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Amerikos diplomatai 
Pabaltijo respublikose 

Balsavimas — apsigynimas ir prieš Vakarus 
Maskva. Vasario 1. (AP) — 

Amerika pasiuntė savo diplo
matus į Pabaltijo respublikas ir 
J A V oficialūs pa re igūna i 
ragino, kad ten būtų pravesti 
populiarūs balsavimai dėl ne
priklausomybės deklaracijos, 
p r anešė praė jus ią sava i tę 
Pabaltijo oficialūs asmenys. 

L ie tuva n u t a r ė balsuot i 
vasario 9 d., o Estijos Par
lamentas nutarė pravesti re
ferendumą kovo 3 d., tai yra 
dvi savai tes p r i eš Sovietų 
prezidento nustatytą datą, kai 
vyks balsavimai visoje sąjun
goje. Latvija žada paskelbti savo 
datą. 

Amerikos spaudimas sovie
tams taikingai išspręsti Pabal
tijo krizę padidėjo po to, kai jie 
nužudė 14 neginkluotų žmonių 
prie Lietuvos televizijos stoties. 
Nuo tada dar pridėjus penkių 
latvių nužudymą Rygoje ir 
vieno lietuvio užpuolimą bei 
terorizavimą žmonių, Amerika 
laiko po du savo diplomatus 
kiekvienoje tų trijų respublikų, 
kad , .galėtų p a t y s matyt i 
Sovietų laikyseną", pasakė 
oficalus amerikiečių parei
gūnas. Jei jiems Kremlius įsa
kytų išvykti, tai būtų ženklas, 
kad vėl bus atnaujinami smur
to veiksmai. Amerika niekad 
nepripažino Pabaltijo aneksijos 
ir draudė savo diplomatams 
turėti ryšius su buvusio komu
nistinio režimo vyriausybėmis. 

Su Amerikos pritarimu 
Amerikos ambasadorius Jack 

Matlock ir JAV kongresmenai 
diskutavo referendumo pasiū
lymą su Estijos vienu vadu — 
Endel Lippmaa, kuris yra mi
nisterio rango ir rūpinasi, kad 
prasidėtų derybos su Sovietais. 
J i s pasakė, jog amerikiečiai 
spaudė, kad toks referendumas 
esąs reikalingas dėl tarptau
tinių ryšių. Maždaug metus 
laiko Pabaltijo vadai priešinosi 
prieš Gorbačiovo reikalaujamą 
referendumą, kai norima at
siskirti. Praėjusio pavasario rin
kimai, kai laimėjo nepriklau
somybės kandidatai, buvęs toks 
tikras referendumas, kartojo 

visi pabaltiečiai. Ir to užtenka. 
Ypač tokio referendumo bijojo 
latviai ir estai, kai ten gyvenan
tieji rusai gali pasisakyti prieš 
atsiskyrimą. Sakoma, kad pas
kutinių dviejų savaičių įvykiai 
sumažino tokias galimybes. 
Apie tai minėjo ir „Tasso" žinių 
agentūra praėjusį ketvirtadienį. 
Pabaltijo vyriausybės turinčios 
dabar didesnį pasitikėjimą po 
tragiškų žudynių Vilniuje ir 
Rygoje. 

JAV ambasadorius Maskvoje 
a t s i s a k ė pasakyt i , ar j is 
rekomendavo referendumą. Bet 
v i e n a s Amerikos oficialių 
pareigūnų išsitarė, kad būtų 
ge r a i , je i įvyktų žmonių 
pasisakymai. Gorbačiovas ne
galįs suprasti, kad daug rusų 
palaikytų Pabaltijo- nepriklau
somybę, pasakojo tas amerikie
tis pareigūnas, kurio pavardės 
negalima viešai minėti. 

Nepasitenkinimas Amerika 
Sąjūdžio pirmininkas Juozas 

Tumelis mano, jog laimėjimas 
gali būti maždaug 9 prieš 1 san
tykiu. Lietuviai norį dar kartą 
aiškiai Gorbačiovui parodyti 
tokio balsavimo rezultatus. „Tai 
yra taip pat mūsų apsigynimas 
prieš Vakarus", pasakė Tume
lis. Gorbačiovas esąs piktais, kad 
Lietuvoje reikalaujama 5 metų 
gyvenimo, kad būtų galima 
balsuoti. Kremliaus atstovas 
paaiškino, jog Gorbačiovas nori, 
kad referendumas visose 15 
respublikų būtų kovo 17 d., ir 
kad Sovietų kareiviai balsuotų 
ten , kur jie tą dieną yra. 
Užsienio diplomatai mano, kad 
K r e m l i u s tą dieną galėtų 
pasiųsti daugiau kareivių, kurie 
balsuotų už Maskvos norimą 
liniją, Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. 

Pabaltijo respublikose yra 
nepasi tenkinimas Amerikos 
vyriausybe, kuri nepripažįsta 
demokratiškai išrinktų vyriau
sybių. Kovodama už Kuwaito 
laisvę, vengia pasisakyti už 
Pabaltijo laisvę, kai ten jau 11 
mėnesių yra žmonių išrinktos 
vyriausybės. 

Irako karo žinios 
Riyadh, Saudi Arabija. — 

Vyriausias sąjungininkų štabas 
praėjusį pirmadienį paskelbė 

JAV generolas H. Norman Schwar-
zkopf — vyriausias sąjungininku 
karinių pajėgų vadas Saudi Arabijo 
je, kovojančių prieš Iraką. 

kai kurias žinias iš karo eigos 
Persų įlankoje. 

Šiuo metu padangėse skraido 
maždaug įvairių lėktuvų ir karo 
malūnsparnių 2,700, kurie su
daro sąjungininkų pajėgas. Są
jungininkai nustatė, jog žuvo 30 
kareivių, įskaitant 12 ameri
kiečių ir 18 Saudi karių. 15 
amerikiečių žuvo ne karo veiks
mu eigoje. 105 amerikiečiai 
žuvo nuo įvairių nelaimingų 
įvykių dar prieš prasidedant 
karui. Pražuvusių iš viso yra 42 
kariai, įskaitant 24 amerikie
čius. 8 britus, vieną italą ir 9 
Saudi kareivius. Jie gali būti 
paimti Irako į nelaisvę. Aiškiai 
žinoma, kad karo belaisviais 
tapo 12 asmenų: 8 amerikiečiai, 
2 britai, 1 italas ir 1 Kuwaito 
kareivis. Irakas sako paėmęs į 
nelaisvę 20 vyrų ir vieną 
moterį. 

Sąjungininkai prarado 28 
l ė k t u v u s , į ska i t an t 14 
amerikiečių, 5 britų, vieną 
Kuvvaito ir vieną italų lėktuvą. 
Ne karo zonoje prarasta 6 
lėktuvai ir 5 malūnsparniai. 

Irakas prarado 630 kareivių, 
kurie dabar laikomi karo belais
viais. Sąjungininkai praneša. 

Solidarumas su Pabaltijo vadais: JAV kongresr -nas Frank Annunzio, viduryje, pareiškia 
savo pritarimą demokratinėms reformoms ir Lietuv s. Latvijos ir Estijos nepriklausomybei, kai 
VVashingtone sausio 24 d. lankėsi Lietuvos viceprez entas Bronius Kuzmickas, kairėje, ir Lat
vijos viceprezidentas Dainis Ivans, dešinėje. Kongr Annunzio buvo vienas iš tų, kuris pravedė 
rezoliuciją JAV Atstovų rūmuose, kuri pasmerkė Sovietų Sąjungą už kruviną smurtą Pabaltijo 
kraštuose Kalbėdamas Kongrese, jis pasakė, jog Gc oėiovas turi žinoti, kad Amerika netoleruos 
daugiau to smurto, kokį Sovietai įvykdė Lietuvoje ir Latvijoje. 

Lietuva pataria 
Vakarams budėti 

Kopenhaga. Vasario 1. (UPI> 
— Danijos Užsienio reikalų 
minis ter io Uffe E l l e m a n n 
Jensen kvietimu, čia lankėsi 
Lietuvos prezidento pavaduo
tojas Bronius Kuzmickas, Lietu
vos Užsienio reikalų ministeris 
Algirdas Saudargas ir Lietuvos 
Užsienio reikalų komiteto pir
mininkas Emanuelis Zingeris. 
Jie, be pasitarimų su Danijos 
vyriausybės atstovais, turėjo ir 
spaudos konferenciją, kurios 
metu žinių agentūroms atsaki
nėjo į klausimus. 

Lietuvos viceprezidentas B. 
Kuzmickas čia prašė užsienio 
vyriausybių pagalbos sulaužyti 
tą „šaltumą ir nejautrumą" 
Pabaltijo respublikų nepriklau
somybės reikalui su Sovietų 
Sąjunga. „Lietuva pati viena 
negali išrišti šios problemos. 
Kas atsitiko Lietuvoje, tai liečia 
ne vien tik lietuvius", kalbėjo 
Kuzmickas, „mes esame padėty
je be išeities. Ši situacijia 
reikalauja dabar sutarptauti-
nimo, kad mes galėtume iš to 
maišo išlįsti", sakė žurnalis
tams antrasis Lietuvos žmogus 
po prezidento Vytauto Lands
bergio. Dar nėra jokių įrodymų, 
kad Sovietų daliniai trauktųsi 
iš Lietuvos, nežiūrint Gorba
čiovo spaudos sekretoriaus ir 
prezidento Busho užtikrinimo, 
kurį jis sakėsi gavęs, kad bus 
pasitraukta. „Kiek mes žinome, 
tie daliniai ruošiasi kartu da
lyvauti manevruose" pareiškė 
Kuzmickas. 

S a u d a r g o įspėjimas 
Algirdas Saudargas, kuriam 

pavesta sudaryti egzilinę vy
riausybę, jei Maskva jėga 
pašal in tų te isėta i i š r inktą 
Lietuvos vyriausybę, pareiškė, 
jog tik Vakarų parama sulaikė 
Maskvą nuo jos pašalinimo. J is 
dėkojo spaudai , k u r i tuoj 
stipriai reagavo, kad būtų sus
tabdyta Sovietų agresija prieš 
Pabaltijo valstybes. Bet Saudar-

jog 30 irakiečių užmušta, bet 
Irakas sako, jog užmušta 90 
kareivių, 320 civilių žmonių 
maždaug 400 sužeista. Sunai
kinta 126 Irako lėktuvai, o dau
giau kaip 90 lėktuvų išskrido į 
Iraną. 

gas ir perspėjo, jog Vakarai turi 
budėti ir būti užtiKr.nti, kad 
Persų įlankos karo priedangoje 
nebūtų įvykdytas ir antrasis So
vietų planas. Šovinių daliniai 
tebėra Lietuvoje ir jie patruliuo
ja gatvėse. 

Kuzmickas kaltino Sovietų 
dalinius atliekant Lietuvoje 
neteisėtus veiksmus, nes jie 
sulaiko žmones gatvėse ir 
tikrina jų dokumentus, sulaiko 
autobusus ir automobilius ir 
išvarę žmones iš ju uos niekina. 
Gatvėse nuolatos patruliuoja 
sovietų kareiviai ne tik paskir 
tu laiku. Jie gaudo jaunus 
vyrus, sistematiškai juos muša. 
net ir tuos, kurie jau yra atlikę 
karo tarnybą. Kariuomenėje 
pabaltiečiai yra mušami ir 
kankinami. Dažnai tie kareiviai 
sugrįžta pas savo motinas į 
namus jau karstuose, aiškino 
korespondentams Kuzmickas. 

Kai Vakarai delsia 
Kad būtų išeit iš mirties 

taško derybose ?u Sovietų 
Sąjunga. Saudargas prašė 
spaudos atstovu- diskutuoti 
Pabal t i jo klausimą tarp
tautiniame forume Jis nemano, 
kad Jungtinės Tautos padėtų 
šiuo metu, kai jos pritaria 
Amerikai prieš Iraką. Tad 
būtinai reikalingu kad padėtų 
t a rp tau t inės bendruomenės 
valstybės. Lietuvai žino. sakė 
jis, jog Vakarai i ̂ i tarsis už 
Pabaltijo valstybe- nei už jas 
kovos. Lietuviai p;>\vsturi viską 
daryti, tačiau Vakarai gali 
padėti, pasisak>ri ni už Pabal
tijo nepriklausorr.be. Ir tai 
daug padėtų, k prasidėtu 
derybos. Bet Saudargas žur
nalistams pabreA <ad Lietuva 
niekada neatsisakys savo 1990 
metų nepriklausorrybės dekla
racijos. 

„Vakarai sake r .ms laukti ir 
leisti Gorbačiovu- veikti. Mes 
tai padarėme. Bet dabar pažiū 
rėkite, ką jis padarė. Jis pradėjo 
šaudyt i " , kalbėjo Algirdas 
Saudargas. „Gorbačiovas yra 
Sovietų Sąjunp- tituliarine 
galva. Bet titulia.-inė tik šiuo 
metu. Kariuomene KGB ir Ko
munistų partija >au pradeda 
veikti". 

Solidarumo 
demonstracijos 

Chicago.-Praėjusio sekma
dienio solidarumo su Lietuva 
demonstracijose dalyvavo 
daugiau kaip 2,000 žmonių su 
plakatais, taut inėmis vėlia
vomis ir įvairiais ženkliukais. 
Vieną plakatą, skirtą prez. 
Bushui,nešė Algis Damijonaitis: 
„Hey Bush, if we find oil in 
Lithuania, vili you liberate i t?" 
Daugelis žmonių pasisakė esą 
nusivylę Amerika, kuri kovoja 
už Kuwaitą ir Saudi Arabiją 
bet mažai ką daro dėl Lietuvos. 
..Mes giname privačią šeikų ir 
emirų nuosavybę", kalbėjo 
Damijonai t i s „Sun-T imes" 
reporteriui, ..bet mes užmušame 
demokratijos atstatymą Lietu
voje neduodami jokio pagalbos". 

Jurgis Augius ragino žmones 
pala ikyt i tuos į s t a t y m u s 
Kongrese, kurie siūlo teikti 
paramą tiesiog Lietuvai, bet ne 
per Maskvą ir reikalauti Pabal
tijo respublikoms nepriklauso
mybės iš Sovietų Sąjungos už 
tai. kad jos gauna palankias 
prekybos sąlygas iš Amerikos. 
Prie trumpo demonstracijos re
portažo buvo įdėta iš demon
stracijų Elenos Baltrušaitienės 
nuotrauka kartu toliau stovint 
ir kitiems lietuviams ir dai
nuojant pat r io t ines dainas 
Daley aikštėje. 

— Užsienio žinių agentūros 
vakar pranešė, jog Sovietų 
Sąjungos prezidentas savo 
įsakymu uždraudė Lietuvai šį 
šeštadienį pravesti balsavimus, 
kuriuos paskelbė Lietuvos 
Respublikos vyriausybė, norė
dama žinoti, kiek gyventojų 
pasisako už nepriklausomą 
Lietuvą ir kiek prieš. Vėliausių 
žinių pranešimu. Lietuvos Par
lamentas tą jo įsakymą atmetė. 

— Irano prez. Rafsanjani neti
kėtai pasakė, jog galėtų susi
tikti su JAV atstovu „peržvelg
t i " padėtį Persų įlankoje. 
Kažkas vyksta ir tų kraštų 
diplomatų tarpe Jungtinėse 
Tautose. Sklinda gandai, kad 
Irakas norįs pradėti kalbą. 

— Irako geriausiai paruošti ir 
apginkluoti kareiviai yra „Res
publikinėje gvardijoje". Jei jie 
bus sumušti, karas bus laimė
tas", sako Brookingo instituto 
karinių pajėgų specialistas 
Joshua Epštein. 

Kremlius siūlo kalbėtis 
su respublikomis 

„Lietuva pirma turi kapituliuoti..." 
Maskva. Vasario 1 d. — 

Pasaulio par lamentų ir vyriau
sybių narių kritikuojama dėl jų 
žiaurių įvykių, atliktų Lietuvoje 
ir Latvijoje, kurių metu buvo žu
domi žmonės, Sovietų vyriausy
bė sušvelnino savo vedamą 
nusistatymą ir prez. Michailas 
Gorbačiovas sudarė delegaciją 
„pradėti diskusijas ta is klausi
mais" su už nepriklausomybę 
kovojančiomis respublikomis. 

Šiame Kremliaus pranešime 
nėra jokio specialaus pažado 
deryboms, kurių seniai nori trys 
Pabaltijos respublikos, kurios 
buvo nepriklausomos prieš II 
Pasaulinį karą, rašo Reuterio 
korepondentas. Užsienio žurna
listams atrodojog ta i yra ,,at-
si traukiams nuo riaušių", kaip 
kad išsireiškė prez. H. Bushas, 
jog jis to tikisi sulaukti . Va
karai pareiškė didelį susirūpi
nimą Gorbačiovo smurtu prieš 
pabaltiečius, kuris įvedė ir ka
riuomenės dalinių patrulius res
publikų sostinėse ir didžiuosiuo
se miestuose. 

Pabaltijo reakcija 
Į tai tuoj reagavo Pabaltijo 

r e spub l ikų v a d a i . Prez. 
Vytautas Landsbergis priminė. 
jog Maskva tęsia respublikos 
suvereniteto įstatymų nepri
pažinimą ir vis vadina „Lie
tuvos socialistine respublika", 
nors jau beveik 11 mėnesių 
praėjo, kaip buvo demokratiškai 
išrinktas Lietuvos Parlamentas, 
paskelbęs Lietuvos nepriklau
somybę. „Tai nėra geros valios 
ženklas", pasakęs Landsbergis, 
pastebėdamas, jog Gorbačiovo 
įsakyme „žymu, jog Lietuva pir
ma tur i k a p i t u l i u o t i " , k a d 
prasidėtų diskusijos. Tačiau 
Landsbergis, kalbėdamas iš 
užbarikaduoto Parlamento, dar 
pastebėjo, jog „atrodo, kad 
diskusijos prasidės ir galbūt bus 
kai kurių prošvaisčių". 

Estijos min. pirm. Edgar Savi-
saar taip pat pareiškė abejonių 
dėl to, kad naujos komisijos 
diskusijos atneštų kokį nors 
lūžį. Promaskvinės organi
zacijos, kurios buvo priverstos 
a t s i t r a u k t i , vėl ke l iančios 
galvas a t s ikeršy t i , praneša 
Baltfax žinių agen tū ra po 
pasikalbėjimo su Savisaar. 

Sovietai vėl varžo 
spaudą 

Maskva . — Ta radijo stotis, 
kuri transliuodvo žinias ir 
pranešimus, kritikuodama Gor
bačiovą, buvo p r i v e r s t a 
nutraukti savo programą. Tai 
. Jladijo Rossija" programa, kuri 
veikė tik 6 savaites. Taip pat dvi 
populiarios televizijos pro
gramos, kurios nevengdavo kri
tikuoti Sovietų prez. Gorba
čiovą, buvo uždraustos. Vyriau
sybės kontroliuojama spaustuvė 
atsisakė spausdinti Demokratų 
partijos „Piliečio orumas" laik
raštį, kuris jau turėjo daugiau 
kaip 75.000 prenumeratorių. 
Praėjusį mėnesį Gorbačiovas 
pasiūlė priimti įstatymą, kuris 
p a n a i k i n t ų tą į s ta tymą, 
leidžiantį spaudos laisvę, kai 
buvo neigiamai pasisakyta apie 
Kremliaus kruviną smurtą Lie
tuvoje. 

— Albanijos opozicinė Demo
kratų partija reikalauja žemės 
reformos ir laisvos prekybos sis
temos. 

Dar ne derybos 
Tačiau, kalbėdamas iš Krem

liaus, Tautybių tarybos pir-
minikas Rafik Nišanov tikino 
jog, než iū r in t pažadėtų 
diskusi jų , y r a reikal inga 
„užšaldyti prieškonstitucinius 
įstatymus", kuriuos išleido tos 
respublikos i r kad nebūtų 
panašių naujų per tą periodą, 
kurie nepablogintų esamos 
padėt ies . Pa t s Gorbačiovas 
nepasisakė dėl sudarymo ats
kirų trijų komisijų, vykstančių 
į Pabaltijo respublikas, kurios 
jėga buvo prijungtos 1940 m. 
Bet komisijos esančios jo 
įgaliotos „diskutuoti bendrus 
po l i t i n ius , social inius ir 
ekonominius klausimus", kaip 
praneša ir „Tassas", paste
b ė d a m a s , kad „Klausimų 
d i skus i jos" reiškia kažką 
mažiau negu tikras derybas. 

Vakarų apgaudinėjimas 
Lyg atsiskaitant, prezidenti

nis dekretas žada užvirusią 
Pabaltijo krizę pasukti atgal į 
tylesnį stovį, kuris egzistavo 
prieš Gorbačiovo vyriausybę, 
susiduriant su kietųjų spau
dimu iš kariškių ir policijos 
pusės, kurie „atstato tiesiogią 
karinę jėgą Lietuvoje", rašo ir 
New Yorko Times praėjusį šeš
tadienį. Šiuo metu, kai viduje 
norima patenkinti griežtuosius 
komunistus, Gorbačiovas aiš
kiai bando a ts ta ty t i savo 
patikimumą vėl sakydamas už
sieniui, kad bus bandomas So
vietų demokratizavimas. 

Visa valdžia Kremliuje 
„Diskusijų" komisijos buvo 

paskelbtos po uždaro Kremliu
je Federacijos tarybos posėdžio, 
kuri neseniai buvo Gorbačiovo 
sudary ta iš 15 respublikų 
atstovų, turint i patariamąjį 
balsą prezidentui, kurios pata
rimo jis gali ir nevykdyti. Pra
nešime neminima, kad visa 
t a ryba pr i tarė dekretui ir 
taisyklėms, kurias paskelbė 
Nišanov. kad turi būti „užšal
dyti Pabaltijo suvereniteto 
įstatymai"'. Gorbačiovas ne kar
tą pasakė, kad tie įstatymai yra 
nekonstituciniai. Išviso Gorba
čiovo teksto esą aišku, kad bus 
pradėta nuo to. kas praėjusį 
rudenį buvo kalbėta, kad būtų 
prieita prie tikrų derybų. 

Iš to Gorbačiovo įsakymo 
galima esą suprasti, jog jis grįžta 
prie pertvarkymo dabartinės są
jungos. Respublikoms j is vėl 
žada daugiau valdymosi teisių, 
kurių neišmini tame rašte. 
Tačiau esą labai aišku, jog jis 
nori išlaikyti kuo daugiau galių 
Centre, neleidžiant respubli
koms atsiskirti. Jis sako, kad 
„tokia yra sovietų žmonių 
valia", pagal „Tasso "."kuris no
rįs pravesti referendumą kovo 
mėnesį, žiūrint, ar žmonės pri 
taria, kad Sovietų Sąjunga būtų 
tokia, kokia ji yra šiandien. 

KALENDORIUS 

Vasario 6 d.: Teofilis. Alkis, 
Darata. Titas. Živilė. 

V a s a r i o 7 d.: Ričardas, 
Romualdas, Jomante, Mozė, 
Ramutis, Vildaugas. Pašvaistė. 
Drusva. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:59. leidžiasi 5:11. 
Temperatūra dieną 49 L. 

naktį 33 1. 

http://nepriklausorr.be
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SVEIKINAME NAUJĄJĄ LSS 
VADOVYBĘ 

LSS Vadovybė, išrinkta 1991-1993 metų laikotarpiui, jau pra
dėjo eiti save pareigas. 

Iškilmingas LSS Vadovybės pareigų perdavimas — perėmimas 
įvyko šeštadienį, vasario 2 d., Maironio Parke, Shrevvsbury, 
Massachusetts, įvykusioje iškilmingoje sueigoje. 

Naująją LSS Vadovybe sveikindami, linkime sėkmės vadovauti 
lietuviškajai skautijai, pasiryžusiai 

tarnauti DIEVUI, TĖVYNEI ir ARTIMUI, 
budėti LIETUVAI LAISVĖS IR NEPRIKLAUSOLMY-

BES siekimo pastangose. 

Jūsų vadovybėje teklesti lietuviškoji skautija išeivijoje ir 
stiprėja ryšiai su sesėmis ir broliais tėvynėje. 

„Skautybės Kelias" 

Skaut i šku saliutu, kairė? paspaudimu ir linkejim;' - sėkmės perduodamos 
LSS Tarybos pirmininko pareigos. Iš k. Pareigas perimantis v.s. fil. Sigitas 
Miknai t is ir pareigas perduodantis — v.s. fil. Pet: s Molis. 

N'uot: Teresės Meiluvienės 

ŠIRDINGAI SVEIKINAME 
NAUJAI IŠRINKTĄJĄ 1991-1993 M. KADENCIJAI 

L S S V A D O V Y B E 
IR LINKIME 

AUGANČIOS IR ŽYDINČIOS 
VEIKLOS METŲ 

Vyriausiai Skautininkei 
BIRUTEI BANAITIENEI 
Jos pavaduotojai 
LAIMAI KILIULIENEI 
ir 
VISAI VADIJAI 
linkime 

Šypsena saulėtų dienų, 
rankų gausos bendrame darbe 
našios darbo dirvos 
ir 
tikrai seseriškos 
džiugios draugystės 
skautiškame kelyje. 
o VISAGALIS iš dangaus 
telaimina jus ir 
būna kartu! 

1988-1990 m. kadencijos 
Vyriausia Skautininke 
Stefa Gedgaudienė, 
Vs Pavaduotoja 
Meilė Mickienė, 
Vadija 
ir 
Visa Seserija 

LSS VADOVYBES 
RINKIMŲ PREZIDIUMO 
PIRMININKAS DĖKOJA 

Dėkoju visiems LSS nariams, 
kurie jautė pareigą užsiregist
ruoti ir balsuoti už pasirinktu^ 
LSS Vadovybei kandidatu-* 
Balsuoti užsiregistravo 612 
narių, bet ii jų 163 „pamii 
balsuoti. 

Dėkoju ir visiems LSS Vado 
vybės Rinkimo Prezidiumo na
r iams , pašventusiems savo 

brangų laiką ir be jokio atlygi
nimo nuoširdžiai dirbusiems 
pareigos ir pasišventimo dva
sioje. Ypatinga padėka fil. Liu
dui Volodk u. kurio dėka ir dar
bu visus Biuletenius ir bal
savimo lapus gavome kompiu
terio pag;-. 

Budėkime! 
Ad Meliorem! 

s. fil. Leonas Maskaliūnas 
LSS Vadovybės Rinkimu 
Prezidiumo Pirmininkas 

LS Seserijos vadovių pasikeit imas pareigomis. Iš k. - VSP v s. Meilė Mickienė ir Vyriausia skau
t i n inke v.s. Stefa Gedgaudienė pareigas ir Seserijos vėliavą perduoda 1991-93 kadencijai išrink 
to.nis pareigūnėms — Vyriausiai skautininkei s. Birutei Banaitienei ir VSP v.s. Laimai Kiliulienei. 

N'uofr Teresės Mei luvienės 

LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO 
MINTYS KADENCIJAI BAIGIANTIS 

LS Brolijos vėliavą 1988 m. 
sausio mėn. nešti pradėjus, pir
miausiai man teko pareiga 
sudaryti Brolijos Vadiją bei tuo 
pat laiku ir artėjančios 7-sios 
Tautinės stovyklos vadovybę. 
Tai pareikalavo daug pastangų 
ir laiko, nes savanorių nebuvo 
daug. Sudarius vadijas. pra
sidėjo pasiruošimai 7-ai Tauti
nei s tovyklai , t a ip p a t 
pareikalavę daug laiko ir 
energijos. Net kelis kartus teko 
lankyt i s numatyto je sto
vyklavietėje ir daug valandų 
praleisti pasitarimuose. 

Apie 7-tą Tautinę stovyklą 
buvo nemažai rašyta, tai čia tik 
noriu pasidžiaugti, kad ji buvo 
sėkminga; joje stovyklavo 306 

v s Gediminas Deveikis ant ra i ka 
dencijai išrinktas LS Brolijos Vyriau 
siu skautininku 

N'uotr. J . T a m u l a i č i n 

Brolijos nariai. Atsiliepimai bu
vo geri , už tai padėka priklau
so pastovyklių viršininkams ir 
visiems vadovams, t iek daug 
darbo ir pastangų įdėjusiems. 

Šios kadencijos laikotarpyje 
trys pasižymėję skautininkai 
buvo apdovanoti GELEŽINIO 
VILKO ordinu. Aštuoni buvo 
pake l t i i vyr. s k a u t i n i n k ų 
laipsnį, devyni į skautininko 
laipsnį ir penkiolika į paskau-
t ininko laipsnį. 

Apdovanoti: Padėkos ordinu 
— 1; Už Nuopelnus ordinu — 9; 
Inkaro ordinu — 1; Už Nuopel 
nus ordinu su rėmėjo kaspinu — 
19: Pažangumo žymeniu — 21; 
Tėvynės Sūnaus žymeniu — 11; 
Vėliavos žymeniu — 15. 

„Ąžuolo" vadovu mokyklą 
pilnai užbaigė — 7. 

LS Brolijoje buvo 8 tuntininkų 
pasikeitimai. Rūpestį kelia, kad 
ne visi tunt in inkai pareigas 
stropiai atliko. Nusivilta ir kai 
kuriais Brolijos vadijos skyriais 
— daug užsimota, daug žadėta, 
nedaug padaryta . Pagir t ina 
Vilkiukų skyriaus veikla. Šis 
skyrius, vedamas v.s. Romo 
Puodžiūno išleido visų metų su 
eigų planą, kartu su įvairiais 
žaidimais. Knygos buvo išsiun 
t inėtos vienetams. Už šį dideli 
darbą nuoširdi padėka broliui 
Romui Puodžiūnui. 

LS Brolijos iždas labai tvark
ingai vedamas D Albino Sas

nausko. Tiekimo skyrius irgi 
labai gerai tvarkomas v.s. An
tano Jarūno. Šis skyrius išleido 
spalvota specialybių knygele 
kartu su ž\menų ženklais ir 
kainoraščiu, knygelė išsiuntinė 
ta tuntininkams ir daugeliui 
vadovų. 

Visai Brolijai nuoširdžiai 
dėkoju už įdėta darbą. Tikiu 
kad dauguma kartu dirbsime ir 
per ateinančius trejus metus ne 
vien Brolijos, bet ir Lietuvos 
labui. 

Budėkime, 
v.s. Gediminas Deveikis 

LSB Vyriausias Skautininkas 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Chicagoje 

Kovo 3 d. - Kaziuko mugė 
Jaunimo centre. 

Spalio 11 ir 12 dienomis — 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
metinė šventė — sueiga ir 
pokylio Lietuvių centre. Le-
monte. 

Spalio 26 d. - ,.Puota jūros 
dugne'" - jūrų skautu, čių me 
tinis pokylis Lietuvių centre, 
Lemonte. 

KANADOJE 
„Šatrijos" tunto sukaktis 

„Šatrijos" tuntas Toronte šie
met švenčia savo veiklos 40 
metų sukaktį. 1948 metais vos 
į Kanadą atvykę lietuviai 
skautės ir skautai ėmė steigti 
skiltis. Baigę sutartis, dauguma 
jų važiavo į Torontą ir organi
zavo skautų draugoves. Neatsi
liko ir skautės. Gretos augo. 
Buvo ieškoma būdų geresnei 
veiklai išvystyti — reikėjo 
steigti tuntą. 

1949 m. birželio 1 d. buvo 
įsteigtas mišrus Toronto tuntas 
su pirmuoju tunt ininkų s. 
Stepaičiu. Nors tunte buvo 
gražus veikimas, atėjo laikas 
sesėms nuo brolių skirtis. 1951 
m. sausio 19 d. s. V. Kalend-
rienė kreipėsi į tuometinę 
Seserijos VS s. J. Vaičiūnienę, 
kurios įsakymu 1951 m. vasario 
16 d. buvo įsteigtas „Šatrijos" 
vardu pasivadinęs a tskiras 
sesių tuntas. Pirmoji tuntininkė 
buvo ps. Stasė Šileikytė-Drauge 
lienė. 

Tuntui vadovavo daug tunti-
ninkių ir draugininkių. Šimtai 
paukštyčių, skaučių ir jūros 
skaučių perėjo per skautiškas 
gretas, atliko daug gražių ir 
gerų darbelių, pasiruošė ne tik 
skautiškai veiklai, bet ir šeimos 
gyvenimui. Turbūt nė viena 
nesigaili.kad jaunystę praleido 
tarnaudama Dievui, tėvynei ir 
artimui. 

Tunto veidas keitėsi, metai 
bėgo, priartėjo keturiasdešimt
metis, kurį, nors trumpai, reikia 
paminėti. Lietuvos nepriklau
somybės Vasario 16 tos šventė 
šį kartą bus ir „Šatrijos" tunto 
40 metų veiklos sukakt is . 
Toronto sesės stropiai ruošiasi 
sukakčiai ir kviečia visas tunte 
skautavusias seses ir brolius to
je šventėje dalyvauti. Vasario 
10 d.. 10:15 v.r. Prisikėlimo 
šventovėje bus šv. Mišios, po 
kurių iški'minga sueiga salėje. 

M. 

NAUJA SKAUTININKIŲ 
DRAUGOVĖ 

Sparčiai augančiame Le-
monto. Illinois, lietuvių telki
nyje 1990 m. gruodžio 14 d. buvo 
įsteigta skau t in ink ių ir 
vyresnių sesių draugovė, vado
vaujama s. Jolandos Kerelienės. 

Naująjį sesių vienetą LSS Vy
riausia skautininke vs tn Stefa 
Gedgaudienė sveikindama rašo: 

„Sveikiname ryžtingas Seses, 
siekiančias išlaikyti ir tęsti 
tarpusavio bei veiklos ryšius 
besikeičiančiose laiko ir 
aplinkos sąlygose. Ypač džiugu, 
kad pasilieka šiltas bendra
vimas su nares palydinčia 
Chicagos Skautininkių draugo
ve. 

„Sesei Jolandai ir visai valdy
bai linkime sėkmės tiesiant 
gaires naujo vieneto kelyje. 
Tebūnie pa te i s in tas J ū s ų 
užmojis ryžtingu ir prasmingu 
darbu, susiklausymu ir darna — 
pavyzdžiu jaunesnei ir vyresnei 
sesei! Geriausios sėkmės ir švie
sios ateities Jums". 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

KAZIUKO MUGĖ 
Kaziuko mugė Chicagoje ir 

Bostone ir Toronte vyks kovo 3 
d., o Clevelande — kovo 17 d.. 
Visiems vienetams linkime 
sėkmingų mugiavimu gausiai 

papildyti vienetų iždus, toli
mesnės veiklos sėkmingam vys
tymui. 

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

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Cnrist ligoninėms 

2434 W. 71 Street Chicago 
Tol. (1-312) 434-5849 (veika 24 vai) 

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

Kab (1-312)735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS l« CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St J%>. (708) 422-0101 
Vaianoos pagal sus:a'iMią 

Prm<j 3 v p p -7 v v . antrd 12 3 0 - 3 v p p 
trecd užča'ytaa. ketvd 1-3 v p p . penktd 

ir šeštd 9 v -12 v p p 

6132 S. Keazie Ava., Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Bui lding 

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. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dunda* Ava., Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Pirm .antr. penkt 12-3 v p p . ketv 2-7 v v 

Reikalu; esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

'»•.> pareit .įmo sueiga baigiant Iš k.: v s. Regina Petrulienė, v.s. 
Gintautas T;x>™-. - Hirutė Banaitiene, v.« Gediminas Deveikis, v,s Meilė 

Micki Stefa Gedgaudiene-
N'uotr. Teresės Meiluvienės 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St.. Chicago, IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79tn Ave . H.ckO'y Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mtchlgan Ava.. Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd.. Chicago, IL 

81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 
Tat. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 st Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Palos Vision C ant ar. 7152 W. I27th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St . 
Oak Lawn, IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

Tai . 7 0 8 - 6 3 6 - 3 1 1 3 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W . Cermak Rd. 
vVestchester. IL 6 0 1 5 3 

Tel . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9. antr 12-6. penkt 10 12. 16 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

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

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

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1312) 585-7755 

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

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

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

Pirm . antr . ketv >r penkt 
pagal sus'tanmą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Msdlca! Center-

Naparvllla C tmpui 
1020 E. Ogdan Ava.. Sulta 310. 

Naparvllla IL 60583 
Tai. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 588-3188; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

674S Wast 63rd Straat 
Vai pirm. antr. ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Besikeičiančiame pasaulyje 

TURIME IR MES 
KEISTIS 

Pasaulyje nėra nieko pasto
vaus, viskas keičiasi. Net Šv. 
Rašte yra parašyta: „Dangus ir 
žemė praeis" . Žvaigždynai, ku
riuos mes matome, šio tūkstant
mečio pradžioje irgi kitaip atro
dė, kadangi ir jie keliauja. Ne
sikeičia tik mūsų politinė veikla 
ir joje matomi veidai. 

Visoje žmonijos istorijos eigoje 
vyko karai , užkariavimai ir tau
tų naikinimai . Buvo kuriamos 
imperijos ir vyko jų žlugimas. 
Sunku būtų jas net suskaičiuo
ti, pagal iau ne visos net yra ir 
žinomos. Perei tas šimtmetis 
y p a č pas ižymėjo imperi jų 
augimu. Vakarų Europos vals
tybės dalinosi Afrikos, Azijos 
kont inentus ir Ramiojo van
denyno salynus ir salas. Angli
j a , P rancūz i j a ir Olandi ja 
pasaulio žemėlapį raikė. Vokie
tija kiek pražiopsojo, kadangi 
buvo susiskaldžiusi, tad jai t ik 
t rupinia i teliko. 

Ka i Europa buvo užsiėmusi 
savų imperijų kūrimu ir dėl 
k a u l ų ginčijosi, t a i Rusija, 
pasauliui net nematant, taip pat 
imperiją kūrė. Teisingiau pasa
kius, imperiją ji jau turėjo, tik 
dar daugiau ją plėtė. Iki to laiko 
jos užkariavimai, neskaitant 
Lietuvos, Lenkijos ir likusių Pa
baltijo kraštų, daugiausiai vyko 
ugrofinų apgyventuose plo
tuose. Kadangi tai buvo negau
sios , d a u g i a u s i a klajoklių 
taute lės , ta i didesnio pasiprie
šinimo beveik net nesutiko. Ji 
j au turėjo imperiją nuo Baltijos 
iki Ramiojo vandenyno, bet to 
jai neužteko. 

Pradėjo veržtis i Kaukazo ir 
Kaspijos jūros rajono kraštus, 
kurie jau turėjo savitą seną kul
tūrą ir valstybines tradicijas. 
Žinoma, ir tarpusavio vaidus, 
kur ia is atėjūnai ir pasinaudojo. 
Baku iš Persijos atėmė 1813 m., 
Armėniją užkariavo 1828 m., 
Turkestaną 1864-76 m.; Bucha-
rą užėmė 1866-1868; Samar-
kandą po aršių kovų užkariavo 
1868 m. Taip buvo sukurta 
Rusijos imperija, kuri dabar 
vadinama Sovietų Sąjunga. Po 
1917 m. revoliucijos Armėnija 
paskelbė nepriklausomybe, bet 
1921 m. buvo Raudonosios armi
jos nugalėta . Panašaus likimo 
susi laukė ir Gruzija, kuri 1918 
m. a ts ta tė savo nepriklauso
mybe ir ją 1920 m. pripažino 
Maskva. Nežiūrint Maskvos 
pripažinimo.1921 m. buvo užka
r iau ta . Taigi Sovietų Sąjunga 
yra sukur ta Raudonosios armi
jos durtuvais ir tik jais tesilaiko. 
Taip pat matome, kad Maskvos 
žodžiai ir sutartys niekuomet 
negal iojo . Pa t s d idž iaus ias 
bolševikų ir Kremliaus melas 
tai buvo vergų imperijai — 
„są jungos" vardo davimas. 
Pasaul is tuo tikėjo. Tai klai
d inga i veikė j amerikiečių 
mental i tetą. Tad amerikiečiai 
labai nepalankiai žiūri į ban
dymą tą „sąjungą" išardyti. 
Didžiausias smūgis jų propa
g a n d a i i r s i s t ema i buvo 
Reagano mestas „Evil empire" 
ir „žvaigždžių karas" . Visa tai 
ir pagimdė Gorbačiovo „pere-
stroiką". 

* * * 

Amerikos politika nėjo tiesia 
linija. Buvo daug vingių ir ne-
visuomet buvo galima ją supras
ti . Pereito karo metu Amerika 
ir Rusija buvo sąjungininkai. 

tad ir labai susibičiuliavo. Prez. 
F. D. Roosevelt tikėjo savo 
asmeniniu poveikiu (panašiai 
gal ir Bushas tiki) Staliną pa
veikti. Ir tuo tik Stalinas 
tepasinaudojo. Po F. D. Roose-
velto mirties, H. S. Truman, 
perėmęs pareigas, rado labai 
sunkią būklę. Baltųjų rūmų ap
linkoje buvo daug prokomunis
tinio elemento. Bet jis sugebėjo 
pasipriešinti ir sustabdyti 
raudonąjį tvaną. Blokuojamam 
Berlynui suorganizuoti „oro 
tiltą". Ginklu pasipriešinti Ko
rėjoje. Amerikos lietuviai, kiek 
sugebėjo, veikė ir darė 
spaudimą. Kiek tas lietuvių 
spaudimas įtakos turėjo, dabar 
būtų sunku pasakyti. 

Amerika pamatė, kad „su 
velniu nereikia obuoliauti". 
John F. Dulles respublikonų 
konvencijoje (1952 m.) suor
ganizavo ir pravedė stiprų 
pasisakymą už pavergtas tau
tas. Respublikonams laimėjus, 
jis buvo valstybės sekretorius. 
Sekretoriaus pareigose taip pat 
rodė daug palankumo paverg
toms tautoms. Valdžios įstai
gose pavergtiesiems durys ne
buvo uždarytos. Tad mūsų dele
gacijos įvairiomis progomis 
apsilankydavo ir už rodomą 
palankumą padėkodavo. Laikai 
ir administracijos keitėsi, ir pa
vergtieji nebebuvo laukiami 
svečiai. Bet pasitaikius progai, 
mūsų delegacijos važiuodavo ir 
vėl dėkodavo. 

Delegacijų sudėtis keitėsi 
(nors labai nežymiai), bet papro
tys dėkoti liko. Paskutiniu metu 
aiškiai matome, kad administ
racija palankumo mums nerodo. 
Tiesa, žodžių nepagaili, bet dar
bai visai priešingi. Tie, kurie 
vadovauja, nusifotografuoja ir 
padėkoja. Valdžios pareigūnai 
lietuvių kitaip nė neįsivaiz
duoja. Paskutiniame susitikime 
su pabaltiečių atstovais vals
tybės sekretorius J. Baker, at
rodė, lyg iš medžio iškritęs, 
nusigandęs ir žodžio ištarti ne
sugebėjo. Televizijoje stebė
damas maniau, kad Irakas ir 
nuovargis jį veikia. Bet pasi
rodo, kad neramią sąžinę turėjo, 
kadangi pabaltiečiams nieko 
gero pasakyti negalėjo. Aiškiai 
matėsi, kad savo role nepaten
kintas jis buvo. Ką prezidentas 
pasakė, tai taip ir neteko suži
noti. Vienas iš mūsų atstovų 
(paveldėjimo keliu patekęs) 
pasakė, kad „buvo naudingas 
susitikimas". Tik nepasakė, ar 
spėjo padėkoti. 

Gal taip būtų į užmirštį nuėję. 
bet ten dalyvavusi Lietuviu 
Bendruomenės atstovė, paslap
tį atidengė. Pasakė: „nieko gero 
pasakyti neturiu ir gerų žinių 
nėra!" Kalbėta buvo konfi
dencialiai ir negalima atidengti. 
Visuomenė turėjo iš to tinka
mas išvadas pasidaryti. Kitą 
dieną „veiksnių" atstovas per 
radiją pareiškė, kad „Lietuvių 
Bendruomenės atstovė neturė
jo konfidencialiais klausimais 
kalbėti . Tokiu būdu buvo 
pakenkta darniam bendra
v imui" . Čia vėl l ietuvių 
visuomenė išvadas turėtų pasi
daryti. 

Kuomet Lietuvoje liejasi 
kraujas, mūsų veikloje neturėtų 
vietos rasti įvairūs sveikintojai, 
dekotojai ir sveikinimų pra
šytojai. Politinių nuomonių ste
bėtojai iš to padaro išvadą, kad 
esame pasimetusi visuomenė, 
tad tinkamo dėmesio nė ne
verta. Tad įvykiai Lietuvoje 
reikiamos reakcijos ir nesusi
laukia. 

J. Ž. 

Lithuanian Mercy Lift nariai dėkoja Lyphomed Fųjisawa viršininkams už medicininę pagalbą 
Lietuvai. Iš kairės: C. Geberbauer. J. Organ, R Gulbinas . T. Aoki (kompanijos viršininkas), R. 
Lakas, D. Bielskienė ir B. Geary. 

KAIP IR KA VEIKIA „MERCY LIFT" 

Daugiausia priekaištų susi
laukia tie, kurie gera daro, ne 
bloga. 

Vysk. Antanas Telksnys 

„Hotline", įsikūrusi pernai 
pavasarį, buvo užsidariusi, 
įtampai Lietuvoje atslūgus, 
tačiau „Mercy lift" visą laiko 
dirbo, rinko vaistus Lietuvai, 
juos rūšiavo, pakavo, gabeno 
Lietuvos ligoniams. Darbas 
vyko tyliai, tačiau intensyviai, 
nors ir ištuštėjusioje „Hotline" 
būstinėje. 

Dabar kruvini įvykiai Lietu
voje užėmė žadą visiems išei
viams. Po aušrėjančio rytojaus 
vilčių, Tėvynę vėl aptemdė 
juoda neganda. Daugelis pasi
ju to beviltiškai sukaustyt i , 
negalį ir nežiną kaip padėti 
kraštui ir jo žmonėms. 

Be jokių dvejonių čia pat 
susibūrė pernykščiai „Hotline" 
ir „Mercy lift" įkūrėjai ir padė
jėjai. Vėl atsidarė „Hotline" 
kambarys Lietuvių pasaulio 
centre Lemonte, kuriame vėl 
dūzgia „faksai", t rata rašomos 
mašinėlės, skamba telefonai. 
Atrodo, nuo pavasario nebuvo 
pertraukos, nes daug matytų 
veidų zuja patalpose, renka bei 
teikia žinias, planuoja veiklos 
eigą ir ją vykdo. Matyti ir naujų 
veidų, savanorių-budėtojų, be 
kurių „Hotline" negalėtų egzis
tuoti. Visi sugužėjo konkrečiam 
darbui, kuriam negaila nei 
laiko, nei jėgų. 

Tačiau visus užgožia Rasa. 
Rodos, kas antras telefonas 
ieško Rasos. Kartais net du iš 
karto, o trečias — Lietuvių 
pasaulio centro raštinėj. Taip ir 
užsiliko akyse vaizdas: Rasa 
kalba į vieną ragelį, kitas jau 
pakeltas, o iš centro raštinės 
kviečia: „Telefonas Rasai! ' 

DALIA SRUOGAITĖ 

Aišku, kad Rasa čia pats svar
biausias asmuo. Panūdau ją 
užkalbinti ir sužinoti apie jos 
pareigas bei veiklą. 

Rasa pasisakė esanti „Mercy 
lift" darbų koordinatorė. Jos 
žinioje yra vaistų ir medika
mentų r inkimas bei jų prista
tymas Lietuvos sveikatos apau
gos ministerijai. 
Toliau mūsų pokalbis su 
Rasa Lakas. 

D.: Ar Lietuva daba r šau
kėsi „Mercy lift" pagalbos? 

R.: Iš Lietuvos gavome „fak
są". Sveikatos apsaugos minis
t ras Juozas Olekas, su kuriuo 
jau bendradarbiavome nuo pe
reito balandžio mėnesio, skubiai 
prašė vaistų uvgydymo prie
monių kruvinojo sekmadienio 
aukoms. 

D.: Ar gavot labiausiai rei
ka l ingų medikamentų sąra
šą? 

R.: Taip. Dabar prašo anal
getikų, antibiotikų, antiseptinių 
preparatų, chirurginių siūlų, 
adatų, instrumentų. Iš sąrašo 
matome, kad prašoma medika
mentų sužeistųjų gydimui. 

D.: Žinote gydomųjų žmo
nių skaičių? 

R.: Ne visai tikslu, nes dalis 
sužeistųjų gydosi namuose, 
ma ty t i , bijo pasirodyti li
goninėse. 

D.: Bijo, kad jų nepagrobtų , 
kaip pavasarį , iš l igoninės? 

R.: Tikriausia:. 
D.: Insulino, kraujo nepra-

R.: Šį kartą neprašo. Mūsų 
žiniomis insu l inu , nors ir 
prastesniu, jie pasirūpina iš kitų 
respublikų, tačiau norėtų gauti 
in t raven in ių v ienkar t in ių 
komplektų kraujo transfūzijoms 
— perpylimui. Atrodo, kad 
Lietuvoje pradeda steigti krau
jo bankus, telkti jo atsargas. 
Šiuo metu kraujo aukotojų Lie
tuvoje yra net perteklius. 

D.: Rasa, kalbi kaip labai 
nusimananti medicinoje ir 
farmacijoje. Kokia gi tavo 
tikroji profesija? 

R.: Esu baigusi menadžerijos 
mokslus ir vadovavau vienai 
didelei firmai Wisconsino valsti
joje. Nesu nei medikė, nei 
farmacininkė, tačiau kartais jau 
tokia jaučiuosi, nes dabar daug 
tenka su šios rūšies literatūra 
susidurti, pažinti vaistus ir 
visas gydomąsias priemones. 

D.: Dirbi viena ar turi pa
galbininkų? 

R.: Mūsų yra visas pulkas. 
Labai džiugu, kad savanoršikai 
atskubėjo į talką lietuviai far
macininkai, be kurių negalėtu
mėm apsieiti. Vaistų rūšiuotojų 
koordinatorė yra Danguolė 
Bielskienė, o jai padeda Lidija 
Griauzdienė, Rūta Kirkuvienė. 
Dana Dirkytė-Folliard, Dan 
Folliard. Angelė Dirkienė, 
Virginija Rimeikienė... o jei 
kitus pamiršau — labai atsi
prašau. 

D.: Kokios y r a vaistų rū
šiuotojų pare igos? 

R.: Jie peržiūri visus suau
kotus vaistus. Atrenka tik 
hermetiškai uždarytus, nepra-
plėštus. Žiūri, kad jie nebūtų 

pasenę. Pirmajai — greitajai 
s iun ta i a t renka l ab iaus ia i 
reikalingus, o kitus atideda 
sekančiam transportui. 

D.: Kas vaistus aukoja? 
R.: Firmos, organizacijos, ligo

ninės , gydytojai, p r i v a t ū s 
žmonės. Vieni aukoja medika
mentus, kiti šelpia pinigais. 
Dabar gana nemažai prisidėjo ir 
amerikiečiai, pavieniai piliečiai, 
sujaudinti įvykiais Lietuvoje. 

D.: Ar didžiosios Amerikos 
firmos noriai jus remia? 

R.: Keletas labai mus remia ir 
matome jų norą Lietuvai padėti. 
Vis dė l to , pa lygin t i , t a i 
mažuma, žinant kiek daug jų 
Amerikoje yra. Vaistus mums 
aukojo Walgreen, S te r l ing 
Drugs, Osco parėmė finansiškai. 
Antrą k a r t ą didelę a u k ą 
gavome iš Lyphomed. Ypatingai 
mumis domisi Salavator ian 
Mission VVarehouse. kur ios 
vedėjas Brother Regis tiesiog 
skausmingai pergyvena Lie
tuvos nelaimę. J i s , d i rbęs 
Afrikoj ir kitose nela imių 
paliestose vietose, supran ta 
padėtį ir labai mus užjaučia. 

D.: Kokie a ts iprašymai y ra 
neaukojančių firmų? 

R.: Ne vien tik Lietuva ken
čia. Nelaimės liečia ir k i tus 
kraštus, pvz. badaujančią Afri
ką, buvę žemės drebėjimai 
Maniloje, Irane ir pan., todėl 
joms gal sunku apsispręsti kam 
pagalba yra reikalingiausia. O 
gal yra ir kitokių motyvų. 

D.: Kaip surandi firmas, 
kaip i jas kreipiesi? 

R.: Vartau katalogus, ieškau 
adresų, telefonuoju, r a š a u 
laiškus. Padeda mūsų farmaci
ninkai ir gydytojai. Sigutė Mik-
rut ienė ir komiteto n a r i a i 
sudarė informacinį leidinėlį, 
kuriame yra žinios apie Lie
tuvą, jos istoriją ir dabartinę 
padėtį. Tą informaciją prideda
me prie aukų prašymo ir siun
čiame firmoms, korporacijoms, 
ligoninėms ir pan. 

D.: Ar suaukotų vaistų ir 
medikamentų užtenka, ar 
turite juos ir pirkti? 

R.: Reikalingiausius vaistus 
perkam. Pernai, ministerio 
Olekos prašymu, nupirkom už 
50,000 dolerių. Vaistai be jokių 
kliūčių buvo nuvežti į Lietuvą 
spalio ir gruodžio mėn. Gavom 
daug padėkos laiškų iš daktarų, 
ligoninių, individualių žmonių, 
patvirtinančių, kad va i s tus 
gavo. Žinoma, tokį didelį pirkinį 
galėjome sudaryti tik iš mie-
laširdingų žmonių aukų, ku
riems esame begaliniai dėkingi. 
Beje. skriaudžiamai Lietuvai 
vaistų niekad nebus perdaug, 
todė! prašome t a u t i e č i ų 
nenustoti mus remti. 

D.: Ar esate tikri, kad 

nusiųst i vaistai tvarkingai 
skirstomi, saugomi? 

R.: Prieš pat Kalėdas mūsų 
komiteto nariai prof. Jurgis 
Anysas su žmonia Dalia grįžo iš 
Lietuvos, ketur ias dienas pra
leidę su sveikatos apsaugos 
ministerijos darbuotojais. J ie 
apžiūrėjo vaistų sandėlį, tikrino 
inventorių ir stebėjo jų darbą. 
Anysų įsitikinimu ten veikiama 
labai sistemingai ir tvarkingai . 
Vaistai laikomi už rak in tam 
sandėly, yra nuolat inis sargas. 
Pasamdyta darbuotoja koor
dinuoja vaistų dalinimą, veda 
a m e r i k i e t i š k ų p r i n c i p u 
atskaitomybę. Yra dar ir prie
žiūros komitetas. J ie tvir t ina, 
kad dar niekad „Mercy lift" 
siųsti vaistai nėra patekę į juo
dąją rinką. 

D.: K a i p t v a r k o t ė s s u 
transportu? 

R.: Transporto koordinatorius 
yra Rimas Gulbinas, žinoma, tu
r int is būrį pagelbininkų. Vais
ta i sunkvežimiais suvežami į 
Amber Internat ional sandėlį 
Rosemont. IL. Tenai s iunta 
suk raunama į konteinerius ir 
s iunčiama t rauk in iu į Mon-
trealio uostą. Toliau keliauja 
laivu per Atlantą iki Ham
burgo. Iš Hamburgo Baltijos 
uni jos t r a n s p o r t a s medi
k a m e n t u s g a b e n a t ies ia i į 
Vilnių. Taip buvo iki šiol. Dabar 
reikalai kiek komplikuotesni, 
nes Lietuvos s i enas akyla i 
saugo okupanto kariuomenė. 
Mums pranešė Sveikatos ap
saugos minis ter i ja ir mūsų 
transporto agentai Vilniuje, kad 
siuntas labai krato prie Lazdijų 
muitinėje ir mums siūlė nesiųsti 
per Varšuva, bet per Vokietiją. 
Prieš keletą dienų telefonavau 
į Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus centrą Ženevoje, Šveicari
joje, norėdama prašyti palydos 
ir p r iež iūros m ū s ų va i s tų 
v a ž m a i . M a n ę s su pač iu 
v i r š in inku nesujungė, t eko 
kalbėtis su sekretore, kuriai 
t a s reikalas buvo visai neį
domus... Na, mes turim kitų 
planų ir, manau, jie bus sėk
mingi. Vis dėlto parašiau R.K. 
cen t ru i la išką, p r a š y d a m a 
paaiškinimo, kodėl jie atsisako 
mums padėti. 

Mūsų bičiulis kongresmanas 
Durbin labai norėtų šią siuntą 
pats lydėti, tačiau jo kelionę gali 
sutrukdyti karas su Iraku. 

D.: Ką dar ga lė tum pasa
kyti apie „Mercy lift" veiklą? 

R.: Pasakyti galėčiau labai 
daug. tik, matai , nėra laiko il
gai kalbėti. Papasakosiu apie 
vieną vizitą pas japonus. Sausio 
17 d. kar tu su Danguole Biels
kiene ir Rimu Gulbinu nuvy
kom į Lyphomed firmą, kuri yra 
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— Jūs grįžtate į seną toną. Aš maniau, kad r u d u 

sutarėme būti draugais. 
— Taip. draugais, aš turiu jus geriau pažint bet 

negaliu priešintis savo prigimčiai ir įsakyt: sau 
nenorėti jūsų paliesti? 

— Prašau, negrįžkime prie šitos temos. Mūsų 
draugystė dar tik prasidėjo. 

— Ji prasidėjo tada, kai jūs paėmėte iš mano 
rankos šampano taurę. Mes abu tai žinome, visa <ita 
dabar vien laiko ir formos klausimas. 

— Jūs savimi labai pasitikite. 
— Pasitikėjimo priežastis yra jūsų akyse. Ta.. ūsų 

baimė. 
— Aš esu jau susirišusi. 
— Ir aš. 

* * * 

Ką gi Kūrėjas mielesnio gali 
pamatyt i , kaip linksmą 
tvarinį?! 

G. E. Lessing 

Kai Jūratė bandė grįžti atgal savo mintyse visa šitą 
nueitą kėliajai buvo aišku, jog tai aną pirmąjį \ - a rą 
tas trumpas atviras pasikalbėjimas buvo jos lem: iqji 
kryžkelė. Viena ar su draugės pagalba ji tada dar g Įėjo 
sustoti, dar galėjo gelbėti savo savigarbą ir ateitį. 
Dabar ji suprato, kad tuo momentu baigėsi jos nekalta 
ir graži jaunystė. Trumpa meilės savaitė su Valiu >er 
pildyta nežinios, bėgimo ir tėvynės palikimo skausmo, 
nesugebėjo dar padaryti jos moterimi, kaip nepadarė 
ir tie skausmingi vienumos mėnesiai, jie ją tik bran

dino, kaip vaisių, kiekvieną dieną atnešdami savo dalį 
ir vis labiau užkeldami vartus sugrįžimui. Staiga ji 
nebebuvo mergaitė. 

Dabar Jūratė pakėlė galvą nuo laivelio denio ir 
sulaikiusi kvapą žiūrėjo į ramiai alsuojantį, saule 
nudegusį savo draugą. Keli žili plaukai smilkiniuose 
jo bruožams teikė orumo, romėniška nosis, pilnos 
nekantrios lūpos. Tiesą sakant, ji niekad negalėjo nu
stelbti lengvo nustebimo, kuris ją visad apimdavo šito 
žmogaus artumoje. Staiga ji nusišypsojo, nes mintyse 
užkliuvo jaunas ir gražus Gasparo Bielskaus veidas, 
jo nuoširdūs žodžiai apie meilę ir tykus pasitraukimas. 
Jis buvo jaunuolis, kaip buvo ir ji pati, dabar tas Vienos 
epizodas pasirodė jai toks mielas ir nekaltas. Rameur 
liesa, raumeninga ranka beveik siekė jos kūną ir, 
pasižiūrėjus į ją, Jūrą staigiai apėmė keistas tamsus 
neramumas. 

Bodeno ežeras tviskėjo aplietas saulės auksu, 
daugybė žuvėdrų klykdamos blaškėsi dangaus 
mėlynėje. Jų mažas, būrinis laivelis vos judėjo pavėjui, 
gamta alsavo brandi ir patenkinta. Buvo neišpasakytai 
karšta. 

Kiek savaičių buvo praėję nuo to vakaro, kai jai 
buvo pasakyta: Madame Jūra. jūs nugalėjote!? Ar tai 
buvo mėnesiai, metai? Širdis apsitraukė šydu ir akys 
nustojo žiūrėjusios į kalendorių. Si draugystė staiga vir
to savaime suprantamu dalyku, jie drauge dirbo, 
drauge vakarieniavo, šoko ir važinėjo po visą apylinkę. 
Niekas nesistebėjo, niekas neklausinėjo priežasčių. 
Dažnai prisidėdavo Marie ar keletas kitų bendra
darbių, kartais važiuodavo ir Danutė su Alfa, kuri nors 
Gerulyčių. Bet niekad nebuvo jokių priekaištų, nes 
Jūra buvo rami ir draugiška. Argi? 

Rameur sujudėjo ir atmerkė akis. Pagavę9 Jūros 
tamsų žvilgsnį nusišvpsojo, ištiesė ranka ir prisitraukė 

ją prie savęs. Žuvėdros klykė, laivelis lengvai siūbavo. 
Jūratės akys buvo užmerktos, kūnas bejėgis, bet jos 
kakta aprasojo dideliais prakaito lašais. 

Kaip seniai neturėjau ilgesio, skausmingo, bet 
malonaus, — kalbėjo Jū ros vidaus balsas, — esu rami 
ir net truputį laiminga. Saulė greit leisis Bodeno ežeran 
ir tas nuostabus grožis užtrauks kvapą. Myliu t as 
nuvargusias nuo kai tros gėles, tą tylų vandenį, besi
tęsiantį iki begalybės, kuris primena jūrą, ir man kar
tais atrodo, jog visiškai neturėjau praeities, jog niekad 
nėra buvę karo ir skausmo, nėra buvę noro mirti , o 
visada gyvenau šiame uždarame slėnyje prie tų 
nudribusių į vandenį karklo šakų ir gėriau ramybę. 

Rameur tingiai šypsojosi, žiūrėdamas į Jūratės užsi
svajojusį veidą. Pagal iau jis papurtė jos petį: 

— Gana svajoti, gražuole undine, jau laikas grįžti 
namo. Šis vakaras pareikalaus iš mūsų dar daug 
energijos! 

Jūra atsiminė. 
— Teisybė, generolo balius! 
Pamažu grįžo į krantą, atidavė jachtą geram 

Rameur draugui Langenargeno komendantui ir, išgėrė 
po aperitivą. ne laukdami vakarienės, pasileido namo. 
Šį vakarą turėjo įvykti taip lauktas bal ius generolo 
pilaitėje, kur buvo pakviesta dainuoti mūsų Danutė. 
Buvo laukiama iš Lindau daug aukštų kariškių, gal 
net iš paties Baden-Badeno, ir j au kelias dienas darbi
ninkai puošė pilaitės kiemą, kuris atrodė panašus į 
gilaus šulinio dugną, supamas keturių vynuogėmis 
apsivyniojusių senų aukštų sienų. Svečiai turėjo sėdėti 
gausiuose balkonuose, o apačioje, prie tykiai sru
venančio fontano, Danutė sutiko padainuoti keletą 
liaudies dainų ir operų ištraukų. 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
MŪSŲ KOLONIJOSE 

KULTŪRINĖ P O P I E T E 

Lietuvių Tautodailės instituto 
Bostono skyr iaus rengiama 
Kultūrine popietė įvyks kovo 10 
dieną, sekmadienį, 3 vai. p.p.. 
Lietuvių klubo III aukšto 
patalpose, 368 West Broadway, 
S. Boston, MA. Pirmoje dalyje 
bus .Anastazija Tamošaitienė" 
knygos sutiktuvės. Su leidiniu 
supažindins Biru tė Vaitkū-
naitė-Nagienė iš Montrealio. 
Antroji popietės dalis bus skir
ta Janinos Degutytės poezijai. 
Apie poetę ir jos kūrybą kalbės 
Zita Krukonienė. Poezijos reči
talį atliks Nijolė Martinaitytė iš 
Chicagos. 

(S.S.) 

FILMAS LIEUVIŠKU 
ATSPALVIU 

Sausio 18 d. Bostone pasirodė 
filmas — ,,Once Around". Pagal 
filmo istoriką Raimundą Lapą, 
Hollywoodas pirmąkart išleido 
stambesnį filmą su lietuvišku 
aspektu. Garsusis aktorius 
Richard Dreyfuss vaizduoja 
lietuviškos kilmės žmogelį (Sam 
Sharp i. sėkmingą pardavėją. Jis 
veda Amerikos italę, Holly 
Hunter I Renatą Bellą), su ku
rios šeima jis susiduria. Dalis 
filmo sukta Durham, North 
Carolina. Kita dalis Lake Win-
nepasaukee, New Hampshire, o 
didesnė dalis Bostone. Kitos 
žinomos žvaigždės Danny 
Aiello. Gena Rovdands ir Laura 
San Giacomo. 

Pirmutinis ryšys tarp filmi-

KĄ VEIKIA 
„MERCY LIFT" 

(Atkelta iš 3 psl) 
dalis japonų Fujisavva farmaci
jos kompanijos. Vykome su 
dovanėle. Ramintos ir Raimon
do Lapsiu padovanotu kristali
niu prespapjė (paperweight), 
kuriame išgraviruotas Vytis ir 
mūsų geradėjų pavardės. Norė
jome padėkoti už jų didelę pas
laugą pereitą kartą ir pasi
klausti, ar negalėtų padėti ir 
dabartinėje Lietuvos būklėje. 

Direktorius Carl Geberbauer 
ir vyriausias kompanijos rei
kalų vedėjas Takashi Aoki tuoj 
pristatė mums pačių reikalin
giausių vaistų sąrašą, kuriuos 
nutarė mums paaukoti. Taigi 
dabar gavome 4,784.925 svarų 
antibiotikų ir širdies vaistų, 
kurių vertė yra daugiau kaip 
425,000 dolerių. 

Vizitas buvo labai malonus, 
matėme, kad jie puikiai supran
ta mūsų ..Mercy lift" uždavinį. 
Be to patyrėme netikėtą siur
prizą. T. Aoki parodė mums la
biausiai Japonijoj skaitomo 
laikraščio pirmąjį puslapį, kurį 
visą užpildė Lietuvos įvykiai. 
Buvo net keli vedamieji Lietu
vos reikalu, s traipsniai ir 
žinutės. Aoki sakė, jog jis neatsi
mena, kad bet kada Lietuva 
užimtu visą pirmąjį puslapį 
didžiojo tiražo Japonijos dien
raščio. 

D.: Kiek per šį trumpą laiką 
esat vaistų ir medikamentų 
sur inkę? 

R.: Daugiau 20 tonų, pirktų ir 
suaukotų. 

D.: Aukas dar teberenkate? 
R.: Ir dar kaip! Kuo daugiau 

gerieji žmonės paaukos, tuo 
daugiau galėsime padėti Lie
tuvai jos tokiu baisiu ir kritišku 
metu. Juk mes ne tik perkame 
vaistus, bet ir užmokame už jų 
persiuntimą. Čekius priimame 
„Mercy lift" vardu 511 E. 127 
Street, Lemont, IL 60439. 

D.: Belieka, Rasa , palinkėti 
T a u ir vis iems pagalbinin
kams t iek „Mercy lift" dar
buo to jams , t i ek „Hotline" 
budė to jams-savanor iams iš
tve rmės ir s ėkmes! 

Ačiū už pasidalinimą žiniomis 
ir mintimis. 

ninku ir lietuvių bendruomenės 
įvyko prieš metus New Yorke su 
Irena Sandaravičiūte, kuri tapo 
patarėja. Kadangi šiame filme 
vyksta katalikiškas krikštas 
Bostone, rengėjai ieškojo lietu
viškai kalbančio kunigo. Buvo 
trys kandidatai šiai pareigai. 
Kai Nonvoodo klebonas kun. 
Vincas Valkavičius, pasirodė 
bandymui, jis gavo įkvėpimą 
spontaniškai dar užgiedoti Sas
nausko „Marija, Marija". Reži
sierius Lasse Halstrom priėmė 
šį giedojimą ir pakvietė kun. 
Vincą. Klebonui teko dėkinga 
proga pagerbti Švenčiasią Mer
gelę Mariją. Kai jis sužinojo, 
kad tekste nebuvo pažymėtas 
kūdikiui vardas, jis paklausė, 
kokį vardą direktorius pagei
dautų. Režisierius paliko tai 
kunigo rankose. Vėl kyla puiki 
proga pagerbti Švenčiausią 
Mergelę Mariją ir galimybė pa
brėžti lietuviškumą. Filme kun. 
Vincas davė mergaitei vardus 
Marija-Birutė. 

Nuo pat atvykimo į Bostoną 
pradžios filmo gamintojai susi
rišo su Aidu ir Gitą Kupčinskais 
iš VValpole, Mass. „Sodauto" an
samblio vedėja Gitą pataisė 
keletą vietų, kuriose filman 
buvo įtraukta kai kurie svetimi 
elementai. 

Vėliau, kun. Valkavičius tapo 
pa ta rė ju re l iginia is ir 
lietuviškais klausimais. Filme 
Dreyfussas dainuoja du posmus 
liaudies dainos — „Oi, močiut, 
mo t inė l e" — pal inksmint i 
žmoną ligoninėje, kai ji 
susilaukė dukrelės. Tai pavyz
dys filmo ruošimo laisvės. Lietu
viai žino, kad vyrai paprastai 
dainuoja apie savo žirgus, o 
dukros apie motinėles. Kun. 
Vincui teko praleisti ištisą 
valandą atskirą dieną mo
kant Dreyfuss dainuoti lietu
viškai. 

Y r a dar ki tų l ie tuviškų 
elementų. Keliskart girdimi 
keli lietuviški žodžiai ir viena 
patarlė iš Dreyfusso, kuris filme 
pasigiria esąs lietuvių generolo 
vaikaitis. Bostono rajono kita
taučių šokėjų grupė „Mandala" 
trumpai pasirodo per vestuvių 
puotą, šokdama pr i ta ikytą 
„Rezginėlės" versiją. Tautiniai 
drabužiai buvo išnuomoti iš 
Bostono liaudies šokėjų an
samblio. Rūtai Mickūnienei ir 
Gemai Duobaitei - Phillips 
tarpininkaujant. 

Dažnai žmonės klausia kun. 
Vincą, kas yra tas Dreyfussas. 
„Tikras jautrus džentelmenas". 
J am šis vaidmuo arti širdies, 
nes pasisakė, kad jo močiutė iš 
Lietuvos. Ypač, kai buvo įtrauk
t a s vienas visai sve t imas 
elementas krikšto dalyje, kuni-
gas-patarėjas iškėlė abejonę 
ap ie jo t i n k a m u m ą . Tada 
Dreyfuss pradėjo smarkią dis
kusiją su režisierium dėl to, 
kad Dreyfussui atrodė, jog ne
reikia kišti tokią naujenybę į 
pamaldas. Režisierius paklau
sė kunigo ir Dreyfusso. 

Šių dienų įvykių Lietuvoje 
fone, filmas netikėtai primins 
lietuvių vardą labai plačiam 
skaičiui žiūrovų. 

(Pastaba: dėl kai kurių išsi
reiškimų, filmas kai kuriose 
vietovėse pažymėtas „R." Po 
trumpo vienintelio pasirodymo 
Bostone, filmas bus visur ma
tomas.) 

V. V. 

RENGINIAI 

Vasario 24 d. — Etnografinio 
ansamblio „Sodauto" koncertas 
2 v. p.p. South Junior High 
School, South Nonvood, MA. 

Kovo 10 d. — Kultūrinė po
pietė 3 vai. p.p. Lietuvių kl' 'bo 
m aukšto salėje. Programoje Ni
jolė Martinaitytė ir Birutė 
Vaitkūnaitė-Nagienė. Rengia 
lietuvių Tautodailės instituto 
skyrius. 

Gary, Indiana 
VASARIO 16-SIOS 

M I N Ė J I M A S 

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 73 metų sukakt ies 
minėjimas įvyks vasario 16 ir 
17 d. Vasario 16 d., 8:05 ryto per 
Hammond radijo stotį WJOB 
bus transliuojama nepriklau
somybės dienai pritaikyta prog
rama, kur i ą p r a v e s ž in ių 
komentatorius Invin Lewin, 
dalyvaujant Tomui Jagielai. Tą 
patį rytą 9 vai. pr ie Eas t 
Chicago miesto rotušės bus 
pakelta nepriklausomos Lie
tuvos vėliava. Vėliavos pakėli
mo iškilmėse dalyvaus East 
Chicago miesto meras, Ameri
kos Legijono Vytauto posto le
g ionier ia i ir k i t i m i e s t o 
pareigūnai. 

Vasario 17 d. 10 vai. ryto bus 
atnašaujamos šv. Mišios už 
kenčiančią Lietuvą Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos baž
nyčioj, Gary. Vėliau tą pačią 
dieną 4 vai. p.p. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje vyks iškilmin
gas Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimas su banketu ir 
programa. Meninę programos 
dalį a t l iks Vilniaus Tea t ro 
solistas Egidijus Mažintas, j a m 
akompanuos muzikas Rokas 
Zubovas. Pagrindinis kalbėtojas 
bus jaunas Loyolos universiteto 
studentas Aidas Palubinskas . 
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos 
Aukštajai tarybai paskelbus 
Lietuvos nepriklausomybės ats
tatymą, Aidas aktyviai įsijungė 
šio tikslo siekiant, d i rbdamas 
Lietuvos Respublikos sekreto
riate ir informacijos centre. 

Šiaurės V a k a r ų I n d i a n o s 
lietuviai maloniai kviečiami 
dalyvauti šioj svarbioj taut inėj 
šventėj . Savo v i e n y b e i r 
visokiais b ū d a i s p a d ė k i m e 
kovojančiai tauta i Lietuvoje. 
Bado šmėklai vaikštinėjant po 
didžiuosius Rusijos mies tus , 
Vakarų Europos ir JAV pagalba 
yra labai reikalinga Sovietams. 
Mūsų pareiga įtikinti Amerikos 
vyriausybę, kad ji už pagalbą 
prašytų laisvės pavergtoms tau
toms. 

Kada pasibaigs aukštosios 
technologijos karas Irake, visam 
pasauliui, įskai tant ir Sovietų 
Sąjungą, bus aišku, kad y ra 
tiktai viena didžioji galybė — 
JAV ant šios planetos vardu 
žemė. 

Minėjimą rengia Lake apskri
ties ALT valdyba, t a lk inama 
apylinkės lietuviškų organiza-

A. Vi lu t i s 

Racine, WI 
M I N Ė J I M A S 

Besižvalgant kas ten darosi už 
Atlanto mūsų Lietuvoje, rūpino
mės jos reikalais savųjų ir ame
rikiečių tarpe. Rašėme laiškus, 
siuntėme telegramas, demons
travome ir visomis mums priei
namomis priemonėmis siekėme 

padėti tėvynainiams. Taip pat 
stengėmės palaikyti gyvą lie
tuviškąją veiklą. 

DLK Kęstučio šaulių kuopa 
paminėjo savo 35-rių metų veik
los sukakt į Racine mieste. 
Tur imas ryšys su Lietuvoje 
atsikūrusiais šauliais. 

L i e t u v i ų Moterų klubas 
suruošė gražias kūčias. 

Wis. LB apylinkė kaip ir 
užbaigė senąją veiklą smagiu 
Naujųjų Metų sutikimu Sv. 
Kazimiero parapijos svetainėje. 

Du paskutiniuosius renginius 
organizavo veikli visuome
nininke Rėdą Ardys Pliūrienė, 
ab ie jų šių organizaci jų 
pirmininkė. Toliau buvo vienas 
iš svarbiausių veiklos įtempimo 
įvykių — Vasario 16 minėjimas, 
kurį ruošia vietos Altos skyrius, 
vadovaujamas Juozo Plečkaičio. 
Minėjimas įvyks vasario 17 d., 
3 vai. p.p. Šv. Kazimiero parapi
jos svetainėje, 815 Park Ave., 
Racine, WI. 9 vai. ryto pamal
dos už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Giedos Sv. Kazimiero 
parapijos choras, vad. muziko J. 
Grimskio. Kalbės svečias dr. 
Vytautas P. Dargis. Bus meninė 
programa. Po minėjimo užkan
džiai ir vakarojimas. 

Visi kviečiami dalyvauti ir 
savo dalyvavimu pagerbti 
ir brolius Tėvynėje už jų drąsų 
pasipriešinimą okupantams bei 
jų pakalikams, kurie siekia 
sunaikinti Lietuvą. 

J u r g i s Milas 

Lemont, IL 
PALAIMINTO J U R G I O 
MATULAIČIO M I S I J A 

Lemonto apylinkės lietuviai 
ilgai ir sunkiai dirbo, kol buvo 
į s t e ig t a l i e t u v i š k a misija 
Chicagos priemiestyje. Beveik 
neįtikėtina, kad jau metai, kai 
Palaiminto Jurgio Matulaičio 
misija gyvuoja Lietuvių pa
saulio centre Lemonte. Misijos 
kapelionas kun. Leonas Zarem
ba. Šiuo metu dirba ir veikia 
laikinasis pastoracinis komi
te tas , kuriam vadovauja Rasa 
Poskočimienė. Taip pat veikia 
Finansų komitetas. Darbo daug, 
nes misijos narių skaičius vis 
didėja. Šiuo metu yra prisirašę 
d a u g i a u ka ip 200 šeimų 
vienetų. 

Palaiminto Jurgio Matulaičio 
misijos iškilminga inauguraci
ja vyko kovo 11 dieną. Iškil
mingas šv. Mišias koncelebravo 
vyskupas A. Abromovich ir 
kunigas L Zaremba. Po pamal
dų didžiojoje sa lė je vyko 
priėmimas, per pereitus metus 
buvo paruošti vaikai priimti 
pirmąją Komuniją. Motinos 
dienos proga buvo suruošti 
š a u n ū s p ie tūs pagerbt i 
mamytes. Per sekmadienines 
pamaldas gieda misijos choras, 
kuriam vadovauja Rasa Poskoči
mienė. Smagu matyt i , kad vis 
daug iau ir d a u g i a u jaunų 
lietuviškų šeimų pradeda savo 
vedybinį gyvenimą Palaiminto 

J u r g i o Matulaičio misijos 
koplyčioje. Nemažai ir naujų 
parapiečių buvo pakrikštytų per 
pereitus metus. 

Šiuo metu pastoracinis komi
tetas su kunigu L. Zaremba 
ruošiasi priimti kardinolą J. 
Bernardin, kuris atsi lankys 
vasario 17 dieną. Tą sekmadie
nį kardinolas J. Bernardin 3 po 
pietų laikys šv. Mišias. Po 
pamaldų bus priėmimas, skirtas 
kardinolui. Kviečiami visi apy
linkės lietuviai gausiai atsi
lankyti ir parodyti kardinolui, 
kad ši lietuvių misija stipri ir 
g y v a Agnė Kati l iškytė 

Athol, Ma. 
Vyčių 10 kuopa rengiasi Va

sario 16-ta atšvęsti 17 d. Athole, 
Šv. P ranc i škaus bažnyčios 
parapijos salėj 2:00 vai. po pietų. 
Bostono vyrų sekstetas atliks 
programą. Po programos Vyčiai 
visus pavaišins kavute su 
skanumynais. Vietinė kuopa 
kviečia visus apy l inkės 
lietuvius dalyvauti ir parodyti 
solidarumą su kovojančia dėl 
nepriklausomybės Lietuva. 
Mišios už Lietuvą bus atlaikytos 
vasario 10 d. 10:30 ryte. Prašo
me dalyvauti. 

Koresp . 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

ft^3 midlcind Padarai 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 925-7400 (1 '312) 254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 
(708) 598-9400 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS ^ T ' 

(312) 586-5959 R I 
(708) 4 2 5 - 7 1 6 1 ^ m m ^ m 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę 

sS MLS KOMPIUTERIŲ 
pagaioa gal.te PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąž> 
i.iTja patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
B E . L BACE REA^-TCRS 

INCOME TAX - INSURANCE 
f >9 S KSOZ1E 

778 2233 

[ B MLS Kompiuterio 
pagalba, B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
V I M E . Ve l tu i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skamb in t i : 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 a rba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S. Pulaski Rd., 
Chicago. IL 60629 

Gardner, Ma. 
Neseniai Gardnerio laik

raščiai įdėjo didelę nuotrauką 
su ilgu aprašymu. Gal trečda
lį puslapio užėmė Gedimino 
Panevėžio rankų darbo sukurtas 
modelis lietuviškos karčiamos, 
pavadintos ,,karčiama Gin
taras". Tai gražus darbelis. 
Ged iminas gimė Mielūnų 
kaime, Vabalninko par., Biržų 
apskr. Bravo Gediminai už 
tokią reklamą lietuviams. 

Šįmet mir t is buvo labai 
nuostolinga mūsų kolonijai. 
Mirė iš mūsų šie: Nakutienė, 
Stanley Grigas, Lyda Deveikis, 
Helen Turčinskis, Alice Dirda, 
Jonas Tutlis, Monica Shields, 
Albert Adomaitis, Alphonsas 
Raižis, Josephine Petrovich, 
Ona Liaudanskienė, Martinas 
Ruopis, Aleksas Rainis, John 
Kožinskas ir Valius Semena-
vičius. 

Vietiniai lietuviai prisideda 
su pagalba Lietuvai siekdamies 
telefonais su kongreso atstovais, 
su prez. Bushu ir Sec. of State 
Baker. Vietinė spauda plačiai 
aprašo įvykius beveik kasdien. 

Gena i t i enės anūkas Įeit. 
Philip Erickson buvo sunkiai 
sužeistas lėktuvų avarijoje, kai 
mokino naujoką lakūną, Cali-
fornijoj, kur dabar yra San 
Diego ligoninėj. Mokinys iš kar
to buvo užmuštas. Genaitienė 
prašo draugus pasimelsti už 
anūką kuris dar yra sunkioje 
būklėje. Genaitienės sūnus 
Richardas pastatė jau dešimtą 
road sign reikalaujantį laisvės 
Lietuvai, dešimtas pastatytas 
Cambridge, Mass. 

Koresp. 

For sale by builder 
New home, Lemont area. 

Call for details. 
tel. 708-563-0065 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
j as mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h S t r e t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

\B M I S 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax. 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 4?6-7878 

MECHANINI 
MŪZA 

Rimantas Polikait is užpildo 
„income tax". Tam darbui galiu 
atvykti į jūsų namus. 

Krelptto: 708-371-2184 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMĄ: 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

U -t 

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

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviška: 

Naujas poetės Editos Nazaraitės eilėraščiu 
rinkinys yra puikus įrodymas, kaip šm dienu 
technikos pasaulyje gali egzistuoti ir poezija, 
nuo to pasaulio nearrtrūkdama. net s supoetin 
dama 

Knyga šleido Ateities Literatūros Fondas 
Ja galima gaut: ir .Drauge ' : jos kaina 6 dol . 
su persiuntimu — 7 do! ,T0 centu: Illinois 
gyventojai prie sumos dar prideda 48 centus 
mokesčio 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

TAUTOS ATMINTIES BEIEŠKANT, apie Dievus 
ir žmones. Alg. J. Greimas. 525 psl. . $12.00 

DIENORAŠTIS 1915-1919. P. Klimas. 456 psl. $20.00 
SAULĖGRĄŽŲ TVANAS, apsakymai. Nijolė 

Jankutė. 192 psl $7.00 
IŠĖJUSIEMS NEGRJŽTI, romanas. Marius 

Katiliškis. 575 psl $10.00 
PAS KĄ ŽIEDAS ŽYDI, poezija. Eglė Juodvalkė. 

96 psl $6.00 
AŠ KVIEČIU JUS, Marijos apsireiškimai Medju-

gorje. Kęst. Trimakas. 207 psl $8 00 
ŠV. RAŠTO KRAŠTUOSE, kelionių aprašymai. 

Antanas Rubšys. 430 psl $9 00 
ŠV. RAŠTO KRAŠTUOSE. II dalis. Apaštalo Pau

liaus pėdsakais. Antanas Rubšys. 477 psl. $10.00 
KRIKŠČIONIS PASAULYJE, pasauliečio vaidmuo 

išganymo istorijoje. Ant. Maceina. 402 psl. $7.00 
RINKTINIAI RAŠTAI, I d. Ignas Šeinius 652 psl. $10 00 
RINKTINIAI RAŠTAI, II d. Ignas šeinius. 466 psl $10 00 
ŠIAPUS IR ANAPUS SAULĖS, eilėraščiai. Alf. Ty-

ruolis. 109 psl $6 00 
MANO PASAULIS, muzikinė poema. Vladas 

Jakubėnas. 68 psl $5 00 
DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA. 

Red. Aleksandras Merkelis. 416 psl. $15.00 
RELIGIJOS FILOSOFIJA, religijos Dievas. An

tanas Maceina. 335 psl $6 00 
VIEŠPATIE IŠKLAUSYK MANĘS, maldaknygė 

Kun. K. A. Matulaitis, MIC. 640 psl. . $4 00 

Paataba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiunti
mo išlaidos. 

ELE 
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TYLŲJĮ TAUTOS 
DARBININKĄ 
AMŽINYBĖN 
IŠLYDĖJUS 

J U R G I S J A N U Š A I T I S 

Kūrėjas į savo amžinuosius 
namus vis dažniau ir dažniau 
pašaukia mūsų tautos vyres
niosios kartos didžiuosius dar
bininkus. Štai ir vėl gaudžia 
liūdesiu varpai — žemiškąją ke
lionę baigė lietuvių t au tos 
tylusis darbininkas, kultūri
ninkas, žurnalistas, visuome
nininkas, pedagogas, uolus fila
t e l i s t a s , g i lus p a t r i o t a s , 
kultūrinių darbų nuoširdus rė
mėjas a.a. Vincas Urbonas. 
Mirė sausio 19 d. Chicagos vie
noje ligoninėje, pergyvenęs 
sunkią kojos arnputavimo ope
raciją, beeidamas aštuonias
dešimt devintuosius metus. 

Velionis Vincas Urbonas savo 
ilgoje žemiškoje kelionėje iš
gyveno daug įvairiausių per
gyvenimų. Jį likimas mėtė ir 
vėtė nuo pat užgimimo dienų, jo 
nepalauždamas, bet išugdyda-
mas Lietuvai darbščią, pasi
šventusią kilniems darbams 
asmenybę. 

A.a. Vincas Urbonas gimė 
1902 m. rugpjūčio 10 d. Vilniuje. 
Bet čia jam nebuvo lemta augti. 
Drauge su tėveliais daug kur 
gyveno. Vaikystė Radviliškyje, 
pradinius mokslus ėjo pas tuo
metinį „daraktorių" lietuvį. 
Vėliau likimas šeimą nubloškė 
Voronežan, ir čia jaunasis Vin
cukas pasuka mokslo keliu, 
baigė 4 klases. Baigėsi Rusijos 
revoliucijos, praūžė pirmasis 
pasaulinis karas , sugrįžo į 
tėvynę Lietuvą. Š iau l iuose 
baigė gimnaziją, vėliau pedago
ginius kursus, įsigijo mokytojo 
diplomą ir savo gyven imo 
didžiąją dalį skyrė Lietuvos 
jaunimo auklėjimui, mokyto
jaudamas Radviliškio vidurinė
je mokykloje, Kaune buvo pr. 
mokyklos vedėjas, o pokario 
metais didžioje Hanau a.M. 
Vokietijoje lietuvių stovykloje 
mokytojavo pradžios mokykloje 
ir gimnazijoje. 

Vincas Urbonas g i lu s , 
sąmoningas patriotas, matęs 
revoliucijas, labai b rang ino 
Lietuvos nepriklausomą gyve
nimą, todėl savo gyvenimą sky
rė jaunimui, skiepydamas jų 
širdyse meilę Lietuvai, meilę 
žmonėms, meilę a r t imu i ir 
tai liudydamas savo gyvenimo 
šviesiais pavyzdžiais. 

Šalia profesinio darbo, savo 
jaunystės metus jis pašvenčia 
Lietuvoje kultūrinei veiklai. 
Jungiasi į visuomeninės veiklos 
gretas. Radviliškyje išvysto 
naš ią šaulių veiklą, p a t s 
eidamas šaulių būrio pirmi
ninko pareigas, rūpinosi šaulių 
namų statyba. Už nuopelnus 
Lietuvai jis apdovanojamas 
Šaulių žvaigžde ir Lietuvos 
Nepriklausomybės medaliu. 

Vincas Urbonas pr ik lausė 
Lietuvių žurnalistų sąjungai, 
dažnai talkino centro valdybai 
Chicagoje rinkimų metu. Gerai 
valdė plunksną, rašė spaudoje 
jaunimo, visuomeninio gyve
nimo, kultūrinėmis temomis. 

Po antrojo pasaulinio karo. 
skaudžiai pergyvendamas Tė
vynės netekimą, apsigyveno 
H a n a u didžiojoje l i e t u v i ų 
stovykloje drauge su žmona Bro
ne. Ir čia Vincas jungiasi į 
kultūrinę veiklą, mokytojauja 
dėmesį skiria ir mūsų sunkiai 
besiverčiančiai spaudai Vokie
tijoje. 

Tuo laiku stokota ska i t ink 
jaunimui. Vincas Urbonas, kaip 
pedagogas, suredagavo ir išleido 
du pskutiniuosius „Gimtinės 
žiburėlius", gražių skaitinių 
knygeles mūsų besimokančiam 
jaunimui. 

Be to, vienas iš ryškiųjų jo 
darbų — sieninis . . H a n a u 

L i e t u v i a i " l a ik raš t i s , trijų 
didel io fo rmato pus lap ių , 
stovykloje iškabinamas beveik 
kas savaitę didelėje vitrinoje. 
„Hanau Lietuviai" buvo Vinco 
gražiai, įdomiai redaguojami, 
iliustruojami šaržais, nuotrau
komis ir įdomiais straipsniais, 
kur iuose atspindėjo ne t ik 
Hanau, bet ir daugelio tuo
metinio gyvenimo nuotaikų. 
„Hanau Lietuvius'" velionis 
atgabeno į Ameriką ir jie buvo 
perduoti Lietuvių archyvui. Tai 

l aba i v e r t i n g a l ie tuvių 
gyvenimo istorija ir vertinga 
medžiaga istorikams. Šį leidinį 
turtino daugelio žurnalistų geri 
straipsniai, nemažai straipsnių, 
redaktoriui prašant, esu parašęs 
ir aš. Su Vincu Urbonu drauge 
esame parašę išsamų straipsnį 
ir apie Hanau lietuvių gyve
nimą. 

A.a. Vincas Urbonas didelis 
f i l a t e l i s t a s . J i s p r i k l a u s ė 
Lietuvių Filatelistų draugijai. 
Jo pašto ženklų vertingi rinkiniai 

beveik visose filatelijos parodose 
buvo rodomi ir už tai kiek 
vienoje iš jų yra laimėjęs 
daugelį premijų, aukso medalių 
ir ypatingo įvertinimo. Jo rin
kiniuose — Lietuvos pašto ženk
lai, viso pasaulio menininkų, 
kompozitorių, dailininkų, jų 
kūrybų reprodukcijos pašto 
ženkluose, rašytojai, poetai, 
tea t ras , taut iniai drabužiai. 
Savo filatelijos rinkinius su 
dideliu pasiaukojimu ir pre 
ciziniu t ikslumu tvarkė, o pa
rodose gana daug jų išstatydavo 
gražiuose rėmuose. 

Buvo uolus spaudos skai
ty to jas , jos rėmėjas , ją 
prenumeravo, o daugelį iš jų 
r inko tiek Vokietijoje, tiek 
Amerikoje į komplektus ir 
saugojo istorinei ateičiai. 

1965 m. amžinybėn išlydi savo 
mylimą žmoną Bronę. Tada 
Vincas nepaprastai pergyvena, 
p a s i j u n t a v i en i ša s , t ač iau 
galutinai nepalūžta ir vėl ke
liasi ryžtingesniam gyvenimui. 
Mylimą žmoną įamžina Lietu
vių Fonde, Lietuvių Operoje 
stambiomis aukomis. Jos šviesų 
atminimą kasmet vis prisimin
damas ir skirdamas tam tik-
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Kazvs Rimas susidomėjęs skaito „Draug 

Vincas Urbonas 

m tikslams savo kuklias 
kas. Velionis nebuvo mate-
iliai t v i r t a s . Dirbdamas 
nkiai fabrikuose, nesukrovė 
rtų. Nedidelė ir pensija, 
įžnai j a m savo parama 
dėdavo jo sūnėnas prof. dr. 
g i rdas Avižienis , kurio 
ramą jis su dėkingumu labai 
rtino. 
Vežiūrint savo kuklių pajamų 
i. Vincas Urbonas atseikėjo 
lyginant dideles duokles 
tisų lietuviškajam gyvenimui 
Lietuvių fondui, Lituanis-

tos katedrai. Lietuvių Operai, 
tiek paaukojo mūsų lietuviš-
tjai spaudai, šalpai, LB dar-
ms paremti ir 1.1. Tai kilnia-
•dis tėvynės sūnus, pamiršęs 
ve, dalinosi paskutiniu centu 
gal duonos kąsniu su tais, 

iriems pagalba ir parama 
ivo reikalinga. 
Sulaukęs brandaus amžiaus, 
ilsio dienas leisdamas vieno-
iš seniausiųjų lietuvių koloni-
e Bridgeporte gyveno kukliai. 
i rankose laikraščiai, lietu-
škos knygos, kurias iš savo 
įklių pajamų pirko beveik 
sas išeinančias. Tai reta as-
enybė, kad tiek meilės ir 
•mesio skirtų savajam kūrėjo 
džiui. 
O kai lietuvių organizacijos — 
B, Balfas ir kitos — šaukėsi 
įgalbos, Vincas savo kolonijo-

pėsčias" keliavo gatvėmis, 
eriomis ir vakarais, beldėsi į 
ekvieno lietuvio duris ir prašė 
lniems tikslams aukos. Jis 
?siskundė nuovargiu, bet tais 
giais net gėrėjosi. 
Gyvendamas šioje kolonijoe 
ctyviai įsijungė į parapijos 
'venimą, skaitė skaitinius šv. 
išiose. dalyvavo ir talkino 
irapijos renginiuose. Nepap-
tstai rūpinosi, kad Šv. Jurgio 
ižnyčia i š s i l a iky tų . Ją 
įdarius a.a. Vincas savo laiške 
išė: „ T ū k s t a n t i s žmonių 
eldėsi paskutinį kartą Šv. 
irgio šventovėje. O giedant 
atriotines giesmes, visiems 

ŽURNALI 
Lietuvių Žurnalistų Sąjung 

centro valdybos naujos kade 
cijos r ink imams nebu< 
pasiūlyta naujų kandidatų p 
vardės. Todė' dabartinė LŽS-g 
valdyba lieka dar vienai kade 
cijai — trims metams. Valdyb 
sudėtis dabar yra tokia: pirm. 
K. Vidžiūniene, vicepirmini 
kai Vladas Bakūnas ir Ign 
Medžiukas, sekretorius Vyta 
tas Šeštokas ir iždininkė Rū 
Š a k i e n ė . Kandidatu \ie 
Vladas Gilys Adresas: 235 
Via Galera . Valencia, ( 
91355. 

„Lietuvis Žurnalistas" i 
16-tas pagaliau paruoštas 

riedėjo ašaros. Netekot 
l ietuvių aukomis pastat j 
nuos tabaus architektūrir 
paminklo ir Dievo narni 
Skaudžiai visi pergyvenome 
nelemtą sprendimą". 

Kada tik turėjau progos 
savo ilgametį, mielą biči 
visada drauge su žurnali; 
Juozu Šlajum aplankydavor 
Jis niekada nekalbėjo apie SŽ 
nepriteklius, tik ilgus pokalb 
skirdavo mūsų tėvynės Lietu 
problemoms, išeivijos kul 
riniam, visuomeniniam, pol 
niam gyvenimui ir spauc 
knygai, ko tiek daug ręsdavo 
jo kukliame bute. Paskutini 
ju metu Vincas pradėjo I 
kuose skųst is vienišur 
menkėjančia sveikata, tik gi 
damasis, kad jį dar aplai 
keletas draugų ir ypač 
mininkas, pas kurį gyveno 
pagaliau ištinka sunkioji 
lemtis, ligonine, operacija, i: 
taurus tėvynės sūnus, did; 
darbininkas užgęsta Viepat 

Mielas Vincai, nuėjai 
žemišką kelią, pakėlęs d 
skausmo, pergyvenęs Tėvy 
dramą, tačiau atlikęs nuo 
biai daug prasmingų dar 
n i e k a d a nesiekęs garh 
nesėdėjęs g&rbės stale, savo < 
bus ir aukas paaukojęs Lieti 
ir išeivijai, ilsėkis Amžini 
Viešpaties namuose, į kuri 
Tu gyvas būdamas šventai t 
jai. Gili mūsų užuojauta sūn 
prof. dr. Kauno universiteto 
toriui Algirdui Avižieniui, jc 
mai ir dukterėčiai Aldona 

LIETUVA 

Mums atsiveria susimas 
ša l is , kurios vėsi , bl 
padangė turi visą pirmy] 
giminės gaivumą. Ji nepa 
prabangos liūdnos — subr 

Po septynis mėnesius 
tverusio žiemos letarg 
šoktelia, nubudusi pava 
staigiai grožybei. O nuo vi< 
rugsėjo naujas derlius ir v 
kranksmai vėl skelbia 
žiemą. 

Tada lietuviškųjų vasari 
daus kvepėjimas užleidžia 
rudeniniam dvelksmui, 1 
yra lyg siela Lietuvos. 

Oskaras V. MiU 

Nepriklausomos Li( 

ANTAN 
mirus, žmonai ALD 
nui VYTENIUI, vel 
STASIUI, jų visų š 
reiškiame nuoširdži 

Ona ir 
Rima J 

•,::i 

N'uotr J. Tamulairio 

NEW JERSEY, NEW' 
sekmadieniais nuo 2 
teto stoties, 89.5 FM 
gran*os, vedamos ai 
taip pat sekmadienis 
j . J. Stukas — direkl 
N. J 07060. Tel. 20 

s siuntinėjimui nariams ir pre
numera to r i ams . Gavusieji 

a prašomi atsilyginti, nes kitų 
.- pajamų Sąjunga neturi. Taip 
s pat Sąjungos nariai prašomi ta 
i- proga prisiųsti ir savo telefono 
s numerį, kad, esant reikalui, 

galėtume skubiai susisiekti, 
i- Šių metų Lietuvių Fondo 
s Žurnal is to premija i sk i r t i 
i- komisijoje maloniai sutiko 
a dalyvauti šie asmenys: red. 
a Pranas Garšva, buvęs Dirvos 
0 red. Balys Ga idž iūnas ir 
A žurnalistas Stasys Garliauskas. 

Kandidatų pavardes nariai gali 
r. siūlyti centro adresu, arba tie-
š- siogiai komisijos nariams. 
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A P I E B A Ž N Y Č I A 
LIETUVOJE 

Savo reportaže „Sinoikija 
Klaipėdoje — Nusikaltimas", 
(Draugas , sausio 12, 1991) 
Snieguolė Zalatorė daugmaž 
teisingai atpaskojo mano Klai
pėdoje išreikštas mintis,nors ir 
būtų galima polemizuoti dėl 
vieno kito akcento . Jos 
reportažą norėčiau t ruput į 
papildyti, pateikdamas „skan
dalu" susidomėjusiems skaity
tojams kelis faktus, kurių 
apžvalgininkė žinoti negalėjo. 

Su vyskupu Vaičiumi ir 
kunigu Burneikiu išsiskyrėm 
draugiškai. Kalbant privačiai 
po paskaitos nei vienas, nei 
kitas neišreiškė nuomonės, kad 
kalbėdamas būčiau kažkuo 
nusikaltęs. Priešingai, abu savo 
diskusijų metu padarytas pas
tabas švelnino — gaila, kad šiuo 
metu neatsimenu jų pasakytų 
žodžių. O vienas Klaipėdos 
miesto pareigūnas padėkojo už 
žydų klausimo kėlimą, išreikš
damas nuomonę, kad Amerika 
neskyrė Lietuvai humanitari
nės paramos iš dalies dėl kelių 
antisemitinių išsišokimų Klai
pėdoje. 

Sunku sutikti su apžvalgi
ninkės prielaida, kad atviri ir 
aštrūs nuomonių pasikeitimai 
yra smerktini, ypač jeigu jie 
vyksta aukštų pareigūnų aki
vaizdoje. Ar Lietuvos Bažnyčios 
vadovybė tikrai tetrokšta vien 
pagyrų, vien saldžių bendrybių? 
Jeigu taip, t a i katalikybė 
Lietuvoje neturi ateities. Sunku 
buvusiems kaliniams gyventi 
laisvėje, ne visiems pasiseka 
prisiderinti prie naujų sąlygų. 
Lygiai sunku bus per dešimtme
čius terorizuotai Bažnyčiai 
gyventi nepriklausomoje ir se
kuliarizuotoje Lietuvoje. Jai 
reikės daug ko išmokti, daug ką 
suprasti, daug kur save keisti ir 
reformuoti. Manau, kad šitame 
vyksme pasauliečiams lemta 
vaidinti pagrindinį vaidmenį, 
kas kitas Bažnyčiai primins, 
kad ji gali būti ne vien tik 
skriaudžiama, bet taip pat gali 
ir skriausti? 

K. Skrupskel is 

uvos aviacijos kapitonui 

A.tA. 
JI AUDRONIUI 
>NAI, dukteriai ALDONAI, sū-
mio seseriai MONIKAI, broliui 
įmoms ir kitiems art imiesiems 
tusią užuojautą. 

Viktoras Kažemėkaičiai 
. ir Fredrick Roeseler 

ORK — .. Lietuvos Atsiminimai", 
ei 3 v. p p i i Seton Hali Unlversi-
ianga „Music of Uthuanla" pro-
glų kalba, i i tos pačios stoties, 
s girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Dr. 
>rius, 234 Sunllt Dr., Watchung. 
•753-5636. 
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A.tA. 
NTANUI AUDRONIUI 
įonai ALDONAI, Lietuvos Dukterų drau-
jos šeimai ir visiems art imiesiems su 

užuojauta ir liūdesiu jungiasi 

Lietuvos Dukterys Kalifornijoje 

A.tA. 
*ONUI BEINORAUSKUI 
nirus, brolius PETRĄ ir ANTANĄ BELNO-
S su šeimomis Čikagoje, brolį VILIŲ ir 
!RUTĘ MARTINAITIENĘ su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučia 

Jonas Lukoševičius 
Vacys Rutkauskas 
Antanas Sereika 
Elena ir Vladas Paliulioniai 

JAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

IYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 
4330-34 S. (al i fornia Avenue 

įai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

805-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

1 
NAS C. LACK IR SŪNŪS 

Laidotuvių direktoriai 
nuo 1916 metų 

PRANEŠA 

at idaro n a u j u s l a ido tuv ių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r ą u e t t e Parke 

iti S. C . Lack la ido tuv ių n a m a i : 
8 S o u t h w e s t H w y . * Palos H i l l s 
S. R o b e r t s Rd. * Hickory H i l l s 
2424 W . 69 St. * Chicago 

tų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
ETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 \Vest 71st Street 

Chicago. Illinois 60629 
l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South ŜOth Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

us la idotuvių n a m u s galite pasiekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

B. PETKUS DONALD M. PETKUS 
i. PETKUS LAVVRENCE C GASUNAS 

file:///Vest


DRAUGAS, trečiadienis. 1991 m. vasario mėn. 6 d. 

x A n t a n a s ir dr. Meilutė 
Bar tusevič ia i kalbės šį sekma
dienį, vasario 10 d.. Šv. Antano 
parapijos salėje vyksiančiame 
Vasario 16-tos minėjime. Minė
jimą, tuoj po 11 vai. lietuviškų 
šv. Mišių, rengia LB Cicero apy
linkės valdyba. Menine pro
gramą atliks aktorė Laima 
Šulaitytė-Day. Visi kviečiami. 

x Kaziuko mugės a t idary
m u i šįmet vadovaus „Nerijos" 
jūrų skaučių tuntas. Atidarymo 
programa organizuoja ir ją pra
ves jps Aleksandra Gražytė. 
Kaziuko mugę kovo 3 d. Jau
nimo centre rengia Chicagos 
skautai ir skautės. 

x Chicagos ateitininkų sen
d r a u g i u susir inkimas, turėjęs 
vykti vasario 10 d., yra nukelia
mas į kovo 17 d. dėl Lemonte va
sario 10 d. vyksiančio Lietuvos 
Nepr ik l ausomybės šven tės 
minėjimo. 

x Bendras Lie tuvos Nepri
k lausomybės dienos — Vasario 
16-tosios minėjimas bus vasario 
17 d. Iš vakaro, vasario 16 d., 
prie Laisvės kovų paminklo 
Jaunimo centro sodelyje bus pa
dėtas vainikas. Sekmadienį, 
vasario 17 d., bus iškilmingos 
šv. Mišios Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje. 
Giedos parapijos choras, vado
vaujamas Antano Lino. Aka
demija ir meninė dalys bus 2 
vai. p.p. Marijos aukšt. mokyk
los salėje. Visus kviečia Chica
gos Lietuvių Taryba. Būtų 
gerai, kad moterys ateitų su 
tautiniais drabužiais. 

x Š iand ien , vasa r io 6 d., 
Seklyčioje bus rodomas filmas 
apie „Kruvinąjį sekmadienį" 
Vilniuje. Jį atvežė iš Lietuvos A. 
Kuprys. Visi susidomėję tais 
įvykiais kviečiami filmo rodyme 
dalyvauti. 

x Aldona Andriul is , Gene-
va, III., išvykdama ilgesnių ato
stogų į St. Petersburg Beach, 
Fla., prašė pakeisti „Draugo" 
siuntinėjimo adresą, nes nori, 
kad ją ir ten lankytų kas dieną. 
Ta proga atsiuntė ir 50 dol. 
auką už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai dėkojame. 

x De t ro i t o BALFo 76-to 
s k y r i a u s valdybos iždininkas 
Vladas Staškus valdybos vardu 
atsiuntė ..Draugui" paremti 20 
dol. auką už jų skyriaus veiklos 
minėjimą dienraštyje. Dėko
jame už auką ir dėmesį savai 
spaudai. 

x Kard ino las J o s e p h L. 
B e r n a r d i n , Chicagos arki
vyskupas lankysis Lemonto 
lietuvių misijoje. Vasario 16-tos 
proga laikys šv. Mišias ir tars 
žodį, nes jis Lietuvą pažįsta, 
kaip neseniai ten buvęs. Žada 
dalyvauti ir būrys lietuvių 
kunigų Lemonto ir apylinkių 
gyventojai sutiks garbingąjį 
svečią su džiaugsmu. 

x P rez . A. S t u l g i n s k i o 
moks l e iv ių a t e i t i n i n k ų 
kuopos sus i r inkimas šį penk
tadienį, vasario 8 d.. 8 vai. vak. 
vyks pas Laurą Lapšytę. Wheel-
ing. IL. Programoje menininko 
Raimundo Lapšio pašnekesys 
„Kas yra krištolas" ir Aro Nor
vilo referatas apie prezidentą A. 
Stulginskį. Kandidatams bus 
įteikta medžiaga pasiruošimui 
priesaikai. Turėsime video 
vakarą ir bus aptarta slidi
nėjimo iškyla. Visi gimnazistai 
kviečiami. 

x Dariaus Girėno lituanis
t inė mokykla šeštadienį, va
sario 16 d., minės Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimo sukaktį. Visi moki
niai tą dieną prašomi dėvėti 
tautiniais drabužiais. Minė
jimas ir mokinių atliekama pro
grama 11 vai. ryto vyks Jauni
mo centro maž. salėje. Visi tėve
liai, rėmėjai ir visuomenė kvie
čiami. 

x Edvardas Lapas . Melrose 
Park. Ui., Raymond Ošlapas. 
Libertyvi l le , 111.. Adolfas 
Kregždys. Jamaica. N.Y.. Liu
cija Kurkulis, Rochester. N.Y., 
Danguolė Navickas. \Vest!ake. 
Cal.. už kalėdines korteles, 
kalendorių atsiuntė po 25 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Vasario 16-tos meno pa
rodos „Dailė ' 9 1 " a t idarymai 
bus : 1. Čiurlionio galerijoje va
sario 15 d. penktadienį, 7:30 
v.v.. 2. „Lietuvių Dailės" muzie
juje Lemonte. vasar io 16 d., 
šeštadienį, 7:30 v.v. Visi kvie
čiami atsilankyti. 

(sk) 

x Už a.a. Edva rdą Mac
kevičių, Lietuvos savanorį, 
mirties metiniu šv. Mišios bus 
atnašaujamos Brighton Parko 
bažnyčioje vasario 9 d. 9 vai. 
ryto. Labai prašome mielus 
bičiulius dalyvauti šv. Mišiose, 
p r i s imenan t negr įž tamai 
iškeliavusį a.a. Edvardą. Po 
mišių — pietūs „Dainos" resto
rane, 71 St. ir VVashtenav.- Ave. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2640 VV. 63 St.. Chicago, H. 60629 

Te!. (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd.. Lockport. II 60441 

Tel . (708) 301-4866 
V,il<ipdi« pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 5. Kedzie Avenue 

Chicago, lL 60629 

Tel . (1-312) 776-8700 
ParK' va! n u o y ik: 7 va! \ A 

šeštad 9 v r :ki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis 1 ietuvninkas 
2501 VV. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E . O g d e n Ave.. Ste. 18-2 
H i n s d a l e . II , A0521 
Tel. 1708) 325-3157 

Valandos panai su - ! t anma 

x S ta sys Lozoraitis, Lietu
vos atstovas Washingtone, D.C.. 
ir prie Švento Sosto, vasario 3 
d. buvo atvykęs į Chicagą, kur 
jam Vidurio Amerikos Lietuvos 
Vyčių apskritis suteikė specialų 
pažymėjimą už jo ypatingą 
veiklą. Pabuvęs tik pora dienų 
Chicagoje, jis vėl išskubėjo į Wa-
sh ing toną , nes dabar to 
reikalauja Lietuvos padėtis. 

x Blynų pusryčiai bus atei
nan t į sekmadien į Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje po 8, 
9:15 ir 10:30 vai. šv. Mišių. 
Klebonas ir blynų kepėjos visus 
kviečia apsilankyti mokyklos 
salėje tuoj po šv. Mišių ir pa
valgyti gerus pusryčius. 

x V a k a r o n ė su lietuviškų 
vaizdų filmų rodymu bus Jau
nimo centro kavinėje šį penkta
dienį, vasario 8 d., 7:30 vai. vak. 
Filmus rodys Stasys Žilevičius. 
Vakaronę rengia Jaunimo cen
tro Moterų klubas ir visus kvie
čia pasižiūrėti filmu. 

x Alex H. Tornau, Chicago, 
111., Liucija Stas iūnienė, 
Chicago, 111., John Karaminas, 
Rockford, Ui., J. Didžiulis. Fort 
Lauderdale, Fla., „Draugo" gar
bės prenumeratoriai, rėmėjai, 
pratęsdami prenumeratą pa
aukojo po 25 dol. dienraščio 
stiprinimui. Dėkojame. 

x Sol. Algerd Brazis, Palos 
Hts., Iii., dr. Irene Lange, 
F u l l e r t o n . Cal. . Stefanija 
Domeika, Hamilton, Kanada, 
Jonas Zubavičius. Sunny Hills, 
F la . . , ,Draugo" garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsė prenumerata ir kiekvienas 
paaukojo po 25 dol. lietuviško 
žodžio palaikymui. Nuoširdus 
ačiū. J. Zubavičius laiške labai 
nusiskundė prastu pašto pa
tarnavimu. Kai kurie numeriai 
net dingsta. Darome žygių, kad 
skaitytojai būtų patenkinti, bet 
ne viskas nuo mūsų priklauso. 

x C. A. Kučėnas, Redondo 
Beach. Cal., pratęsė prenume
ratą su 50 dol. auka dienraščiui. 
C. A. Kučėną skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką la
bai dėkojame. 

x Ats iuntė po 15 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Antonė Kliorienė, K. Vaičaitis, 
Gėry Fricas. P. Gudaitis. L. 
Kriaučiūnas, J. Povilaitienė, 
Petras Velykis, J. Galinis, E. N. 
Radvenis, Ona Gustienė. VI. 
Petrauskas, S. Vaičius, Antanas 
Kvedaras, Jonas Jonynas ir 
kun. Z. Smilga. Visiems ta
riame ačiū. 

ŽVAIGŽDUTE 
Redaguoja J P u , ^ Medžiagą siųsti: 3206 W. 65tfa Place, Chicago, 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrioua 
IL 60629 

Mes lietuviai, dainuojame! 
Marąuet te P a r k o lit. m-los mokinė Jacintą Mikutė 

x P a m a l d o s , rožinis ir šv. 
Mišios, minint Švč. M. Marijos 
apsireiškimo Liurde sukaktį ir 
už Lietuvą įvyks šį penktadienį 
v a s a r i o 8 d. 6:30 v.v. Tėvų Jė
zuitų koplyčioje. Židinys malo
niai kviečia da lyvaut i . 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Su jūsų giminėmis ryši 
palaiko ir perduoda visas infor 
macijas mūsų raštinės atstovė 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G.T. 
I N T E R N A T I O N A L , INC. , 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hills. I L. Tel . (708) 430-7272. 

(sk) 

x PATRIA: didel is išpar
dav imas ! Dauguma prekių su 
20%-49% nuolaida. Elektroni
ka, gintaras, kristalas, lino au
diniai, lietuviškos muzikos ka 
setės. odos dirbiniai ir kt. PAT
RIA, 2628 W. 71 St., Chicago. 
tel. 312-778-2100. Sav. A. ir F. 
S iu ta i . 

(sk) 
x Norint pirkti bei pa rduo

ti sklypus a r namus, prašome 
kreiptis j Vyt . a r G e n ę Belec
k u s , 540 A m b a s s a d o r Ct. 
S u n n y Hills, Fla. 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 

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

'sk; 

x Sut inkame iš New Yorko 
ir Washingtono jūsų gimines ir 
pristatome į Chicagą, arba iš
vežame atgal pigiau, negu 
lėktuvu. Skambinti iki 12 vai. 
dienos, tel. (312) 434-8618. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje 10 sv. miltų, 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. 
dėžė persikų, 4 sv. valg. druska, 
18 oz. riešutinis sviestas, 2 dėž 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų, 
64 oz. aliejus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100 00 - kreiptis „ŽAIBAS 
9525 South 79th Ave., Hicko
ry Hills, 111. 60457, telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

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

(sk) 

„TĖVYNES ŽVAIGŽDUTE" 

Aš manau „kad Tėvynės 
Žvaigždutė" yra kaip žvaigždė 
danguje. Visi gali matyti žvaigž
dę visame pasaulyje. Kai naktis 
ateina ir žiūri į dangų, tai vis 
gali matyti vieną žvaigždę, kuri 
yra šviesiausia iš visų žvaigž
džių. „Tėvynės žva igždutė" 
„Draugo" dienraštyje yra kaip 
žvaigždė, kuria visi gali matyti. 
Daug vaikų darbų yra išspaus
dinta šiame skyriuje, todėl visi 
lietuviai pasaulyje gali paskai
tyti, ką vaikai paraše arba 
nupiešė. Tai yra mano mintis 
apie „Tėvynės žvaigždutę". 

Lisana v o n B r a u n , 
Marquette Parko lit. m-los 

8 sk. mokinė 

MIELAS D R A U G E 

Mano vardas yra Vaidas. Man 
šešiolika metų a m ž i a u s . 
Gyvenu La Crescente — tai 
mažas miestelis prie vieno di
džiausio miesto Los Angeles, 
Californijoje. Yra ka ip dykumų 
žemė ir panašus klimatas. Auga 
eglės ir kiti miško augalai . 

Aš lankau šeštadieninę lie
tuvių mokykla du kar tus per 
mėnesį. Studijuojam literatūrą, 
istoriją ir dabartinę Lietuvos pa
dėtį. Dalyvauju jaunimo tau
tinių šokių šokėjų ansamblyje 
..Spindulys". Labai mėgstu 
piešti ir riedineti su riedlente, 
kai turiu laiko. 

V a i d a s S e k a s , 
Los Angeles Šv. Kazimiero lit. 
m-los mokinys. („Aš čia gyva") 

N O R V E G I J A 
'Kalėdų legenda) 

(Tęsinys) 

Jis labai norėjo atlikti kokį 
nors darbą, pa.iašų į jo globėjo 
šv. Kristoporo Ką jis padėjo 
savo močiutei i r gelbėjo 
susenusį Jansoną, kuris jau 
buvo beveik aklas, tai jis tą 
laikė menku nevertu Jėzaus 
darbu. 

Kada atėjo Kalėdų vigilija 
(Kūčios), jis ištisą dieną pralei
do vienuolyne koplyčioje besi
melsdamas. J', troškimas buvo, 
kokį nors didei. darbą atlikti. Jo 
krūtinė labai kilnojosi ir jis vos 
galėjo laikytu. 

Po pietų sa.o namelį labai 
gražiai apšvarino. Po to nuėjo 

pas Jansoną paskaityti ką nors, 
nes j i s buvo vienui vienas, 
mažaregis ir labai nuobodžiavo. 

— Kaip stipriai vėjas kaukia, 
— tarė senukas, kada tamsuma 
pradėjo apglėbti žemę ir jūrą. — 
Ar girdi, kaip vėjas dejuoja 
aplink namą? Tai man primena 
tą naktį , kurią tu gimei. 

— Jau pradeda snigti, — 
tarė Kristoporas, iškišęs galvą 
pro duris . 

— Bus audringa, žiauri nak
tis, — tarė Jansonas, linguoda
mas savo žilą galvą. — Tesau
goja Dievas visus, kurie yra 
šiąnakt jūroje. 

— Pasakyk man, tėtuk, Jan
sone, ar ma te i tą laivo 
sudužimą, kuris atsitiko naktį, 
kai aš gimiau. 

— Aš nebuvau namie tą nak
tį. Aš buvau išvažiavęs į En-
gelfordą ir grįžau namo švęsti 
Kalėdų. Jau savaitė buvo pra
ėjus nuo mano išvažiavimo 
dienos. Radau ledinę pastogę, 
įsukau ten savo laivelį, pritvir
t inau gerai prie uolos, kai paju
tau, kad audra artinasi. J i tuoj 
prasidėjo. O baisenybė! Mano 
uola drebėjo, rodėsi tuojau 
grius, sutrupėdama į gabalėlius. 
Baisiausios bangos, kaip kalnai, 
mušė į uolą ir aplinkui. Ne 
viena jų persivertė per pačią 
uolą ir su didžiausiu įniršimu 
krito žemyn, čia visiškai arti 
manęs , atrodė, kad taikosi 
nušluoti mane su savimi. Bet 
Dievas saugojo. Aplink uolą 
toks vandens sumišimas, kad 
ten galingiausias laivas nepa
jėgtų atsilaikyti. Aš iš savo 
lindynės mačiau šviesas jūroje, 
bet aš negalėjau jo perspėti. Aš 
žinojau, kad tas laivas turi 
sudužti, nes vėjas jį jau mėtė 
ka ip skiedrą, m a t y t i jūri
ninkai jau buvo nebetekę jėgų. 
Rytmetį audra nušvilpė savais 
keliais, užstojo nepaprasta tyla. 
Aš išlindau iš savo lindynės ir 
laimingai pasiekiau namus. 
Liūdną vaizdą pamačiau. Me
džiai ir laivo skeveldros gulėjo 
išmesti ant kranto. Visa laivo 
įgula ir keleiviai jau anksčiau 
buvo vandens išmesti ant kran
to. Dabar tamsiomis naktimis 
degamos šviesos ant Šv. Gvenel-
fo uolos, kad jūrininkai būtų 
perspėjami prieš gres iant į 
pavojų. Per Kalėdas ten užde
gamos šviesos to šventojo gar
bei, nes jis ten sudužo ir Dievo 
pagalba išliko gyvas. 

(Bus daugiau) 

LAIŠKAS NEŽINOMAM 
DRAUGUI 

Ar tu ž ina i , kokia mūs 
Lietuva, kokia jinai?... 

Mūs Lietuva — tai kloniai ir 
kalnai. 

Mūs Lietuva — vingiuojantys 
upeliai. 

Pake lėse par imę vieniši 
smūtkeliai. 

Mūs Lietuva — senolių skry
nių raštai. 

Mūs Lietuva — tai viskas, ką 
mes mylim.. 

Dabar ž ina i , kokia mūs 
Lietuva, kokia jinai. 

A u š r a Tamaliūnai tė , 
Kaunas, Lietuva. 

VISUR BALTA 

Dar žiemužė, dar vis šalta, 
Kur pažiūri visur balta. 
Vėjas pusnį varinėja, 
Žvaigždėm takelius nusėja. 
Tik Marytei čia nešalta. 
Vilki storą, šiltą paltą. 
Su pačiūžomis ji sukas, 
Iš paskos Jonas, Vytukas. 
Balto sniego, balta vilna, 
Čia vaikučių visur pilna. 

Nerimą Narutė 

GALVOSŪKIS NR. 76 

Kurių dviejų raidyno raidžių 
nerandate telefono aparato 
diske (dial)? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 80 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

GALVOSŪKIS NR. 77 

Kuriam kraštui tenka privile
gija išradimui ir išvystymui pir
mojo motorinio vežimo (automo
bilio)? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 78 

Palengva važiavo prekinis 
traukinys. Jo ilgumas buvo 
1000 jardų. Traukiniu keliavo 
du pavargę paukščiai. Vienas 
tupėjo traukinio priekyje, ant 
motorinio vagono, o antras 
t r auk in io užpakalyje, ant 
paskutinio vagono (caboose). 
Traukinys tuo tarpu važiavo 
1,000 jardų greičiu. Pailsėję 
paukščiai nutarė paskraidyti. 
Pirmas paukštis nuskrido iki 
paskutinio vagono, pasakė „la
bas" antram paukščiui ir vėl 
nuskrido į priekį. Pirmajam 
paukščiui vizitu atsilygino ir 
antrasis paukštis. Iš užpaka
linio vagono nuskrido į 
pirmutinį (motorinį) antrasis 
paukštis ir pasakė „labas" pir
majam paukščiui. Tą atlikęs, 
nuskr ido vėl į užpakalinį 
vagoną. Je i abu paukščiai 
skrido tuo pačiu greičiu, kuris 
paukštis nuskrido toliau, kitaip 
sakan t , nusk r ido daugiau 
jardų? (5 taškai) 

GAVOSŪKIS NR. 79 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Sujunkite taškus ir sužinosite 
kas yra nupiešta. (5 taškai) 

GALVOSŪKIO NR. 57 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite sprendimą. 
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Berniukas maudosi vonelėje. 
Nuspalvokite jį ir vonelę. Raide 
R pažymėtas vietas — šviesiai 
rudai. G — geltonai. L — lelija-
vai. Ž — žaliai. M — mėlynai ir 
Rd — raudonai. Raudonai nu
spalvokite ir lūpas. Už tą dabą 
gausite (5 taškus). 

GALVOSŪKIO NR. 56 
ATSAKYMAS 

Rūkas yra debesis, turįs ryšio 
su žeme. Nėra pagrindinio skir
tumo tarp rūko (miglos) ir de
besies, plaukiančio aukštai 
atmosferoje. Jei debesis yra ar
ti žemės, jūros, ežero, vadinasi 
rūkas. 

Dažnai pasitaikąs rūkas yra 
matomas naktimis arba anksty
vais rytais virš žemų vietų ar 
vandenų. Taip atsitinka, kai 
šaltas oras iš viršaus pasiekia 
šiltesnį žemės ar vandens 
paviršių. 

Rūko dažn iau pas i ta iko 
rudenį, nes diena iš dienos oras 
greičiau atšąla, negu žemė ar 
vanduo. Ramiomis, be vėjo, 
naktimis, plonas rūko sluoksnis 
susidaro žemose vietose, kur 
šaltas oras susitinka šiltą, 
drėgną orą. 

Miestų rūkas yra tirštesnis už 
laukų rūką. Mieste yra daugiau 
suodžių, dulkių, kurios įsimai
šo tarp vandens lašelių ir sudaro 
storesnį sluoksnį. 

Daugiausia rūko pasaulyje 
yra Newfoundlando pakraš
čiuose. Čia į šiltesnį, drėgnesnį 
pakraščių orą, slenka šaltas 
Arktikos oras. Susijungęs šaltas 
oras su vandens garais virsta 
rūku. Nevirsta lietumi todėl, 
kad vandens lašeliai yra per 
smulkūs, per lengvi, todėl ir 
lieka rūko pavidalu. 

San Francisco rūkas pasidaro, 
kai šalto oro srovė slenka virš 
ši l to paplūdimio, ypač po 
buvusio lietaus, kuris sudrėkina 
smėlį. Begaruojant drėgmei į 
orą, susidaro didelis rūkas. 

Rūkas yra tankesnis, sto
resnis už debesį. Rūke vandens 
lašeliai y r a smulkesni už 
debesies vandens lašelius. 
Didelis skaičius mažų lašelių 
sugeria daugiau šviesos už 
mažesnį skaičių didelių lašų 
debesyje, todėl rūkas yra pavo
jingesnis susisiekimui, nes 
matomumas kartais būna lygus 
0°. Mašinos turi važiuoti su 
s t ipriomis šviesomis labai 
pamažu. Laivai jūrose dažnai 
duoda sirenomis garsus, kad ne
įplauktų į kitą laivą. Mažas 
rūkas teikia tam tikro grožios. 




