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100,000 demonstravo 
už Jelciną 

Didėja įtampa tarp Jelcino ir Gorbačiovo šalininkų 

M a s k v a . — „Washington 
Post" rašo. jog daugiau kaip 
100,000 žmonių demonstravo 
praėjusi sekmadieni prie Krem
liaus su plakatais, reikalau
jančiais prez. Gorbačiovo pasi
traukimo iš pareigų ir pasisa
kančių už jo oponentą Borisą 
Jelciną, Rusijos prezidentą. 

Šios demonstracijos įvyko po 
to, kai Sovietų kariuomenės 
vada i su savo p r i t a r ė j a i s 
suorganizavo demonstracijas už 
Gorbačiovą. Maskvoje praneša
ma, kad joms vadovavo pats 
Gynybos ministeris D. Jazovas 
ir KGB viršininkas Vladimiras 
Kriučkovas. Jie demonstravo to
je pačioje vietoje, kur šeštadienį 
žygiavo „dešinieji komunistai", 
reikalaudami tiesioginės kont
rolės visoms Sovietų respubli
koms, įskai tant ir Pabaltijį. 
Sekmadienio demonstracijos 
Manežos aikštėje buvo kur kas 
geresnės ir gausingesnės. 

J i s t e i sus 
Nors Jelcinas nedalyvavo tose 

demonstracijose, bet jo pavardė 
buvo minios dažnai minima. 
Žmonės čia aiškiai pasisakė už 
demokratiją ir kad Gorbačiovas 
nebegali vadovauti politinėms ir 
ekonominėms reformoms Sovie
tų Sąjungoje. Jie reiškė savo 
viltis, jog Jelcinas gali atstatyti 
kraštą. Šaltos žiemos dieną 

-.eitas plakatas buvo su įrašu: 
„Boris, jūs teisus". Kalbėtojai 
pasisakė už Jelciną. Užsienio 
žurnalistai patyrė, jog rusų 
liaudis bijo, kad KGB nesuimtų 
Jelcino, arba kad kas nors jam 

itsitiktu. J is norėjęs daly-
vai se demonstracijose, ta
čiau tik paskutiniu momentu jo 
š a l i n i n k a i į t i k i n o jį 
nepasirodyti , nes gal i būt i 
nušautas. Demonstrantai reiškė 
savo nuomones, kad re ikia 
Jelciną apsaugoti. Minioje buvo 
matyti daug senosios Rusijos vė
lia 

Nepas i t ikė j imo k l a u s i m a s 
Kai praėjusią savaitę Jelcinas 

pareikalavo Gorbačiovą pasi
traukti , tai Rusijos Komunistų 

Pakartotinas įspėjimas 
Maskva . — Eduardas Severd-

e. ku r i s p a s i t r a u k ė iš 
Gorbačiovo vyriausybės, griež
tai įspėjęs Sovietų Sąjungą 
grįžtant į d iktatūrą , pirmą 
kartą viešai kalbėjo, gindamas 
„naują politinį mąstymą", nes 
jis suorganizavo naują nepri
klausomą užsienio polit ikos 

tū tą . Savo kalboje j i s 
pasakė, jog tai bus reforrmstų 
sąjunga aptart i ir įtaigoti po
litiniams sprendimams Sovietų 
Sąjungoje. Šalia to. bus prave
dami labai svarbūs debatai. 

Potvynis Nemune 
— Šilutė . — Klaipėdos laik-

\s praneša, jog sausio 2 
dieną Šilutės apylinkėje Ne
munas, išsiveržęs iš krantu , 
užliejo maždaug 10 tūkstančiu 
kvadratinių kilometrų pievų. 
Vandens lygis loję srityje buvo 
pakilęs iki 85 cen t ime t rų . 
Uostadvaryje buvo susifor
mavęs didelis ledu kainas. Po 
kurio laiko vanduo nuslūgo; 
įokiu aukų ir griūčių nebuvo. 
Uostadvaryje ledus sutrupino 
..Perkūno" ledlaužis. 

kaip k raš t a s galė tų daryti 
pažangą ir kuo jis bus ateityje, 
kalbėjo Ševa rdnadze . 
Progresyviosios ir demokratinės 
jėgos turi dalyvauti šiame ins
t i tute. Reikia sukurt i sąjungą 
prieš tuos, kurie nori eiti tuo 
keliu, kuris paliko praeityje tiek 
daug aukų. Steigėjų sąraše yra 
ne tik buvę diplomatai ir užsie
nio politikos ekspertai , bet ir 
vadovaujantys liberalai, kaip 
Maskvos meras Gavriil Popov ir 
Leningrado meras Aanatoly 
Sobčak. Tai turėtų būti „tikras 
naujos politinės mąstysenos in
s t i tutas" , sako Ševardnadzė. 

Paklaustas, ar jo įspėjimas, 
kai jis pasitraukė gruodžio 20 d., 
tebėra realus, a tsakė — taip. 
Paskutiniai įvykiai Pabaltijo 
respublikose parodė, kad jis 
buvęs teisus, e inama greičiau į 
diktatūra, negu jis tada manęs. 
„Civilinis karas ar diktatūra — 
nėra didelio sk i r tumo, bet 
diktatūrai pavojus yra labai 
didelis". 

BEfC?E 1 60 TO OeiO lU 6TOP _IN FALU M ttTOHlh 

partijos kai kurie nariai pradėjo 
organizuoti deputatų balsavi
mą, kurio metu būtų pareikš
tas Jelcinui nepasitikėjimas. Šie 
komunistai sugebėjo priversti, 
kad būtų sukviestas Rusijos 
parlamentas tik šiam klausimui 
aptart i kovo 28 dieną. 

Rusijos demokratinių pažiūrų 
vadai kalbėjo, jog nebus tole
ruojami puolimai prieš Jelciną. 
„Nei kariuomenės perversmas, 
nei geležinė ranka nepamaitins 
kraš to" , kalbėjo Olegas Jušen-
kovas, deputa tas . ,,Ar mes 
būsime nuolankūs ir paklusnūs 
Rusijos Komunis tų partijos 
s k e r d ž i a i . k u r i ir to l iau 
įsakinės? Ar mes norime tokios 
sąjungos, kurios kareiviai krau
jo praliejimu norės mus išlaikyti 
k a r t u " . K i t a s ka lbė to jas , 
atvykęs iš Sibiro anglių kasyklų 
regiono, kalbėjo: „Mes priva
lome tiesiai pasakyti Komu
nistų deputatų vadovybei, kad 
mes neleisime pašalinti Jelci
ną". Belia Denisenko savo 
kalbą baigė, pasakydamas, kad 
Sibiro darbininkai streikuos, jei 
bus Jelcinas pašal intas . 

V i e n a š a l i š k a televizija 
Tą patį vakarą Kremliaus 

kontroliuojama televizija žmių 
metu nerodė įvykusių demon
stracijų prieš Gorbačiovą, bet 
parodė šeštadienio demonstra
cijų vaizdus už Gorbačiovą. Kai 
minia buvo ar t i Kremliaus, 
pradėjo skanduoti: „Gorbačio
vai, pasitrauk!" Daug lengviau 
Gorbačiovui tvarkyt i reikalus 
su kitomis valstybėmis,negu 
viduje, pasakė Ilija Merkinas, 
„Jis dabar padėjo visas pas
tangas sulaikyti Irako karą dėl 
to, kad atstatytų savo prarastą 
pasitikėjimą, kai panaudojo 
tankus Lietuvoje, kas nužudė 17 
žmonių, taikiai gynusių nepri
klausomą savo vy r i ausybę / 
„Gorbačiovo polit ika atnešė 
mums badą. Bet dabar jis bijo 
prarasti savo galią", sakė Tat
jana Aleksandrovna: „Kodėl 
tokių dalykų nesupranta Vaka
rai?" 

^^"/A 
VALEStCA— 

Prieš vykdamas j Oslo. aš d a r sustosiu Taline, Estijoje. 

Karas tęsiasi 
Irako kareiviai prašo duonos 

Washing tonas . Vasario 25. 
— Vakar buvo išgirstas Bagda
do radijo pranešimas, kad Ira
kas įsakė savo okupacinei 
kar iuomenei pas i t raukt i iš 
Kuvvaito, bet Busho vyriausybė 
atmetė šį pareiškimą ir pasakė, 
kad karas bus tęsiamas toliau. 

Irako karinės pajėgos jau 
patyrė didelius nuostolius ir 
Bagdado radijas tą rytą 1:35 vai. 
pertraukė savo reguliarią prog
ramą ir pranešė: „Išleistas 
įsakymas mūsų karinėms pajė
goms pasitraukti organizuotu 
būdu į tas pozicijas, kurios buvo 
prieš 1990 metų rugpjūčio 1 
dieną. Tai yra pagal rezoliuciją 
660. Baltieji rūmai pareiškė, 
jogjei Irakas nori, kad būtų 
sustota kariauti, tai mažiausiai 
turi sutikti su visomis Jungti
nių Tautų rezoliucijomis, ne tik 
su 660 rezoliucija, kuri terei
kalauja pasitraukimo. 

Baltųjų rūmų spaudos direk
to r ius Mar l in F i tzwate r 
pranešė, jog jie turi tą radijo 
pranešimą užrašytą juostoje, bet 
nėra jokio kontakto su mūsų 
vyriausybe, nėra jokio prane
šimo Jung t inėms Tautoms, 
todėl nėra ir ką atsakyti Irako 
prezidentui. „Karas tęsiasi", 
paskė jis. 

Pas ip r i e š in imas m e n k a s 
Žurnalistai sakosi patyrę vy

riausybės pareigūnų nuotaikas, 
kad nebus daroma jokių nuolai-

— Albani jos stalinistai ko
munistai reikalauja vyriausybe 
uždrausti veikti Demokratų 
partijai ir jos vadus pakarti. 

Albumas Kongreso 
nariams 

Chicago . - JAV LB Vi
suomeninių reikalų tarybos 
išleistas dokumentinis albumas 
apie kruvinąjį sekmadieni / 
„The Gift of Vilnius", šią 
savaitę bus įteiktas kiekvienam 
Kongreso nariui. Su albumu 
bus įteiktas ir laiškas, dėkojant 
Kongreso nariams už tvirtą re
agavimą į Sovietų terorą, pri
imant tuo klausimu net t r is re
zoliucijas. Laiške taip pat pri
menama, kad Lietuvai yra rei-
klinga skubi JAV pagalba tiek 
politinėje, tiek ekonominėje sri
tyje. Leidinio įteikimu Kongre
so nariams rūpinasi JAV LB 
Washingtono įstaiga, kuriai 
vadovauja Asta Banionytė. 

dų. Bus g a l i m a svarstyti 
situaciją, kai Iraką- viešai 
paskelbs savo sutikimą paklusti 
visoms Jungtinių Tautu priim
toms rezoliucijoms Ir -: J klausi
mu. Tas jų radijo r?.-ešimas 
buvo tuoj padarytai p" to, kai 
Irakas iššovė Scud raketas į 
amerikiečių dalinių stovyklą 
netoli Dhahrarc miesto. Buvo 
užmušt i 27 kareiviai, 40 
pražuvo ir 98 buvo sužeisti. Kai 
prasidėjo žemės karas, jau yra 
miręs 31 Amerikos kareivis. 
Visos karinės operacijos vyksta 
su pasisekimu: ta- pasiprieši
nimas laikomas karo metu labai 
neefektyvus. Irako kareiviai 
masėmis pasiduoda :r tuoj prašo 
valgyti. Karo beiai=vių jau yra 
maždaug 24,000. Manoma, kad 
kol karas pasibaigs, kad jų gali 
būti iki 100,000 kareivių. 

Vėl p r a š o Kremlių 
Irako radijas taip pat pranešė, 

jog Užsienio reikalu ministeris 
Tariq Aziz paprašė Sovietų 
ambasadorių Bagdade perduoti 
jo prašymą iš prezidento Hus-
seino prezidentui Gorbačiovui, 
kad jis kreiptu? į Saugumo 
tarybą dėl karo pa'aubų, kad ji 
įsakytų Amer:Ka: sustabdyti 
kriminalinį nus:k?!timą. 

Jungtinių Tautų Generalinis 
sekretorius pasakė, <ad jokio for
malaus prašyme paliaubų rei
kalu iš Irako aegaota Paklaus
tas Irako atstovas Jungtinėse, 
tautose, ar tikra, teks įsakymas 
pas i t raukt i b- -ąlygų yra, 
atsakė, jog jam įsakyta sutikti 
tik su Sovietų plano, o pagal tai 
Irako kariuomenė turi pasi
traukti po 21 dieBa*, Pagal 
Baltųjų rūmų pareiškiami, Irako 
kareiviai turi pal kti ginklus 

' vietoje ir tuoj išvykti iš 
Kuvvaito. 

Sovietų planas 
nepasisekė 

Vadų „Naujo pasaulio vizija" 

— Baltųjų rūmu kieme, vos 
sugr įžęs , prez Bushas jį 
pasitikusį vicep-^identą Dan 
Quayle prie ma nsparnio, pa 
klausė: „Ar visk^ paruošta?" ir 
pasiruošė pranešimai, kad pre-
dedama pasku: Irano karo 
fazė. Viceprezi as ir kabi 
neto nariai, dai: ; su savo šei
momis, laukė si žtant prezi 
dento iš Camp D**M poilsio 
namų. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— E u r o p o s Bendruomenė 
nega lės ian t i pri imti naujų 
narių į savo organizaciją iki 
1993 metų galo, nes šiuo metu 
pirmenybė teikiama Siaurės 
kraštams ir Austrijai, pasakė 
Danijos Komercijos departa
men to d i rek to r ius Jorgen 
Gulev. Čekoslovakija, LenKija. 
Vengrija ir Turkija turėsiančios 
šiek tiek palaukti, nes jų eko
nomija nėra tame lygyje, kad 
tos valstybės galėtų lygiomis 
įsijungti į ekonominį Europos 
planą. 

— Limoje, Peru sostinėje, šį 
trečiadienį renkasi Bolivijos. 
Ekvadoro. Čilės ir Brazilijos 
sveikatos ministeriai apsvars
ty t i besiplečiančią choleros 
epidemiją. Peru valstybėje tos 
ligos esą paliesti mažiausiai 
16,000 žmonių ir jau mirė 150. 
Praėjusį sekmadienį šia liga 
užsikrėtusių buvo rasta ir 
Šiaurinėje Argentinoje. 

— Kai Gorbačiovas šešta
dienį prašė prez. Bushą atidėti 
Irako puolimus sausumoje, tai 
Bushas jam padėkojęs už pas
tangas ir pasakęs, kad planas 
bus vykdomas, nes valstybių ko
alicija taip nutarė. 28 minučių 
pasikalbėjime prez. Bushas jam 
pranešė, kad ataka jau praside
da. Sovietai apie tai buvo pa
informuoti tik po valandos, kai 
buvo pradėtas puolimas. 

— Prez. G. Bushas šeštadienį 
iš Camp David skambino 4 Kon
greso vadovaujantiems nariams 
ir 4 buvusiems Amerikos prezi
dentams R. Reaganui, R. 
Nixonu i . G. Fordui ir J. 
Carteriui ir su jais tarėsi dėl 
pradėjimo pulti žemės pajėgas 
Kuwaito teritorijoje. 

— Lenigrade esąs JAV gene-
r alinis konsulas Richar Milės. 
Valstybės departamento prašy 
mu, vizitavo tris Pabaltijo 
va l s tybes ir tarės i su jų 
prezidentais, rašo departamen
to leidžiamas biuletenis. 

— Washingtone Valstybės 
sekretorius James Baker III 
pranešė Izraeliui, kad bus 
suteikta 400 milijonų dolerių 
paskola naujų namų pastaty
mui , kurie re ika l ing i 
emigravusių žydų šeimoms iš 
Sovietų Sąjungos. Anksčiau tas 
prašymas buvo sulaikytas. 

M a s k v a . <UPI) - Kokie 
motyvai bebūtų lėmę prez M 
Gorbačiovo įsijungimą tar
pininkauti Persų įlankos kare, 
neaišku, tačiau aišku, kad jam 
ši misija nepasisekė. 

Sovietų Užsienio reikalų 
ministerijos spaudos direktorius 
Vitalis Čiurkinas paskelbė 
oficialų pareiškimą iškviestiems 
žurnalistams. Jis perskaitė 
raštą, kuriame sakoma, jog 
Sovietų Sąjunga išreiškia 
apgailestavimą, kad realistiš-
kiausias planas taikingam kon
flikto išsprendimui ir įgyven
dinti Jungtinių Tautų tikslus 
jos rezoliucijomis be tolimesnių 
nelaimių ir sunaikinimo nepa
sisekė. Būdamas politinių nepa
sisekimų sūkuryje savo visuo
menėje ir mažėjant populiaru
mui užsienyje. Gorbačiovas 
ėmėsi šio žaidimo. Irakas turėjo 
jam padėti, tačiau Husseinas juo 
nepasitikėjo. Panašiai kaip 
1974 m., kai vyko Watergate by
la, Nixonas bandė susitarti su 
Egiptu. Paskutinę valandą Gor
bačiovas norėjo, kaip Nobelio 
Taikos premijos turėtojas, 
rodyti gerą valią pasauliui ir 
paveržti iniciatyvą iš Amerikos, 
kad vėliau galėtų atsisėsti gar
bingoje vietoje, sprendžiant 
Vidurio Rytų klausimus taikos 
konferencijoje. 

Stalinistų ..gailestingumas" 
Galbūt Gorbačiovo svarbiau

sias tikslas buvo čia jo paties 
pozicijos sutvirtinimas senųjų 
komunistų tarpe, kurie laikosi 
stalinistinių pažiūrų, vis pri
mindami jam Vakarų įtaką. 
Diena iš dienos dešinieji komu
nis ta i krokodilo ašaromis 
primena Aukščiausiojoje tarybo
je Kremliuje, kad Irake yra 
naikinama ekonomija ir žudomi 
civiliai žmonės, taip pat visa tai 
kartojama televizijos „Vremia" 

Žurnalisto premija 
Antanui Juodvalkiui 

programoje ir Raudonosios ar
mijos laikraštyje „Krasna ja 
Zvezda". Sovietų G y n y b o s 
ministeris Dmitrijus Jazovas 
paskelbė „Pravdoje", k a d ,yra 
nepateisinama, kai žudomi ab
soliučiai nekalti žmonės". 

J i e m s naud ing i r y š i a i 
„N YT" korespondentas Mask

voje pastebi, jog nėra žinoma, 
kaip į Irako įvykius reaguoja 
Sovietų Sąjungos musulmonai , 
ypač gyvenantys Azerbaidžane. 
Gorbačiovo ir jo p a t a r ė j ų 
padėtis, nesutikus Husseinui 
trauktis iš Kuvvaito, y ra labai 
nepatogioje situacijoje. Krem
lius turi sugalvoti ką toliau 
daryti. Tuo pačiu metu Sovietų 
vadas nori įtikinti Ameriką, jog 
niekas nepasikeitė ir ,.naujojo 
galvojimo" užsienio politika 
lieka tokia pat, kaip ir buvusi. 
Į šaltojo karo laikus nebus 
grįžtama, nes Sovietai jokiu 
būdu negali prarasti tų ryšių, 
kurie susidarė su Busho admi
nistracija. 

Nauja vizija 
Išmėginimai naujų s-'°'gru-

pavimų negalimi. Ryšiai ir 
toliau turi būti tęsiami, sakė tas 
pats kalbėtojas Užsienio minis
terijos vardu. „Naujojo gal
vojimo" politika turi būti ir 
toliau vedama. Prez. Gorbačio
vas pasakęs prez. Bushui per 
telefoną: „Mes turime naujojo 
pasaulio viziją, naują politiką, 
kurią kada nors įgyvendinsime, 
ir aš tikiu, kad t a diena netoli". 

Washingtonas , k a i p rašo 
„Nevv York T i m e s " kores
pondentas Serge Schmemann iš 
Maskvos, atrodo, esąs pasiruo
šęs laikytis su Gorbačiovu. Bal
tieji rūmai nemaną, kad Gorba
čiovas ką nors blogo darytų, o 
prez. Bushas esąs dėkingas ui 
Kremliaus pa lankumą, pri
imant Saugumo taryboje rezo
liucijas prieš Iraką. 

Vėliausių žinių pranešimu, 
pats Irako prez. Husse inas 
pranešęs Sovietų prez. Gor
bačiovui, kad dabar pasitraukia 
iš Kuvvaito ir sutinka su Sovietų 
pasiūlytu planu. Tačiau žinių 
agentūros pastebi, jog tai dar 
nepatvirtinta žinia. 

Žurnalisto premijos jury ko
misija, susisiekusi raštais ir 
telefonais — Balys Gaidžiūnas. 
Stasys Garliauskas ir Pranas 
Garšva — vienbalsiai išrinko 
žurnalisto premijai žurnalistą 
Antaną Juodvalkį. 

Premijos teisėjų komisija bu
vo išrinkta Žurnalistų sąjungos 
valdybos. Premija bus įteikta 
Muzikos šventės metu gegužės 
18 d. Jaunimo centre. Premiją 
įteiks JAV LB Kultūros komisi
ja. Premijos mecenatas yra Lie
tuvių Fondas. 

Medalis kariams 
Washingtonas — Pentagonas 

pranešė, jog bus s u t e i k t a s 
visiems kariaujantiems JAV 
kareiviams Pe r sų į lankoje 
Tautinės gynybos medalis už 
išimtinai gerą pareigų atlikimą 
šiuo metu. kariaujant dykumose. 
Gynybos sekretorius, pranešda
mas šią žinią, priminė, kad toks 
pat medalis buvo įteiktas karia
vusiems Korėjos ir Vietnamo 
karuose. Heraldikos ins t i tu tas 
paruoš ta medalį. 

K A L E N D O R I U S 

Vasar io 27 d.: Gabrielius, 
Fortūnatas. Gabija. Ginvilas, 
Skirmantė. Vilmantė. 

Vasar io 2« d.: Osvaldas. Ru-
finas. Alma. Antonija, Roma
nas. Meilutis. Vilgardas, Žygi
mantė. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saulė teka 6:31. leidžiasi 5:37. 
Temperatūra dieną 31 L. 

naktį 20 1 
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Susimąstymo dienoje 
Sesės ir Broliai, 

sveikinu Jus Susimąstymo dienos proga. Prisiminkime vieni 
kitus ir mūsų mirusius. Pasidalinkime džiaugsmais ir rūpesčiais. 
Pasimelskime už mūsų seses ir brolius Tėvynėje, kad jų ir mūsų 
troškimai išsipildytų - LAISVA ir NEPRIKLAUSOMA LIETU
VA! 

Budėkime! 
s. Birutė Banaitienė 

LS Seserijos Vyriausia Skautininke 

LSS SKAUČIŲ SESERIJA 
1988-1990 METŲ 

KADENCIJA 

Sausio mėn. perimtos pareigos 
Chicagoje. Siekis — tęsti pra
dėtąjį akcentavimą kiekvienos 
narės sąmoningo ir atsako-
mingo skautavimo, tarpusaviu 
ryšių stiprinimą ir bendradar
biavimą, pilnai išnaudoti atsi
r adus i a s gal imybes padėti 
atsikuriančiai Skautijai Lietu
voje. 

LSS vadovybė je 

Aktyviai dalyvauta visuose 
oficialiuose posėdžiuose ir siekta 
iniciatyvos ska t in imo, rea
gavimo j dienos nešamus reika-
lavimus-galimybes, tolygaus 
t raktavimo. Buvo ieškoma 
bendravimo ir pilnai pritarta 
koordinuotai, bet ne domi
nuojančiai Skautijos veiklai. In
tensyviai siekta užtikrinti pilną 
Seserijos teisę savarankiškai 
veiklai, kaip ir atsakomybę 
(taip pat ir finansinę) LSS 
rėmuose. Pilnai įsijungta į VII 
Tautinės stovyklos rengimą ir 
pravedimą. Seserijos aplink
raščiai siunčiami taip pat ir LSS 
Vadovybei. Išsamiai paruošti 
visi „Gabijos" nr. „Skautijai" / 
v.s. M. Vasiliauskienė. 

Dalyvauta a.a. v.s. Antano 
Saulaičio ir Seserijos dvasios 
vadovo ps. kun. dr. Tomo Žiū
raičio, P. 0. laidotuvėse. 

LSS vadija 

Išvystytas korespondencinis 
ryšys — laiškai ir aplinkraščiai. 
Asmeninis ir telefoninis kon
taktas, posėdžiai: sau. '88 Cik., 
bir. '88 / Cleve., VII Ts; kovo '89 
/ Cik., lap. '89 / Cik.; Rūgs. '90 
/ LSS suvažiavimas Chicagoje. 

Rajono Vadeivės tuo pat keliu 
palaiko ryšį su Vadija ir viene
ta is , o rgan izuodamos ar 
da lyvaudamos s tovyklose , 
sekdamos jų veiklą, ruošdamos 
suvažiavimus. Septyniuose rajo
nuose tebeskaičiuojame 49 
vienetus, o augančioje Lemonto 
lietuvių apylinkėje ką tik įsi
steigė nauja Skautininkių — 
Vyr. sesių draugovė, vad. s. 
Jolandos Kerelienės. Džiau
giamės k iekviena vietove, 
kurioje yra norinčių išlai
kyti gyvą skautišką idėją. 
Veikla vienetuose vyksta tra
diciniai normalia eiga, jos 
intensyvumą ribojant ar ska
tinant vietos sąlygomis. Yra 
aktualus ir gyvas vadovių, 
atsakomybę priimančių klau
simas, tačiau ir bėdos atveju 
išei t is dar vis r a n d a m a . 
Užsimokėjusių narių skaičius 
mažėja, gal čia visos turėtume 
daugiau pasistengti. Be galo 
džiugina įsijungiančios jauno
sios vadovės! Turime kuo di
džiuotis, turime kuo pasitikėti. 
Ryšys su Lietuva ir tiesiogis 
Tėvų žemės pažinimas atsakys 

LSS Vadovybės pasikeitimo vakaronėm. Worcester, MA. Iš k.: s. Gintas Taoras, s. Marytė Utz. 
LS Brolijos Vyriausias skaut ininka> vs Gediminas Deveikis, buv. LS Seserijos Vyriausia 
skaut in inke vs tn Stefa Gedgaudienė ir pareigas perėmusi Vyriausia skautininke s. Birutė 
Banaitienė. Nuotr . Teresės Me i luv i enės 

PASIMATYKIME KAZIUKO MUGĖJE 

į daugelį klausimų. 
Taip pat Seserija dažnu atve

ju buvo labai gražiai reprezen-
tujama vietovės tiek savo, 
tiek bendruose renginiuose — 
kaip mugėse, festivaliuose, 
demonstraci jose ir p a r a š ų 
rinkime ar Lietuvos klausimo 
pristatyme — Washingtono 

dažniausiai tam talkina. 
Chicagos „Hot Line" organiza
torių tarpe yra mūsų sesės ir t.t. 
Ir tai nėra politika — ta i kova 
už Tėvynę! 

1988 m. pasiruošimas ir vado
vavimas Seserijos Rajonui — 
„Mano Lietuva" VTI-je Tau
tinėje stovykloje buvo pagrindi
nis i r en tuz iazmą kel iąs 
renginys. Pravesta Seserijos re
gistracija ir atskaitomybė / s. O. 
Šilėnienė: 7 pastovyklės, 428 
stovyklautojos (neįskaičius visų 
savaitgalio viešnių ir talki
ninkių). 49 9G9968 pastovyklių 
štabuose, 20 sesių — Rajono, ir 

Stovyklos vadovybėje. 
Kartu su mumis dalyvavo 53 
„In Absentia" ryšiu. Atstovau
ta visi Seserijos rajonai! Suorga
nizuota uniformų įsigijimo 
galimybė / v.s. fil. M. Mickienė. 
Pirmąsyk stovyklavo patys 
jauniausieji — gėlytės ir gi
l iuka i „Močiu tės p a s a k a " 
pastovyklėje / ps. V. Juškienė. 
Paruoštas VII TS dainorėlis, 
ženkliukas ir ,pasas' — dovana 
visoms stovyklavusioms. Repre
zentacinis Tarptaut in io sk. 
lankstinukas svečiams / ps. V. 
Gedgaudienė. Židiniečių sk. 
dovanos jauniausiems stovyk
lautojams / s. Zelenienė —ji taip 
pat paruošė mums ir Tautinio 
ženklo konspektą. Vadovėms 
grąžintas stovyklos mokestis / 
ižd. D. Dundzilienė ir VS. Kaip 
buvo pranešta, fil. G. Penikas 
paruošė VII TS Seserijos rajono 
filmą. 

Užjūrio rajonai tai pat rūpes
t inga i t va rkos i , t u r i savo 
stovyklas — labai atpažįstami 
rūpesčiai ir džiaugsmai. P. 
Amerikos raj. didžiausia kliūtis 
yra mažas skaičius ir atstumai, 
bet jų atstovai,-ės dalyvavo VII 
TS ir stovyklose Lietuvoje, 
Europos ir Australijos rajonuose 
lankėsi Lietuvos Skauti jos 
atstovai. Vyr. Skautininke su 
dviem sesėm dalyvavo stovyklo
je, Anglijoje. Kalbos klausimas 
tebėra aktualus, bet dainuoja la
bai gerai! Buvo šiltas ir išsamus 
informacinis ryšys taip pat ir su 
Australijos bei Europos rajonų 
vadais. 

Skyrių vadovės savo ruožtu 
rūpinosi programos sustip
rinimu, ryšių palaikymu — tam 
labai pasitarnavo VII Ts. Šalia 
reguliarių vasaros stovyklų vie
tovėse, Jūrų skaučių sk., kartu 
su LSB, organizavo kasmetines 

Chicagos skautai ir skautės 
kviečia visus į pasimatymą šį 
sekmadienį, kovo 3 d., Jaunimo 
centre ruošiamoje Kaziuko 
mugėje. 

Kaziuko mugė bus pradėta 
uniformuotų skautų ir skaučių 
(su savo tuntų vėliavomis) daly
vavimu šv. Mišiose Jėzuitų 
koplyčioje. Po pamaldų, grįžu
siems skautams,-ėms išsirikia
vus salėje prieš savo tuntų pa
viljonus, 11:45 vai. ryto vyks ofi
cialus mugės atidarymas, kurį 
šiemet praves „Nerijos" jūrų 
skaučių tuntas, vadovaujant 
j .ps . Aleksandrai Gražytei. 
Atidaryme dalyvaus LSS Tary
bos pirm. vs Sigitas Miknaitis. 
LS Seserijos Vyriausia skau
tininke s. Birutė Banaitienė, LS 
Brolijos Vyriausias skautinin
kas vs Gediminas Deveikis ir 
ASS Vadijos pirmininkas vs fil. 
Edmundas Korzonas; mugę ati
daryti buvo kviestas ir laukia
mas Lietuvos gen. konsulas 
Chicagoje Vaclovas Kleiza. 

Po a t ida rymo visi bus 
pakviesti apžiūrėti mugę, įsigyti 
skautišku kruopštumu sukurtų 
įvairių tautodailės dirbinių, 
rankdarbių ir saldžiųjų Kaziuko 
širdelių, kurių bus apstu didž. 
salėje visų keturių tuntų įruoš
tuose paviljonuose. Akademikų 
knygynas ir vėl turės platų 
pasirinkimą lietuviškų knygų, 
plokštelių, kasečių ir k t . Didž. 
salėje apsilankę turės galimybę 
išbandyti laimę visų tuntų ruo
šiamuose dovanų laimėjimuose. 

Apžiūrėjus paviljonus ir įsigi
jus įvairių muginukų, laikas 
bus pasivaišinti lietuviškais ga
miniais Jaunimo centro maž. 
salėje įruoštose „Lituanicos" ir 
„Nerijos" tuntų valgyklose. Pa
sisotinus, su sutiktais draugais 
ir pažįstamais pabendrauti ir 
vėliausiom naujienom pasida
linti galėsite gurkšnodami kavą 
ir gardžiuodamiesi įvairiais 
kep in ia i s visų skau t i škų 
vienetų kavinėse, kurių bus 
apstu I-mo ir Il-ro aukštų kla-

buriavimo stovyklas ir išvykas 
/ j.v.s. D. Sruogaitė ir j . ps. V. 
Paulienė. Prityrusių ir vyr. 
skaučių skyriai / v.s. fil. D. 
Lukienė talkinama psl. fil. I. 
Petokienės, kar tu su broliais 
suruošė savo suvažiavimus '89 
ir '90 metais. '89 m. buvo Skau
t in ink ių ir Židiniečių sk. 
suvažiavimas / v.s. fil. L. 
Milukienė ir s. V. Zelenienė, 
globoja Skautininkių d-vė / s. A. 
Palukaitienė ir Skaučių ir Jaun. 
skaučių sk. / s. fil. R. Žilinskienė 
ir s. fil. M. Arlauskienė paruošė 
l anks t i nukus , p rogramai 
papildomą medžiagą, kon 
spektus-žinynus. Buvo „Pažan
giausios paukštytės" stovyklo
je premija. Išleistas Seserijos 
dainorėlis su gaidomis. '89 m. 
GVM kursuose / v.s. fil. A. 
Muliolienė, dalyvavo dvi sesės 
iš Lietuvos. 

(Bus daugiau) 

sese, o didžiojoje kavinėje 
„Aušro? Vartų" tunto sesės 
maloniai vaišins ne vien garbės 
svečius, o visus mugės lankyto
jus — didelius ir mažus. Mugėje, 
kaip paprastai, bus j vairių pra
mogų vaikams ir jaunimui. 

Muges komendantas ps. dr. 

Mindaugas Griauzdė ir jo padė
jėja jps. Aleksandra Gražytė su 
savo ta lkininkais palaikys 
tvarką ir atsakys į kylančius 
klausimus. Automobilių prie
žiūrai bus samdytas polici
ninkas. Taip pat „Miško bro
liai" pamainomis budės,prižiū-
rėdami automobilių pastatymo 
aikštes Claremont ir 56 gatvėje. 

KNYGOS LIETUVAI 
Praėjusių metų rudenį Aka- tekomsjos bus paimtos iš Jūsų 

deminio Skautų sąjūdžio vadijos 
ir Vydūno fondo pastangomis į 
Lietuvos bibliotekas buvo pa
s iųs ta 101 dėžė moksliniu 
knygų, žodynų ir žurnalų kom
plektų Knygas padovanojo 
Akademinis Skautų sąjūdis, E. 
Kolbienė. H. Plaušinaitienė, L. 
Maskaliūnas, V. Mikūnas, N. 
Norris. T. Mickus, J. Dai-
nauskas, M. Morkūnas ir kiti 
aukotojai. Didžiausia knygų 
siunta buvo skirta a tkur tam 
Vytauto Didžiojo universitetui, 
kurio lek tor iumi yra fil. prof. 
Algis Avižienis. Mažesnes siun
t a s gavo Mažvydo, Knygų 
rūmų, Mokslų akademijos, 
K u l t ū r o s fondo, V i ln i aus 
universiteto, Lietuvos Istorijos 
Instituto ir kitos bibliotekos, 
Vydūno draugija ir kiti. Knygos 
laimingai pasiekė adresatus. 

Už knygų persiuntimo parūpi-
nimą dėkojame dr. J. Račkaus
kui ir L. Bendruomenei, kurie 
knygų persiuntimą suorganiza
vo ir apmokėjo persiuntimo 
išlaidas. 

Dabar yra pradedama ruošti 
nauja knygų siunta, renkamos 
knygos, jos a t renkamos ir 
pakuojamos į dėžes. Knygos ir 
moksliniai žurnalai priimamos 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
būstinėje, 3001 W. 59th Street 
Pranešus apie knygas, kurias 
norite skirti Lietuvos biblio-

namų. Apie tai galima pranešti 
kiekvienam A.S.S. nariui. 

Patikrinkime savo bibliotekų 
lentynas. Turime dvigubų eg
zempliorių ir vieną iš jų ati
duokime godžiam Lietuvos skai
tytojui. Atrasime nevartojamų 
universiteto vadovėlių arba 
neskaitomų knygų. Visos jos 
bus tinkamos visomis kalbomis, 
visos jos vertinamos ir brangi
namos. Neleiskime knygoms 
pelyti, tegul jos bus vartojamos 
ir sulauksime tinkamos pa
dėkos už vertingas dovanas. 

A.S.S. VEIKLOS 
KALENDORIUS 

Kovo 21-24 d. 'Didįjį Ketvir
tadienį, Penktadieni ir šešta
dienį) vyks uždaros rekolekcijos 
Jaunimo centre, kurias praves 
seselė Ona Mikailaitė. 

Rugp jūč io 23-25 d. -
Studijų dienos vyks gražioje vie
tovėje prie Auroros, netoli 
Chicagos. 

Rugsėjo 22 d. 3 v. p.p. (sek
madienį) akademija-f i l . B. 
Kviklio paminėjimas Jaunimo 
centre. 

Spalio 11-12 d. - metinė 
A.S.S. šventė Jaunimo centre ir 
pokylis Balzeko muziejaus 
„Gintaro" salėje. 

Kovo 3 d. Kaziuko mugė. 
Dalyvauja ASD, K! Vytis ir FSS 
nariai. 
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prašymą 

Visi kviečiami atsilankyti ir 
dieną smagiai praleisti pasi
matyme su skautais ir skau
tėmis Chicagos Kaziuko mu-
gėje. I R 

Ieško, kaip miške medžio. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Naują knygų siuntą Lietuvos bibliotekoms ruošia Vydūno fondo valdybos 
pirm fil. Vytautas Mikūnas ir VF tarybos pirm fil Ikonas Maskaliūnas 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straot, Chicago 
Tat. (1-312) 434-5949 (veikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Raz. (708)246-00*7; arba (708)246-6591 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

9449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Cat (706) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 v p p 
•rečc uždarytaa, ketvd 1 -3 v p p penKtd 

ir sestd 9 v r -12 v p.p 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave , Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tai. kablnato Ir buto: (708)952-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS 'P PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchloan Ava. . Sulta 324 Ir 
5935 S. Pulaakl Rd.. Chicago, IL 

81 St. ir Kean Ave.. Just lce. IL 
Tai. (1-312) 595-2990 (veikia 24 vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab tai. (1-312) 595-0345; 
Raz. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tai. (1-312) 471-3900; 
Raz. (709) 442-9297 

VIDAS J. NEMICKAS, M D 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadzl* Ava., 
Chicago. III. 90952 

Pirm . antr. ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Tai. (1-312) 797-7575 
5780 Archar Ava. 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Buildlng 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

Namų (709) 594-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, III. 
Tai. (1-312) 925-2570 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., • * * . IL 
1 mylia Į vakarus nuo i 

Tol. (708) 599-4 
Valandos pagal susit ..iną 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2918 W. 71at St. 

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

Paloa Vtalon Conter, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III. Ketv vai. 3-6 v.v. 

Tol. (709) 449-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oafc U w n , IL 00453-2533 

T«l. 708-035 3113 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Tel. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. POSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2959 W. 53rd Straot 

Vai antr. 1-4 v p p ir Ketv 2-5 v p p 
Šešt pagal susitarimą 

Kablnato t o l . (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 449-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312) 595-7755 

A R A S ŽLIOBA, M.D. 
A K I Ų CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantor-

Naparvlila Campua 
1020 E. Ogdon Ava.. Sulta 310. 

Napat-vtlla IL 90593 
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Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 599-3199; 
Namų (709) 391-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9745 Wamt 53rd Straot 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Visų rūpestis 

ATGYJANTI 
BABILONIJA 

Dabarties karo įvykių aki
vaizdoje reikia nusikelti isto
rijon maždaug tr is tūkstančius 
metų prieš Kristaus gimimą. 
Apie keturis tūkstančius metų 
iškilo šumeru valstybė, kur; 
išsilaikė beveik tūkstantį metų. 
Paskui istorjoje randame Ba 
biloniją, Asiriją ir daugelį vals 
tybių, kurios didelio vaidmens 
tuo metu nevaidino. Gal tik 
Egiptas labiau buvo žinomas, 
bet ir jį buvo nukariavę asirai, 
uždėję savo valdžią, didelius 
mokesčiusi ir išnaudojo vergus 
sunkiems darbams. Bet šiame 
laikotarpyje dažniausiai karto
jama Babilonijos valstybė, kurią 
taip pat ne kartą buvo užkaria
vę asirai, vėliau graikai, turkai. 
Babilonija išnyko, bet neišnyko 
nei jos žiaurumai, nei jos norai 
kitus valdyti, nei jos mėginimai 
užkariauti aplinkinius kraštus. 

Ta valstybė buvo tuo metu 
tarp Tigro ir Eufrato upių, der
lingose žemėse, gerai išplėsta 
žemės ūkyje. Nors medžių Ba
bilonija mažai teturėjo, bet 
namus ir miestus statė iš molio 
plytų, kurios išsilaikė iki mūsų 
laikų. 

Kasinėjimai parodė Babiloni
jos, Asirijos ir kitų to meto 
kraštų istoriją, žiaurumus, nesi
skaitymą su žmonių gyvybėmis 
ir n e v e r t i n i m ą svetimų 
valstybėlių ar net valstybių. 
Juk žinomi iš istorijos žmonių 
t r ė m i m a i , p e r k r a u s t y m a i , 
darbų pakeitimai, savų žmonių 
sukilusiose valstybėse pasta
tymas. Tai buvo primityvūs, 
laukiniški, žiaurūs laikai. Bet 
jie tose vietose kartojasi ir 
dabar, ypač žiūrint į dabar vyks
tantį karą. 

Babilonijos ir iš dalies Asirijos 
vietoje dabar įsikūrė Irakas, 
kuris vykdo tuos pačius žiau
rumus, kaip buvo vykdomi seno
vėje. Žemės tur ta i buvo naudo

jami krašto gerovei kelti, nors 
šiuo metu ir žemės tur tai 
pasikeitė geresne kryptimi, 
būtent žemės auksu — alyva. 
Pas ike i tus i y r a gyventojų 
sudėtis savo kilme, bet ir da
bartiniai semitų kilmės arabai. 
Babilonijos ir Asirijos pali
kuonys, saugą savo praeitį ir ja 
besididžiuoją, nemėgina taiky
tis prie naujų gyvenimo sąlygų 
ir naujo žmonių galvojimo. 

Irakiečiai nėra tik arabai 
semitų kilmės. Jie yra mišinys 
arabu ir senovės palikuonių. Jie 
nori jaustis dar praeities žmo
nėmis, gyvena didinga savo 
praeitimi, nors save laiko nauja 
valstybe ir naujais žmonėmis. 
Nereikia manyt i , kad visi 
irakiečiai yra patenkinti savo 
vadais, ypač vadovaujančia 
vadinama socialistine partija. 
Jų daugelis žino, kaip da
bartinis jų vadovas atėjo prie 
valdžios vairo per lavonus, 
kraują ir kitų nugalėjimą. Ne 
tik praeities valdovai, bet ir ar
timi giminės, kuriuose naujas 
vadovas galėjo matyti savo 
konkurentus, buvo paaukoti 
valdžiai įsigyti — jie pranyko 
nuo žemės paviršiaus, kaip 
niekam nereikalingi, dargi pa
vojingi žmonės. 

Į Saddam Husseiną šiandien 
taip pat žiūri ne tik daugelis 
irakiečių, bet juo labiau kiti ara
bai, kuriuos jungia ne tiek ben
dra kilmė — semitiška, kiek 
bendras tikėjimas — islamas. 
Net ir kitų kraštų arabai 
jau bijo tokio vado, kuris gyvena 
praeities palikimu ir didybe, 
kuris gyvena Babilonijos ir Asi
rijos išdidumu, kad ir neturė
damas p rae i t i e s istorinio 
palikimo ir kultūros. 

Bet jis turi žemę. kuria gali 

LIETUVA ATGAUS 
NE PRIKL AU SOM YBĘ 

Jau kuris laikas mažėjanti 
Baltimorės lietuvių kolonija vis 
sunkiau galėdavo ką nors reikš
mingesnio suorganizuoti, bet 

šiandien labiau naudotis, negu j Lietuvos įvykių pave ik ta į 
praeityje tik žemės ūkiu ir ge
rais produktais. Alyva, taip 
r e ika l inga ir naud inga 
daugeliui kraštu, duoda jam ; 

galimybę papirkti net į didelę 
didžiuosius, kad jie duotų 
tinkamų ginklų, statytų gele
žinkelius, gamintų nuodingas 
dujas. Jie juk net negalvoja, kad 
tuos pačius ginklus Irako valdo
vas Saddam Husseinas gali ; Šeštokienė. 

darbą stojo čia gimusių lietuvių 
jaunoji karta ir kiti ameri
kiečiai. Jie sudarė specialų 
komitetą ,.Free Lithuania" var
du. Jaunų žmonių užsidegimu, 
jie įvairiais būdais stengiasi 
padėti Lietuvai jos lemtingoje 
kovoje už laisvę ir nepriklau
somybę. Komitetui vadovauja 
energinga jauna daktarė Or>i!e - Maskvą, 

nuacijomis, 
panaudoti prieš juos pačius. 

Šiandien lengva matyti, kad j 
svetimųjų, ypač europiečių ir j 
sovietu parduoti ginklai, nuo
dingos dujos, raketos gali būti 
panaudotos prieš jų kariuome
nes, nežymių kraštų naikinimui 
— žmonių ir ekonomijos, kaip 
Kuwaite. prieš juos pačius, kai 
j ie p r i t a r ia t a r p t a u t i n e i 
rezoliucijai, norinčiai gelbėti 
mažesnį ir silpnesnį kraštą. 
Prekybos ir pelno tikslai nepa
teisina jokių nusikaltimų, neiš
vaduoja nuo atsakomybės ir tų 
kraštų, kurie šiandien kariau
ja. 

Karas yra baisus dalykas, nes 
daug žmonių turi žūti ir daug 
likti invalidais. Karas atneša 
nelaimes ne tik nugalėtam 
kraštui, bet ir karą laimėju
siam. Daugelis kraštų moka 
laimėti karus, bet nemoka | 
išnaudoti pokarinės situacijos, | 
nes daugeliui atrodo, kad reikia . 
pas i t ikė t i žmonėmis, ypač 
p i l i 1 1 i Iii i Taip dažnai ir į 
p ra l a imima , kai padė t ies j 
neįvertina ir kai mano. kad visi 
nugalėti žmonės žiūri į savo 
pralaimėjimus tik pralaimėtojo 
akimis. Užmiršta kariaujančios 
pusės, kad kerštas už pralai
mėjimą pasireiškia net daugiau 
ir dažniau, negu paprastame 
gyvenime nelaimingi atsitiki
mai. 

Ar karo partneriai skaičiuoja 
nelaimes ir pralaimėjimus, ku
riuos atneša karo eiga, nelaimės 
ir sugriauti žmonių gyvenimai? 
Daugelis į padėtį žvelgia leng
vomis akimis, kai nereikia 
paliesti savųjų ar svetimųjų, kai 
savos ar svetimos žemės išvago
tos tik karo baisumais. Partne
riams įeikia galvoti būtinai ir 
apie pelną, dėl kurio karai kyla. 
medžiagas, kurios daugiau ar 
mažiau vertinamos, bet paski
riems kraštams duoda nepa
prastus ginklu?, kurių neturi 
kiti, nepaprastą įsigalėjimą, 
kurio nemato net pelno ieš
kančios kompanijos. 

Taip įvyko su Iraku, kuris turi 
galybę žemės alyvos, reikal
ingos fabrikams Europos, Azijos 
ar Amerikos kraštuose. Veltui 
dabar keliami teismai bendro
vėms, kurios pardavinėjo nuo
dingas dujas, kai jos jau graso 
ne tik kariaujančioms šalims, 
bet ir tokiai Vokietijai, gaminu
siai nuodingas dujas ir pardavu
siai už žibalo pelną Irakui. 

Po karo ir daugelio žmonių žu
vimo pasaulis lengviau kuriam 
la iku i a t s ikvėps . Bet t a i 
klausimo neišsprendžia. Keršto 
ir neapykantos jausmas liks ilgą 
laiką, terorizmas bus vystomas 
ir toliau, kentės nuo keršto ir 
terorizmo nekalti ir nieko dėti 
žmonės, nes kerštui nėra žmo
gaus, o tik noras padaryti 
skausmą. Karo pr iemonės 
skausmo pasaulyje nesumažns, 
žmonės nebus laimingesni. Tik 
labiau bus išbandyti naujausi 
ginklai, nauja technologija, nau
ja galybė, kuri laimės niekam 
neneša. Skausmo ir kančios bus 
daugiau dėl diktatorių įsi
galėjimo, bet atsakomybę už 
įsigalėjimą turi jausti ir dik
tatūras naikiną kraštai. 

P. S. 

Komiteto veikla daugiausia 
reiškiasi informacijos sklei
dimu. Jie aplankė visų sena
torių ir kongresmenų įstaigas, 
tai yra apie 550 kambarių ir 
išvaikščiojo mylias koridorių. 
Visur buvo paskleidžiama ati
tinkamos literatūros ir įtai
gojama paremti Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės siekimą. 
Pastoviausi informacijų sklei
dėjai buvo Onilė Šeštokienė, Ed
vardas Sinkora ir jo žmona 
Valda, Izabelė Laučkaitė—Hovv-
se, Marija Patlabaitė, Aldona 
Vanderlain ir George Ward. 
Eilė kitų prisijungdavo vienai 
kitai dienai. Komiteto organi
zaciniams darbams t a l k i n a 
Gražina Eringienė. 

Po kruvinojo sekmadienio 
vieni ir su Washingtonu bei Phi-
ladelphija demonstravo prie 
Sovietų ambasados. Kar tą tuoj 
po žudynių trylika jaunų de
monstrantų, simbolizuodami 
žuvusiuosius, sukrito ant šalto 
šaligatvio prie įėjimo į am
basadą ir ta ip kurį laiką 
prabuvo, o kiti demonstrantai 
ant pranešamo kars to dėjo 
gėles, pagerbdami žuvusiuosius 
tėvynėje. Kitą kartą Sovietų 
ambasadoje lankėsi grupė apie 
50 sovietų studentų, lankančių 
Amerikos universitetus. Pri
ėmimo metu vienas iš studentų 
pasiūlė vienos minutės susi
kaupimu pagerbt i Vilniuje 
žuvusius lietuvius. Galima įsi
vaizduoti koks ne t ikė tumas 

\ buvo ambasados tarnautojams, 
; kai pasiūlymas tuoj pat buvo 

įvykdytas. Kitą dieną dalis tų 
studentų atvyko prisijungti prie 
demosntrantų. Įvykių ir vietos 
lietuvių veiklos paskatint i trys 
pagrindiniai kanalai pradėjo vis 
dažniau perduot i l i e t u v i ų 
veiklos vaizdus. 

Veikla savoje ap l inko je . 
Pavyzdžiui, išgavę kruvinojo 
sekmadienio vaizdajuostę, kelis 
kartus parodė Lietuvių namuo
se ir Kongreso r ū m u o s e 
Washingtone. Apie įvykius 

C. SURDOKAS 

Lietuvoje ir komiteto veiklą kas 
sekmadienį per lietuvių radijo 
valandėlę informat: :as perduoda 
Ričardas Reikenis Surengimas 
išleistuvių į Lietuva išvykstan
čiam kongr. Benjamin Cardin, 
k u r i s Ats tovų 'ūmuose, o 
senatorė Barba! Mikulskį 
Senate yra įnešę panašias rezo
liucijas, kuriose i kalaujama, 
kad e k o n o m i n ė pagalba į 
Sovietų Sąjungą t u tiesiai per 
respublikas, o ne 
Pas ida l in ta inf< 
įteikta dovanų, palinkėta lai
mingos kelionės. Kongresma-
nas vyko su žmona, nes abu no 
rėjo arčiau pažinti jų senelių 
gimtąjį kraštą. Jie vyko su 13 
kitų kongresmanu studijine eks
kursija. 

Organizavimas humanitari
nės pagalbos Lietuvai. Surinkti 
d o v a n a s iš l ietuviu ir 
amerikiečių ta i sunkus darbas. 
O vis dėlto bent porą kartų Re 
migijui Balčiūnui reikėjo nuvai
ruoti pilnus sunkvežimius į Lie
tuvių Informacijos centrą New 
Yorke. Iš ten dov?nos buvo per
siųstos Lietuvon. 

Komitetas palaiko ryšį ir 
veikia kontakte su Lietuvių 
bendruomene. 

Pats Vasario 16 d minėjimas 
prasidėjo vasario 10 d., su 
Lietuvių bendruomenės Balti
morės apylinkės suruošta pro
grama,kurią pradėjo valdybos 
pirmininkas Vytautas Eringis. 
Pradžioje Oni lė Šeštokienė 
papasakojo apie Lietuvos lais
vės komiteto veik a. padėkojo 
visiems toje veiki ;e dalyvau
jantiems ir ją renuantiems ir 
p a k v i e t ė Valstybės depar
tamento Baltų sl-yriaus vedėją 
Paul Goble tarti žodį. Kalbė
tojas savo nuoširdžiu atvirumu 
nusakė vyriausybės poziciją ir 
tikino, kad bus daroma viskas, 
kas įmanoma, kad Pabaltijo 
respublikos taptų laisvos ir ne
priklausomos. Pagrindine minė
jimo kalbėtoja buvo Lietuvių in
formacijos centro darbuotoja 
Rasa Razgaitienė, kuri savo 
šakota veikla savo vardą jau yra 
įbrėžus i tarp energingų 
Amerikos lietuvių veikėjų. Savo 
kalba jį parode sugebėjimą re
aliai pažvelgti i dabartį ir kvietė 
pozityviai rem>.: ypač tuos veiks
n ius , kur ie dabar atl ieka 
konkrečius darbus. 

Meninę prog mą atliko šeš
tadieninės mokyklos mokiniai, 
tautinių šokiu _ upės Ratelis ir 
Malūnas ir Dainos choras. 

Šeštadieni- sario 16. Ir vėl 

demonstracijos prie Sovietų 
ambasados Washingtone Šal
čiausia šios žiemos diena, bet 
dalyvių gal 500, galima sakyti, 
iš viso pietryčių pakraščio At
vyko estų, latvių, ukrainiečių, 
vengrų atstovai. Gausu vėliavų, 
plakatų. Pareiškę savo jausmus 
Sovietų imperializmo, Gorbačio
vo adresu, demonstrantai pasu
ko prie Islandijos pasiuntinybės 
pareiškti dėkingumo už Lietu
vos nepriklausomybės diploma
tinį pripažinimą. 

Vasario 17. Ryte Šv. Alfonso 
bažnyčioje pamaldos už Lietuvą 
ir už tuos kurie žuvo už jos 
laisvę. Mišias atlaikė kun. A. 
Drang in i s , giedojo Dainos 
choras. Netrukus po to lie
tuviškoj i radijo programa 
vedama K. Laskausko. Šį kartą 
ji pradedama Lietuvos himnu. 
Tada buvo šiai progai paruoštas 
žodžio ir muzikos montažas, tai 
Juozo Gailos kūrinys. 

Popietėje minėjimas bai
giamas tradiciniu banketu. Taip 
tikrai tradicinių,nes tokie ban
ketai čia rengiami kasmet nuo 
1919 metų. Banketas rengia
mas Marylando lietuviškųjų or
ganizacijų tarybos, kuriai pir
mininkauja dr. Elena Armanie-
nė. Ji ir pradeda šį banketą su 
ceremonijom — palydi svečius 
prie garbės stalo. Tada pasimel-
džiam, sugiedam himnus, pa
gerbiant vėliavas. Paskui 
pavalgom ir išklausom kalbų. 
Šiais metais pirmuoju buvo 
pristatytas kongr. Cardin, kuris 
tik ką buvo grįžęs iš vizito į 
Lietuvą. Savo kalboje jis pa
brėžė, kad Lietuva. Estija ir 
Latvija bus nepriklausomos 
valstybės, tik nežinia, ar tai 
įvyks be Sovietų Sąjungos smur
to. Jos jau dabar yra laisvos, 
kalbėjo kongresmanas, laikro
džio juk negali atsukti atgal. 
Toliau j is papasakojo apie 
susitikimą su prez. V. Lands
bergiu, apie apsilankymą prie 
televizijos bokšto. apie 
barikadas prie parlamento, apie 
vizitus į Latviją. Estiją ir 
Maskvą bei susitikimą su prez. 
Jelcinu. Baltimorės dienraštis 
„Sun", aprašydamas Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimą, 
straipsnį. įvardina 4 skilčių 
an t r a š t e : ..Baltic will get 
freedom. Cardin says". 

Taip pat lietuvių draugė ser
bė kongresmanė Helen Delich 
Bentley sveikino lietuvius už iš
tvermingą siekimą laisvės ir ne
priklausomybės, linkėdama vi
sa tai netrukus pasiekti. Ji yra 
pasiūliusi Kongresui priimti re
zoliuciją <H.Res.39), k u r i a 

Lietuvių Fondo ryškieji veidai. Iš kanjs : pelno skirstymo komisijos pirm. 
Marija Remiene ir valdybos pirm. adv. Algirdas Ostis. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

prezidentas Bush raginamas iš
kelti Lietuvos teritorinio suve
renumo klausimą Helsinkio 
komisijoje ir kitose tarptau
tinėse organizacijoje. Tarp 
kitko, ji š.m. sausio 15 d., tuo
metiniam ambasadoriui Bes-
smertnyk pas iuntė griežta 
protestą dėl smurto panaudo
jimo prieš beginklius lietuvius. 
„Civilizuotose tautose nuomo
nių skirtumai nesprendžiami su 
tankais", pareiškė Bentley. 

Draugiškų žodžių lietuvių 
adresu pažė rė Bal t imorės 
miesto tarybos pirminnkė Mary 
Pat Clark, kurios dukra dirba 
kongr. Cardin įstaigoje ir koor
dinuoja pabaltiečių interesus. 
Kalbėtojų grandinėn įsijungė ir 
Paul Weisengoff. l ietuvių 
ki lmės a t s t o v a s valstijos 
delegatų rūmuose, pranešda
mas, kad jis yra paruošęs re
zoliuciją, pagal kurią Mary
lando valstija prašys prezidentą 
pripažinti Lietuvos nepriklau
somybę. Dar verta paminėti 
estų atstovą, kuris teisingai 
pabrėžė Lietuvos vadovaujanti 
vaidmenį nepriklausomybės 
kovoje, nes su Estija ir Latvija 
būsią taip. kaip bus su Lietuva. 

Be čia paminėtų ir nepaminė
tų svečiu, dar buvo ir pagrin
dinis kalbėtojas, tai Vliko 
vicepirm. Vilius Bražėnas. Jis 
savo kalboje peržvelgė Lietuvos 

padėtį ir jos siekių teisėtumą, 
pateikdamas atrinktų pavyz
džių ir t inkamų istorinių paly
ginimų. 

Visus svečius prasmingai 
įsijungusius į Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo darbą 
programai vadovavusi Onilė 
Šeštokienė apdovanojo įrėmintu 
Lietuvos laisvės statulos pa
veikslu. 

Minėjimo pabaigai „Aidų" 
kvartetas, vadovaujamas M. 
Krasauskienės, atliko keletą 
lietuviškos muzikos kūrinių. 
Pradžiai kvarteto narė Janina 
Brasauskienė išėjo su pora solo 
damų. Paskui , prisi jungus 
Vytautui Dūliui su žmona ir Ig-
oriui Kučiauskui. kvartetas 
savo dainomis dar pagilino 
dienos patriotinę nuotaiką, ypač 
užbaigiamąja ..Lietuva brangi", 
kurią ir visa salė sustojusi 
dainavo. 

PARĖMĖ MIRTIES 
BAUSMĖS NUOSTATĄ 

JAV Aukščiausias teismas 
savo sprendimu parėmė Illinois 
valstijoje galiojantį mirties 
bausmės nuostatą. Sprendimas 
buvo padarytas apeliuojant mir
ties bausmę nusikaltėliui. 1980 
m. nužudžiusiam moterį. 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ V I D Ž I Ū N I E N Ė 
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Valius kurį laiką galvojo. Mindaugo praktiški iš

vedžiojimai truputį veikė jo samprotavimus, be * ' uvo 
dar viena priežastis, kur i šildė jo širdį. 

— Vakar buvau sutikęs keletą draugų iš Liet ;vos, 
jų tarpe vieną savo buvusį profesorių. J i s mane k> isfio. 
į čia mokytojauti lietuviškoje dailės mokykloje. 

Jūra tė džiaugsmingai pašoko. 
— Valiuk, gi tu man nieko neminėjai! 
— Negalėjau apsispręsti, o pasitarti beveik dar ne

buvo progos, čia tiek tų linksmybių. Kas mane s. ."'ko, 
tai mintis, kad piniginiai tektų gerokai susispausti, o 
su mažu vaiku... 

— Valiau, Valiau, kaip tu gali taip kalbėti' Neau
gi tu tikrai manai, kad pinigai man daugiau reiškia, 
negu tavo noras dirbti vėl savo srityje? Juk daite yra 
•'sas tavo gyvenimas! 

— Tu ir Dalužė esat mano gyvenimas, nors negaliu 
tvirtinti, kad nebūčiau laimingas, galėdamas dirv<*: vėl 
su teptuku, o ne su plunksnakočiu. 

— Nutar ta , nu ta r ta ! — šaukė Jū ra . - ^ e s 
atvažiuojame į Freiburgą! 

Valius pažvelgė į ją spindinčiomis akimi- kios 
jis jau seniai jos nebuvo matęs, gal net nuo tų gražių 
vakarų Vilniaus gatvelėse. Tarytum kiautas, kui - glė
bė jos sielą, būtų skilęs ir ji stovėjo tokia art 

mylima, jo senoji Jūratė. Šilto džiaugsmo srovė užliejo 
krūtinę, panašaus džiaugsmo, kokį juto tada tetos sode 
po jos ašaroto prisipažinimo ir sutikimo būti žmona. 

Ir Jūros širdyje sukilo gaivališkas džiaugsmas, ji 
visa virpėjo. Tarytum tamsūs karoliai nutrūko ilga 
dienų virtinė ir ji stovėjo laisva prieš šviesią ateitį. 

— Aš išsivaduosiu iš tavo pančių! — kalbėjo jos vi
daus balsas. — Aš užtrinsiu tavo paveikslą ir miego
siu be tų kankinančių sapnų! Mes susigrąžinsime 
senąją meilę ir vėl bus šviesi diena, kaip prieš mano 
kritimą į tavo glėbį! Nes tu užnuodijai mano valandas 
ir aš pakankamai išliejau ašarų dėl sugriauto savo 
šeimos altoriaus. Nemokėjau rasti kelio atgal ir 
nedrįsau eiti pirmyn, taip tu buvai užšaldęs mane tame 
apsvaigime ir toje Bodeno vasaroje! Bet aš sugriausiu 
tavo jėgą, aš pabėgsiu nuo tavęs į kitą kraštą ir pra
dėsiu naują gyvenimo puslapį! 

Kaip keista, galvojo Jūra, kad aš anksčiau negalvo
jau apie persikėlimą! O gal viskas gyvenime turi pn 
bręsti? Pagaliau, gal ir aš, kaip daugelis nusikaltėlių, 
nenorėjau trauktis iš savo nusikaltimo vietos? Tary 
tum surištos buvo rankos ir uždaryta burna. Kažko 
trūko dienose ir valandose, nors negalėjau pirštu palies
ti, kur buvo žaizda Kas buvo dingę? Kodėl vengiau pati 
savo sąžinės balso? Juk mylėjau savo vyrą ir pasi 
ilgdavau jo veido per kelias valandas, nors džiaugiau
si savo kūdikiu ir dėkojau Dievui už sveikatą. Tik todėl 
nebemėgdavau Viešpaties Angelo varpų ir meluodavau 
buvus bažnyčioje? 

Jūratė staigiai nusuko galvą į šoną, kad nusikra
tytų tuo senu, vis sugrįžtančiu nerimu. Aš kažko nepa
dariau, ką turėjau seniai seniai atlikti, aš kažką 
pamečiau, tik nežinau ko ir kur ieškoti! Išėjo ant 
balkono ir permetė žvilgsniu gražutes tamsias kalvas. 

Juodosios Girios pradžia, tokia jauki, kviečianti, be 
snieguotų viršūnių tviskėjimo, be akinančio, kvapą 
užtraukiančio grožio, bet miela, tarytum liaudies daina. 
Mes atvažiuosime čia gyventi ir viskas bus kitaip. 

Einant namo Valius plačiau papasakojo apie 
lietuvišką Meno mokyklą, ir jaunųjų dailininkų 
grupelės entuziazmą. Pradžia buvo padaryta, tereikėjo 
stiprėti ir augti. Kiti juk irgi turėjo šeimas ir 
neprapuolė, kaip nors vis bus galima susitvarkyti! 

Kazė Varkalienė irgi žingsniavo pakeltoje nuo
taikoje. Ji nutarė likti čia jau dabar ir pradėti buto 
ieškojimą. Paskutiniu laiku Jūrate dažnai sekdavo 
motinos veidą ir gėrėdavosi motinos gyvenimo meile. 
Kažkokiu paslaptingu būdu ji prisitaikydavo prie 
esamų aplinkybių, išnaudodavo geras progas ir niekad 
i lgai nesigrauždavo dėl neįvykusių svajonių. 
Kasdienybė jos neslėgė, praeitis nekankino, lygūs ir 
dar gražūs jos bruožai visad buvo pilni saulės. Kad aš 
taip galėčiau! — galvojo duktė. — Kiekvieną rytą pra
dėti gyvenimą iš naujo! Bet jos gyslose tekėjo sunkus 
tėvo kraujas. 

Sekantis rytas, tačiau, nešė su savimi daug naujų 
įvykių, apie kuriuos nieko nekalbėjo jo brėkštantis 
dangus. Tai buvo jų grįžimo j Austriją rytas. Valius 
kėlėsi pirmutinis. J ū r a irgi jau bandė rengti te-
besnaudžiančią mergytę. Ankstyvą valandą turėjo 
užvažiuoti Mindaugo įprašytas jo draugas daktaras, 
vykstąs su reikalais karišku automobiliu į Lindau ir 
Bludenzą, o ten iš ligoninės juos turėjo perimti kažkoks 
pasveikęs valdžios atstovas, vykstąs į Innsbrucką. Tuo 
būdu kelionė buvo suplanuota lengvai ir nenuobodžiai. 
Susisiekimas traukiniais buvo dar labai nepatogus, 
gera buvo turėti draugų ( B u g d a u g i a u ) 

v 
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BOSTONO ŽINIOS 
VASARIO 16-SIOS 

MINĖJIMAS BOSTONE 

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 73-čiai sukakčiai 
paminėti renginiai vyko beveik 

<j savaitę. 
Pagrindinis įvyko vasario 10, 

sekmadieni, reikšmingai suta
pęs -u Lietuvoje praėjusia 
gyventojų apklausa. Šventė 
prasidėjo iškilmingomis pa
maldomis Sv. Petro bažnyčios 
koplyčioje So. Bostone. Klebono 
kun. A. Kontauto invokacija 
-ustiprino tikėjimą ir viltį 
\ įsario 16 amžinumu. 

Po pamaldų Lietuvių Piliečių 
klube vyko iškilmingas minė
jimas, organizuotas Amerikos 
Lietuvių Tarybos Bostono sky
riaus. Erdvi salė vos talpino 
dalyvius. Minėjimo organiza
torius Gintaras Čepas dalyvius 
įžanginiame žodyje pabrėžė 
didžią Vasario 16 reikšmę šiame 
dramatinių įvykių laike. Stovin
čia ovacija susirinkusieji sutiko 
S Lietuvos gautą žinią, kad 

daugiau 90 nuošimčių balsuo
tojų pasisakė už nepriklausomą, 
demokratinę respubliką. Bosto
no meras Raymond Flynn. daž
nas lietuviškų renginių svečias 
ir dalyvis sveikinimo kalboje 
išreiškė tvir tą palaikymą 
teisėtų Baltijos valstybių nepri
klausomybės siekių. Prelegen
tas Vytas Maciūnas iš Philadel-
phijos savo kalboje pažymėjo 
konkrečius būdus Lietuvai at
gauti nepriklausomybę dabar-

sąlygose. Minėjimo metu 
buvo pagerbti Bostone gyvenan-

Lietuvos savanoriai: St. 
» Griežė. J. Liutkonis ir St. Sant

varas Giliai susikaupus tylos 
minute, palydėta lietuviškų 
>rgani7.acijų atstovų procesija, 
nešina plakatais su sausio 13 
žuvusiųjų vardais ir gimimo 
datomis. Priimta rezoliucija, 
paruošta Jaunimo sąjungos. 
Šventinę programą atliko solis
tė Marytė Bizinkauskaitė-Bil-

;nė, Bostono lituanistinės 
^mokyklom choras ir šokių ratelis 
' b e i ..Sambūrio" tautinių šokių 

šokėjai, vadovaujami Rūtos 
' Mickūnienės. Akademinę ir 

meninę programas grakščiai 
apjungė ir pravedė Irena Kve-
ragaiiė. 

Tuo pačiu laiku kitoje salėje 
vyko-Jaunimo minėjimas, orga
nizuotas Bostono lituanistinės 
mokyklos, skautų.-čių ir „Sam
būrio". Mokykla pravedė maisto 
ir mokykliniu reikmenų rink
liavą Lietuvos vaikams. Iškil
mingo minėjimo metu aukų 
ijauta daug iau 3.500 dol. 

Malonu, kad TV nufilmavo 
mūsų šventę. įrašydami ir ke-
k-to dalyviu pas i sakymus . 
Džiugu buvo per vakaro žinias 
išgyventi praėjusios dienos 
akimirkas, atpažinti televizijos 
ekrane pažįstamus veidus, ma
tyti tautiškai apsirengusius 
-"kančius vaikus. Svarbiausia 
tai, jog mūsų dabartinį rūpestį 
;r šventini džiaugsmą galėjo pla
čiai išvysti ABC, NBC. CBS 
kanalų TV žiūrovai. 

Kiti rengina i 

Vasario 15 d.. 10:30 vai. ryto 
įvyko minėjimas Massachusetts 
State House ir buvo pakelta Lie
tuvos vėliava. Apie vidurdienį 
h\]\<> pakelta Lietuvos vėliava ir 
prie Bostono City Hali. Buvo 
sugiedota JAV ir Lietuvos him
nai. Bostono meras Raymond 
Kivnn pristatė proklamaciją 
Amerikos vyriausybei. 

Vakar*' įvyko ALIAS Bostono 

skyr i aus i šk i lmingas 
s u s i r i n k i m a s inž. Vytauto 
Žiaagros ir jo žmonos Liudos 
namuose. Bostono inžinierių ir 
architektų sąjungos skyrius, 
kurios pirmininkas inž. Leonas 
Bernotas, pasižymi energinga 
veikla ir noriai susirenka 4-5 
kartus į metus išklausyti spe
cifinius pranešimus, padiskuoti 
ir pabendraut i . Pastaruoju 
laiku prelegentai dažnai būna 
atvykę iš Lietuvos specialistai: 
inž in ie r ia i , ekonomistai , 
chemikai bei kt. Be abejo, 
didelis domėjimasis Lietuvos 
ūkio. ekonomikos ir mokslo pa
siekimais, norint efektyviau ir 
sparčiau visų struktūrų reor
ganizaciją įvykdyti, padaro 
s u s i r i n k i m u s ak tua l ia i s , 
sukelia {domias diskusijas ir 
įvairių problemų sprendimų 
ieškojimą. Vasario 16 minėjimai 
savo turiniu visada skiriasi nuo 
įprastinių susirinkimų. Šių 
metų sausio tragiškų įvykių fo
ne 38 dalyviai išklausė Laimos 
Karosienės iš Harfordo asme
niškus įspūdžius apie sausio 13 
Vilniuje. Visus jaudino Daivos 
Kezienės paruošta vaizdajuoste 
„Kruvinasis sekmadienis". Jau
dinančiai skambėjo Tėvynės 
vaizdų ir žodžių montažas, per
pintas skaidrių ir J. Aisčio, B. 
Brazdžionio ir V. Kazoko 
e i lė rašč ia i s . Šiuolaikinių 
„Pilėnų" balsu nuskambėjo 
įrašyti paskutiniai Lietuvos 
Radijo į eterį žodžiai: „Lietuvos 
Respublika gyva, mes čia, mes 

— Lietuvos Radijas..." Pasibai
gus programai, ilgai dar tęsėsi 
pokalbiai ir vaišės. Minėjimo 
metu surinkta 4.200 dol. aukų. 

Vasario 16 d., šeštadienį Park 
Plaza Hotel. Bostone, įvyko 
kasmetinė Tarptautinė šventė 
— International Fair. Lietuvių 
vaišių stalą organizavo Bostono 
lituanistinės mokyklos direkto
rė Daiva Matulionytė-De SaPa-
reira. Pasitelkus mokinius bei 
jų tėvelius, buvo paruošta 
lietuviškų gardumynų, kuriais 
buvo galima prekiauti ir parek
lamuoti lietuviškus valgius bei 
stalo papročius. 

L. Žiaugrienė 
P O E Z I J O S REČTALIS 

Aktores Nijolės Martinaitytės 
poezijos rečitalis, skiriamas 
prieš metus Vilniuje mirusios 
Janinos Degutytės '1928-1990) 
kūrybai.įvyks kovo 10 d., sek
madienį. 3 vai. p.p. Rengia 
lietuvių tautodailės instituto 
skyrius. Apie poetę kalbės Zita 
Krukonienė. 

KNYGOS SUTIKTUVĖS 

Kultūrinės popietės metu. 
kovo 10 dieną, turėsime retą 
proga išgirsti Birutę Vaitkū-
naitę-Nagienę, iš Montrealio. Ji 
supažindins su Vytauto Alek
sandro Jonyno „Anastazija 
Tamošaitienė" knyga, pasiro
džiusia 1990 m '188 puslapiai. 
161 reprodukcijos. 65 spalvotos. 
Romuvos leidykla, Kanada). 
Rengia LTI skyrius. 

(s.s.> 

PASKAITA APIE 
RADIACIJA 

Dr. Leonas Grinius. Vilniaus 
universiteto biochemijos profe 
šorius, dabar dirbantis M.LT. 
biologijos departamente, ir dr. 
Edvvardas Kaminskas, assoc. 
profesorius Harvardo medicinos 
kolegijoje, vasario 9 dieną 
kalbėjo Atominės Radiacijos 
studijų centro rengtame lėšų 
telkimo susirinkime. Abu pre

legentai kalbėjo apie Ignalinos 
atominę jėgainę, naudodami 
apie 40 minučių trukmes vaiz
dajuostę, pagamintą Lietuvoje. 
Ekrane buvo rodoma masiniai 
lietuvių mit ingai , siekiant 
blokuoti trečio ir ketvir to 
reaktorių statybą. Dr. Leonas 
Grinius perdavė informacines 
žinias, nes jis asmeniškai tuose 
mitinguose dalyvavo. Paskaitos 
— pašnekesio laiku vyko klausi
mai ir atsakymai ryšium su Ig
nalinos a tominės jėga inės 
statyba ir atomine radiacija. 

Ignalina yra Černobylio tipo 
atominė jėgainė. 1986 metų 
pavasarį įvykusi katastrofa 
Černobylio atominėje elektri
nėje, išmestomis į orą radioakty
viomis medžiagomis palietė visa 
Europą, o jaunas Ukrainos 
energetikų miestas Pirpetė 
maždaug 60 km nuo Černo
bylio) liko mirusiu miestu. Jei 
panaši katastrofa įvyktų Igna
linoje, kas l iktų iš mūsų 
Lietuvėlės? 

Atominės radiacijos studijų 
centro įstaiga yra Cambridge. 
Mass. 

Vasario 9 d. susirinkimo 
kvietime pažymėta, kad tarp 
kitų tikslų bus siunčiama ra
diacijos matuoklė (rnonitor* 
Lietuvos piliečiams, gyvenan
tiems netoli Ignalinos atominės 
jėgainės. 

Susirinkimo atidaryme orga
nizacijos prezidentas Murray 
Watnick.M.D.. pažymėjo, kad 
organizacija yra nepriklausoma. 

NEVY JERSEY, NEVV YORK - „L ie tuvos Ats iminimai ' , 
sekmad ien ia i s nuo 2 iki 3 v. p.p. Is Seton HaH Univarsi 
t e to stoties, 89.5 FM banga. „Muslc of Lithuania" pro
gramos, vedamos anglų kalba, I i tos pačios stottas, 
ta ip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 Ik i 2 v. p.p. Dr. 
J. J . Stukas — direktorius, 234 Sunllt Dr . , VVatchung. 
M. J . 07060 . Tel 201-753-5636. 

nes iek ian t i pelno. įvair ių 
discipl inų grupe te ik iant i 
tikslią informacijy aP i e radiaci
jos poveikį. J is pažymėjo, kad 
nors mažai žinoma apie ilgalai
kės radiacijo- poveikio 
pasekmes, bet tikrai žinoma, 
kad radiacijos poveikis neat
šauk iamas (irreversible) ir 
vyksta ateities generacijų genų 
pažeidimas. 

Susirinkimas vvko Thomas 
Cottle, M.D., namuose, daly
vaujant 29 asmenims, jų tarpe 
9 lietuviai. 

Prieš programą vyko dalyvių 
susipažinimas prie vyno, kavos 
ir užkandžių stale 

Būtų gerai, jei kas organi
zuotų tokios programos pakar
tojimą platesniai l ie tuvių 
visuomenei. 

V.K. 

RENGIMAI 

Kovo 3 d. - Kaziuko mugė 
Lietuvių Piliečiu klubo patal
pose. 

Kovo 10 d. — Kultūrinė po
pietė 3 vai. p.p. Lietuvių klubo 
III aukšto salėje. Programoje Ni
jolė Martinaityte ir Birutė 
Vaitkūnaitė-Nagienė. Rengia 
lietuvių Tautodailės instituto 
skyrius. 

K o v o 24 d. - Sol. Lilijos 
Šukytės koncertas, akomp. dr. 
Vyteniui Vasyliūnui. 3 vai. p.p. 
First & Second Church salėje 
rengia Naujosios Anglijos Baltų 
draugija. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Philadelphia, Pa. 

MEDICININĖ PAGALBA 
LIETUVA 

Jau dešimt mėnesių, kai 
Philadelphijoje nenutrūkstamai 
yra vykdomas vaistų ir medici
ninės pagalbos Lietuvai pro
jektas. Šio projekto vadovai 
Renata Kučienė ir Algis Danta 
nenuilstamai dirba, telkdami 
lėšas medikamentams. Iki šiol 
iš Philadelphijos visuomenės su
rinkta 5,700 dolerių. Taip pat 
yra kreipiamasi į įvairias vais
t ines , vais tų kompani jas , 
gydytojus, prašant paaukoti Lie
tuvai medicininių įrengimų, 
gydymo priemonių, medika
mentų. Medicininės pagalbos 
siuntos iš Philadelphijos yra 
pastoviai persiunčiamos į New 
Yorką Medicininės Šalpos 
komitetui. Iš ten konteineriais 
iškeliauja į Lietuvą. 

R. Kučienės ir A. Dantos 
energingos veiklos ir rūpestingo 
filadelfiečių dosnumo dėka šis 
projektas sėkmingai tęsiasi. 
Šitaip sutelkę pastangas ir jėgas 
mes visi ir kiekvienas tampame 
pajėgūs padėti savo tautiečiams 
Lietuvoje. 

Ra imonda Rukš ienė 
Philadelphia 

CLASSIFIED GUIDE 

PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE 

LIETUVIŠKO KINO FESTIVALIS 
„UŽ NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ" 

Programoje: Geriausi Lietuvos Kino Studijos paskutiniųjų metų filmai; kūry
biniai susitikimai su žymiais Lietuvos kino meno veikėjais, autoriais, 
režisieriais. 

SUGRĮŽIMAS 

Jaudinanti Sibiro kankinių istorija. Filme 
pasakojama apie nelaimes, badą, žmonių 
kančias, žudymus, kuriuos teko patirti 
400,000 lietuvių, 1941-1953 m. ištremtų 
į Sibirą. 

DOSJĖ (BYLA) 

Filme, kaip teismo byloje, parodyti nuo
sto l ia i L ietuvos Respubl ika i ir jos 
piliečiams, patirti sovietinėje okupacijoje, 
pradedant 1940 m., kai į Rusiją buvo 
išvežtas Lietuvos auksas, pinigai bei kitas 
turtas, ir baigiant 1990 m. ekonomine 
blokada. 

R O M A S KALANTA 

1972 m. gegužy susidegino devyniolik
metis Romas Kalanta. Tai buvo pirmoji 
tautinio protesto akcija visuotinės baimės 
metais. Filmas pasakoja apie jauną lietu
vių tautos didvyrį. 

DAR SYKĮ — LIETUVA 

Filmas pasakoja Lietuvos psichologinio, 
tautinio ir valstybinio atgimimo istoriją, 
supažindina su pagrindiniais politiniais, 
dvasiniais ir religiniais Lietuvos atgimimo 
ve ikė ja i s . F i lmą sudaro 4 da lys : 
Respublika, Sąjūdis, Auka, Visi kartu. 

VAIKAI IŠ HOTEUO „AMERIKA" 

Vaidybinis filmas, pasakojantis apie KGB 
persekiojimus, nukreiptus prieš jaunąją 
kartą, protestuojančią prieš smurtą ir 
terorą. Veiksmas vyksta Kaune. 

Filmas dalyvaus tarptautiniame festivaly
je, Berlyne š.m. vasario mėn. 

BILIETAS Į TAJ-MAHAL 

Vaidybinis filmas pasakojantis, kaip net 
fizinė mirtis negali sunaikinti žmogaus 
svajonių sudėtingais pokario metais 
Lietuvoje. 

MOTERIS IR JOS KETURI VYRAI 

Vaidybinis filmas, tarptautinio festivalio 
laureatas. Veiksmas vyksta Lietuvos 
pajūryje. 19 a 

Visi filmai bus demonstruojami plačiaformatiniame ekrane, „sub-titles" 
anglų kalba, todėl pasikvieskime visus, kuriuos domina Lietuvos istorija, 
jos kultūra, tautos nepriklausomybės kova. 

Festivalio vakarai vyks: 

BALTIMORĖJE 
kovo 1 d 
Lietuvių namai 
Inf (301) 242-5589 

BOSTONE 
kovo 9 d 
Lietuvių namai 
Inf: (617)269-9058 

(617) 269-4455 

MONTREALYJE 
Kovo 13-14 d. 
Inf (514)767-8779 

KLEVELANDE 
kovo 2-3 d 
Dievo Motinos parapijos salėje 

FILADELFIJOJE 
kovo 10 d 
Lietuvių namai 
Int.: (215)938-0783 
TORONTE 
kovo 15-16 d 
•»*f.: (418)769-1286 
Lietuvių namai 
Prisikėlimo parapijos salėje 

NIUJORKE 
kovo 8 d. 
Kultūros židinys 
Inf: (706) 441-1131 

ČIKAGOJE 
kovo 22-24 d. 
Pasaulio Lietuvių centre 
Inf.: (706) 257-8787 
Jaunimo centre 
Inf.: (312) 776-7500 

HAMILTONE 
kovo 20 d. 
Inf.: (416) 529-8503 

Oal| Ustlvallo 144H numatoma skirti išimoms netekusioms tavų, sūnų, dukrų ginant 
Uatuvos laisvę Kruvinąjį sekmadlenĮ. 

JAV LB Kultūros Taryba 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
( 708 )425 -7161 

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 

For sale b y bui lder 
New home, Lemont area. 

31 E. VVend 
Call for detai ls, 

tel 708-563-0065 

FOR RENT 

Pasaulio Uetuvlų centre Išnuo
mojamas 2 mieg. 2 vonių patogus 
butas Informacijai skambinkite: 
708-257-8787 

Išnuomojamas 3 k a m b . 1 mieg. 
butas p i rmam aukšte. Su šiluma, 
virykla ir šaldytuvu. Marquette Pk 
apyl. 

T e l . 7 0 8 - 6 3 9 - 9 1 5 3 

FOR RENT 
Br ighton Park 3 r o o m s Com-
pletely furnished heat. gas includ-
ed $385.00 

Cal l : 1 -708 -448 -7097 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
100/0—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

FRANK Z A P O L I S 
3208V2 W e s t 95 th Stret 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

Dear Birth Mother: 

My husband I are a happrty mamed cou-
ple who can never have a child of our 
own My husband is of Lithuanian des-
cent We are very stable and vvould give 
your child all ihe love m our hearts lt 
you are pregnant A conslderlng 
•doptton, please call us All legai and 
medical expenses paid.Therese & 
Mike 708-795-9765. 

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 lietuviškai 

REAL ESTATE 

LB 
' — » J 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie A ve.. 
Chicago, IL 60628 

( 3 1 2 ) 7 7 8 - 2 2 3 3 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

L a 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 . Vel 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 r b a 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 3 Pu'aski Rd. , 
Chicago, IL 60629 

MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Reaitor 
Irena Bllnstrublenė. 

Reaitor Assoc 
Nuosavybių pardavimas income Tax 

5953 S. Kedzie Ava. 
Tai. 436-7878 

H E L P VVANTEū 

• BANO'JETS COOKS 
• KITCHEN HELP 

Part time weekends 
708-442-6969 

Pas Ue t . centro admin. Lemon-
te ieško virėjos-šeimlninkės. 
Smulkesnei inf kreipkitės \ cent ro 
administrci įą; tel. 7 0 8 - 2 5 7 - 8 7 8 7 

MACHINE OPERATOR 
Chicago Mfb Co needs expd mailing bag 
maerune operatore 3 yrs mm exp w/p»astic cof-
rugated or printirg mfg exp Vust be guaMied 
to set up & main'.am «>quipm9n> Fc m'ervievir 
call Jonnat312-M5-1818. b«l»9AM. Nooo 
All sh'fts availaCHe Mus ręad. wnM « spea* 
FLUENT Enghsh 

IEŠKO DARBO 

Moteris ieško 
bet kokio darbo. 

T e l . 312-927-0783 

Lietuvoje parduodami automobiliai-
Lada 2106 - $4.200. Lada 2107 -
$4.300. Lada 2108 - $4,300. Lad* 
2109 — $4.500 Automobiliai nauji su 
garantija Pristatome dcle'ius Lietuvo 
je Jūsų giminėms už dešimtą procentą 
Keičiame aukštu santykiu dolerius į 
rublius, vienas doleris one dvidešimt 
rublių. Atsiskaitymas tik po paslaugų 
suteikimo Skambinti: (708)430-0030 

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

Turiu Chicngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir saži 
nmgai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

*
^ay^ ~^tr ^aiy ^aW ^aa^ ^a»< "^a*< ^aa^ "*^L^ - i l r ">^ 
^^^ ^į* ^^T* "^i* ^ ^ ^ ^^^ ^^^ ^^i ^^n" ^^^ ^^^* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ANTRAS KAIMAS: VEIOAI IR 
TEKSTAI — stambi knyga su 
daugelio autorių straipsniais, 
humoristiniais ir satyriniais 
škicais, atsiliepimu ištrauko
mis, penkiais šimtais ilius
tracijų, gražiai išleista Am. 
Lietuvių Bibliotekos leidyklos 
(Lithuanian Library Press). 

Kaina su persiuntimu $22 00 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicaoo. IL 60629 

Illinois gyventojai mok.i $24.00 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, FL 
ATŠVĘSTA VASARIO 16-JI 

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 73-sios metinės Lie
tuvių klubo iniciatyva paminė
tos klubo salėje vasario 16 d. 
Minėjimą pradėjo ir jam vado
vavo klubo pirm. A. Gudonis. 
Įnešus šaulių kuopų ir Vyčių 
vėliavas, sugiedota JAV ir 
Lietuvos himnai, vadovaujant 
A. Koverai . Savanor i s — 
kūrėjas B. Daukantas uždegė 
simbolišką laisvės žvakę. Invo-
kaciją sukalbėjo čia viešįs vysk. 
A. Deksnys. Susikaupimo minu
te pagerbti žuvsieji dėl Lietuvos 
laisvės. Vasario 16 nepr. paskel
bimo aktą perskaitė A. Bobe-
lytė, o Floridos gubernatoriaus 
proklamaciją — A. Gudonis. 
Žodžiu šiltai pasveikino vietos 
lietuvių atstovas. Ilgoką kongr. 
Bill Young sveikinimą lietu
viams perskai tė atvykęs į 
minėjimą jo atstovas. 

Minėjime buvęs Sibiro kanki
nys prof. V. Skuodis kruopščiai 
paruoštoje kalboje padarė išsa
mią kovos už Lietuvos laisvę 
apžvalgą, p radedan t 1940 
metais, suskirstęs ją j 8 kovos 
periodus, kiekvieną smulkiau 
apibūdindamas. Visuose išvar
dintuose kovos už Lietuvos 
laisvę perioduose kalbėtojas 
išskyrė 4 paskutinio laikotarpio 
kovos etapus ir juos nusakė. 

Po kruvinojo sekmadienio pra
sidėjo naujas kovos už laisvę 
tarpsnis. Sausio 13 d. Lietuvos 
laisvės kovotojų pralietas už 
laisvę kraujas pažadino pasau
lio sąžinę; Lietuva pradėjo su
laukti daugiau moralinės bei 
politinės paramos, o Sovietų S-
ga ir pats Gorbačiovas — pa
smerkimo ir kai kurių sankcijų. 
Sovietų Sąjungoje įvairiose vie
tovėse vyko didžiulės demons-

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

LITERATŪROS 
PREMIJA 

JAV LB Kultūros taryba 1990 
metų Lietuvių Bendruomenės 
Literatūros premiją skirs už 
1968, 1989 ar 1990 metais 
išleistą grožinę kūrybą ar 
rankraštį. 

Rankraščius iki kovo 20 die
nos prašome siųsti Kultūros 
tarybos pirm. D. Kučėnienei, 
6621 S. Troy St., Chicago IL, 
60629. Už pašte užkliuvusias ar 
dingusias s iuntas Kultūros 
taryba neatsako. 

Literatūros premijai skirti 
vertinimo komisiją sudaro: dr. 
V. Keler t ienė , A. Nyka-
Niliūnas ir dr. R. Šilbajoris. 
Premija bus įteikta per JAV LB 
Kultūros t a rybos premijų 
šventę 1991 m. gegužes 18 d. Ji 
vyks Lietuvių Muzikos šventės 
renginių rėmuose. 

traciios, užjaučiant Lietuvą ir 
solidarizuojant su ja. Auga so-
vietijoje priešingos komunis
tinei sistemai jėgos ir ekono
minė padėtis nebepataisoma. 
Įvertino šiuolaikinį Lietuvos 
jaunimą, užsidegusį dėl Lietu
vos laisvės. Lietuva jau pra
radusi baimės jausmą. Vasario 
11 visuotina Lietuvos nepri
klausomybės apklausa — plebis
citas atbukino priešo ginklus. 
JAV spaudos informacijos 
didelis Lietuvai laimėjimas. 
Turėsianti pagaliau ir Maskva 
pripažinti Lietuvos nepriklau
somybę. Prof. V. Skuodis baigė 
įdomią kovų už laisvę komunis
tinėje okupacijoje apžvalgą, 
užtrukusią 45 minutes, tar
damas, kad esame Lietuvos 
nepriklausomybės išvakarėse. 

Klausytojai gausiais plojimais 
^ėlrnin nreleerentui. Išreiškė jam 
P „ ! k 4 i r k l u b o Pirmininkas A. 
Gudonis. 

Meninėje dalyje Pusdešrio gi
liai religinės minties eilėraštį 
„Aštuntoji tvėrimo diena" įspū
dingai padeklamavo Teklė 
Sakonienė. 

Klubo choras, vadovaujamas 
P. Armono, akompanuojant R. 
Ditkienei, nuotaikingai padai
navo: 1. ,,Oi toli, toli" — ž. J. 
Mikuckio, St. Gailevičius, 2. 
„Einu per žemę" — A. Bražins
kas, 3. „Savanorių maršas" — 
muz. Paulauskas, 4. „Parveski, 
Viešpatie" — ž. P. Jurkaus, J. 
Strolia, 5. „Tautiškoji daina" — 
ž. Maironio, Česlovas 
Sasnauskas. 

Po to buvo priimta daugiau 
negu 500 dalyvaujančių minė
jime vardu, LB paruošta re
zoliucija, kuri bus pasiųsta 
prezidentui G. Bush, visiems 
Floridos k o n g r e s m a n a m s , 
dviem sena to r i ams , S t a t e 
departamento sekretoriui, Lie
tuvos atstovui Lozoraičiui ir 
Lietuvos prezidentui Vytautui 
Landsbergiui. 

Minėjime ir po to dar sekma
dienį buvo renkamos aukos 
mūsų ve iksn iams , kur ių 
suaukota 21,745 paskirstyti: 
Lietuvių Bendruomenei 11,954, 
Tautos Fondui 6,303 ir Altai 
3,848. Tikimasi, kad aukos 
veiksniams gali padidėti nes jos 
dar priimamos. 

Pabaigoje pirm. A. Gudonis, 
išvardindamas šio minėjimo 
atl ikėjus, j iems ir gaus ia i 
publikai už atsilankymą bei 
aukas nuoširdžiai padėkojo. 
Minėjimas ba ig tas visiems 
sugiedant „Lietuva brangi". 

Sekmadienį, vasario 17 d. 
buvo šios šventės tąsa Šv. Var
do bažnyčioje. Mišias užprašė 
Lietuvių klubas, kurios buvo 
aukojamos už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės. Vysk. A. 
Deksnys pasakė šiai šventei 
pritaikytą pamokslą. Bažnyčioje 
giedojo klubo choras, vad. P. Ar
mono, vargonavo V. Kerbelis. 
Vyčiai ir abi šaulių kuopos da
lyvavo su vėliavomis. Po Mišių 
sugiedota Lietuvos himnas. 
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Vasario 16 minėjimas Havajuose. Iš kairės: E. Aglinskienė. kongr. P. Mink vyras, trečios kartos 
Amerikos lietuvis, kongr. Patsy Mink. iš Lietuvos atvykęs S. Kašauskas ir dr. A. Aglinskas. 

Ryšium su vasario 16 d. švente. 
privačia Viktorijos Jacobson ini
ciatyva, vasario 10 d. buvo 
laikomos šv. Mišios už Lietuvą 
Šv. Jono bažnyčioje amerikie
čiams skirtu laiku. Draug su tos 
bažnyčios parapiečiais dalyvavo 
ir daug lietuvių maldininkais 
perpildytoje bažnyčioje. Šv. 
Mišias atnašavo ir pamokslą 
angliškai pasakė svečias iš 
Chicagos kun. J. Kuzinskas. 
Pamaldų metu giedojo Lietuvių 
klubo choras, vad. P. Armono ir 
sol. Algirdas Brazis, vargonuo
j an t parapijos vargoninkui. 
Lietuvės dėvėjo tautinius drabu
žius. 

Žinoma visuomenininke Ale
na D e v e n i e n ė G r i g a i t i e n ė , 
Vasario 16 akto signataro J. 
Vileišio duktė, pagal šeimos tra
dicija, pagerbdama savo tėvą 
vasario 17 d. susikvietę pas 
save gausų skaičių ne tik vietos 
lietuvių, bet ir žymūnų svečių: 
vysk. A. Deksnį, prof. Vyt. 
Skuodį, dr. J. Girnių ir jo žmoną 
ir eilę kitų. Šeimininkė Alena 
tarė jautrų žodelį, kurį baigė ne 
tik džiaugdamasi šia švente, bet 
ir viltingai žvelgdama į ateitį. 

TURĖKIME VILTIES IR 
RYŽTO 

Gyvenimas kartais patvarko 
žmonių kelius taip. kaip jam 
atrodo tinkamiau. 

Mielo bičiulio Alekso Laurai
čio pakviestas atvykau Chica-
gon gruodžio pabaigoje, kai 
parlamentui buvo numatytos 
atostogos. Maniau, po mėnesio 
grįšiu namo. tačiau Lietuvoje 
atsitiko tragiški dalykai, ir aš. 
pas i t a rę s su kolegomis, 
užtrukau Amerikoje ilgėliau, 
savo kukliomis pastangomis 
prisidėdamas prie mūsų Laisves 
reikalo. 

Turėjau daugiau kaip 70 susi
tikimų su Amerikos spaudos, 
radijo, televizijos žurnalistais, 
senatoriais, kongresmanais, 
politikais, dalyvavau demonst
racijose. Neišnaudoti per mano 
kuklų asrner.j reiškiamą dėmesį 
kenčiančiai Lietuvai būtų buvę 
neišmintinga. Amerikoje aš 
buvau vienintelis parlamento 
narys, tiesa, kelioms dienoms į 
Washintrtoną buvo atvykęs B. 
Kuzmickas. 

Grįždamas namo, aš noriu pa 
Pabėrė čia po žiupsnelį panašių reikšti didžiausią padėką ir pa-
minčių dr. K. Bobelis, prof. V. 
Skuodis bei kiti ir patriotinėj 
nuotaikoj visi pabendravo. 

K. Gmž. 

LĖKTUVŲ KONTROLĖ 
ELGINE 

Nuspręsta Elgine įsteigti susi
siekimo kontrolės punktą. Tai 
90 mil. dol. kainuosiantis avia
cijos projektas, bet reikalingas 
plečiantis lėktuvų susisiekimui. 
Lėktuvų kontrolės punktas 
O ' H a r e darosi nebepakan
kamas. Įrengimus numatoma 
užbaigti 1996 m. ir tada O'Hare 
lėktuvų judėjimas bus daug 
sklandesnis. 

garbą mano įvair ius susi
tikimu? rengusiems tautiečiams 
Chicagoje, Los Angeles, Las 
Vegas. Havajuose. Bandyčiau 
išvardint: mielas pavardes, jų 
būtų be galo daug, neduokdie, 
ką nors nepaminėsiu!... Mieli ir 

£^3 midkind Tedarai 
^ ^ ^ ^ ^ 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 

A.tA. 
MARIJONAS PLIUŠKEVIČIUS 

Gyveno Chicagoje. Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. vasario 19 d., sulaukęs 70 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Andrius su šeima ir 

kiti giminės Lietuvoje. 
Priklausė Lietuvių Fondui ir BALF'ui. 

Kūnas pašarvotas trečiadieni, vasario 27 d. nuo. 3 iki 9 v. v. 
(rudas-Daimid koplyčioje. 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 28 d. Iš koplyčios 
9 vai ryto bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 

ionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
:rtuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnus ir giminės. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

FSEE 
(708) 598-9400 

LENOER 

A.tA. 
ALBERTUI L. ZAKARKAI 

miras, žmonai JULIJAI, dukroms RITAI, DENISE ir 
MARIJAI DEKSNIENEI su vyru EDVVARD. anūkei 
AVJREJAI DEKSNYTEI. SVAINEI ESTELLE 
ROGERS ir kitiems giminėms reiškia nuoširdžią 
užuojautą ir kar tu liūdi. 

Elena ir Vladas Paliulioniai 
Jadvyga ir Janas Aukščiūnai 

brangūs — lenkiuosi Jums vi
siems sunkiu mūsų Tėvynei 
metu. 

Viešnagės pradžioje Žemaičių 
kultūros draugijos vardu i tur iu 
garbės būti vienu jos atkūrėjų ir 
vadovų Telšiuose) savo gar
b ing iems g e n t a i n i a m s ir 
k i t iems, jauč iant iems prie
lankumą žemaičių didybei, aš 
kalbėjau apie Rainių miškelio 
t ragedi ją — mūsų t a u t o s 
kančios vainiką. Draugija miš
kelyje baigia statyti koplyčią — 
maldos namus pagal arch. J. 
Virako 1942 m. sukurtą pro
jektą. Lėšas paaukojo visos 
Lietuvos žmonės. Paaukojo Rai
niams ir Chicagos lietuviai 
mūsų susitikimų metu Jaunimo 
centre, Lemonte. Ačiū! Pinigus 
parvešiu į Telšius, įteiksiu Rai
nių fondui. Naudodamasis pro
ga, kviečiu visus tautiečius at
vykti į koplyčios atidarymą, 
pašventinimą birželio 24 d., pa
žymint sukakties 50-ąsias me
tines. 

Viltis — mūsų motina. Tikė
kime, kad ji atneša ramybe ir 
taiką savo vaikams ir jų na
mams. Kitaip negali būti, kitos 
išeities. 

S tasys K a š a u s k a s 
Rašytojas, Lietuvos 

Parlamento narys 

A.tA. 
DANUTĖ PETRAUSKAS 
Gyveno Chicagoje, West Lawn apylinkėje. 
Mirė 1991 m. vasario 24 d., sulaukusi 56 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dėde Stasys Šidlauskas ir 

jo žmona Stasė, pusseserė Romualda Capranica, su vyru 
Michael, pusbrolis Vytautas Šidlauskas ir kiti gimines. 

Velionė buvo duktė a.a Elenos ir Juozo Kantautų. 
Kūnas buvo pašarvotas antradieni, vasario 26 d. nuo 4 iki 

9 v.v. Petkus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 27 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėta į Švč. M Marijos Gimimo parapjos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę dėdė, pusseserė, pusbrolis ir kiti gimines. 

Laidotuvių direkt Donald M Petkus. Tel. 312-476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

k a d a t i d a r o naujus la idotuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
Marque t t e Parke 

Kiti S. C. Lack l a ido tuv ių n a m a i : 
11028 Southvvest Hvvy. * Palos Hi l l s 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory H i l l s 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2531 v\e<t 71 st Street 
Chicago. Illinois 60629 

1-G12M76-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 5 0 * Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144r> South ^ t h Avonue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pas iekt i 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
lAVVRENCE C. GASUNAS 
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x Birutė Banai t ienė, Lietu
vių Skaučių seserijos vyriausia 
skautininke, atvyksta iš Bos
tono dalyvauti Chicagos skau
tų,-čių Kaziuko mugėje šį 
sekmadieny kovo 3 d. Mugės 
atidarymas vyks 11:45 vai. ryto 
Jaunimo centre. Atvykimo pro
ga Vyriausia skautininke tu rės 
p a s i t a r i m u s su Chicagos 
skaučių vadovėmis. 

x Korp! Giedros susi r in
k imas bus kovo 3 d., sekma
dienį, 12 vai. Jaunimo centre, 
Pedagoginio instituto kambary
je. Kun. K. Trimakas papasakos 
apie švč. Marijos pasirodymus 
Jugoslavijoje. Visos n a r ė s 
kviečiamos susirinkime daly
vauti. 

x Dar nevė lu , , D r a u g o " 
rengiamo koncer to kovo 17 d. 
reklaminiame programos leidi
nyje dalyvauti. Vienas puslapis 
kainuoja 100 dol.. pusė puslapio 
50 dol. ir puslapio ketvirtadalis 
25 dol. Sveikinimus ar skelbi
mus siųsti .,Draugo" administ
racijai iki kovo 7 d. 

x Vasar io 16-osios šventės 
minėjime paskaitą skaitys prof. 
vytautas Skuodis, o meninę dali 
a t l i k s r a šy t . A p o l i n a r a s 
Bagdonas ir studentė Zita Du-
bauskaitė. Minėjimą ruošia LB 
Marquette Parko apylinkės 
valdyba kovo 2 d., šeštadienį, 3 
vai. p.p. Seklyčioje. Po minėjimo 
vyks susirinkimas, kur bus pri
rinkta dalis valdybos narių, kar
t u bus priimamas ir solidarumo 
mokestis bei aukos Lietuvos gel
bėjimo reikalams. Visus malo
niai kviečia apylinkės valdyba. 

x Muz. Faus tas Strolia pra
ves dainų popietę ketvirtadienį, 
vasario 28 d., 2 val.p.p. Vyres
niųjų Lietuvių centre. Po pro
gramos bus bendri pietūs. Kvie
čiame atsilankyti. 

x J a u n i m o cen t ro me t in i s 
nar ių susirinkimas kviečiamas 
kovo 10 d., sekmadienį. 11 vai. 
ryto mažojoje salėje. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Kviečiami 
ir tie, kurie norėtų nariais tap
t i . 

x V'II-tasis Mokslo ir Kūry
bos simpoziumas įvyks Lietu
voje gegužės 23-30 d. Kviečiame 
visus prisidėti. Išskrendame 
gegužės 20 d. ir grįžtame birže
lio 5 d. Ka ina $1,316 vienam 
asmeniui įskaitant oro susisie
kimą, viešbutį , maistą, ir 
ekskursijas po Lietuvą. Skam
binti: B. Zalatorienei , T r a v e l 
Advisers , 708-524-2244. 

(sk) 

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

Tel . <1-312> 776-5162 
14300 S Bell Rd . Lockport. i i 60441 

Tel (708) 301-4866 
VjUndo^ pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S Kedzie Avenue 

Chicago, ?L 60629 

Tel. (1-312) 776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki 7 va! va* 

Št-štad " v r iki 1 \al d 

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

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

.- ADVOKATAS 

. ALGIRDAS R OSTIS 
201 E. Oflden Ave. . Ste. 18-2 

H i n s d a l e . I I . 60521 
Tel . (708) 325-3157 

Valandos pagal susi tar imą 

x S t a s y s B a r a s , Lietuvių 
Muzikos šventės pirmininkas, 
labai daug laiko skiria Lietuvių 
Muzikos šventės įgyvendinimui. 
Sudarytas platus rengimo komi
t e t a s su daugybe pakomisijų, 
kurios šį plataus masto lietuvių 
renginį tu rės įgyvendinti. 

x Be d o k u m e n t a c i j o s JAV 
Lietuvių Bendruomenės Wa-
s h i n g t o n o b ū s t i n ė n e g a l i 
Valstybės departamentui pri
s ta tyt i mūsų susirūpinimo dėl 
sovietų pašto blokados Lietuvai. 
Nuo praėjusių metų gruodžio 
pabaigos daug iš mūsų negau
n a m e nei la i škų , nei pre
numeratos ar kitaip siunčiamos 
spaudos JAV vyriausybė ir 
Universali Pašto unija tokiam 
sovietų elgesiui re ikš stiprius 
protestus, bet reikia dokumen
taci jos : r e g i s t r u o t o paš to 
n u m e r i ų , l e id in ių pavadi 
n imų, k u r i e n e g a u n a m i ir 
pan. Tam tikslui paruoštas for
mas galima gauti JAV LB įstai
gose ir LB apylinkių valdybose 
Dokumentaciją reikia grąžinti į 
JAV LB įstaigą VVashingtone: 
L i t h u a n i a n - A m e r i c a n Com-
munity, Government Affairs Of
fice, 2060 North 14th Street, 
Suite 108, Arlington, VA 22201 

x „La i svės a tg imimo die
n a " — Lietuvos Respublikos 
nepr ik lausomybės a tkūr imo 
metinių minėjimas Chicagoje 
kovo 11d. ruošiamas šia tvarka. 
1-3 v. p.p. simpoziumas State of 
Illinois pastate; 4-5:30 v.p.p. 
Daley Plazoje ruošiamos de
monstracijos; 7:30 v.v. Etninio 
sol idarumo diena Bismarck 
viešbutyje. Minėjimą organi
zuoja „Li thuanian Hotline" 
Lietuvių visuomenė kviečiama 
visuose a r bent viename šių 
renginių dalyvauti . 

x V a i z d a j u o s t ė , r odan t i 
įvykius Lietuvoje ir Chicagos 
miesto cent re vykusias de
monstraci jas vasar io 16 d., 
daryta Aleksandro Plėnio, bus 
rodoma Šv. Antano parapijos 
salėje. Cicero, IL, šeštadienį, ko
vo 2 d., 6 vai. vak. Sis parapijos 
renginys su užkandžiais yra 
lietuviškų Mišių choro išlai
doms padengti. Visi kviečiami 
pažiūrėti vaizdajuostės, pasivai
šinti ir pasisvečiuoti. 

x Kas p a ė m ė dv i l ietuviš
k a s stalt ieses, sudėtas plastiki
niame maišelyje, po Nepriklau
somybės minė j imo Marijos 
mokykloje, prašau paskambinti 
312-434-4645. 

x A t s iun t ė p o 20 dol . už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
Ona Kasperaitis, Racine, Wisc.. 
Salomėja Skaudienė, Round 
Rock. Tx., Angelė Bliūdžius, Los 
Angeles, Cal., Elena E. Druskis. 
Palos Park, 111., Ju l ius Kazėnas, 
Cleveland, Ohio, Algirdas Man-
vydas. White Lake, Mich., Vin
cas Kazlauskas, Los Angeles, 
Cal. Visiem ta r iame ačiū. 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO P R O D U K T A I 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. r iešutinis sviestas, 2 dėž. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų. 
64 oz. aliejus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. P i lna kaina — 
$100.00 - kreipt is „ŽAIBAS 
9525 S o u t h 79th Ave., Hicko-
r y Hills, 111. 60457, te lefonas 
(708) 430-8090. 

(sfc) 
x G.T. I N T E R N A T I O N A L , 

INC. rašo viet inius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tant iems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi
t ikimą ir persodinimą New 
Yorko bei Washingtono Aero 
uostuose. P rašome kreiptis: 
G . T . I N T E R N A T I O N A L . 
INC. , 9525 S. 79th A \ e . , 
H i c k o r y Hills, IL . Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

x Žurn. Silvija Kučėna i t ė 
Fot i , angliškos spaudos komi
teto pirmininkė, rūpinasi, kad 
Lietuvių Muzikos švente būtų 
profesionaliai i š reklamuota 
angliškose žiniose. Planuojamos 
konferenci jos ir speciali 
reklama apie šventės įvykius 
Chicagos radijui, televizijai bei 
spaudos reporteriams. 

x Margu t i s rengia koncer
tą i r minėjruą kovo 10 d. 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Bus pami
nėta Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo vienerių metų 
sukaktis. Koncertinę programą 
atl iks sol. J ina Varytė ir pianis
tas Povilas Stravinskas. Solistei 
akompanuos Manigirdas Mo-
tekai t is . Visi kviečiami at-

m^ ŽVAIGŽDUTĖ 
^ H ^ M ^ K t e i * * * Įsteigtas L%etw>jxą Mokytojų Sąjungos Chicagos *kyrtaus 

Redaguoja J. Piatas Medžiagą siusti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60829 

silankyti. 

x Susi ta ikymo — Atgailos 
— s a k r a m e n t o pamaldos bus šį 
ketvirtadienį, vasario 28 d., 6:30 
v.v. Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje. Bus galima ir pri
vačiai prieiti išpažinties. Tai 
bus dalis paskutinio rekolekcijų 
vakaro, kurias praveda kun. dr. 
Valdemaras Cukuras. Po šių 
pamaldų bus ir šv. Mišios. Visi 
apylinkių lietuviai kviečiami 
pasinaudoti šia proga atlikti 
velykinę pareigą — sugrįžti į 
pilną draugyste su Dievu. 

niūru] 

Aš buvau demonstracijom Aš turėjau vėliavą. Aš padėjau Lietuvai. Ten buvo 
daug žmonių. 

Piešė R i t a B r a d ū n a i t ė , 
Baltimorės Karal iaus Mindaugo lit. m-los mokinė 

x Kovo 1 d., penktadienį , 
7:30 vai. vakaro Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje Jonas 
Dainauskas skaitys paskaitą 
..Mažosios Lietuvos likimo 
keliai ir Lietuva". Paskaiti
n i n k a s apžvelgs Mažosios 
Lietuvos istoriją, lietuvių isto
rines šaknis šiame krašte, šių 
žemių indėlį i lietuvių kultūrą 
bei kovas dėl nepriklausomybės. 
Jonas Dainauskas ypatingai ap
svarstys šių žemių problemą 
Vokietijos bei Sovietų Sąjungos 
siekimuose. Jis bandys atsakyti 
į labai svarbų klausimą, kokią 
rolę gali suvaidinti Mažoji 
Lietuva Lietuvos respublikos 
planuose. Po paskaitos daili
ninkas Danas Lapkus iš Vil
niaus pasidalins įspūdžiais apie 
šiuolaikinę padėtį Karaliau
čiaus srityje. Bus vaišės. 

x JAV Lietuvių J a u n i m o 
sąjungos Washington, D . C , 
skyrius kar tu su JAV L.J.S. 
c en t ro valdyba ruošia 5 
J a u n i m o sąjungos politinį 
seminarą ir JAV LJS metinį 
suvažiavimą. Seminaras bei 
s u v a ž i a v i m a s įvyks Wa-
shington, D .C, mieste 1991 m. 
balandžio 12-14 dienomis. Susi
domėję jauni profesionalai — 
studentai, išrinkti VII Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongreso 
a t s tova i — dalyvia i bei 
v i suomenė kv ieč iama 
dalyvauti. Jau išsiųsti regist
racijos b l anka i . Anks tyva 
registracija baigiasi kovo 28 d. 
Negrąžinamas užstatas 15 dol. 
Seminaro kaina 50 dol. prieš 
kovo 28 d. Seminaro kaina po 
kovo 28 d. bus 70 dol. Jeigu 
norintys dalyvauti negautų re
gistracijos blankų, tolimesnėm 
žiniom prašoma skambinti Vik
torui Kaufmanui 703-998-8771. 
Dalyvių skaičius bus ribotas. 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
S tankus , tel . (312) 5865959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

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

(sk) 

x PATRIA: didel is išpar
dav imas ! Dauguma prekių su 
207r-40'# nuolaida. Elektroni
ka , gintaras, kristalas, lino au
diniai, lietuviškos muzikos ka 
setės, odos dirbiniai ir kt. PAT
RIA, 2628 W. 71 St. , Chicago, 
t e l . 312-778-2100. Sav. A. ir F. 
Siutai . 

(sk) 

IŠKLAUSYK, DIEVULI 

Rankeles sudėjęs kalbu poterėlį: 
Išklausyk, Dievuli, mane 

mažutėlį! 
Lietuva tėvynė juk negali žūti! 
Kol širdis krūtinėj, iietuviu 

leisk būti. 
Tavo globos prašom už Lietuvos 

šalį, 
Palaimoj globoki, brangus 

Visagali! 
Te lietuvis žino, kur jis gimė, 

augo. 
Tavo kančios kryžius tegul 

šalį saugo! 
Alb. Kašiubienė 

VASARIO 16 IR J O S 
REIKŠMĖ 

Lietuvių tauta daug metų 
kentėjusi rusų priespaudą 
1918 m. vasario 16 d. Vilniuje 
buvo paskelbta nepriklausoma 
valstybe. Susirinkusi Lietuvos 
Taryba, kuriai pirmininkavo dr. 
Jonas Basanavičius, paskelbė 
pasauliui aktą apie Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą su 
sostine Vilniumi. 

Sunkūs buvo pirmiji nepri
klausomos Lietuvos metai, bet 
drąsių savanorių krauju ir 
energingų lietuvių darbu 
Lietuvos gyvenimas pasikeitė ir 
žmonės laimingai gyveno. Jie 
statė namus, kūrė mokyklas, 
puošė miestus gražiais, mo
derniškais pastatais, muziejais. 
Ta laime lietuviams neilgai 
teko džiaugtis, vos dvidešimt 
dvejus metus. Vėl prasidėjo rusų 
komunistų okupacija. 

Vasario Šešioliktoji, didžioji 
laisvų lietuvių šventė, teuždega 
mums visiems, kur i e jos 
nematėm, meilę mūsų broliams 
ir sesėms, kovojantiems už jos 
laisvę, viltį — greičiau tapti vėl 
laisvais, ir visiems ka r tu 
sugrįžusiems iš visų kampelių, 
amžiais gyventi gražioje ir 
laisvoje Lietuvoje. 

Rima Žukauskaitė, 
Buvusi Dariaus Girėno lit. 

m-los mokinė 

TRYS SAVAITĖS 
AŠTUNTAME SKYRIUJE 

Pirmą dieną, kai atėjau į šią 
klasę, aš nežinojau ar man 
patiks, ar ne. Lankydamas šią 
klasę antrą savaitę sužinojau, 
kad bus viskas gerai. Pradžioje 
maniau, kad turėsime tik sėdėti 
ir mokytis iš knygų Dabar mes 
ne visada naudojame knygas, 
mes kalbame ir apie kitus daly
kus. Trečią savaite paaiškėjo, 
kad mokytoja yra ^era. Dabar 
šioje klasėje aš jaučiuos labai 
gerai. 

Adomas Holle, 
Marųuette Parko lit. m-los 

8 sk. mokinys. 

N O R V E G I J A 
(Kalėdų legenda) 

(Tęsinys) 

Vėjas daužės i . Mažu t i s 
laivelis, lyg skiedra šokinėjo tai 
aukštyn, tai žemyn. Vaikas 
visaip stengėsi pasivaryti pir
myn, tačiau priešingas vėjas jį 
atmesdavo atgal prie kranto. 
Sniegas ir bangų putos jam 
lipdė akis. Jis tik girdėjo balsus 
„gelbėkite". Jis darė, ką galėjo, 
kad juos išgelbėtų. Kai j is prisi
artino arčiau skęstančio laivo, 
vienas laivas su išgelbėtais 
žmonėmis grįžo atgal. Švys
telėjus žibintui, jis pamatė, kad 
tai jo tėvo laivas. Pats tėvas, 
nežinodamas į ką jis kalba, 
riktelėjo jam, kad grįžtų atgal. 
Nėra jokios vilties daugiau 
žmonių išgelbėti. Laivas buvo 
sutriuškintas į gabalus. Dideli 
mediniai b a l k i a i maišės i 
aplinkui. Jie galėjo lengvai ap
versti mažą laivelį. 

Kristoporas nieko neatsakė 
tėvui. Jis tik padvigubino savo 
pastangas ir greitai priartėjo 
pre laivo, apie kurį bangos kau
kė, lyg liūtai apstoję briedį. 

Medžio gabalai sudavė jam į 
veidą. Balkis trinktelėjo į jo 
laivelį ir vos nenuskandino. Bet 
jis vis grūdosi dar arčiau, nes 
jam atrodė, kad jis mato žmogų 
ant sudužusio laivo ir girdi 
griaudu balsą. Gerai įsižiūrėjęs 
pamatė vyrą besilaikantį prie 
balkio ir antra ranka belaikantį 
mažą vaikelį. Vyras žibinto 
šviesoje pamatė, kad Kristoporo 
laivelis yra labai mažas, padavė 
jam vaikelį, o pats liko įsikibęs 
balkio. 

Netikėtai didžiulė banga iš 
šono užliejo Kristoporo laivelį. 
Laivelis susvyravo, prisipildė 
iki pusės vandeniu, o irklai 
nulėkė su bangomis tolyn. Kris
toporas paėmė vaikelį nuo lai
velio dugno, kad nepaskęstų 
vandenyje ir laikė jį savo glė
byje. Vėjas pūtė gera kryptimi 
ir nešė laivelį arčiau kranto. 
Bangos mėtė jo laivelį, lyg 
mažutį žaislelį. Tai iškelia jį ant 
keteros viršaus, lyg ant aukšto 
kalno, tai vėl nuleidžia žemyn 
ir taip nuolat. Kristoporas sėdi 
savo laivelyje spausdamas 
mažutėj vaikelį p r ie savo 
krūtinės, o lūpos nuolat karto
ja maldos žodžius į Dievą. 

Štai jau arti Šv. Gvenelpo 
uola. Užsisuka iš šalies apsipu
tojusi banga ir visu žiaurumu 
smogia į mažą laivelį. Laivelis 
apsiverčia. Kr is toporas su 
kūdikiu jau be jokios pagalbos. 

Prispaudęs kūdikėlį viena 
ranka prie savo k r ū t i n ė s , 
antrąja mėgina gelbėtis. Jėgos 
silpsta, apima mintis, kad j au 
reikia žūti. 

(Bus daugiau) 

16-TA VASARIO 

Štai 16-ta Vasario 
Mena žygius mūsų kario. 
Plaka širdys už tėvynę, 
Kurią priešas taip sumynė! 
Vytis-ženklas mūs tėvynės. 
Jį nešiosiu prie krūtinės, 
Prie trispalvės vėliavos, 
Atminimui Lietuvos! 
Rinksis sūnūs mūs tautos, 
Už tėvynę žygin stos! 
Tai į kovą, kas tik gali, 
Laisvės šūkiu už mūs šalį! 

Alb. Kaš iub ienė 

VASARIO 16 M I N Ė J I M A S 
MOKYKLOJE 

V a s a r i o šešiol iktosios 
minėjimas įvyko 1990 metais 
Dariaus Girėno mokykloje. Kai 
atvykome į mokyklą, mokytoja 
Da in ienė , mūsų mokytoja, 
supažindino mus su „Sūkurio" 
šokėjais, kurie yra geriausi 
šokėjai Lietuvoje ir dalyvavo 
mūsų minėjime. 

Tolimesnėje programoje buvo 
klasių pasirodymai, tautiniai 
šokiai ir patriotinės dainos. Visi 
mokiniai labai gražiai pasirodė. 
Didžiausia staigmena buvo 
Nijolės Sadūnaitės atvykimas į 
mūsų mokyklos šventę. J i 
pasakė mums, koks stebuklas, 
kad mes čia kalbame lietu
viškai. Dar didesnis stebuklas, 
kad šiais metais Lietuva gali 
būti laisva. 

Po pasirodymų buvo užkan
džiai ir sav i ta rp io pasi 
kalbėjimai. Buvo labai smagu. 

Rima Žukauska i t ė , 
Buvusi Dariaus Girėno lit. 

m-los mokinė 

VALGYKLOJE 

Alkanas žmogus: — Padavė
jau, žiūrėk į viščiuką, kurį man 
atnešei . Viena koja žymiai 
ilgesnė už antrąją. 

Padavėjas: — Ką jūs galvojate 
daryti, valgyti viščiuką ar šokti 
su juo. 

GALVOSŪKIO NR. 71 
ATSAKYMAS 

Senas vyras, jo sūnus ir 
vaikaitis (anūkas) šaudė antis. 
Pirmieji du buvo du tėvai. An
tras ir trečias buvo du sūnūs. Iš 
viso buvo 3 asmenys: senelis, jo 
sūnus ir sūnaus sūnus (vai
kaitis). 

GALVOSŪKIO NR. 74 
ATSAKYMAI 

Kad nereikėtų, kartoti vėl 
visų prezidentų vardus, čia 
duodami jų eilės numeriai ir 
įvesdinimo į pareigas metai: 1. 
- 1845; 2. - 1849; 3. - 1850; 4. 
- 1853; 5. - 1857; 6. - 1861; 7. 
- 1865; 8. - 1869; 9. - 1877; 
10. — 1881. 

GALVOSŪKIO NR. 75 
ATSAKYMAS 

GALVOSŪKIS NR. 91 
(Žiūrėkite piešinėlius) 

Kurie šių piešinėlių daiktai 
vartojami lietingą dieną. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 92 
(Žiūrėkite piešinėlius) 

Ar visi gyviai šiuose piešinė
liuose yra paukščiai? Jei ne, pa
žymėkite, kurie nėra paukščiai. 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 93 
(Žiūrėkite taškų piešinėlį 

^ 

Taškus sujunkite tiesiomis li
nijomis, kad gautumėte kokią 
nors figūrą. Kokia figūra pasi
darys, priklausys nuo jūsų vaiz
duotės ir meniškų gabumų. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS N R. 94 

Matote su ra šy tus šešis 
skaičius: 12, 9, 3, 6. 3, 1. Ką su 
jais turėsite daryti? Reikės 
sugalvoti aritmetikos veiksmus, 
kad 12 pasikeistų į 9; 9 į 3; 3 į 
6 ; 6 į 3; 3 į 1. Nesunku. Pamė
ginkite. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 95 

Žemiau pažymėtus matus pa
keiskite kitais pavadinimais, 
bet kad būtų ta pati reikšmė. 
Pvz. 5280 pėdų bus viena mylia. 
Už kiekvieną teisingą pa
vadinimą gausite po vieną 
tašką. 

1. 5280 pėdų. 2. 2000 svarų 
(pounds). 3. 1760 jardų (yards). 
4. 1000 metrų. 5. 640 akrų 
(acres). 6. 100 centų (cents). 7. 60 
sekundžių (seconds). 8. 39,37 inčų 
(inches). 9. 27 kubinės pėdos 
(cubic feet). 10. 20 unitų funits). 
11. 16 uncijų (ounces). 

Žiūrėkite brėžinėlį. 

Visus gamta leido laisvus, 
dėlto laisvės j ausmas y ra 
natūralus. Phntas 




