 

Nuliūdę: žmona Danutė, sūnūs Raimundas ir šeima, 
Saulius, dukros Rūta ir Vida su šeimomis. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ALFONSAS VIDUTIS 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Vyrą. Tėvą, Uošvį, Senelį ir Dėdę. kurio 
netekome 1989 m. gegužės 10 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jo niekada negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus aukojamos gegužės mėn 9 d. 7 
vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a.a. Alfonso sielą. 

Nuliūdę žmona, sūnus, marti, anūkas ir giminės. 

Brangiam Vyrui, Tėvui ir Seneliui 

A.tA. 
BRONIUI ŠLIAŽUI 

mirus, sūnui RIMUI su šeima, žmonai ADELEI ir vi
s iems art imiesiems nuoširdžiausią užuojautą 
reiškiame 

Juozas ir Rėdą Ardžiai 
Leonas ir Marija Milieriai 
Viktoras ir Ona Šilėnai 

F N ^ midlcind Padarai 
^ ^ ^ ^ ^ avings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai ik $100,000.00 

Apdrausti Feceralinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 

ISEE 

BRU3EVIEVV 
8929 S ARLEM AVE 

(708 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 2M-4470 

t& 
• • • M 
LENOER 

A.tA. 
JONAS VĖŽYS 

Gyveno Chicagoje 
Mirė Boca Raton. FL 1990 m. gegužes 6 d.. 8:05 vai vak.. 

sulaukęs 81 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kėdainių apskrityje. Daužnagiu kaime 

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Konstantina, duktė 

Gertrūda Peris, žentas Jonas; duktė Anyta Ramas, anūkas 
Casey Ramas ir jo žmona Pamela: anūkas Antanas Ramas ir 
jo žmona Cathy: proanūkai Michael ir Robertas; Lietuvoje 
seserys Aleksandra ir Petruna ir brolis Vladas bei daug kitų 
giminių. 

Priklausė Šv. Vardo draugijai Švč. M. Marijos Gimime 
parapijoje. 

Kūnas pašarvotas gegužės 10 d., ketvirtadienį nuo 6 iki 
8 v.v. Becker Funeral Home koplyčioje, 1444 S. Federal Hwv . 
LVerfield Beach. FL. 

Laidotuvės įvyks gegužes 11 d., penktadienį Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į St. Ambrose parapijos bažnyčia. 
Deerfield Beach. FL, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų — laidotuvės privačios. 

Tėveli, tu pasiskubinai išeiti iš mūsų tarpo. Mes tave 
mylime ir niekada nepamiršime! 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus pasimelsti už a.a. Joną. 

Nuliūdę žmona, dukterys, anūkai, proanūkai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Becker Funeral Home 
305-4281444 407-394-0997. 

Tel. 

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 

4606-07 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.. Chicago 
Telefonas - (1-312) 476-2345 

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

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southvvpst Hwy. - Tel. (708) 974-1410 

9236 S. Rober ts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - (708) 652-1003 

Sally Donald M . Ir 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

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

\ * 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. gegužės mėn. 9 d. 

x N e k . P ra s idė j imo Ma
rijos sese rų rėmėjų metinė 
šventė prasidės šv. Mišiomis, 
gegužės 20 d. 3 vai. p.p. Jėzui
tų koplyčioje. Po Mišių 4 vai. 
p.p. vakarienė Jaunimo centre. 
Pakvie t imai gaunami Gifts 
International Vaznelių preky
boje. Visi maloniai kviečiami 
savo d a l y v a v i m u p a r e m t i 
sese l ių da rbus re l ig inė je , 
t au t i nė j e ir a r t imo meilės 
tarnyboje. 

x L i e t u v o s Vyčių 12-toji 
kuopa M a r a u e t t e P a r k e 
Chicagoje tu rė s savo susi
rinkimą antradienį, kovo 15 d., 
8 v.v. Š.vč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Rūta Juškienė, 
S t a n d a r d Federa l Sav ings 
banko vyr. v iceprezidentė , 
kalbės apie bankus ir asme
ninių finansų tvarkymą. 

x Visi Chicagoje ka lba apie 
Vilniaus operos solistus. Jų kon
certas rengiamas gegužės 12 d., 
šeštadienį, Jaunimo centre, 7:30 
v.v. Po koncerto vaišės kavinėje. 
Bilietai Vaznelių prekyboje ir 
prie įėjimo. 

x G e o r g e E. Sangmeis te r 
Chicagos Pietvakarių-Illinois 
4-to rajono kongresmanas — 
naujas lietuvių bičiulis. Jis 
balandžio 4 d. Atstovų rūmuose 
pasakė Lietuvos reikalu reikš
mingą kalbą. Pirmiausia pa
dėkojęs kolegai Durbinui už 
rezolicijos 289 pasiūlymą, kuri 
buvo priimta 416 balsais prieš 
3, pareiškė, jog šis balsavimas 
yra aiškus Kongreso prane
šimas prezidentui Bushui, kad 
jisai reikalautų M. Gorbačiovo 
laikytis tarptautinių įstatymų 
ir kad Lietuvoje tironija būtų 
baigta (Congresional Record No. 
40). 

x A m e r i k o s L i e t u v i ų 
R o m o s K a t a l i k i ų mote rų 
sąjungos Chicagos skyrius į lie
tuvių demonstraciją Washmg-
tone pasiuntė vieną atstovę, 
Auksę Kane, ir apmokėjo jos 
kelionę. 

x J u s t o Dva r iono , jauno 
Lietuvos pianisto virtuozo de
biutas ne tik Chicagoje, bet ir 
Šiaurės Amerikoje bus gegužės 
11 d., penktadienį , 8 v.v. 
Balzeko kultūros muziejuje, 
Gintaro salėje. Dvarionas tarp
taut in iam muzikų konkurse, 
Čekoslovakijoje, laimėjo pirmą 
premiją. Visi maloniai lau
kiami. 

x P o 10 dol . a t s iun tė už 
k a l ė d i n e s korteles ir kalen
dorių: A. Matulis. J. V. Černius. 
Antanas Paškus, J. Lukas, Bru
no Jasevičius, E. Šilgalis, V. 
Aras, J . Shatas, Edmundas Ky
bar tas , Birutė Strause, Kazys 
D a n t a , G. Korsakas ir L. 
Avižonis. Visiems tariame ačiū. 

x T i k pal iesk rankenė lę , ir 
„ K a l b a Vilnius". Taip veikia 
naujieji automatiniai Grundig 
radijai. O gal norite sutaisydinti 
vokišką radiją? Gradinskas, 
2512 W. 47th Str.. Chicago, IL. 
tel. 312-376-1998. 

(sk) 
x Lie tuvė iš Kauno , 31 m., 

nori susirašinėti su Amerikos 
lietuviais. Adresas: Li thuania , 
K a u n a s 233042, LTSR 25-me-
čio 59-53, R a m u t ė Nikolaje-
v i e n ė . 

(sk) 

x Čikagos KASOS 1990 m. 
i n f o r m a c i n i s s u s i r i n k i m a s 
įvyks gegužės 12 d., šeštadienį. 
3 vai. p.p Jaunimo centro mažo
joje salėje. Visus nar ius ir 
KASOS veikla besidominčius 
kviečiame dalyvauti. 

(sk) 

x Sv. Mišios už Lietuvą ir 
l ietuves mot inas bus atnašau
jamos šį sekmadienį, gegužės 13 
d. ,10 vai. Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje, Brighton 
Parke. Mišių metu giedos Vil
niaus operos solistas Virgilijus 
Noreika, vargonais pr i ta rs 
muzikai Alvydas Vasaitis. Pa
mokslą sakys kun. A. Repšys, 
MIC. Visi kviečiami gausiai 
dalyvauti. 

x Gytis Va i tkūnas , autorius 
knygos apie Čiurlionį vokiečių 
kalba lankėsi „Drauge". Jis yra 
meno filosofijos profesorius 
Mokslo Akademijoje Vilniuje. 

* Prieš kelis metus jis dėstė meno 
filosofiją Dailės institute Vilniu
je. Prieš pora metų Washingto-
no Katalikų universiteto pro
fesoriai, l ankydamies i Lie
tuvoje turėjo progos su juo 
susipažinti ir jį pakvietė ir daly
vavo Amerikos Katalikų uni
versiteto suruoštame tarptau
tiniame seminare Washingtone 
vasario-kovo mėnesiais. Jis lie
tuviškai yra parašęs keletą 
knygų. Tarpe jų yra viena apie 
dailininką Krasauską. 

x Dr . R o b e r t a s Vi tas , Kriš-
tanavičiaus fondo pirmininkas, 
praneš apie Fondo veiklą Fon
do vakaronėje penktadienį, 
gegužės 11d. 7:30 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje. Bus ir dr. Jono 
Račkausko praneš imas apie 
Fondo remtus Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro darbus 
ir amžinų nar ių atžymėjimų 
įteikimas. Dr. Vaclovui Šauliui 
bus įteikta Gutausko premija. 

x Lietuvių Fondo būstinėje 
galima užsisakyti papigintom 
kainom bilietus Chicagos tarp
t au t i n io fes t iva l io metu 
Vilniaus valstybinio teatro sta
tomiems veikalams „Kvadra
tas" birželio 27 d. ir ..Ilga kaip 
šimtmečiai diena" liepos 1 d. 
Užsakymui s k a m b i n t i iki 
gegužės 17 dienos (312) 
471-3900. 

x J a u n u č i u atei t ininkų sto
vykla Dainavoje bus liepos 1-15 
d. Registracija jau vyksta. Po 
birželio 1 d. mokestis bus 25 dol. 
brangiau. Registruotis per atei
tininkų kuopas arba kreipiantis 
į Eglę P a u l i k i e n ę (708) 
985-5579. 

x Upytės d r a u g i š k o k lubo 
susirinkimas vyks penktadienį, 
gegužės 11 d. Kojak's salėje, 
4500 So. Talman Ave. 1 vai. po 
pietų. Kviečiami visi nariai. Po 
susirinkimo bus vaišes. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo va) n u o 9 iki 7 vai vak 
f*?<tad « v iki 1 vai d 

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

2501 Vv 6*»th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
kasdien u 6 \al vak 

šeštadieniais ir vakarais 
pagal suMtarima 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OST1S 

201 E. O g d e n Ave.. St*. 18-2 
HirtHdale. IL 60621 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

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

(sk) 

x Kun. A. Žvinklys, Hilsbo-
ro, Wisc., dr. Ant. ir K. Valiuš-
kiai , Barrington, RI, Irena 
Kumpis, Miami, Fla., Stasė A. 
Malėnas, Long Beach, Ind., A. 
Čepukas, Welland, Ont., Kana
da, Algirdas Kavalinskas, Lake 
in the Hills, 111., Joana Švo-
bienė, St. Petersburg Beach, 
Fla., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 15 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

x Už kalėdines korteles, ka
lendorių atsiuntė po 15 dol. 
Malvina Jonikienė, Lemont, UI., 
K. Baliulis, Omaha, Nebraska, 
Feliksas Andriūnas, Wyncote, 
Pa., Marija Išganaitis, Palos 
Hts., 111., Jurgis ir Teresė Alens-
kai, Lemont, 111., Maria Miklius, 
St. Petersburg, Fla. Visiems 
nuoširdus ačiū. 

x Po 15 dol. atsiuntė už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
Jonas Dapkus, Hartford, Conn., 
Elena Dambriūnienė, Brent-
wood, Md., Aldona Rimas, Com-
frey, Minn., Aleksandra Vidugi
ris, Santa Monica, Cal., Jonas 
Vaitkus, Hyattsville, Md., E. Ja
saitienė, St. Petersburg, Fla., S. 
Mikelevičius, Hometown, 111., 
Povilas Karosas, New Britain, 
Conn., Peter Velykis, Rockford, 
111. Visiems nuoširdus ačiū. 

x A t s iun t ė už kalėdines 
kor te les , kalendorių po 10 dol. 
Vanda Jautokas, K. Puskuni
gis, Julius Karsas, S. Galesienė, 
A. Drasutis, A. Gurinąs, V. Sen
kevičius, Margaret ir Jonas 
Sakalai, Palatine, 111., Alex ir 
Anna Degučiai, Anna Kroli, J. 
Kardokas , Vyt. Zelenis, S. 
Krutulis ir Stasė Ilginis. Vi
siems tariame ačiū. 

x Izabelė Jonai t ienė, Cle-
veland, Ohio, pratęsė prenume
ratą, pridėjo 20 dol. už kalėdines 
korteles, kalendorių ir kitą 20 
dol. bylų išlaidom sumažinti. I. 
Jonaitienę skelbiame garbės 
prenumeratore, o už paramą la
bai dėkojame. 

x At s iun tė už ka lėd ines 
kor te les , kalendorių po 20 dol. 
G. ir D. Krivickai, Glann Dale, 
Md., Rapolas Montr imas , 
Waukegan, 111., Pranas Vin-
dašius, Racine, Wisc., Jonas Ra-
čys, Chicago, 111., Victoria 
Gasiūnas, Gulfport, Fla., Adol
fas Sabaitis, Brockton, Mass., 
Ed. Žiaušys, Amsterdam, N.J., 
B. Krakaitis, Romeo, Mich., Alf. 
Venclovas, La Grange, 111., S. 
Kviecinskas, Calgary, Kanada. 
Visiems tariame nuoširdų ačiū. 

x Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
S tankus , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(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 pasirūpin
ti deficitiniu maistu. Už $100.00 
..Žaibas" pristatys jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje 4 kg. lietu
viško skilandžio, 2 kg. „Žalgi
rio ' dešros, 2 kg. „Suvalkie
tiškos" dešros. 1 kg. „Sodžiaus" 
dešros, 1 kg. filė plėvelėje. 
„ŽAIBAS" 9525 so. 79th Ave., 
Hickory Hills, 0J. 60457, tel . 
(708) 430-7272. 

(sk) 

1 3 h . ŽVAIGŽDUTE 
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TAU BRAN ii M A M Y T E 

Tulpės ir žibu'.ės. 
Tau, brangi mamyte, 
Tau gegužės gėlės 
Ir šviesi saulytė. 

Dovanėlė mano, 
Tai malda tyriausia, 
Užu rūpestėlius, 
Metelių ilgiausių! 

Kai skauda širdelė, 
Priglaudi, paguodi, 
Ir visur ku r reikia 
Man stiprybės duodi. 

Išmokei žegnotis, 
Maldelę kalbėti, 
Lietuvą tėvynę 
Visada mylėti. 

Nerimą N a r u t ė 

MIELA MAMYTE 

Ši diena yra tavo diena. Aš 
tave myliu, nes tu m a n daug 
reiški. Ačiū tau, mamyte , už 
tavo gerus žodžius, tavo meilę ir 
tavo griežtumą. Tu man esi arti
miausia iš visų 

Tavo L a r a n a 
L a r a n a v o n Braun , buvusi 
Marauette parko lit. m-los mo
kinė. 

Kiškis su margučia i s . Piešė Mykolas H a l a c , 
Marauet te Parko lit. m-los I sk. mokinys. 

M I E L O J I , B R A N G I O J I , 
MAMYTE 

Ačiū už viską, o ypač už tavo 
meilę. Dėkoju Dievuliui, kad esi 
gyva ir padedi man. Tu esi su 
manimi visada: ar m a n yra ge
rai, ar blogai. Aš žinau, kad tu 
man niekada nenusileisi, jei 
būsiu negera. Aš pažadu tau, 
mamyte, kad ateityje būsiu 
geresnė. Žinok, mamyte, kad aš 
visada tave mylėsiu. 

Tavo d u k r a R e n a t a 
Rena ta Kvanta i tė , buvusi 

Marauette parko lit. m-los mo
kinė. 

LAISVĖS T R O Š K I M A S 
LIETUVOJE 

Lietuvoje dabar y r a labai 
didelis laisves troškimas. Jie at
gavo savo vėliavą, ka tedrą ir 
bažnyčias. Mes dabar stengia
mės Kanadoje ir Amerikoje kuo 
daugiau padėti l ietuviams, kad 
jie galėtų pasidaryti laisvesni ir 
kad mūsų giminės galėtų lanky
tis pas mus. Lietuvoje labai pa
sikeitė padėtis. Mes čia irgi 
pradėjome protestuoti ir savo 
jausmus reikšti. Lietuvoje jiems 
labai daug ko t rūks ta ; j iems 
reikia drabužių ir maisto. Kai 
mūsų gimine* atvyksta į Kana
dą arba į Ameriką, j ie nori, kad 
mes jiems nupirktume daug 
drabužių, nes jiems t e n labai jų 
trūksta. Aš manau, kad už kelių 
metų Lietuva bus visiškai lais
va, nes sovietu vadas pradeda 
suprasti, kaip jiems yra labai 
sunku gyventi be laisvės. Vieną 
dieną aš norėsiu nuvykt i į 
Lietuvą ir pamatyti, kaip tikrai 
ten yra ir susitikti su giminėmis 
pirmą syk j . Aš manau , kad 
tokia diena ateis. 

Audra P a u l i o n y t ė , 
Toronto Maironio aukšt . 

lit. m-los mokinė. Kanada. 
(Jubiliejinis leidinys) 

Red . Ras.nelis r a š y t a s 
seniau, dar pr:eš nepriklauso
mybės paskelbimą- Sovietų 
vado chraktenstika šiandien 
skirtinga nuo rašinėlyje mini
mos. 

Jaunystė sukurta ne džiaugs
mui, ne malonumui. — P sukur
ta tik heroizmui. 

paul Claudel 

KIŠKIU DOVANĖLĖS 

Ten kiškučių pulkas 
Miške susirinko 
Ir seniausią kiškį 
Pirmininku rinko. 

Aptarė jie viską, 
Ką daryti tu r i : 
Aplankyt vaikučių 
Visą šimtą tur i . 

Pintinėlių šimtas, 
O margučių kitas 
Ir iš Šokolado 
Kiškis padarytas. 

Visas dovanėles 
Išvežios Velykė, 
Tik negaus vaikučiai, 
Kur ie bus išdykę. 

Tad visi vaikučiai, 
Būki te geručiai! 
Dovanas Velykų 
Ruošia jums kiškučiai. 

Ner imą N a r u t ė 

L IETUVA MAIRONIO 
P O E Z I J O J E 

Ar giedrios išaušta pavasario 
dienos, 

Ar krinta nuo dalgio 
žvangučiai lankos. 

Ar dreba nuo šalčio apleistos 
rugienos, — 

Mums mūsų tėvynė graži 
visados. 

Ar pavasaris išaušta, ar kaitri 
rugiapjūtė, 

Tu gražiausia, maloniausia, 
Lietuva — Močiutė. 

Iš Maironio „Kur bėga Šešupė" 
Maironis buvo vienas iš tau

tinio atgimimo rašytojų. Jis rašė 
tame laikotarpyje, ka i rusai 
bandė naikinti lietuvybę per 
spaudos uždraudimą. Maironio 
poezijoje Lietuva yra išaukš
t inta ir pagerbta. Jis ugdė tė
vynės meilę ir laisvės viltį 
žmonių širdyse. 

Mairionio Lietuva yra tokia 
ideali, kad atrodo lyg fantazijos 
šalis. Gamta yra gražesnė už 
visus svetimus kraštus. Upės 
yra „susimąsčiusios" ir „tam
sios", o žvaigždės „mirkčioja". 
Žmonės jo poezijoje yra puikūs. 
Jie narsūs, taikūs, pamaldūs, 
vaišingi ir draugiški. Lietuvos 
istorija minima beveik kiek
viename Maironio eilėraštyje. 
Maironis norėjo, kad žmonės di
džiuotųsi savo praeitimi, kada 
protėviai kovojo drąsiai už lais
vę. Žadino žmones vėl pradėti 
kovoti prieš okupaciją. 

Maironio Lietuva yra idea
liška, lyg idėja, kurią mes 
t u r i m e s t eng t i s padary t i 
tikrove, nes tada atsirastų kar-

A R GIRDĖJOTE 

Kai mūsų mokytoja įėjo į 
klasę, mes visi atsistojome. Ji 
mūsų paklausė, ar mes žinome, 
kas itsitiko Lietuvoje. Mes at
sakėme, kad žinome. Po to 
sukalbėjome maldas už Lietu
vos nepriklausomybę: Viešpa
ties maldą, Angelo pasveiki
nimą ir Šv. Trejubės pagarbini
mą. Po to visi atsisėdome ir 
pradėjome pasikalbėjimą, apie 
Lietuvą. Mokytoja mūsų klausė, 
kas yra dabartinis Lietuvos pre
zidentas. Visi atsakėme: „Vy
tautas Landsbergis". Toliau 
skaičiavome, kiek metų Lietuva 
buvo rusų pavergta, tai buvo 
beveik 50 metų. Lietuva 22 
metus buvo nepriklausoma po 
Pirmojo pasaulinio karo. Šiais 
metais kovo mėn. 11 dieną. Lie
tuva vėl pasiskelbė nepriklau
soma valstybe. 

R imas Gecevičius, 
Marauette Parko lit. 
m-los 8 sk. mokinys. 
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Piešinėlyje y ra šešiolika vė
liavų. 

GALVOSŪKIO NR. 
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Atrodo, kad pirmasis Kristaus 
mokinys (apaštalas) buvo And
rius, Jono Krikštytojo pasekėjas. 
Andriaus brolis buvo Simonas, 
kuris vėliau Kristaus buvo 
pavadintas Petru ir buvo iš visų 
apaštalų pirmasis (vadovas). 
Kai Erodas areštavo Joną 
Krikštytoją, Kristus pradėjo 
sakyti pamokslus (mokyti 
žmones). Jėzus susitiko su 
dviem Zebedėjaus sūnumis 
Jokūbu ir Jonu. Visi keturi 
apaštalai buvo Galilėjos ežero 
žvejai. Visus pakvietė sekti Jį ir 
žuvauti ne žuvis, bet žmones t.y. 
mokyti žmones Kristaus skel
biamo mokslo. 

GALVOSŪKIS NR. 139 

037037037037 padauginus 
3. gausime 111111111111. 

iš 
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Gali būti nederinamasis 
pažyminys, pavyzdžiui: Dingo 
laikrodžio grandinėlė. 

šta meilė tėvynei, o po to gal ir 
nepriklausomybei. 

Tanya Barauskaitė, 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

aukšt. lit. m-los mokinė 
(Jubiliejinis leidinys). 

GALVOSŪKIS NR. 156 

4891 

-Ą 
1984 

(Žiūrėkite lentelę) 

Pagrindinis uždavinys yra 
skaičių 4891 pakeisti penkiais 
keitimais į 1984. Vienu keitimu 
galima pakeisti tik vieną skait
linę nedidesne skaitline kaip 
0-9. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 157 

Turime būdvardį suderintą su 
daiktavardžiu. Jų galūnės yra 
as ir is. Parašykite jų linksnį, 
skaičių ir l inksniuotę , jei 
žinoma, kad būdvardis yra 
moteriškosios giminės. Kuris jų 
daiktą vrdis? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 158 

Kuris buvo jauniausias vyras, 
tapęs JAV prezidentu? 

. (5 t.) 

GALVOSŪKIS NR. 159 

(Žiūrėkite piešinį) 

Ponas Bananas per ilgai užtru
ko krautuvėje. Iš krautuvės 
buvo trejos durys išėjimui. 
Dabar dvejos buvo užrakintos ir 
liko tik vienos išėjimui. 
Nuspręskite, pro kurias duris jis 
dabar turės išeiti iš krautuvės? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 160 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Matote nupieštus 5 dalykus. 
Kuris iš šių nupieštų daiktų 
nesiderina su šio lapo tema? 

(5 taškai) 

' > 


