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Nauja Valstybės 
sekretoriaus misija 

Izraelis galįs kalbėtis su kaimynais 
Riyadh, Saudi Arabija. — 

Valstybės departamento sekre
torius James Baker III aptarė 
su Saudi Arabijos vadais poka
rinę padėtį ir pranešė jiems ką 
Washingtonas galvoja spren
džiant Arabų-Izraelio reikalus, 
pasakojo žurnalistams kartu su 
sekretoriumi keliaująs vyresnis 
departamento pareigūnas. 

Pasitarimo metu paaiškėjo, 
jog Saudis nori būti „aktyvus" 
taikos klausimų aptarime tame 
regione, bet minėtasis parei
gūnas atsisakė tai viešai pasaky
ti. Saudi Arabija dalyvausianti 
to regiono saugumo klausimuo
se ir ekonomijos atstatymo 
procedūroje, o ypač sudarant 
pastovią padėtį prie Irako-
Kuwaito sienų. Su karaliumi 
Fahd pasitarimas vyko 2.5 vai., 
kuris amerikiečiams pasakęs, 
jog jie „nelies ašarų, jei Irako 
prezidentas bus nuverstas pačių 
žmonių". 

Kalbėta apie Izraelį 
Pasitarimų metu buvo aptar

tas ir Saudis požiūris į Izraelį, 
tačiau dėl to klausimo jautru
mo, žurnalistams atsisakyta ką 
nors daugiau pasakyti.Tačiau 
buvo nus is ta ty ta mažin t i 
įtampą tarp Izraelio ir jį su
pančių arabų kraštų ir tik tada 
eiti prie taikos pasitarimų. Taip 
pat siekti, kad įvyktų pasitari
mai tarp Izraelio ir pales
tiniečių, kurių galutinis tikslas 
būtų , kad Izraelis sut iktų 
pasitrukti iš 1967 m. užimtų 
kraštų, jei jam būtų garantuotas 
pilnas saugumas iš arabų kraš
tų ir palestiniečių. Pasitarime 
su karaliumi Fahd dalyvavo tik 
du amerikiečiai — sekretorius 
Baker ir planavimo direktorius 
Dennis Ross. 

Nedaryta sprendimų 
Šiuo pasitarimo metu nebuvę 

daroma jokių sprendimų, bet tik 
pasidal inta nuomonėmis ir 
Saudis pastebėjęs, kad šiuo 
metu kiekvienas tur i būti 
įsipareigojęs di rbt i t a ika i 
pas i ek t i . Praeityje Saudis 
padėdavo Amerikos idėjoms 
diplomatiniu būdu, ar šiuo metu 
karalius Fahd angažuosis viešai 
arabų konflikte su Izraeliu, 
amerikiečių oficialūs pareigū
nai atsisakė spėlioti. 

Saudi Arabija buvo pirmoji 

Paprašė važiuoti 
namo 

Varšuva. — Kai buvo panai
kintas Varšuvos paktas, Lenki
jos vyriausybė pradėjo rei
kalauti , kad Sovietai greitai 
išvežtų 50,000 savo kareivių. 
Užsienio reikalų ministeris K. 
Skubiszevvski viešai reikalavo 
išvežti Sovietų dalinius namo ir 
pasiūlė panaikinti tą sutartį, 
kuri suteikia Sovietų Sąjungai 
teisę turėti savo kariuomenę 
Lenkijoje. Lenkai prašo tai 
padaryti iki šių metų galo, bet 
Kremlius sako. kad jie ligi 1994 
metų negali pasitraukti. Lenki
jos vyriausybė sako, jog 1956 m. 
pasirašyta sutartis tarp Lenkijos 
ir Sovietų Sąjungos deklaruoja, 
kad Sovietų daliniai yra ten tik 
laikinai ir kad jie nepažeis 
Lenkijos suverenumo. 

Kremlius pareiškė protestą, 
kad lenkai savo televizijoje rodė 
smurtiškuosius Sovietų dalinių 
veiksmus Vilniuje. Tai kenkia 
geriems kaimynų santykiams. 

Bakerio sustojimo vieta jo 
dešimties dienų kelionėje, į 
kurią įeina vizitai Kuwaite, 
Egip te , Izraelyje, Sirijoje, 
Sovietų Sąjungoje ir Turkijoje. 
.Prieš susitinkant su karaliumi 
Fahd, Bakeris susit iko su 
vyriausiuoju sąjungininkų vadu 
gen. Norman Schwarzkopf, ku
ris nori kaip galima greičiau 
sugrąžinti kareivius namo. 

Galime kalbėtis 
Izraelio ministerio pirmininko 

įstaiga pirmą kartą palankiai 
išsireiškė, kad galėtų susitikti 
ir su keliais arabų kraštais 
padiskutuoti taikos planus. Tai 
galėtų būti ir regioninė taikos 
konferencija, jei ją būtų norima 
tuo pavadinimu pavadinti, pasa
kė Y. Achimeir, ministerio pir
mininko įstaigos direktorius. 
Galėtų vykti pasitarimai tarp 
Izraelio ir vienos arabų vals
tybės arba tarp Izraelio ir ben
dros arabų delegacijos. Bet di
rektorius Achimeir pasakė, kad 
jie mielai norėtų, Amerikos 
dalyvavimo, nes šiuo metu ji 
turi abiejų pasitikėjimą — arabų 
ir Izraelio. Jis dar pridėjo, jog 
toks faktas būtų didelis įvykis 
ir „mes galėtume diskutuoti bet 
kokį pasiūlymą". 

Popiežius prisiminė 
Lietuvą 

New Yorkas, 1991 kovo 12. 
(LIC) — Sekmadienį, kovo 11d. 
išvakarėse, popiežius Jonas 
Pau l iu s II vėl pr i s iminė 
Lietuvą. Jis apie Lietuvą kal
bėjo sekmadienio vidudienį 
„Viešpaties Angelas" maldoj 
Šv. Petro aikštėje gausiai susi
rinkusiems tikintiesiems ir 
Vatikano radijo bangomis į visą 
pasaulį. Vatikano dienraštis 
„Osservatore Romano" vakar 
pirmame puslapyje išspausdino 
popiežiaus žodį su stambia 
antrašte: Šventasis Tėvas per 
„Viešpaties Angelas" maldą 
meldžiasi už Pabaltijo tautą — 
Tebūnie teisingai įgyvendinti 
lietuvių siekiai. Pasak Vatika
no radiją Jonas Paulius II apie 
Lietuvą taip pasakė: 

Praėjusios savaitės pirma
dienį Lietuva i šk i lmingai 
paminėjo savo Globėjo šv. Kazi
miero šventę. Ta proga visa Baž
nyčia dvasia vienijosi su broliais 
lietuviais, meldėsi už šią labai 
brangią tautą. Aš pats kasdieną 
širdimi ir malda esu drauge su 
Lietuva. Apaštalų Sostas visuo
met sekė ir dabar labai atidžiai 
seka lietuvių tautos pasirinktą 
kelią, jos patiriamas kančias, 
tikisi, kad visi lietuvių siekiai 
bus įgyvendinti atsižvelgiant į 
teisingumo dėsnius, remiantis 
socialine santarve ir savitarpio 
pagarba jų teritorijose ribose ir 
tarptautiniu mastu. 

— New Jersey valstijos gu
bernatorius Jim Florio išleido 
viešą pareiškimą, kur iame 
smerk ia Sovietų Sąjungos 
smurtą Lietuvoje ir kreipiasi į 
prez. Bushą, kad tuoj imtųsi 
žygių padėti Pabaltijui atstatyti 
savo nepriklausomybę. 

— Albanijos 35 kareiviai su 
savo ginklais atplaukė į pietinės 
Italijos Otranto uostą ir pasi
prašė politinių pabėgėlių teisių. 
Iki šiol jau maždaug 900 albanų 
per Adrijos jūrą yra pabėgę į 
užsienį. 
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Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės departamento sekretorius James dešinėje. Bakerio kairėje Saudis Užsienio reikalų ministeris ir karaliaus 
A. Baker UI tariasi pirmą kartą po karo su Saudi Arabijos karaliumi Fahd. dešinėje matomo asmens pavarde nepranešama. 

Jau reikalingas ir patriotizmas 
Kremlius neleidžia jam kalbėti 

Maskva. — Vakarinių žinių mų pažeidimas ir Kriminalinis 
„Vremia" programos metu aktas, kuris gali būti bau-
dabar vedama didelė propagan- džiamas. Jei bus nors dalinai 
da už Gorbačiovo referendumą boikotuojami balsavimai, tai 
šį sekmadienį. Paskutiniu metu yra galima, ka i bus nauji 
kaltinami užsieniečiai sąmoks
lu prieš tą referendumą. Didelė 
žinių programos dalis skiriama 
įrodymui, kaip bus gera gyven
t i ,,unijoje", kai susijungs 
respublikos. 

Įrodinėjimai vyksta įtemptoje 
atmosferoje, kai šešios respub
likos pranešė nedalyvausiančios 
referendume. Opozicijai nėra 
leidžiama pasisakyti, o valsty
binių organizacijų atstovai 
ragina palaikyti Gorbačiovą. 
Balsavimas už Gorbačiovą 
laikomas patriotiniu aktu. „Jei 
jūs nebalsuosite „taip", tai unija 
bus degraduota ir gali įvykti 
nenumatytų dalykų jūsų gyve
nime", kalba tos programos 
vedėjai. 

papildomi balsavimai. 

Žada kelti kainas 
Televizijoje ta:p pat kalbėjo 

kainų kontrolei pareigūnas, 
kaltindamas opozicijos vadus. 
Maskvos miesto tarybą ir Rusi
jos vyriausybę specialiai keliant 
reikalingiausių prekių kainas, 
kad sukeltų socialinę įtampą 
žmonių tarpe ir nustatytų juos 
prieš balsavimą. Tačiau tuo 
pačiu metu iš Kremliaus sklin
da žinios, kad pats Gorbačiovas 
grei t pakels kainas visoje 

Sovietų . Sąjungoje. Prez . 
Gorbačiovas apkaltino Rusijos 
Respublikos vyriausybę ragi
nant darbininkus streikuoti 
anglių kasyklose. 

Boris Jelcinas. Rusijos vadas, 
negali pasinaudoti centr ine 
televizijos stotimi Kremliaus 
patvarkymu ir turi naudotis 
vietine silpna radijo stotim, 
norėdamas žmonėms perduoti 
savo pranešimus ir mintis ar at
sakyti Kremliui prieš neteisin
gus puolims. Jelcinas kaltina 
Kremlių žmonių bauginimu ir 
sakymu, kad bus blogai, jei 
kritikuojamas Gorbačiovas, 
nors jis nesiūlo jokių planų 
politiniam ir ekonominiam per-
sitvarkvmui. 

Angliakasiai gins Jelciną 
Jo puolimai padeda jam 

Demonstracijose praėjusį sekmadie
nį, kuriose dalyvavo ir pabaltiečiai, 
nešamas Jelcino plakatas. 

Kalti ir vokiečiai 
Programos metu buvo praneš

ta, jog KGB susekė vokiečių 
organizacijos planą, kad refe
r endumas nepas i sek tų . Ir 
anksčiau Kremlius kaltindavo 
vokiečius šaltojo karo metu. 
veikiant prieš Sovietų valstybės vyriausias va<ias Kuzbasso sn-
interesus. Dabar jie vėl susidėję tyje. Praėji;-: :>irmadienj Rusi-
su opozicijos vadais daro viską, jos Federac - prezidentas buvo 
kad referendumą gyventojai daug žiauriau puolamas Mask 
boikotuotų". Gorbačiovo vy- vos spaudo. Aukščiausiojoje 
riausybė įspėjo gyventojus, jog taryboje, ka: jis paskelbė ..karą 
trukdymas piliečių atliekant prieš centrine Kremliaus vado-
jiems savo pilietines teises, yra vybę. Part - aikraštis »Prav-
tarptautinių žmogus teisių nor- da" kritik r> Tekiną už ragini 

Maskva. — Reuterio žinių 
agentūra pranešė, jog Rusijos 
žmonių vadas Boris Jelcinas, 
kur is vis aštriau puolamas 
Komunistų partijos viršininku, 
ragino angliakasių streiko 
komiteto tarybą nenusileisti ir 
reikalauti Sovietų prezidento 
Gorbačiovo pasitraukimo. 

Jelcinas jiems pasakė, jog jų 
reikalavimai yra teisingi, kai jie 
nori turėti pasitarimus su 
Kremliumi, o ypač kad jie patys 
turi teisę pasnnkt i metodus ir 
būdą, kad apsaugotų savo ang
liakasių šeimų interesus. Vaka
rinio Sibiro -treiko komiteto 
atstovai buvo -usitikę su Jelci
nu ir per 40 minučių kartu ap 
tarėjų padėti Po to darbininkų 
atstovai pasakė, jog jie nesi
naudos smurt? veiksmais, bet 
taikiu būdu uistos Jelciną, kad 
jo politinė porcija būtų apsau 
gota nuo Gorbačiovo puolimų. 

Netikras demokratas 

..Mes pasakėme Jelcinui, kad 
mes esame ui jį ir už Rusijos 
parlamentą''. pasakė Anatoly 
Malichin, t r e iko komiteto 

mą demokratinėms jėgoms eiti 
kartu su angliakasiais ir vadino 
jį netikru demokratu. 

Sovietų Aukščiausiosios tary
bos sesijoje senieji ir griežtieji 
komunistai reikalavo, kad Jelci
nas būtų investiguojamas, nes 
jis nusikaltęs konstitucijai. 
Tačiau visa tai nepakenkė 
Jelcinui, sako užsienio žurna
listai, bet dar daugiau iškėlė jo 
vertę. O deputatas N. Engver 
pasakė deputatams: „Jūs žinote, 
draugai, kad kiekvienas mūsų 
veiksmas prieš Jelciną, tik padi
dina jo populiarumą žmonėse". 
O jaunųjų komunistų lygos ats
tovas kalbėjo, iog ..Bet koks nu
tarimas prieš Jelciną sukelia 
mitingų bangą, protestus ir 
streikus". 

20 demonstraci jų 
Komunistai skelbė, kad praė

jusio sekmadienio demonstraci
joje Maskvoje t ebuvę t i k 
200.000 žmonių, tačiau Mask
vos miesto policijos pranešimu, 
demonstravo daugiau ka ip 
500.000. Tą sekmadienį buvo 
dar 20 demonstracijų kituose 
miestuose ir v i su r p r i e š 
Kremlių ir už Jelciną. Pagrin
dinė kova vyksta už Rusijos 
žemės turtų naudojimą, nes Jel
cinas nori. kad jie būtų Rusijos 
žinioje, o ne Sovietų Sąjungos. 
Šio susitikimo metu angliaka
sių unijos vadai jam be rezervų 
pritarė. Apie tai parašė ir 
..Tassa^" 
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Maskvoje praėjusio sekma
dienio demonstracijose Jelcinas 
nedalyvavo, bet per garsiakal
bius buvo perduota jo kalba, 
kurią jis pasakė šeštadienį ir 
siūlė visiems, kurie yra nepa
tenkinti Gorbačiovu, susiorga
nizuoti į opozicinę Rusijos demo
kratų partiją. 

— Sovietų Sąjungoje de
monstracijos vyko Leningrado, 
Jaroslavo, Vladivostoko, Sverd-
lovsko. Irkutsko, Kazano, Syk-
tyvkaro. Ulan-Ude, Petropav-
lovsko-Kamčatsky, Omsko, 
Chabarovsko, Novosibirsko, 
Smolensko ir Krasnojarsko 
miestuose prieš Gorbačiovo 
vyriausybę ir prieš Komunistų 
partijos diktatūrą. 

— M a s k v a pirmą k a r t ą 
perdavė rusą Felix Kolbovsky 
atgal amerikiečiams, kuris čia 
ka l t inamas 10 mil. dolerių 
p a s i s a v i n i m u iš Medicare 
sistemos apgaulingu būdu. Jis 
emigravo į JAV, tapo piliečiu ir 
atidarė St. Louis mieste savo 
kliniką. 

— Albanijos maždaug 1,500 
pabėgėlių, kurie norėjo rasti 
prieblobstį Italijoje, turėjo grįžti 
atgal į komunistinę Albaniją, 
nes italai jiems nedavė pastogės 
ir maisto kelias dienas, kai jie 
išsikėlė Brindisi uoste. 

— B u s h o admin is t rac i j a 
pranešė Kongresui, kad parduos 
Egiptui 46 kovos lėktuvus ir 
daugiau kaip 1.600 bombų ir 
raketų u i 1.6 bil. dolerių. 

— Pietų Afrikoje vyksta 
Winnie Mandelos teismas, kuri 
yra neseniai iš kalėjimo išleisto 
kovotojo prieš aparteidą Mande
los žmona. Ji kaltinama mir
tinai mušusi savo rasės jaunuo
lius aktyvistus ir vėliau pati po 
to šokusi su savo pasekėjais, 
pasakojo teisme vienas juodųjų 
rasės l iudininkas. Kenneth 
Kgase sakė, kad ir jis buvo 
mušamas jos namuose Soweto 
mieste. 

— Lenkijos par lamentas , 
kuris dar yra komunistų domi
nuojamas, atmetė prezidento L. 
Walesos rekomendacijas praves
ti naujus rinkimus iki rudens. 
Tai y ra didelis komunistų 
laimėjimas, kurie paskutiniu 
metu persiorganizavo ir savo 
veikla pradėjo vėl s t ipr ia i 
reišktis prieš Solidarumo vy
riausybę. 

— JAV įspėjo Iraką nenaudoti 
cheminių ginklų prieš savo žmo
nes, kurie kovoja prieš Irako 
prezidentą. Priešingu atveju, 
Irakas gali susilaukti orinių 
puolimų. 

— Jungtinių Tautų sekreto
rius skiria Eduoard Brunner, 
Šveicari jos ambasador ių 
Amerikai, būti specialiu atstovu 
vidurio Rytuose ir veikti, kad 
būtų įgyvendinta 242 rezoliu
cija. 

— V a r š u v o j e Lenkijos 
vyr iausybė p ranešė , kad 
susitarė su Tarptautiniu pinigų 
fondu gauti 2 bilijonų dolerių 
paskolą. 

Valstybės sekretorius 
vėl Maskvoje 

W a s h i g t o n a s . — Valstybės 
d e p a r t a m e n t o s e k r e t o r i u s , 
b a i g ę s p a s i t a r i m u s a rabų 
k r a š t u o s e ir Izraelyje , kai 
baigėsi karas , vėl vyksta į 
Maskvą trijų dienų pasitari
mams, kurių metu bus kalbama 
ir nusiginklavimo reikalu, ar 
įmanoma bus pasirašyti toli
mųjų distancijų ginklų suma
žinimo sutartį. Taip pat žinoma, 
jog Kremlius yra suinteresuotas 
dalyvauti Vidurio Rytų taikos 
plano saugumo sistemoje. Baker 
ir Sovietų Užsienio reikalų mi
nisteris A. Bessmertnykas. kaip 
praneša Sovietų Užsienio spau
dos direktorius V. Ciurkinas 
t u r ė s ,, p a k a n k a m a i laiko 
d i s k u s i j o m s " t a r p ke tv i r 
tadienio ir šeštadienio. ..Mes 
galime užtikrintai pasakyti, jog 
pas i tar imai Maskvoje su Bake-
riu bus labai įtempti". 

650 milijonų Izraeliui 
Washingtonas. — Amerika 

šią savaitę sutiko sumokėti 
I z rae l iu i 650 mil . dol. už 
nuos to l ius , kur iuos padarė 
I r ako raketos . Izrael is yra 
didžiausias Amerikos pagalbos 
gavėjas, metuose gaunąs maž
daug 3 bilijonus dolerių. Bet šį 
ka r tą buvo reikalinga išlyginti 
tuos nuostolius, kuriuos padarė 
sprogdamos Scud raketos iš 
Irako. Dėl karo Izraelis prarado 
d a u g tur i s tų , tad ir šiuos 
nuos to l ius re ik ia padengt i . 
Izraelio diplomatai sako, jog tai 
reiškia, kad Amerika pripažįsta 
nuolatinį Izraelio bendradar
biavimą ir jį vertina. 

Ambasados 
problemos 

Washingtonas. — Valstybės de
partamentas pranešė savo planą 
p a s t a t y t i t r i s a u k š t u s ant 
dabar t inės ambasados rūmų. 
kur i niekada nebuvo ten įsi
kūrus i dėl surastų klausymo 
aparatų , kuriuos įrengė slaptai 
sovietai. Tie trys nauji aukštai 
būtų statomi amerikiečių jė
gomis ir medžiaga, saugiai 
pasiųsta iš Amerikos. Šis planas 
kainuotų 200 mil. dol. Jei visas 
pas ta tas būtų nugriautas ir 
s ta tomas iš naujo, tai kainuotų 
maždaug 300 mil. dol. Amba
sados statymo darbas buvo 
sustabdytas 1985 m., kai buvo 
surasti slapti Sovietų įmontuoti 
sienose ir lubose aparatai . 

KALENDORIUS 

Kovo 13 d.: Liutauras, Kris
tina. Meldutis. Skirpste. Teo
dora, Vaidilė. Vaiga. 

Kovo 14 d.: Darmantas, Kari-
gailė. Matilda. Sugardas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:08. leidžiasi 5:53. 
Temperatūra dieną 40 L, 

naktį 30 1. 
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LIETUVIŲ SKAUTŲ 
BROLIJOS VADIJA 

LS Brolijos vadijon pakviesti 
įsipareigojo šie broliai ir sesės: 

R. Katalikų Dvasios vadovas 
— v.s. kun. Antanas Saulaitis 

Evangelikų Dvasios vadovas 
— s. kun. Algimantas Žilinskas 

LSB Vadijos iždininkas — s.v. 
Ramūnas Vanagūnas 

Vadijos sekretorė — v. si. 
Elyte Snarskytė 

Tiekimo skyriaus vedėjas — 
v.s. Antanas Jarūnas 

Spaudos Inform. sk. vedėjas — 
j.v.s. Leopoldas Kupcikevičius 

LSB narys — ps. Vytenis Lie
tuvninkas 

LSB ..Krivūlės" redaktorius 
— s.v. Kęstutis Staniūnas 

LSB „Krivūlės" redaktoriaus 
pav. — ps. Tomas Miglinas 

LSB atstovas LS fonde — s. 
Mykolas Banevičius 

Tautinio auklėjimo sk. ve
dėjas — v.s. fil. Eugenijus Vilkas 

Tarptautinio sk. vedėjas — v.s. 
Vytautas Jokūbaitis 

Vadovų lavinimo sk. vedėjas 
— v.s. fil. Kazys Matonis 

Vilkiukų sk. vedėjas — v.s. 
Romas Puodžiūnas 

Skautų sk. vedėjas — ps. 
Viktoras Puodžiūnas 

Prityrusių sk. vedėjas — v.s. 
fil. Gintaras Plačas 

Skautų vyčių sk. vedėjas — 

s.v. ps. Paulius Mickus 
Jūrų skautų sk. vedėjas — 

j.v.s. dr. Algis Paulius 
Skautininkų sk. vedėjas — v.s. 

fil. Antanas Paužuolis 
Atlanto rajono vadeiva — v.s. 

Bronius Naras 
Vidurio rajono vadeiva — ps. 

dr. Mindaugas Griauzdė 
Ramiojo Vandenyno raj. va

deiva — s. fil. Gediminas Leškys 
Kanados rajono vadeiva — s. 

Romas Otto 
Europos rajono vadeiva — v.s. 

Juozas Maslauskas 
Australijos rajono vadeiva — 

v.s. Henrikas Antanaitis 
Pietų Amerikos atstovė — s. 

Eugenija Bacevičienė 

Visus Brolijos vadovus ir 
bendrada rb ius kvieč iu iš
tvermingai dirbti lietuviškai 
skautybei: ją išlaikyti, tobulinti 
ir plėsti savo vietovėse ir mums 
visiems brangioje Brolijos 
šeimoje. 

Skau t ams l inkiu a u g t i 
lietuviška dvasia ir bręs t i 
ryžtingais lietuviais bei pirma
eiliais gyvenamo krašto pilie
čiais. 

Budėkime! 

v.s. Gediminas Deveikis 
LSB Vyriausias Skautininkas 

K r u v i n o j o s e k m a d i e n i o Vilniuje a u k a s p a g e r i 
n i k a r s t ą neša A S S na r i a i fil. adv . V y t e n i s 

hicagoje vykus iose d e m o n s t r a c i j o s e si 
-ve ia i t i s ir s e n j o r a s J o n a s V a r i a k o j i s . 

LAUKIAMOS VIEŠNIOS IŠ 
LIETUVOS 

ATLANTO RAJONO VADĖS 
PAREIGAS PERIMANT 

Mielos Sesės ir Broliai. 

Atlanto rajono vadės parei
gas perimdama dėkoju vi
siems vadovams ir vadovėms, 
tėveliams ir mūsų bičiuliams, 
per daugelį metų šį rajoną 
padariusiems gražų ir turtingą 
skautiška dvasia. 

Didelė padėka Rajono vadui 
v.s. fil. Romui Jakubauskui, jo 
vadijai. o ypač stovyklų ūkio 
skyriui, visoms šeimininkėms ir 
šeimininkams. Rajono iždi
ninkui v.s. fil. Algiui Glodui. 
kurių pagalba labai didelė, 
ruošiant kiekvieną vasarą ra
jonines stovyklas. 

Rajono ribos maždaug nuo 
Kanados iki Floridos, jame 
veikia 10 vienetų, kurie kasmet 
suvažiuoja į Atlanto Rajono 
stovyklą ir taip kasmet sto
vyklaujama. 

Taip pat ruošiamos rajoninės 
sporto šventės, jų būta net 
35-ios. 

Atlanto rajono nueiti keliai 
papuošti daugelio minėtinų 
įvykių. Čia buvo įkurta Brolijos 
..Ąžuolo" vadovų mokykla, 
sėkmingai ruošiant vadovus 

visai Brolijai. Rajone įvyko 
Sąjungos Jubiliejinė stovykla — 
Cape Code. 6-toji Tautinė sto
vykla — Paxton, MA. Mūsų ra
jone sėkmingai veikia Gilvelio 
vadovų kursai, lietuvių kalba, 
kuriems vadovauja lietuviai 
vadovai-instruktoriai. Visa eilė 
Sąjungos vadovų juos čia baigė. 

Čia įsikūręs Lietuviškosios 
Skautybės fondas, kuriam sėk
mingai vadovauja v.s. Česlovas 
Kiliulis. LS Fondo piniginė 
parama vykdant Sąjungos užda
vinius — programas yra labai 
reikalinga ir jaučiama. Atlanto 
rajonas įsigijo savo stovyklavie
tę, nors ir nedaug ja pasinau
dota, tačiau tai graži suma kapi
talo, kuri, pardavus stovykla
vietę, dabar padeda padengti 
sesių ir brolių dalį stovyklos 
mokesčio. 

Rajono vadovai y ra buvę 
Sąjungoje Brolijos Vyriausi 
skautininkai, Seserijos Vyriau
sios skau t in inkės . Tarybos 
nariai ir Tarybos pirminin-
k a i - p i r m i n i n k ė s , „Ąžuo
lo" -,,Gintaro" mokyklos vado
vai. 

Ilgai tektų kalbėti, kad viską 

LS Seserijos kvietimu į JAV-
es atvyksta Lietuvos Skaučių 
Seserijos Vyriausia skautininke 
s. Alina Dvoreckienė ir Seseri
jos Garbės gynėja js. fil. Kolleta ' 
Jurskienė. Viešnios atskris į 
New Yorką kovo 14 d. Viešnių 
lankymasis įvairiose vietovėse 
numatytas tokia tvarka: 

Kovo 17-20 d. - Clevelande. 
Dalyvaus Kaz iuko mugės 
atidaryme kovo 17 d. 

Kovo 20-23 d. Chicagoje. Ruo
šiama vakaronė penktadienį, 
kovo 22 d. JC kavinėje ir viene
tų sueiga — šeštadienį, kovo 23 
d., Jaunimo centre. 

Kovo 24-27 d. - Washington. 
D.C. Dalyvaus Kaziuko mugėje 
kovo 24 d. 

Kovo 28 - balandžio 6 d. Bos
tone l a n k y s i s s. Alina 
Dvoreckienė. 

Kovo 28 - balandžio 6 d.— 
Detroite lankysis s. fil. Kolleta 
Jurskienė. 

Balandžio 7-9 d. — Ne\v Yor-
ke. 

Viešnios JAV-se lankysis ribo
tą laiką ir negalės aplankyti 
visų skautiškų vienetų. Norin
čios su viešniomis susitikti 
sesės, kuriu vietovės šiame ke-
lionlapyje nepaminėtos, yra 
kviečiamos a tvyk t i į arti
miaus ią v iešnių lankomą 
vietovę. 

cevičius; jaunesnių skaučių: 
Jesika Thor, Anna Kamins
kaitė, Ramoną Kaminskaitė. 
Rūta Radtke, Vilija Radtke, 

prašomi pas -engti , kad visos Audra Sederavičiūtė, Alisa Se-
sesės galėti Moję neeilinėje deravičiūtė ir Ramy Vanagaitė: 
sueigoje dalyvauti. Visos daly- jūros ūdryčių: Viktorija Berno-
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KANADOJE 
VASARIO 16 SUEIGA 

TORONTE 

tai tė, Angelė Bernotaitė. Lina 
Jaglowicz, Valent ina Juzu-
konytė, Veronika Kulikaus-
k a i t ė , Aleksa Pacevičiūtė, 
Audrytė Pacevičiūtė, Karolina 
Š i a u č i u l y t ė , Stefanija Ži
linskaitė. Geriausios sėkmės 

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO REKOLEKCIJOS 

Kovo 28-30 d. (Didįjį Ketvir
tadienį. Penktadienį ir šešta

dienį) vyks uždaros rekolekcijos 
Jaunimo centre, kurias praves 
seselė Ona Mikailaite. 

. Rambync ir ..Šatrijos" tun- jaun. skautams,-ėms, gero vėjo 
tai Toronte gražiai paminėjo jūros bebrams ir ūdrytėms. 
Lietuvos nepriklausomybės 

Naujoji A t l an to rajono vade jvs O n o v a i t ė T r e i n i e n e v a s a r i o 2 d p e r ė m ė 
iš huv ra j . vado vs fil J a k u b a u s k o 

N u o t r r . M e i l u v i e n ė s 

J.v.s, 
pareigas i« 

šventę vasaro 10 d. Prisikėlimo 
par. šventovėje Organizuotai su 
vėliavom susirinko išklausyti 
Mišių. Jos buvo aukojamos už 
Lietuvos laisvę, atnašaujamos 
kun. Augustino Simanavičiaus, 
OFM. su kun. E. Jurgučiu, 
OFM. ir kun L Januška, OFM. 
Skaitymus skaitė v.sk. si. Lina 
Mockutė, o pamokslą sakė 
svečias iš Lietuvos kun. P. 
Tamulionis. Vargonais grojo ir 
duetus giedojo muzikės Radtke 
ir D. Viskontienė. 

Po Mišių visi susirinko į mu
zikos studijų salę. Vyko iš
ki lminga Vasar io 16-sios 
sueiga. Komendantas sk. v.v. si. 
M. Bijūnas išrikiavo tuntus, po 
pasveikinimo įneštos vėliavos. 
Susikaupimo minute buvo 
pagerbti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę. Po to tun t . F. Mockus 
pakvietė Kanados Lietuvių 
Bendruomenės valdybos 
vicepirm. adv. A. Pacevičių 
sueigos atidarymui. Jis priminė 
dabartines Lietuvos sąlygas bei 
gerai pasisekusį balsavimą ir 
kvietė visus jai padėti, o skau
tams palinkėjo augti ir stiprėti. 
Buvo pravedami jaunesnių 
skautų.-čiu. jūros bebrų, ūdry
čių įžodžiai Jiems kaklaraiščius 

draugininkai, gerojo dar
belio mazgelį — užrišo tėveliai, 
o tėvynes ilgesio mazgelį — 
JRambyno" tunto dvasios va
dovas s. kun . August inas 
Simanavičius, OFM. Visiems 
davusi?ms įžodį buvo prisegtos 
gėlės. 

Tuntimnkė ps. A. Šimkuvienė 
pasveikino, naujas vadoves s. fil. 
R. Žilinskienę, v.s. D. Keršienę, 
j.v.s. M. Vasiliauskiene, v.s. C. 
Senkevirri ir padėkojo ilgame 
tei K. R. vadovei s. fil. D. Barz-
džiūtei už eitas pareigas. Tun-
tininkas padėkojo kun. Augus
tinui, OFM, adv. A. Pacevičiui 
ir tėveliams už jaunųjų 
skautų, čiu įjungimą į Lietuvių 
Skautų sąjungą. 

Sueiga užbaigta Lietuvos him
nu ir vėliavų išnešimu. Lauželį 
pravedė ps. I. Balsytė. 

įžodžiai Vasa r io 16 
sueigoje 

Vasario 10d. Lietuvos nepri
klausomybes šventės iškilmin
goje sueigoje įžodį davė jaunesni 
skautai Dar ius K a r k a ir 
Saulius Simanavičius; jūros 
bebrai: Jonas Birgiola, Andrius 
Dunphy. Kristopas Dunphy. 

Genovaitė Treiniene Darius Juknevičius, Ričardas 
Atlanto Rajono Vadė Kulikauskas ir Antanas Pa-

Auga jurų skautų vienetai 
Toronte 

Auga jūros skautų vienetas, 
vadovaujamas j.b. v.vi. Simono 
Namiko, ką tik baigusio me
chanikos inžineriją. Sueigos 
vyks ta k a s antrą savai tę . 
Artėjant vasarai, rūpinamasi 
įs igyt i la ivą, kur iuo būtų 
atl iekama praktika Ontario 
ežere. 

V. vi. Audriaus Stundžios su
organizuota jūros skautų bebrų 
valtis-skiltis augą į laivą-drau-
govę. J i s baigia paruošti 
daktaratą ir dirba su jaunais 
jūrų skautais. 

M. 

DR. VIJAY BAJA.i. 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 Street. Chicago 
Tel. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai i 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Rez. (708)246-0067; a'=a (708)246-6581 

OR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS 'R CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3»00 W. 95 St. Tel. (708) 4220101 
Valandos pagai susitarimą 

Pirma 3 v pp-7vv .ant rd 12 30-3 v p p 
recd uždarytas, ketvd 1-3 v p p penMd 

* sestd 9 v r -12 vpp 

SUSITIKIMAS SU 
VIEŠNIOMIS CHICAGOJE 

Chicagoje laukiamos viešnios 
iš Lietuvos — Vyriausioji skau
tininke s. Alina Dvoreckienė ir 
Garbės gynėja s. fil. Kolleta 
Jurskienė. Numatomi Chicagos 
ir apylinkių lietuviškos skau-
tijos susitikimai su viešniomis. 
Penktadienį, kovo 22 d.. 7 vai. 
vak. Jaunimo centre Chicagos 
skautininkų,-ių Ramovė ruošia 
vakaronę, organizuoja vs Albina 
Ramanausk ienė . Kviečiama 
visa Chicagos lietuviškoji 
skautija. Dalyvaujame uni
formuoti. Šeštadienį, kovo 23 d.. 
2 vai. p.p. Jaunimo centre šau
kiama visų tuntų sueiga, vado
vaujant rajono vadeivei v.s. fil. 
Ritai Penčylienei . Tėveliai 

paminėčiau. Atsikėliau į Atlan 
to rajoną prieš penkiolika metų. 
Eidama įvairias pareigas šiame 
rajone, jutau vadovų sutartini 
darbą bei gražų tarpusavio 
sugyvenimą. 

Dėkoju už pasitikėjimą nau
jose pareigose, tikiuosi ir toliau 
visi kartu ryžtingai tesime Ra
jono darbus lietuviškoje skau 
tiškoje dvasioje, kad Lietuvių 
Skau tų sąjunga klestėtų 
kenčiančios Tėvynės Lietuvos 
gerovei. 

Budžiu! 
Gero vėjo! 

TUNTŲ SUEIGA IR 
KŪČIOS MONTREALYJE 

..Geležinio vilko'" skautų tun
to ir ,.Neringos" skaučių tuntų 
sueiga ir tradicinės kūčios 
Montrealyje. Aušros Var tų 
parapijos salėje, vyko gruodžio 
13 d. Dalyvavo visi skautai ir 
skautės, jų vadovai.-ės, tėveliai 
ir svečiai. 

Programą sklandžiai pravedė 
s k a u t i n i n k ė s ir j aunesnės 
vadovės — Rima Piečaitienė, 
Ginta Piečaitienė ir Kristina Či-
č i n s k a i t ė . Jos apibūdino 
lietuviškųjų kūčių papročius, su 
jais susijusius ateities spėjimus, 
būrimus. 

Tuntų kapelionui tėvui J. 
Aranauskui, S.J., palaiminus 
kūčių valgius ir padalinus kalė-
daičius-plotkeles. visi tarpu
savyje dalinosi kalėdaičiais, lin
kėjo linksmų ateinančių Kalė
dų švenčių ir laimingų 1991-jų 
metų. Buvo prisiminti plačia
jame pasaulyje pasklidę Lie
tuvoje atsikūrė skautai ir skau
tės. Buvo atsisveikinta su Pet
ro ir Almos Drešerių šeima, iš-
sikeliančia gyventi į Sarnia, On
tario. Jų vaikams, vilkiukui 
Adomui, paukštytei Maikai ir 
būsimoms paukštytėms Natali
jai ir Emai išvykus, sumažės ir 
Montrealio skautiškieji viene
tai. Drešerių šeimai linkima 
sėkmės naujoje gyvenvietėje; jie 
bus laukiami montreališkių va
saros stovykloje. 

Kūčių proga įvyko ir bendra 
abiejų tuntų sueiga. Pasveikinti 
buvo ir naujieji tuntininkai — 
ps. Rima Piečaitienė ir ps. Gin
taras Nagys. Linkėta sėkmin
gos veiklos naujiesiems tuntų 
vadovams ir jų vadovaujamiems 
skautams ir skautėms. 

6132 S. Keozle Ava.. Chicago 
(1-312) 925-2670 ar&a (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312)767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medicai Buiiding 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-3-I2) 436-7700 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave . Elgln. III 60120 
Tat. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

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

••' 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 Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GVDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd.. Hlckory Hllla. IL 
1 mylia | vakarus nuc Hariem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. 
Tel. (708) 598-8101 
Va! pacjD1 su«;i!,T'™ia 

DR. FRANK PLECKAS 
Cptometnstas (Kalba lietuviška*) 

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

Tai. (1-312) 737-5149 
Vai pagal S'jsi'anma 

Paloa Vision Center, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. Ui Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

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

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
šskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popie' 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 85 St. 
Oak Uwn, IL 60453 2533 

Tai. 708-639-3113 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulte 324 Ir 
5635 S Pulaakl Rd.. Chicago. IL 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Te l . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2856 W. *3rd Street 

Vai antr 1-4 v p p :r ketv 2-5 v p p 
Šešt pagal susitarimą 

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

E D M U N D A S V IŽ INAS. M.D.. S.C 
Specialybė - Vidaus ligų gvdytoias 

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

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

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir Ketv 1? 

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

K«b. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kedzle Ava., 
C h i c a g o . III. 6 0 6 5 2 

Pirm . antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Center-
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Karai ir 

LAISVA SPAUDA 
MICHAILO GORBAČIOVO 

KARJEROS KELIAS 
TOTALITARINĖJE SISTEMOJE 

Beveik pasibaigus Persų įlan
kos karui ir džiūgaujantiems 
k a r i a m s r u o š i a n t i s n a m o , 
pasipylė įvairios analizės ir 
samprotavimai. Žinovai išeina 
viešumon su savo spėliojimais 
apie ateitį, sveria karinės vado
vybės pasisekimus, daro išvadas 
apie priežastingumą, ieško gerų 
ir blogų momentų šiame vie
name iš trumpiausių ir sėkmin
giausių kar inių veiksmų. 

Iškyla ir prieštaraujančios 
nuomonės apie spaudos rolę ir 
paskirtį tomis kritiškomis die
nomis. Iš viso pasaulio ten pa
siųsti į Saudi Arabiją žurnalis
ta i dažnai kėlė balsą prieš 
griežtą kar inę cenzūrą ir vado
vaujančių kariškių išsisukinė
jimus, a t sakan t į klausimus 
apie karo eigą specialiose spau
dos konferencijose. Kodėl ne
buvo viešai skelbiamos karo 
dalinių vietovės, jų laimėjimai 
ir nuostoliai? 

Atsakingieji komentatoriai 
dažnai atsisakydavo tiksliai iš
duoti v isam pasauliui savo 
planus, pergales ir nuostolius. 
Kaip dabar paaiškėja, milži
n i šk i d e š i m t t ū k s t a n t i n i a i 
daliniai buvo kartais laike poros 
dienų net tr is kar tus tyliai 
perkel iami į k i t as vietoves 
sumaišyti priešo informacinius 
centrus. Atrodo, kas būtų taip 
sunkia i s u p r a n t a m a tokioje 
cenzūroje? Betgi spauda įkyriai 
skverbėsi į karines paslaptis, 
r e m d a m a s i laisvos spaudos 
teise, mažai galvodami apie vie
tovių i š d a v i m ą pr iešu i ir 
ga l imas s ta ig ių užpuolimų 
pasekmes. 

Dabar, kai viskas — tikimės! 
— jau baigėsi ir belaisviai 
viltingai laukia lėktuvo kelio
nei namo, visos šitos problemos 
visai laisvai svarstomos spau
doje ir televizijoje. Ir viena ir 
k i t a svars ty to jų pusė t u r i 
nemažai tiesos, betgi, sutinkant 
ir su tokios spaudos laisvės 
samprata, yra rizika pakenkti 
ten smėlyje įsikasusiems ka
riams. 

Kas skirt inga po šio t ikrai 
tokio t rumpo karo, tai žmonių 
reakcija į patį šio karo faktą. 
Plačiai pr ie inamas ir disku
tuojamas vadinamasis Viet
namo sindromas, kai tada atgal 
namo grįžtantys labai kruvino 
karo kariai nebuvo pasitinkami 
su vėliavomis, kai aniems beko
vojant, prie namų nebuvo iš
keltos valstybės vėliavos ir 
automobilių stiebuose nebuvo 
geltonų, ka r ius palaikančių 
kaspinų. Viešpatavo tyla arba 
krit ika, niekas nepakėlė tų 
vargšų karių nuotaikos, visi 
bandė tai kuo greičiau užmiršti, 
lyg niekas ten nebuvo kovojęs ir 
žuvęs valstybės vadų įsakymu. 

Dabar dažnai iškeliamas ano 
karo vedimo skirtingumps nuo 
dabartinio konflikto. Didvyriais 
dabar laikomi šio karo vadai 
Schvvarzkopf ir Powell, turėję 
savo rankose centrinę valdžią, 
puolimų strategiją ir paskutinį 
žodį visoms pajėgoms tiek oro 
puolimuose, t iek pėstininkų 
daliniuose, tiek laivyne. Aukų 
buvo laukiama net iki šimtų 
tūks tanč ių . Vietnamo karo 
laiku to nebuvo, tada nutarimus 
darė paskirų dalinių vadai, 
mažai susipažinę su rytų Azijos 
tautų pa tvarumu ir galvosena, 
ištęsdami karo stovį iki begaly
bės. Tauta nuvargo laukdama 
pergalės, o sulaukdama tik blo
gų žinių ir nesuskaičiuojamų 
karstų. 

Šis karas buvo kitoks — žai
biškas, triuškinantis iš viršaus 
ir tuo demoralizuojantis priešo 
armiją. Pergalė buvo ir aiški net 
tiems, kurie to krašto viduje ne
gaudavo jokių teisingų informa
cijų. 

Spaudoje dabar irgi pasirodo 
daug vėlyvų patarimų valdžiai, 
nepardavinėti ginklų tokiems 
vadams, kaip Saddamas, neleis
ti gobšumui užgniaužti sąžinės 
balso, stengiantis bet kuria 
ka ina praturtėt i . Buvo kri
tikuojama kariuomenės sudėtis, 
kai dėl karinės prievolės ne
buvimo krašte joje atsirado 
daugiausia beturčių vaikai, 
spalvotieji bei vėliau tuo sava
norišku įstojimu kariuomenėn 
užsitarnavusieji te isę dykai 
s tudi juot i un ivers i t e tuose 
žemesniųjų k las ių vaikai . 
Tačiau ta krit ika buvo silpna, 
nors prezidentas Bushas ir buvo 
vad inamas su radęs puikią 
progą įrodyti save esant tikru 
vadu, nežiūrint, kad mirtimi 
rizikavo ne jo ir ne į jį panašių 
vaikai. Dabar, kai viskas gana 
gerai baigiasi ir sąjungininkų 
karo belaisviai jau išleisti, tauta 
vėl atsigrįžo su vėliavomis ir 
gėlėmis pasitikti namo grįžtan
čių karyžygių. Taigi šis karas 
nuskambėjo labai kitaip, o Viet
namo sindromas, visi laiko, 
buvo nustumtas praeitin. 

Tačiau vienas iš gerų argu
mentų buvo viešas generolo pa
reiškimas apie laisvą spaudą, 
tvirtinant, kad jos reikalavimai 
buvo teisingi. Jis sakė, kad karo 
vadovai, tiesa, atsisakė savo 
viešuose pareiškimuose dažnai 
sakyti teisybę, kadangi tai būtų 
išstatę pavojun savus karius. 
Bet, iš kitos pusės, kariškis tvir
tino, kad laisva spauda yra 
b ū t i n a i r e i k a l i n g a . Kaip 
įrodymą jis siūlė pastudijuoti 
tuos kraštus, kuriuose spauda 
nebuvo laisva, o buvo vien vadų 
įrankis. Kur dabar stovi tos 
valstybės, a r jos laimėjo savo 
karus, ar jų ideologija nugalėjo 
kitaip galvojančius? Pažvel
kime, sakė jis, ir į tolimesnę ir 
į artimesnę istoriją. Ar Hitleris 
neapgaudinėjo savo tautos, ne
sakydamas teisybės apie karinę 
padėtį iki paties galo, arba vėl, 
kaip štai dabar tauta i akis 
muilino Saddamas ir panašūs, 
per spaudą ir radiją skelbdami, 
kad jie laimi karą ir kad 
„Dievas su mumis", neįsileis-
dami užsienio spaudos. Nors 
visko aiškiai tas generolas ir 
nepasakė, bet jis bent tuo 
padarė užuominą ir apie sovietų 
spaudą bei šunkelius, į kuriuos 
jie nuvedė savo valstybę. Juk 
ten irgi teisybė nesakoma iki 
pa sku t in io imperi jos atsi
dūsėjimo, kaip tai darė ir Irako 
vadas. 

Ne visur ir šiame krašte sako
ma teisybė, kai tai liečia Izraelį. 
Juk šiame kare buvo ginamas to 
krašto likimas, vengiant net 
paminėti palestiniečių teisę į 
savo žemę. Tik sąjungininkams 
įsijungus su atviresniu žodžiu 
teisybė pamažu išlenda iš 
maišo. Čia irgi vėl patarnauja 
laisvos spaudos žodis, nors jis 
kai kam ir nepatiktų. Atrodo, 
tuo turėtume daugiau naudotis 
ir mes, pabrėždami, kad ir mūsų 
jėga užimtose žemėse žmonės 
turi tą pačią teisę į laisvę, kaip 
turtingasis Kuwaitas. Pirmą 
žingsnį šia kryptimi jau žengė 
Britanijos premjeras John Ma-
jor savo kelionėje į Maskvą. 

RKV 

Tarybų Lietuvos enciklopedija 
Michailą Gorbačiovą apibūdina: 
„Visuose postuose, į kuriuos jį 
buvo paskyrusi partija, jis veikė 
su didele energija, iniciatyva ir 
pasiaukojimu. Savo žinias, 
didelę patirtį ir organizatoriaus 
talentą Gorbačiovas skiria par
tijos vidaus ir užsienio politikos 
generalinės linijos parengimui 
ir vykdymui, didžiųjų Lenino 
idealų įgyvendinimui, tarybinės 
liaudies, taikos ir socializmo in
teresams". 

Gorbačiovas, siekdamas karje
ros totalitarinėje sistemoje, jau 
ne kartą yra keitęs savo asme
nybę. Pradėjęs savo karjerą kaip 
karšto temperamento plačiųjų 
stepių kazokas, jis keitėsi į 
prisitaikėlį, oportunistą, refor
matorių, revoliucionierių. Paga
liau jis pasirinko „diktatoriaus 
už demokratiją" vaidmenį. 
Kada t ik reikia jam plaukti 
pasroviui, jis sugeba lanksčiai 
prisiderinti. J au būdamas 14 
metų j is suvokė, kad tokioje 
sistemoje, nor in t p l auk t i 
paviršiuje, reikia atsisakyti 
tėvo, motinos ir Dievo, jų vieto
je pasirenkant Visagalinčią par
tiją. Darbą pradėjęs mašinų 
traktorių stoties mechaniza
torium, jis suprato, kad, norint 
kilti aukščiau, reikia įsigyti 
daugiau mokslo. Todėl įstojo į 
Maskvos universitetą studijuoti 
teisės mokslų. 

Būdamas studentas Maskvo
je, Gorbačiovas pradėjo dvilypį 
gyvenimą. Dieną jis reiškėsi 
kaip kietosios komunis tų 
politikos šal ininkas, infor
muodamas KGB apie savo 
mokslo draugus s tudentus . 
Vakarais savo bendrabutyje jis 
leisdavosi į pavojingas disku
sijas apie stalinizmo kraštu
tinumus. Net jo artimiausi 
draugai nežinojo, kokią iš 
tikrųjų poziciją jis yra užėmęs. 

Kai Gorbačiovas 1955 m. 
baigė studijas, jis negalėjo gauti 
darbo Maskvoje — galbūt parti
ja atrado jo praeities gyvenimo 
dėmes: jo senelis buvo areš
tuotas ir išvežtas į gulagą kaip 
liaudies priešas, be to, jo kilimo 
vieta laike antrojo pasaulinio 
karo buvusi vokiečių užimta. 
Michailas buvo pasiųstas į tada 
apsnūdusį Stavropolio miestą 
Kaukaze. Ten jis buvo kom
jaunimo partinis darbuotojas. 
Bet , , suki rp tas apa rač iko 

IGNAS MEDŽIUKAS 

drabužis" jam netiko. Jis turėjo 
aktoriaus ypatybę improvizuoti 
ir sugebėjimą įtikinti. Tačiau 
kilimui aukštyn buvo reika
lingas globėjas, kurio užnuga
ryje toliau lavindamasis ir 
ruošdamasis aukštesnėms pa
reigoms, turėjo įtikti savo glo
bėjui, kad jis galėtų gabų 
jaunuolį rekomenduoti į savo 
vietą, jam pačiam aukščiau pa
kilus arba globėjui mirus , 
galėtų užimti jo vietą. „L.A. 
Times" dienraštyje (1991.11.10) 
Gail Sheehy M. Gorbačiovą pa
vadino chameleonu (driežu, ku
ris po medžius laipiodamas 
sugeba keisti savo spalvą, pri
s i t a ik indamas prie medžių 
spalvos). 

Pataikūnas 

Kaimietis iš Privolnoje dar 
nebuvo pasiekęs 40 metų, kai jis 
tapo partijos vadu. Reikia 
stebėtis, kad, būdamas toli nuo 
centro, taip greitai lipo karjeros 
laiptais aukštyn. 1970 m. jau jis 
buvo Stavropolio krašto I sek
retorius. Ši pozicija padarė jį šei
mininku krašto, kuriame daž
nai lankydavosi aukšti Maskvos 
pareigūnai. Vienas iš jų buvo 
Michailas S. Suslovas, kuris 
pokario metais, pataikaudamas 
S t a l i n u i , padarė daugybę 
skriaudų lietuvių tautai, pa
sižymėdamas dideliu žiaurumu 
vykdydamas sovietizaciją Lie
tuvoje, tremdamas ir žudyda
mas jos gyventojus (jo garsus po
sakis „bus Lietuva, bet nebus jo
je lietuvių"). 

Kitas Gorbačiovui artimas 
asmuo buvo Yuri V. Andropo
vas, KGB viršininkas. Jie abu 
vienas kito neapkentė. Bet 
Gorbačiovas sugebėjo j iems 
abiems pataikauti ir turėti iš to 
sau naudą. Jis laukdavo jų atva
žiuojančių geležinkelių stotyje, 
kad galėtų juos nuvežti į mau
dykles ir aprūpinti viskuo, ko 
tik jie pageidavo. Andropovas 
buvo paveiktas šio jauno vyro 
išskirtine galvosena ir gerai 
nuteiktas jo žmonos Raišos ska
nių pietų. Tokiu būdu išsi
vystė KGB viršininko santykiai 
su Gorbačiovu, panašiai kaip 
būtų tarp tėvo ir sūnaus. 

Suslovas tuo metu turėjo 
didelę įtaka Brežnevo klikoje ir 

jo žodis Gorbačiovo reikalu daug 
reiškė. Visa tai Gorbačiovui iš 
ėjo į naudą. Būdamas 47 metų 
jis pateko į Maskvą kaip centro 
komiteto sekretorius. Jo parei
gos, kaip politbiuro nario, buvo 
pagerinti žemės ūkio produkty
vumą. Bet per šešerius metus 
jis nesugebėjo ką nors pagerin
ti. Bet tai nebuvo svarbu, nes 
par t i jos nerašyta ta isyklė: 
k i l imas aukštyn nebūtinai 
g r i n d ž i a m a s geru pareigų 
atlikimu; svarbiau yra loja
l u m a s ir sugebėjimas būti 
lanksčiam. Tad jis sukūrė 
programą visiškai priešingą 
reformoms, kurias jis anksčiau 
buvo skleidęs. Bet Gorbačiovas 
išrado maisto programą, kuri 
t i k o Leonido I. Brežnevo 
skoniui, nors pats iš anksto 
žinojo, kad tai bus nuostolis 
sovietų žemės ūkiui. 

Reformatorius 

K a i Gorbačiovas paėmė 
valdžią, iš pradžių jis stengėsi 
įtikti komunistų partijos sena
jai gvardijai per savo gerą 
draugą Jegorą K. Ligačevą. 
kraštutinį bolševiką. Bet tuo 
pačiu metu jis taikstėsi prie 
tokio progresyvaus sistemos 
veikėjo kaip Eduardas A. Še-
verdnadze. Gorbačiovas puikiai 
manevravo tarp priešingų poli
t inių jėgų, kol jis neturėjo pa
daryti galutinio pasirinkimo. 

Gorbačiovas — romantiškas 
socialistas. Jis norėjo refor
muoti socializmą, kai ką pasis
kolinant iš kapitalizmo. Kai 
pertvarka, kurią jis skelbė, 
nepavyko. Gorbačiovas nepajė
gė savo dvigubos asmenybės iš
laikyti balanse. Prieš vienerius 
metus jis pergyveno nervinį su
trikimą. Pirmoje 1990 m. pusėje 
jis ne kartą padarė emocinių 
išsišokimų, nes negalėjo kont
roliuoti savo pykčio. Jis blaškėsi 
kaip liūtas narve nuo vieno 
kraštutinumo prie kito 

Dar lapkričio 7 d., kalbėda
mas prie Lenino mauzoliejaus, 
k laus inė jamas žurnal is tų , 
pasakė: „Grįžti atgal būtų 
milžiniška klaida. Mes turime 
eiti greičiau ir greičiau į naują 
mąstymo kelią" (Soviet Dis-
union by Bohdan Nehaylo and 
Victor Svvoboda, 341 psl.l. 
Įvykiai ėjo iš paskos, išsklaidy-
dami improvizacijos jėgas į 

lauką greitai užgesinamų žie 
žirbų. Kaip kiekviena libera-
lizacijos proveržio žinia sudarė 
progą demokratijos vadams pa
sireikšti, Gorbačiovo autoritetas 
mažėjo. Tas jį vis labiau siutino. 
Kai jis negalėjo savo jausmų su
kontroliuoti, jis griebėsi net 
diktatūrinės kontrolės iš vir
šaus. Gorbačiovas sieke vis 
daugiau popierines jėgos, kreip 
damasis į priespaudos institu
cijas, iš kurių jis pats neseniai 
buvo atėjęs — KGB ir partijos 
aparato. 

Gorbačiovo atsisakymas savo 
kandidatūrą išstatyti visuoti 
niuose rinkimuose ar pasitrauk
ti iš partijos vadovo pareigų, 
perėmus prezidentūrą, rodo. kad 
demokratizacijos procesas jam 
buvo tik įrankis, o ne įsipa
reigojimas. Būti diktatorium, 
kad įvedus demokratiją, yra 
nesuderinamas dalykas ir toks 
Gorbačiovo žingsnis paraližavo 
jo vadovavimą kaip sovietų pre
zidento. 

Į tokią susidariusią tuštumą 
į sceną išėjo nelauktas varžovas 
Boris Jelcinas. Susiėmęs galvą 
rankomis. Gorbačiovas stebėjo 
iš Rusijos parlamento balkono, 
kaip Jelcinas buvo balsų daugu
ma išrinktas šio parlamento pir
mininku. Galvodamas izoliuoti 
savo priešininką. Gorbačiovas 
padarė greitą išvadą — su juo 
susitaikyti. Vasarą Gorbačiovo 
sudaryta ekonominių patarėjų 
grupė darbavosi, sudarydama 
planą įvesti rinkos ekonomiją 
Progresyvieji džiaugėsi, galvo
dami, kad Gorbačiovas jiems 
pritaria. Staiga praėjusį rudeni 
jis ėmė trauktis atgal visose <>i 
tyse. 

Dikta tor ius 

Pasimetęs ir susipainiojęs 
Gorbačiovas pasidavė partijos 
konservator ių į t aka i , sus-

dėjęs su griežtosios linijos 
salininkais, kurie j am pasiūlė 
sutartį su ..šėtonu". Lapkričio 
17 d. buvo .juodųjų pulkininkų" 
naktis. Šie kietosios linijos šali
ninkai (Alksnis, Pugo> pasiūlė 
Gorbačiovui suteikti dar dides
nę prezidentinę galią, jeigu jis 
atsisakys savo reformų ir sugrą
žins centro kontrolę, tvarkant 
ekonominius reikalus ir tuo 
pačiu laiku leis pavartoti karinę 
jėgą prieš civilius gyventojus. 
Šis pasirinkimas priklausė nuo 
jo Bijodamas praras t i valdžią, 
Gorbačiovas atrodo senstelėjęs 
ir pavargęs. Lietuvoje begink
lių gyventojų žudynes jis vadina 
tragišku pergyvenimu. Jis sako, 
kad prezidentiniai įgaliojimai 
padės išlaikyti viešumo ir per
tvarkos pasiekimus. Bet tai la
bai abejotina, nes nė vieno jo 
buvusiu bendradarbių, kurie 
padėjo pertvarkos programą 
k u r t i , nėra l ikę valdžios 
postuose. Keista, kodėl Gor
bačiovas negynė savo draugų 
bei bendraminčių ir leido juo
doms jėgoms su jais susidoroti. 
Kai kas mano. kad jis dabar, 
likęs vienas, yra įkaitas savo 
buvusių priešų. Bet Lietuvos 
atstovas Maskvoje E. Bičkaus
kas mano. kad jo veikimo laisvė 
nėra suvaržyta. 

Nors ir būdamas gabus prisi
taikėlis, atrodo, kad Gorbačio
vas gali likti savo poste, kol 
tamsios jėgos matys, jog jis yra 
naudingas atl ikti jų nešvarų 
darbą. Bet kai jis laikomas taip 
apsuptas, reikalaujant vis dau
giau kraujo, jis gali nesugebėti 
improvizuoti Vakarų naudai 
Nėra lengva rodyti žmonišką 
veidą, grįžtant atgal į prievar
tos ir teroro kelią. 

Geras katal ikiškas laikraštis 
yra nuolatinė misija. 

Leonas XIII 

Berwyn mie^'n burmistras Joseph I.anzillotti 'kairėje' su Tayda ir Milda 
Rudaitytėmis. Dalia ir Tomu Šatais. Petru. Tomu ir Rima Kupriais vasario 
12 d. jam įteikiant miesto pravesta rezoliucija Viktorui Šatui. Rezoliucija 
remia Lietuvos Nepriklausomybe ir smerkia Gorbačiovą. 

Laimingas žmogus yra mįslė, Nieko nėra sielai geresnio, 
kurios įminimą galima parašyti kaip kitą sielą padaryti ne tokią 
tik ant kapo lentos. nuliūdusią. 

Buast Paul Verlaine 

RANKOS 
VACYS KAVALIŪNAS 

Tiktai motina, kai dar buvo gyva, prisimena 
Drugys, atrodo, jo gailėdavosi ir lyg užtardama 
ramindavo: 

— Kas jau čia dabar tau, Vinculi, ateis ir taip ims 
ir viską atims? 

O jis apsidaręs: 
— Pamatysite, pamatysite. Bus kam.. 
— Argi jau čia yra kas atimti? Kiek čia tos mūsų 

žemės? Geram šuniui nebūtų vietos kur išsivolioti. 
Tik vieną kartą, mato jis savo motiną, pareina ji 

iš bažnyčios aplankiusi tėvo kapą ir lyg su juo 
pasikalbėjusi ir savo dalia jam pasiskundusi. Ir be 
niekur nieko: 

— Ar tai tau, sūnau, reikėjo su tais neprieteliais 
susidėti? — ir išeina garsiai verkdama pro vartus. 

Tą savo motinos raudą jis girdi ir dabar Ir jam 
atrodo, kad po to ji nieko daugiau ir nedarė, o tik verkė 
ir verkė. O su ja drauge verkė ir visa jų žeme - laukai, 
pievos, sodas ir visi trobesiai. Verkė net ir tas akmuo, 
ant kurio jis dabar sėdi. Ir jis tą savo tėviškes žemės 
raudą ir dabar — vidurnakčių tyloje — girdi ir jaučia. 
Ji aidi ir jo sieloje — visoje jo būtyje. 

O savo motiną jis mylėjo. Ji buvo jam ir inražiau-
sia, ir geriausia. Niekad ir nieko ji nenorėdavo sau, 
o vis kitiem — savo vaikam. Ar koks geresni? kąsnis, 
ar koks centas — vis tiktai jiem. Net ir tada. kai jis 
parvežė jai iš Kauno suknelę, ji kone bardamasi: 

— Kad tu, Nikodemėli, per daug mane rėdai. Argi 
man, senai, reikia dabar tokių parėdų? V i>ko turiu, 
visko. Kad tik Dievas sveiką dar kiek palaikytų. Kad 

dar, sakau, Vytukas kiek paaugtų. Norėčiau dar ji 
pamatyti didelį, — ir šluostėsi ašaras. 

O pasipuošti ji norėdavo. Tik nebuvo nei iš ko. nei 
kada. Net ir tąja jo nupirkta suknele pasipuošė tik išei
dama į kitą pasaulį. 

Vis tebesėdėdamas ant akmens ir žiūrėdamas i 
vakarų horizonte kylančią juodą ir rūsčią debesio galvą. 
prisimena ir gimnazija. Ir mato savo klasės berniukus 
ir mergaites. Mato ir kai kuriuos savo mokytojus. Ir 
kuo darosi tamsiau, tuo vis ryškiau ir ryškiau jie 
atsiskleidžia. 

Priešais jo akis iškyla lotynų kalbos mokytojas. Toks 
liesu ir asketišku veidu ir tamsiomis gyvomis akimis, 
žiūrinčiomis tarytum jis matytų toliau, giliau ir net 
tai, ko niekas kitas nemato Tada ir jis norėdavo būti 
panašus į tą savo mokytoją. 

Ir įdomus jis buvo. Pamoką, būdavo, baigia vis 
kokiu nors lotynišku posakiu. Dažniausiai, ragindamas 
daugiau ir rimčiau mokytis: ,,Non omnis moriar" — 
„Ne visas mirsiu". Tik dabar Drugys jau nebežino 
kieno — Ovidijaus ar Horacijaus — tas posakis. O žinojo 
gerai, bet užmiršo. 

Viskas užsimiršta, kas gera. gražu ir ko nenori 
užmiršti. O kas bloga, kas bjauru, nieko nepadarysi 
— vis atsimeni ir atsimeni. Vis tau stovi ir akyse ir 
mintyse, mąsto jis. Ir dygtelia jo sielos gilumose ir tas 
jį visą sukrėtęs sapnas, ir tos kruvinos jo rankos, ir 
visas tas jo gyvenimas... 

Ne visas mirsiu. Ne visas, bėga jo mintys. Gal ir 
jo motina nemirė? Gal ji yra ir gal viską mato. girdi 
ir jaučia? Ir gal ir rūpinasi viskuo? Gal ir tas sapnas 
— motinos įspėjimas? 

Gerai atsimena jis ir savo kapelioną. Ir mato ji — 
stovi priešais klasę ir šypsosi tokiu pailgu ir panašiu 
į zuikio veidu. Geras buvo žmogus. Tik tas jo noras 
sekti ir kontroliuoti, kas eina sekmadieniais į bažnyčią, 
o kas ne. jam labai nepatikdavo. Ir, rodos. mato. ateina 

viena pirmadienį į klase ir net nespėjęs atsisėsti: 
— Drugy, ar buvai vakar bažnyčioje? 
— Buvau. 
— Gerai, gerai. Na. tai kokia buvo Evangelija? 
— Neatsimenu. 
— O pamokslas? Gal atsimeni pamokslą? 
— Apie velnią. 

Apie Liucipierį. 
— Vis tiek velnias. 
— Velnias, tai velnias... Gerai. na. o sakyk, ką jis 

pasakė? 
— Netarnausiu. 
— Non serviam 
— Lotyniškai? 
— Lotyniškai, lotyniškai... O kaipgi. 
— Tai kad tada dar nebuvo lotynų kalbos. 
— Nebuvo, sakai? 
— Ne. 
— Na. apie tai pakalbėsime kitą kartą. Pamokslą 

atsimeni, o Evangeliją prasnaudei. Sėskis. 
Išvežtas ir kapelionas. Ir Drugiui dabar jo gaila. 

Jis vis per tikybos pamokas jį vargindavo visokiais 
klausimais. Ojų buvo prisirankojęs aušrininkų kuope
lės susirinkimuose. Ir vis daugiausia prieš kunigus ir 
prieš religiją. 

Pažiūri į vakarus. Debesys — rūstus ir grasinan
tis — vis didėja ir tamsėja. Ir tarsi juodais gaurais gyva 
būtybė vis šliaužia artyn ir artyn. Dangaus skliautas 
kaip nušluotas — jau nei vienos žvaigždelės. Juodoje 
ir neperveriamoje tamsos masėje paskęsta visa žemė. 

Tamsos dvasia užlieja ir jo mintis ir sielą —jį visą. 
Apima ir baimė. Jo akys atsiskleidžia sukrečiančios 
• ardymo kameros scenos Jis mato kankinamųjų veidus 
ir girdi jų šauksmą Ir tas šauksmas įsiveržia ir į jo 
būties gelmes. 

'Bus daugiau) 
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A. EIVOS ĮNAŠAS GINANT 
LIETUVOS PARLAMENTĄ 

Andrius Eiva iš Brocktono va
sario 26 d. Lietuvių Piliečių 
klube So Bostone, o po to ir 
kitose auditorijose, papasakojo 
savo išgyventus įspūdžius, pa
tirtus saugojant Lietuvos Parla
mentą nuo Sovietų kariuome
nės užpuolimo. Andrius Eiva 
1972 m. baigė West Point Karo 
Akademiją ir atliko karinę 
tarnybą ..Green berets" bei ki
tuose specialios pask i r t i es 
daliniuose, yra Afganistano 
karo %reteranas. Į Lietuvą And
rius Eiva nuvyko prieš Kalėdas, 
norėdamas praleisti atostogas 
su savo žmona Regina, kartu su 
giminėmis sutikti Naujuosius 
Metus. Vėliau grėsmingi įvy
kiai pakeitė planus kita linkme. 
Prasidėjus tankų judėjimui Vil
niaus gatvėmis ir valdiškų pas
t a tų užgrobimui. Andrius Eiva 
įsijungė į Krašto Apsaugos de
partamento darbą, vadovauja
mą Audriaus Butkevičiaus, ir 
visą laiką buvo pačių įvykių 
įkarštyje. Jis padėjo organizuoti 
pastato ir vyriausybės narių 
apsaugą ir gynybą, naudodamas 
savo žinias, patirtį ir turimas 
gynymosi priemones. Keli me
džiokliniai šautuvai, lazdos, 
pe i l i uka i ir bu te l i a i su 
sprogstamuoju skysčiu (Molo
tovo kokteiliai) sudarė visą 
ginklų „arsenalą". Tai gal 
atrodė juokinga iki dantų apsi
šarvavusiems desantininkams 
bei jų vadams, tačiau taip 
nemanė žmonės, dieną-naktį 
budintys prie Parlamento rūmų. 
Paprastai čia stovėdavo arti 50 
tūkst. asmenų, atvykusių auto
busais iš visos Lietuvos. Minia, 
pas i ryžus i savo k ū n a i s ir 
plikomis rankomis sulaikyti 
ginkluotą jėgą. Sausio 13 d. ryte 
įvykusios žudynės prie TV bokš
to ir žaibiškai greita smer
kiamoji viso pasaulio šalių 
reakcija, pasakotojo nuomone, 
pak i r to tolesnį Kreml i aus 
planą, siekiantį įvykdyti de
mokratiškai išrinkto Lietuvos 
Parlamento ir vyriausybės per
versmą. Andriaus Eivos asme
niškas įnašas tomis kritiško
mis dienomis nuostabiai paro
do, kaip vieno žmogaus ener
gija, drąsa ir profesionalus 
patyrimas gali įsilieti į visos 
tautos kovą už Nepriklauso
mybę 

P E D A G O G Ė S SKATINA 
JAUNIMĄ DIRBTI 

L I E T U V O J E 
Bos tonie tės dr . Aušra 

Kubiliūtė ir Rūta Kalvaitytė 

PABALTIJO 
VALSTYBIŲ 
KONSULAI 

AMERIKIEČIŲ 
KLUBO SVEČIAI 

Kultūra ir tarptaut ine poli
t ika besidominčių amerikiečių 
klubas New Yorke The Dutch 
Club šių metu kovo 5 dienos 
susirinkimą paskyrė Pabaltijo 
valstybėms. 

Svečiais kalbėtojais buvo pa
kviesti Lietuvos ir Estijos 
generaliniai konsulai Anicetas 
Simutis ir Ernst Jaakson ir Lat
vijos pasiuntinybės Washingto-
ne pareigūnas Ojars Kalninš. 
Kiekvienas jų papasakojo apie 
S ta l ino-Hi t le r io suokalbio 
pasekmėje prieš jo valstybę 
jvykdyta agresiją ir okupaciją, 
primindami, kad jos niekada 
nebuvo ir nėra sovietinės res
publikos. 

Pažymėtina, kad klubo nariai 
yra tokios įžymybės, kaip tele
vizijos komentatorius Walter 
Cronkite. Hugh Downs. Mike 
Wallace, Harry Reasoner ir eilė 
kitų. Prieš eilę metų klube yra 
kalbėjęs ir dabar t in i s pre 
zidentas George Bush. j ^ 

vasario 10 d. išvyko į Lietuvą 
dirbti pedagoginį darbą. Po sėk
mingai apginto daktarato Bos
tono universitete. Aušrai Kubi-
liūtei du kartus buvo paskirta 
valstybinė Fulbright stipendija 
anglų kalbos ir l i teratūros 
dėstymui Managvos univer
sitete. Nikaragvoje, kuris tuo 
metu buvo tvarkomas jėzuitų. 
..Boston Globė" 1987 m. gegužes 
3 d., laidoje rašė apie dr. Aušros 
Kubilius ypatingus nuopelnus 
..dėstant užsienio kalbas, sie
kiant pagerinti abipusį šalių 
kultūrinį ir švietimo bendradar
biavimą", suteikiant jai stipen
diją antriems metams. Pasta
ruoju metu, iki pat išvykimo dr. 
Aušra Kubiliūtė skaitė paskai
tas Manchester College, NH. 
Nuvykusi į Lietuvą, dr. Aušra 
Kubi l iū tė gavo profesorės 
pareigas ir pilną pedagoginį 
krūvį Vilniaus Pedagoginiame 
institute. Ji dėsto anglų kalbą 
ir literatūra V-o kurso, kuris 
yra baigiamasis, studentams, 
būsimiems anglų kalbos mo
kytojams. Be paska i tų ir 
seminarų, dr. Aušra Kubiliūtė 
verčia literatūrą ir šiuo metu 
itin svarbią dokumentaciją. 
Rūta Kalvaitytė, išklausiusi 1.5 
metų politinių mokslų kursą, 
dabar tęsia savo studijas Vil
niaus universitete. Be savo 
mokslinių užsiėmimų ji pradėjo 
dėstyti anglų kalbą Kaune besi
mokantiems studentams. Praė
jusią savaitę, pasikalbėjime 
telefonu su tėvais, abi peda
gogės išreiškė moralinį pasi
tenkinimą savo humanitarine 
pagalba ir ypačiai prašė per
duoti Amerikos lietuviams, 
ypač jaun imui , didžiulį 
paskatinimą vykti į Lietuvą ir 
savo darbais padėti jai atsikur
ti. Būtų neįkainuojamai nau
dinga, jei Lietuvon vyktų 
daugiau entuziastingų, išmoks
lintų ar dar besimokančių 
žmonių, kurie prasmingais dar
bais įsilietų į bendras pastangas 
įveikiant kalbų, švietimo ir 
bendravimo atsilikimą Lie
tuvoje. 

DR. E. BUBNYS 
PROFESORIAUJA 

LIETUVOJE 
Dr. Edvardas Bubnys, eko

nomistas, dirbęs Suffolk univer
sitete, kur gavo Fulbright sti
pendiją pilnų mokslo metų 
dėstymui Lietuvoje. Nuo 1990 
m. rudens semestro dr. E. Bub
nys dėsto marketing, manage-
ment, biznio administravimo 
kursus, skaito įvairias pa
skaitas ekonomijos ir biznio 
srityje Kauno Vytauto Didžiojo 
ir Vilniaus universitetuose. 

Beverly Shores Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjime. Iš kaires: 
Danguolė ir Eugenijus Bartkai, Albinas ir Angelė Karnia: Rimas ir Roma 
Česoniai ir Natalija Vaznelienė. 

Nuotr. K. Pociaus 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Beverly Shores, Ind. 

GRAŽIAI PAMINĖTA 
L I E T U V O S 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
Š V E N T Ė 

KAZIUKO MUGĖJE 
Bostono skaučių ir skautų 

tuntų Kaziuko mugėje, kovo 3 
d. vykusioje Lietuvių Piliečių 
klube, kaip visuomet linksmame 
šurmulyje, buvo galima įsigyti 
įvairiausių skautiškų ir tauti
nių rankdarbių, išbandyti savo 
laimę loterijose, varžytinėse ir 
žaidimuose. Sesės Stefa ir Lina 
paruošė trijų veiksmų vaidi
nimą ..Meškiukas Rudnosiu-
kas" pagal Vytės Nemunėlio 
eiliuotą pasaką. Vaidintojai, pa
virtę miško gyventojais: meš
kiukais, bitėmis, pelytėmis ir 
ateiviais iš kosmoso, puikiai 
atliko nepaklusnaus meškiuko 
pamokančia istoriją. Žiūrovams 
gerą įspūdį paliko profesionaliai 
padaryti originalūs kostiumai, 
dekoracijos, šviesų, garso ir 
muzikos pritaikymas. Gražus 
bendradarbiavimas visų, prisi
dėjusių prie vaidinimo: tėvų, 
močiučių, skautų ir skaučių — at 
nešė gerą vaisių — didelį pasi 
sekimą. Karšti žiūrovų plojimai 
ilgai dar nepaleido vaidintojų 
nuo scenos. Mugės metu lan 
kytojai galėjo skaniuotis švie
žiai keptu pyragu, tortu ir pasi 
vaišinti Hetuvškais pietumis 

Liuda Žiaugrienė 

Vasario 24 d. Beverly Shores 
Lietuvių klubas Šv. Onos bažny
čios patalpose surengė Lietuvos 
nepriklausomybės a tkūr imo 
minėjimą, dalyvaujant apie 150 
apylinkėje gyvenančių lietuvių 
ir svečių. 

Ekumeninėms pamaldoms už 
Lietuvą vadovavo kunigai An
tanas Saulaitis, SJ, ir Hansas 
Dumpys. Kun. Dumpys pasakė 
ir pamokslą. Skai t inius skaitė 
S. Kasnickienė ir D. Damb
rauskaitė . Dvas išk iams pa
tarnavo neseniai iš Lietuvos 
atvykęs Stasiukas. Auką nešė 
Radžiai. Vargonais grojo V. 
Gutauskas. 

Pamaldoms pasibaigus buvo 
pertrauka, kurios metu kiekvie
nas dalyvis galėjo atiduoti savo 
auką laisvinimo veiksniams ar 
kitoms organizacijoms ir apžiū
rėti dail. J. Daugvilos, dr. G. 
Baluko ir J. Jurkšaičio pastan
gomis įruoštą paskutinių skau
džių įvykių Lietuvoje nuotrau
kų parodėlę. 

Akademinę minėjimo dalį 
pradėjo klubo pirmininkas J . 
Vaznelis, pakviesdamas susi
rinkusius sugiedoti Lietuvos 
himną ir tylos minute pagerbti 
žuvusius partizanus, savanorius 
ir sausio 13 d. žuvusius laisvės 
gynėjus. Vėliausias aukas už 
laisvę — 17 asmenų — sim
bolizavo priekyje a l to r iaus 
pastatyta angelo statula <dail. J. 
Daugvilos), rankose laikanti 17 
ramunių žiedų. 

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo aktą skai tė Z. 
Galinienė. 

Toliau p i rm. J . Vaznelis 
pakvietė naują Berverly Shores 
apylinkių gyventoją A. Kar 
nienę supažindinti minėjimo 
dalyvius su šios dienos kalbė
toju Rimu Česoniu, atvykusiu iš 
Indianapolio, į kur neseniai 
t a rnybos r e i k a l a i s buvo 
pe rke l t a s iš A t l an tos . A. 
Karnienė ap ibūd ino svečią 
kalbėtoją kaip vieną iš tų, kuris, 
baigęs mokslus Amerikoje ir įsi
jungęs į Amerikos politinį gyve
nimą, nepas i š a l i no ir nuo 
lietuviškų darbų, o aktyviai 
dalyvauja lietuviškų organiza
cijų (Lietuvių Bendruomenės) 
veikloje, dažnai eidamas atsa
kingas ir daug darbo reika
laujančias pareigas. Jis dažnai 
ir amerikiečių spaudoje taikliai 
reaguoja į Amerikos politinio 
gyvenimo apraiškas, liečiančias 
Lietuvą. 

Savo kalboje R. Česonis 
p i rmiaus ia perbėgo pasku
tiniųjų dvejų metų įvykius 
Lietuvoje, primindamas ir išei
vijos lietuvių nuomones, sekant 
tuos įvykius. Lietuviai, nepa 
būgę nei Gorbačiovo grasinimų, 
nei ekonominės blokados, tie
siai, be didelio triukšmo, be te
roro siekė laisvės ir nepriklau 
somybės. Vos porai mėnesių 
praslinkus nuo Gorbačiovo vizi 
to Lietuvoje, kovo 11d. Lietuvos 
Aukščiausioji taryba paskelbė 
Lietuvos valstybės atkūrimo 

aktą. Mūsų širdys buvo per
pildytos džiaugt-mo ir pasidi
džiavimo savo tautos ryžtu. Šį 
kartą ir pasaulic spauda nepa
gailėjo dėmesio mums, tačiau, 
kai reikėjo nepriklausomybės 
a t k ū r i m ą pripažint i t a rp
taut inėje arenoje, smarkiai 
nusivylėme, nes pasilikome vie
ni. Birželio mėn demonstravo 
prieš Gorbačiovą jo lankymosi 
Washingtone proga, tačiau tai 
neatnešė lauktų rezultatų, nes, 
matyt, didžiųjų valstybių va
dams mes nesame svarbūs... 

Atėjo ir sausio 13 diena. Ma
nau, kad nė vienas iš mūsų 
n e p a m i r š i m e nakties prie
blandoje plevėsuojančią tri
spalvę Vilniuje, kada geriausi 
tėvynės sūnūs ir dukros laistė 
tėvynės žemelę savo krauju... 

Peržvelgę netolimą praeitį, 
bandome susivokti dabarties ir 
a t e i t i e s Lietuvos laisvės 
vingiuotame kelyje. Vienos 
viešnagės metu Amerikoje V. 
Landsbergis pasakė: „Keičiasi 
Lietuva, turi keistis ir išeivija". 
Klausimas kyla. kaip ta išeivija 
turėtų keistis politinės veiklos 
atžvilgiu? 

Pirmiausia, turime žiūrėti į 
Amerikos valdžią tokią, kokia ji 
yra, o ne tokią, kokia norėtume, 
kad būtų. Nepaslaptis, kad 
mūsų dauguma, kaip šio krašto 
piliečiai, esame stipriai užgau
ti valdžios laikysena Lietuvos 
nepriklausomybės reikalu ir 
pagalba jos žmonėms. Reikia 
ke i s t i ir mūsų požiūrį į 
bendravimą su Amerikos val
džios žmonėmis — nekvieskime 
jų į savo renginius, nebent iš 
anksto sužinoję, ką jie mums už 
tai padarys. Neprašykim, bet 
reikalaukim, ne ramiu tonu ir 
mandagiai, bet pakeltu balsu 
dėstykime savo pageidavimus. 

Susigyvenę su esama realybe 
ir samprata, bandykime įgyven
dinti šiuos uždavinius Lietuvos 
linkme. Įtaigokime visus mūsų 
veiksnius savo spaudimu. Šiuo 
metu visų pagrindinių veiksnių 
veikla turi subordinuotis Lietu
vos vyriausybei, o kadangi tai 
vyriausybei Washingtone atsto
vauja Lietuvos atstovas S. Lozo
rait is, tai ir veiksnių politinė 
veikla turi būti derinama pagal 
jo nuožiūrą. Arčiau dirbdami su 
S. Lozoraičiu, veiksniai įgis 
daugiau politinės išminties, 
diplomatinio elgesio ir politinės 
sofistikacijos. 

Spausti visomis jėgomis Ame
rikos valdžia, kad ji pripažin
tų Lietuvos nepriklausomybę. 
Jeigu pripažinimas nebūtų grei
tas , būtinai šį reikalą išnaudoti 
ateinančiuose prezidentiniuose 
rinkimuose. Veiksnių ir plačios 
lietuviškos visuomenės spau
d imas į valdžią tu r i būti 
intensyvus ir nuolatinis. 

Įsteigti ekonomikos tyrimų 
centrą Lietuvai, š io centro 
rėmuose turėtų būti sutelkti 

mūsų intelektualai, akademikai 
ir prekybininkai, kurių pa
grindinis uždavinys būtų, susi
tarus su Lietuvos vyriausybe, 
paruošti planus, kaip Lietuva 
galėtų greičiau atsistoti ant 
tvirtų ekonominių pagrindų. 
Tokie planai turėtų atitikti il
gesnio laikotarpio poreikiams. 
Turėtų būti paruošta keletas 
ekonominių modelių, pritaikytų 
Lietuvai pagal esamas ir numa
ty t a s sąlygas ir poli t inę 
situaciją. Toksai ekonomikos 
tyrimo centras turėtų būti 
finansuojamas mūsų veiksnių ir 
visuomenės, o direktoriais 
galėtų būti veiksnių skirti 
žmonės. 

Stipriau ir aktyviau remti 
mūsų veiksnius. Su didesne 
parama jiems reikia statyti ir 
didesnius reikalavimus, kad jų 
darbai būtų rimti, suderinti su 
Lietuvos atstovybės reikala
vimais. Gal reikėtų pamiršti 
apie tą „veiksnių vienybę", nes 
jos per visą išeivijos laikotarpį 
nebuvo ir vargu kada nors jos 
sulauksime. Svarbu, kad darbas 
būtų daromas, o jo užteks vi
siems. Taip pat turime nepa
miršti ir kitų organizacijų bei 
komitetų, kurių iki šios dienos 
dirbamas darbas yra ypač svar
bus Lietuvai. Tuoj pat prisi
menam kun. Kazimiero Pūgevičiaus 
vadovaujama Lietuvos Kata
likų religinė šalpa ir Lietuvių 
informacijos centras. Šios įstai
gos tarnautojai, jaunosios kar
tos atstovai Gintė Damušytė ir 
Viktoras Nakas yra visos išeivi
jos pasididžiavimas. 

Kiek sveikata ir sąlygos lei
džia — vykime į Lietuvą. 
Kelioms dienoms.savaitėms ar 
keliems mėnesiams. Mūsų ap
silankymas pradžiugins brolius-
seseris Lietuvoje, kad jų šiuo 
Lietuvai didvyrišku momentu 
nepamirštame. Ar nebūtų gera, 
kad šiandieną kokia šimtinė 
mūsų nuvyktų į Vilnių ir 
drauge su jais, gal ir statydami 
savo gyvybes į pavojų, pastovėtų 
prie parlamento rūmų. Kokia 
tai būtų jiems dvasinė parama! 
O jeigu aplankytume naujųjų 
tautos didvyrių tėvus, vaikus ar 
mylimuosius ir tartume jiems: 
„Mes atvažiavome iš Amerikos 
jus paguosti..." Ar tai nepa
lengvintų jiems pakelti jų 
skausmą? 

Baigdamas, svečias pacitavo 
B. Railos „Išvadų išvadą", pagal 
kurią tik atkakliu darbu ir kova 
atgausime laisvę ir nepri
klausomybę. 

Klubo pirmininkas J. Vazne
lis R. Česoniui už sklandžiai 
perduotą dienai pritaikytą žodį 
ir įdomius, aktualius ir konkre
čius pasiūlymus nuoširdžiai 
padėkojo. Neatsiliko ir susi
rinkusieji, išreikšdami savo 
padėką stipriu ir ilgu rankų plo
jimu. Minėjimas užbaigtas pora 
posmų „Lietuva brangi". 

Mūsų veiksniams ir kitoms 
organizacijoms minėjimo metu 
suaukota 3000 dol. 

Po minėjimo, dauguma daly
vių nuvyko į netoli esantį G. ir 
J. Stankūnų restoraną pietums, 
kuriais visus pavaišino Zota ir 
Gediminas Mickai. 

Beverly Shores Lietuvių klu
bas jau kelinti metai gražiai 
veikia, jungdamas vietinius ir 
artimų apylinkių lietuvius. Be 
tautinių švenčių, kartą per 
mėnesį klubas suorganizuoja ir 
lietuviškas pamaldas. Klubo 
valdybą 1991 m. sudaro pirmi
ninkas J. Vaznelis, vicepirmi
ninkas J. Jurkšaitis, sekretorė 
L Jonynienė, kasininkas V. 
Peseckas. valdybos narė M. 
Rulienė. 

Naujininkas 

CLASSIFIED GUIDE 
SEAL ESTATE REAL ESTATE 

NEW JERSEY, NEW YORK - „Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 2 iki 3 v. p.p. iš Seton Hali Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „Music of Lithuania" pro
gramos, vedamos anglų kalba, iš tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Or. 
J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., VVatchung, 
N. J. 07060. Tel. 201-753-5636. 

S> GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 H 
(708) 425-7161 ^ m a r 

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 
• Pensininkams Nuolaida. 

EB 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzle Ave., 
Chlcago, IL 6 0 6 2 9 

(312) 778-2233 
1NCOME TAX — INSURANCE 

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

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Blinstrublene, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

LH M L S 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 . V e l t u i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambint i : 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 a rba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC. , 6600 S. Pulaski Rd.. 
Chicago, IL 60629 

MISCELLANEOUS 

AMTECH REFRIGERTION & 
APPUANCE CO FAST & 

CONVENIENT 
IN HOME OR 

CARRY IN 
SERVICE 

MAJOR APPLIANCE 
SPECIALIST 

• Air Cooditioneo • Re^'ig#fot<xt 
• Frttzvri • Gos & Electric Roncel 
• Mic?owov« • Wc«he,j • D?ye»4 
• D*&wov*rt • D'spcsoli 
LICENSED BONOED INSUREO 

• Call tor Deta.is 
NORTH 

6121 W Addison 312 -286 -8700 
SOUTH 

3615 W 95th Evergreen Pk 708-423-0441 
Juozas Ptikait ls, Serv Mgr 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30°'o pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208' 't VVest 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

Vidutinio amžiaus 
pora ieško darbo 

Tel. 312-523-3506 

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

Tel. S8S-6624 Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuvišKa; 

Lietuvoje parduodami automobiliai: 
Lada 2106 — S4.200. Lada 2107 — 
$4.300. Lada 2108 — $4.300. Lada 
2109 — $4.500 Automobiliai nauji su 
garantija Pristatome dolerius Lietuvo
je Jūsų giminėms už dešimtą procentą 
Keičiame aukštu santykiu dolerius Į 
rublius, vienas doleris prie dvidešimt 
rublių Atsiskaitymas tik po paslaugų 
suteikimo Skambinti: (708) 430-0030 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Turiu Chicngos miesto leidimą D^rpu ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir sąži
ningai. 

312-77'*-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

DRAUGE GAUNAMI RELIGINIAI 
LEIDINIAI 

KRISTAUS KANČIA. Kl. Brentano. 349 psl. . S1.00 
MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE. Vysk. V. Brizgys. 

142 psl S1.00 
PRISIKĖLIMO ŽMONĖS. K. Barauskas. 221 psl. S1 00 
MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. J. 

Vaišnora, MIC. 445 psl $1 00 
ŠVENTOJI DVASIA — BAŽNYČIOS ATNAUJIN

TOJA. Prel Vyt. Balčiūnas 123 psl S2.00 
DĖKOJU, šv. Eucharistija J. Burkus. 202 psl. $7.00 
IEŠKAU TAVO VEIDO. Alf Grauslys 360 psl š $10 00 
MARIJOS ŽODIS FATIMOJE. Kan. P. Aleksa. 128 

psl $1 00 
IEŠKANČIOJO PĖDSAKAI. Evangelmiai mąs

tymai. Kęstutis Trimakas. 267 psl $10 00 
MOTINA GAILESTINGOJI. Kun. dr. J. Prunskis 

119 psl $1 00 
AMŽINAS GYVENIMAS. Kun. J. Danielius. 68 psl. 

S1.00 
MEILĖS UGNIS. Kun. dr. K Matulaitis. MIC. 360 

psl $1 00 
TRISDEŠIMT MEILĖS ŽODŽIŲ Vysk. V Brizgys. 

167 psl $1.00 
NEGĘSTANTI ŠVIESA Pranas Garšva. 351 psl $1.00 
MARIJOS LITANIJA. V Mikolaitis-Putinas 65 psl 

$1 00 
MIŠIŲ PASLAPTIS. Kun. J Danielius 77 psl $1 00 
LAIŠKAI ŽMONĖMS. Giovanni Papini. 215 psl. $1 00 
NEIŠSKIRIAMI TRYS NEŽINOMIEJI Vysk. V 

Brizgys 264 psl $1.00 
ARKIVYSKUPAS M REINYS, monografija 245 

psl $7.00 
VYSK. V BORISEVIČIAUS GYVENIMAS IR 

DARBAI Andrius Baltinis. 178 psl $10 00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos 

• I 



PRIEŠ VIENERIUS 
METUS ARŪNAS 
IŠĖJO Į KALNUS 

DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. kovo mėn. 13 d. 

Lietuvaitės Šv. Mato katedroje Washingtone palydi procesija prie altoriaus, kur buvo aukojamos 
Mišios ui Lietuvą jos Nepriklausomybės šventės proga. Nuotr Br. Čikoto 

DALYVAUKIME 
LIETUVIŲ FONDO SUVAŽIAVIME 
Mūsų tarpe dažnai yra pasis-

kundžiama, kad visokią veiklą 
„ponai" tvarko, tad ir dalyvauti 
neapsimoka. Taip kalbantieji 
šiek tiek klysta. Visokiai veik
lai vadovauja ne tie, kurie 
„poniškai r ankas" kišenėse 
laiko, bet kurie daugiausiai dir
ba. Lietuvių fondas visuomenę 
ir savo narius per spaudą dažnai 
informuoja. Taip pat kasmet 
vyksta narių suvažiavimai, ku 
riuose yra kviečiami visi nariai 
dalyvauti. Fondas yra „susipra
tusių lietuvių" didelė šeima, tad 
jos rūpesčiais turėtų visi gyven
ti. Suvažiavime galima gyvu žo
džiu išgirsti, kas yra daroma ir 
ateities planus pasvarstyti. Taip 
pat yra progos ir savo nuomonę 
pareikšti. Nemažiau svarbu yra 
ir pabendrauti, bendrais lūkes
čiais pasidalinti. Kiekvienam 
fondo nariui turėtų rūpėti jo 
gerovė. Tad reikia ne tik pa
tiems aktyviai dalyvauti, bet ir 
savo draugus bei vaikus para
ginti. Reikia, kad ir jaunesnio

ji karta galimai daugiau įsi
jungtų, kad i vyresnei kartai 
pavargstant, jaunesnieji į jų 
vietas stotų, kad fondas tęsti
numą turėtų. Be to, šiais metais 
yra labai svarbus ir aktualus 
klausimas tai Lietuvai „vieno 
milijono" dolerių paskyrimas. 
Tam klausimui galutinai aptar
ti bus kviečiamas liepos 27 d. 
specialus suvažiavimas, kuria
me reikės pri imti taisykles, 
kaip tą nutar imą vykdyti. 

Tačiau jau šiame suvažiavime 
reikėtų bent t rumpai apžvelgti 
b e n d r u s m e t m e n i s . Gerai 
žinome, kad yra daug kandi
datų, k u r i e miela i sut ik tų 
patarpininkauti. Taip pat reikia 
saugotis tokių, kurie iš Lietuvos 
atvažiuoja su įvairiais įgalioji
mais . L i e t u v o s įs taigos ir 
organizacijos turė tų žinoti, kad 
išeivija t u r i savo organizacijas 
ir institucijas ir t ik į jas kreip 
tis. O ne savus „atstovus" siųsti. 
Praėjusieji metai fondui buvo 
labai sėkmingi , neliečiamas 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Pe te r sburg , FL 
ATSISVEIKINANT SU A.A. 
MIKALOJUM IVANAUSKU 

Žmogus gyveni, planuoji, op
timistiškai žvelgi ateitin, deja, 
nežinai, kada Aukščiausiasis pa 
sakys, jog jau laikas palikti šią 
žemę ir iškeliauti amžinybėn. 

Toks optimistiškas planuoto
jas, pilnas idėjų ir užmojų, buvo 
St. Petersburgo lietuvių koloni
jos gyventojas inž. dail. Mikalo
jus Ivanauskas, kurio gyvenimo 
siūlą mirtis nutraukė praėju
sių metų gruodžio 15 d. po kelių 
mėnesių ligos, sunegalavus jo 
širdžiai. 

Velionis buvo pašarvotas 
Beach Memorial koplyčioje, St. 
Petersburg Beach, kur buvo 
sukalbėtas rožinis ir įvyko at
sisveikinimas. Atsisveikinimui 
vadovavo Lietuvių klubo pirm. 
A. Gudonis. Velionis priklausė 
Lietuvių klubui, LB, Balfui. Po 
gedulingų pamaldų Šv. Vardo 
bažnyčioje, kurias atnašavo 
kunigai V. Zakaras ir M. Čyvas, 
palaidotas St. Petersburge. 
Memorial Park kapinių mauzo
liejuje. Nuliūdime liko žmona 
Elena, sūnus Eugenijus su 
šeima ir kiti giminės Amerikoje 
ir Lietuvoje. 

A.a. Mikalojus gimė 1909 m. 
gruodžio 1 d. Kaune. 1931 m. 
baigė Kauno aukštesnę techni
kos mokyklą, vėliau studijavo 
V.D. universitete teologijos-fi
losofijos fakultete. Lietuvoje 
suprojektavo ir įvykdė Aleksoto 
keltuvo statybinės dalies kons
trukcijas, laimėjo savo specia
lybėje kelis konkursus, ben
dradarbiavo spaudoje. Reiškėsi 
savo meniškais gabumais. 1938 
m. buvo suorganizavęs degina
mosios grafikos darbų parodą. 

Pasitraukęs su šeima į Vakarus 
po karo Vokietijoje gyveno 
Bavarijoje, kaimelyje netoli 
Kempteno. Iš ten emigravo į 
Braziliją. Brazilijoje gyvenda
mas, reiškėsi visuomeninėje 
veikloje. Sao Paulo miesto 
mokslo ir technikos muziejuje 
surengė lietuvių architektūros 
parodą, kur buvo išstatyta 1,500 
eksponatų. Paroda tęsėsi ligi 
1958 m. ir ją aplankė daugiau 
kaip pusė milijono asmenų. 

1958 m. Mikalojus su šeima 
persikėlė į JAV, apsigyveno 
Chicagoje ir dirbo savo inži
n ier iaus specialybėje. Lais
valaikiu tęsė savo pamėgtą 
degintinio meno techniką ir šią 
techniką pavadino „liepsnos 
tapyba". Be šios. jis dar 1969 m. 
išrado t a m tikrą skaidrių ga
vimo būdą ir jį pavadino „šviesa 
iš šviesos". 

Iš viso velionis išrado tris 
meno t e c h n i k o s : l iepsnos 
tapybą, alyvos grafiką ir šviesą 
iš šviesos. Šias meno technikas 
jis demonstravo ruošdamas pa
rodas, o taip pat Chicagos meno 
mokyklos s tudentams. Tarp 
1964 ir 1975 metų Chicagoje su
rengė 9 savo meno parodas. 
Apsigyvenęs Floridoje, 1986 ir 
1987 m. savo kūrinių parodas 
surengė Floridos Federal Bank 
meno galerijoje St. Petersburg 
Beach. 

Kaip minėjau, šio gabaus žmo
gaus gyvenimo siūlą nutraukė 
nelaukta mirt is . J is net ir 
sirgdamas planavo ir viltingai 
žvelgė į laisvėjančią Lietuvą, 
užmezgęs ryšius su kai kuriomis 
meno bei kultūros įstaigomis. 

Deja, visi planai ir užmojai 
nutrūko ir liko neužbaigti dar 
bai bei negrįžtama kelionė į 
amžinybę. 

V*k 

kapitalas padidėjo 628,084 dol. 
Dabartiniu metu reikia stengtis 
galimai daugiau padidinti pa
gr indinį kapitalą, kadangi 
bankų ir kitų indėlių procentai 
mažėja. O buvome įpratę, kad 
išmokamos sumos kasmet didė
jo. Netrukus bus pradėta rengti 
Fondo leidinio — vardyno antro
ji laida. Tad ta proga visi nariai 
kviečiami savo įnašus padidin
ti. Tai pat nereikėtų užmiršti 
įamžinti savo artimųjų atmini
mą, kurie yra jau iškeliavę. 

Tas leidinys tai bu« gyvosios 
lietuvybės vardynas. Tai var
dynas tų. kurie rūpinosi ne tik 
savo, bet ir l i e tuv iška is 
reikalais. Jie savo aukomis 
prisidėjo prie rėmimo lietuviško 
švietimo, kultūros ir jaunimo. 
Bėjo paramos nebūtų kultūros 
premijų ir įvairių seminarų. Be 
jo paramos iš Pietų Amerikos 
j a u n i m a s nega lė tų vykti 
Vasario 16-tos gimnazijos lan
kyt i . Kadangi j is y r a , tai 
daugelis priima kaip gamtos 
dovaną. Bet jeigu jo nebūtų, tai 
mūsų gyvenimas būtų daug 
skurdesnis. 

Fondo valdyba su gausiais tal
kininkais išsiuntė 5000 laiškų, 
kuriuose yra fondo veiklos 
apžvalga. Taip pat paragini
mas dalyvauti fondo suvažia
vime, kuris įvyks kovo 23 d., 
9:30 vai. ryto Jaunimo centro 
mažojoje salėje,Chicagoje. Pri
dėta suvažiavimo darbotvarkė, 
taip pat trumpa informacija dėl 
įstatų paragrafo 40 pakeitimo. 
Kaip jau buvo anksčiau minėta, 
pakeitus tą paragrafą, turi būti 
sudarytos aiškios taisyklės, ku
riomis būtų vadovaujamasi. O 
čia jau turi būti atsižvelgta į 
fondo narių didžiumos pageida
vimus. Taip pat yra pridėta 
suvažiavimo dalyvio kortelė su 
nurodytu balsų skaičiumi. Ne
galintieji dalyvauti prašomi 
įgalioti pagal pridėta sąrašą. O 
visi kiti prašomi asmeniškai ir 
aktvviai dalyvauti. _ -

J . Zygas 

Pirmąjį sekmadienį jėzuitų 
koplyčioje Chicagoje šventomis 
Mišiomis buvo prisimintas a.a. 
Arūnas Mažeika, prieš metus 
pašauktas Amžinybėn. 

Per anksti pašauktas: vos 37 
metų, vis tebeieškąs savęs klai-
džiuose šio nepažaboto laik
mečio sūkuriuose, dar nespėjęs 
nuveikti visų užsimotų darbų, 
pareigų sau, savai bendruome
nei. Per greit perdegęs užgeso, 
užtvindęs skausmu artimuo
s ius , palikęs būrį draugų, 
pažįstamų. 

Ilgai ieškojau žodžio Arūnui ir 
negalėjau rasti. O vaizduotėje 
jis tebegyvas tarytum prieš 
dieną. Yra veidų, kurie įsimena 
ilgai ilgai, o jei kas paklaustų 
kodėl, juk ir neatsakytum. Kai 
sumirguliuoja Arūno įvaizdis, 
neatskiriamai išnyra ir mūsų 
miesto nuostabioji Lietuvių 
Plaza bei ją kertanti 69 Lietuvių 
Plazos gatvė, kur dešimtmečiais 
spietėsi tautiečių prekybos, 
prekybėlės, kur mūsų atžalynas 
čiauškėjo gryna lietuvių kalba, 
k u r stūkso savos parapijos 
pastatų kompleksas... Visa, kas 
atstovaujama lietuviškam kul
tui , telkiasi 69-ojoje, o Arūnas 
— šios nepaprastos gatvės 
augintinis. 

Nors gimęs White Plains, NY, 
vietovėje, tačiau nuo vaikystės 
Arūnas jau Chicagoje, dviejų 
darbščių tautiečių (tėvelio J. 
Mažeikos ir krikštatėvio J. 
Janušaičio) ..Paramos" preky
vietės paunksmėje. Čia parapiji
nėje skleisti Arūno pirmieji ele
mentoriaus puslapiai, Donelai
čio lituanistines klasės, jaunys
tės srauto metai lietuviukų 
„valdytoje" Brother Rice gim
nazijoje... Prisimena Arūnas ir 
kitomis atošvaistomis: matau jį 
vaikų būrelyje prie ledainės, 
stebiu krautuvėje betriūsiantį 
prie kompiuterio aparatūros, 
regiu 69-osios Lietuvių dienų 
šurmulyje skrybėlėtą „penkių 
galionų" sombreru, prie savo 
prekystalio bepilstantį putojantį 
alų... 

Atminties ekrane netrūksta ir 
kitų Arūno žemiškosios kelionės 
akimirkų, r prisimena šia pro
ga kažkurio išminčiaus žodžiai, 
jog „viskas šioje žemėje ilgai 
trunka, tik laimingos dienos 
ne". Ir šiam draugiškam, pa
slaugiam jaunuoliui neatlaidu-
sis teisėjas Likimas bus pašykš-
tėjęs gausesnių laimės valan
dų... 

O regis, dar taip neseniai mo
kykloje s*ynė premijas už 
įvairius modelius. Iš artimųjų 
žinau: buvo bene labiausiai 
socialus berniukas, akimoju 
užmezgęs draugiškus ryšius 
gyvenam-joje aplinkoje, 
atostogų kelionės metu ar kitur. 
Iš daugelio girdėta: ar kam auto 
motoras užstrigo, ar kita bėda 
ištiko Arūno vyzdžio rate — jis 

A.a. Arūnas Mažeika 
pirmasis patalkinti , patarti. 
Greičiausiai šis artimo tarnybos 
jausmas bus nuvedęs jį pasidar
buoti ir Lietuvių namų savi
ninkų draugijos valdyboje. 

Arūnas — įvairiausių prie
šingybių būtybė: studijavo 
buhalteri ją , o p i r š t u s ir 
„gyslelę" turėjo elektronikai, 
duoną pelnėsi Paramos vedėjo 
'manager) pareigomis, o lais
valaikiu buvo išbandęs erdvių 
sportą — sklandė ir skraidė 
(turėjo piloto leidimą), o pasku
tinių metų nikis — jūros dugno 
fotografija. Arūno darytos 
nuotraukos — fantastiškos! 

įvairiomis progomis prisime
name pasitraukusius Amžiny
bėn bičiulius, bendradarbius, 
bendraminčius. Arūnas man 
nebuvo nei vienas iš tokių, mus 
skyrė ir amžiaus tarpas, kiek
vienas t ikėjome sk i r t inga 
gyvenimo filosofija, tačiau 
mudu jungė nerašytas vieno 
k i t am respekto ryšys. Aš, 
ilgamečio darbo su jaunimu 
įpratintas, visad šį jauną žmogų 
paka lb indavau , o Arūnas 
dažnai net pirmas visada turėjo 
ką nors nelaukto papasakoti: 
apie savo projektų eigą, apie 
naujus užmojus. 

Paskutinis mūsų pokalbis vy
ko prieš dvi vasaras: Arūnas 
ruošėsi į ka lnus , ir koks 
nepaprastas buvo tai pašneke
sys! Man pačiam ne kartą yra 
tekę kopti Alpių masyvu, — 
Arūno entuziazmą puikiausiai 
supratau. Jis aiškino iškylos 
maršrutą, po kojomis uodega 
vizgino jo keturkojis draugas, 
turėjęs saugoti keliautoją žygio 
naktimis, mudu aptarėme kelio
nės mantą, A r ū n a s buvo 
suplanavęs kiekvieną žygio 
tarpsnį, — pasakiška! 

Arūnas mirė tų metų žiemą... 
Nuo vasaros nebuvau jo net 

sutikęs, nebepatyriau, kaip jam 
pavyko ana išsvajotoji kelionė į 
kalnus. Yra atsakymas kažkur 
anapus Amžinųjų Kalnų, už 
kurių vienos kelionės metu visi 
susitiksime. 

Tebūnie Tau. Arūnai, lengva 
Amerikos žemė! 

j . t . 

f \^ midlcind FcclGral 
mKKĖKKtr Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai ;ki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312)925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

BPIDGEVIEVV 
8929 5. HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

IHE (=1 

A.tA. 
MALVINAI VELECKIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, skausmo valandoje liūdinčius 
— dukterį, sūnus, marčias, anūkus, visus gimines ir 
ar t imuosius užjaučiame. 

Visų Kerpių šeima 

A.tA. 
DANAI ELIZABETH 
BARTUSEVIČIENEI 

Lietuvoje mirus, jos motiną MARIJĄ SKUODIENĘ, 
jos seserį ELEONORĄ ir kitus gimines giliai užjau
čia 

Venezųelos Lietuvių Draugijos 
Valdyba ir nariai 

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 

4805-07 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 

kad a t idaro naujus la idotuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hil ls 
9236 S. Roberts Rd. * HicV ry Hil ls 

2424 VV. 69 St. * O r ago 

Visų telefonas: 708-i 74-4410 

(DUMI 
UEN0ER 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette FuneraI Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicafco, Illinois 60629 

H312M76-2345 

Hills FuneraI Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus FuneraI Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
"08-863-2108 

Petkus-Butkus FuneraI Home 
1446 South VHh Avenue 

Cicero. Illinois 60r^ | 
708-652-1003 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

• 



DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. kovo mėn. 13 d. 

x Gražus Los Angeles in
žinierių - A. Polikaiėio, R. 
Dabšio. 3 . Seliuko ir E. 
Jarašūno koncertas bus šį 
sekmadienį, kovo 17 d.. 2 vai. 
p.p. Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. Dalį programos atliks ir 
kvartetui akompanuos pianistė 
Raimonda Apeik> tė. Bilietų bus 
galima prie kasos įsigyti nuo 1 
vai. dienos. 

x J a u 173 asmenys užre
gistravo ir dokumentavo savo 
nepasitenkinimą dėl pašto 
blokados. JAV Lietuvių Bend
ruomenės Washingtono būstinė 
renka tokią uo'- įmentaciją. kad 
galėtų įrodyti JAV Valstybės 
departamentai ir tarptautinei 
pašto unijai, kad sovietai blo
kuoja laiškų ir prenumeratos 
spaudos >ą ir gavima 
tarp JAV-bių ir Lietuvos. Ati
tinkamas anketas galima gauti 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
būstinėse ir iš apylinkių val
dybos narių. Išpildytas anketas 
siųsti: Lithuanian-American 
Communin. Inc.. Government 
Affair- Ofi ze, L'060 N. 14th 
Street. Sukę 108, Arlington. VA 
22201. Nepasiduokime šiam 
spaudimui ir sovietų bandymu! 
mus izoliuoti nuo Lietuvos 

x Atvykstantiems į Muzi
kos šventę yra padarytos rezer
vacijos šiuose viešbučiuose: 
Hampton Inn — Midway Arpt.. 
Hampton In-: — Westchester. 
Holiday Inn — Cojntryside, 
Holiday Inn Oak Lavvn. 
Hyatt Regency - Oak Brook, 
Oak Lawn Hilton. Skambinant 
viešbučiams galirr pasinaudoti 
1-800 telefono numeria is , 
būtinai nurodant ..Lithuanian 
Music Festivrf". 

x Lietuvių Moterų Klubų 
federacijos Chicagos klubas su 
pirmininke dr. Vilija Kerelyte 
ruošia tradicinį „Pavasario 
Žiedų" — Abiturientų pri
statymo pokylį balandžio 28 d. 
Sabre Room. Flame salėje. 

x Antanas Seikalis (Kultū
ros susivienijimo ..Sietyno" di
rektorius, lietuviu radijo ir tele
vizijos žurnalistas. ..Sugrįžimo" 
laidų organizatorius ir vedėjas) 
ir Vilius Užtupas (Vilniaus un-
to žurnalistikos katedros do
centas* rodys savo atvežtus 
filmus iš sausio mėn. įvykių 
Lietuvoje ir atsakinės į klau
simus Jaunimo centro kavinėje, 
šeštadienį, 4 vai. p.p. kovo 16 d. 
Visus kviečia Cikaeos LB apy
garda ir Žurnalistų sąjunga. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63 St., Chicago, II 60*>29 

Tel. (1-312) TT6--162 
14300 S. Bell Rd.. Lockport. II M1441 

Tel. (708» 301-486* 
Ji-< pagdl •-usitarima 

Advokatas Jonas Gibaitis 
624T S. Kedzie \venue 

Chicago. II 6D629 
Tel. (1-312) 776-8700 

•! d 

ADVOKATAS 
Vytenis I ietuvninkas 
2501 W. 69th Street 
Chicaąo, II 60629 

Tel. 0-1I2) 778-0*00 
Valandos p^s:-}] susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Otfdfn Ave . St«». 18-2 
HinsdaU-. II. «0521 
Tel. >708> 325-3157 

V';i!;iri(i<-«-i 

x Demonst rac i jos Chica-
gos miesto cen t re kovo 11 d., 
minint Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo metines, 
buvo pasisekusios ir rodomos 9 
kanale. Prieš tai buvo rimtos 
paskaitos Illinois valstijos pa
stato patalpose, po demonstra
cijų Bismarck viešbutyje susi
rinkimas. Kalbėjo paskaiti
ninkai. Kongr. Durbin ir Sar-
palius, gen. kons. Vaclovas Klei
za kalbėjo pačioje demonst
racijoje. Kalbėjo taip pat ir 
Islandijos, kuri pripažino Lietu
vos vyriausybe, gen. konsulas 
Chicagoje Johnson. 

x Lietuvos generalinis kon
sulas Vaclovas Kleiza kovo 15 
d., penktadienį. 7 vai. vakare 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre atidarys Lietuvos isto
rijos ir etnografijos muziejaus 
Vilniuje rinktinių eksponatų 
parodą. Paroda tęsis šeštadienį 
ir sekmadienį. Visi kviečiami 
atsilankyti. 

x Ateit ininkų sendraug ių 
susirinkimas su arbatėle bus šį 
šeštadienį, kovo 16 d., 5 vai. 
vak. Ateitininkų namuose Le-
monte. Laukiama visų narių 
dalyvavimo. 

x Sv . Kryž iaus l igon inė 
ieško savanorių pristatyti mais
tą nepajėgiems ligoniams pie
tinėje Chicagos dalyje. Savano
riai turi turėti automobilį. Pasi
skambinti tel. 312-471-7300. 

x Žemaičių kul tūros klubo 
metinis narių susirinkimas bus 
trečiadienį, kovo 20 d.. 1 vai. po 
pietų Kojak salėje, 4500 S. 
Talman Ave. Nariai prašomi at
s i lankyti , nes yra svarbių 
reikalų aptarti. Po susirinkimo 
bus vaišės. 

x O n a Jankev ič iū t ė , New 
York, N.Y.. ,.Draugo" dosni ir 
nuoširdi rėmėja . garbės 
prenumeratorė daugelį metų, 
pratęsė prenumeratą, pridėjo 50 
dol. lietuviško žodžio palaiky
mui ir 20 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Nuoširdus ir 
didelis ačiū. 

x Lietuvos D u k t e r ų drau
gija, St. Petersburg Beach. Fla.. 
atsiuntė 15 dol. auką už jų 
veiklos garsinimą „Drauge". 
Dėkojame už dėmesį. 

x Liet. Mot. Fed. Chicagos 
k lubų nar ių s u s i r i n k i m a s 
šaukiamas š.m. kovo 17 d.,,12:30 
v.p.p. Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Laukiame gausaus 
nariu dalyvavimo. 

(sk) 
x R o m a s P ū k š t y s vėl 

vyksta į Lietuvą balandžio pra
džioje PERVEDAMI DOLE
RIAI. PALIKIMAI. Pri ima 
la iškus, d o k u m e n t u s , vais
t u s , u ž s a k y m u s a u t o m o 
b i l i a m s . A t s i ska i ty t i iki 
balandžio 3 d. TRANSPAK. 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629. tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x PATRIA: didelis išpar
davimas! Dauguma prekių su 
2 0 ^ - 4 0 ^ nuolaida. Elektroni
ka, gintaras, kristalas, lino au
diniai, lietuviškos muzikos ka
setės, odos dirbiniai ir kt. PAT
RIA, 2628 W. 71 St., Chicago. 
tel. 312-778-2100. Sav. A. ir F. 
Siutai . 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " N R . 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje 10 sv. miltu. 
10 sv. cukraus. 6 sv. ryžių. 29 oz 
dėžė persiku, 4 sv. valg. druska, 
18 oz. riešutinis sviestas. 2 dėž 
džiovintų slyvų. 2 dėž. razinų, 
64 oz. aliejus, 1 dėž. ivairių 
arbatų, 39 oz. pupeliu kavos. 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS 
9525 South 79th Ave., Hicko-
ry Hills, III. 60457. telefonas 
(70«) 430-8090. 

.'ski 

x LB Vidurio Vakarų apy
gardos r inkimų komisiją su
daro: pirmininkas Jonas Ruge
lis, 1139 Nichols Lane, May-
vvood, IL 60153; tel . 
708-344-6649. Sekretorė - Biru
tė Trinkienė ir nariai — Povilas 
Norvilas Chicagoje ir Aleksas 
Karaliūnas Lemonte. 

x Marijos Nekalto Prasidė
jimo seserų rėmėjų rengiama 
metinė vakarienė bus balandžio 
21 d. Jaunimo centre. 

x Lietuvių Moterų Klubų 
Federaci jos Chicagos klubas 
ruošia tradicines Velykinio sta
lo vaišes balandžio 7 d. 12 v. 
p.p., Lietuvių Tautiniuose na
muose. Rezervacijas priima Ju
zė Ivašauskienė 312-925-6193 
iki kovo 28 (Didž. Ketvirta
dienio). 

x „El ta" , Informat ion Bul-
letin, vasario mėnesio 2 nr., 
išėjo iš spaudos specialia laida. 
Šiame numeryje rašoma apie 
JAV Kongreso reakciją, Lietu
vos ir Latvijos minis ter ių 
apsilankymą VVashingtone, Eu
ropos parlamentą ir kt. Šio 
numerio yra pakeistas formatas 
— padarytas mažesnis ir pato
gesnis. 

x Ewald Veleckis iš Orland 
Park, 111., „Draugo" paramai 
atsiuntė 25 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Ats iuntė p o 20 dol . už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
prel. Juozas Prunskis, Aldona 
Ankus, Anna Armiras, Dana 
Kavolas, Vida Vizgirdaitė, 
Juozas Briedis. G. L. Butikas, O. 
Izokaitiene, Vitas Kazlauskas, 
Emeiia Gaška, Juozas Bulika, 
Jozefą Paulauskienė, Anna 
Kazlauskas. V. Švabas, Kostas 
Zalnieraitis, Petras Beinaraus-
kas. Maria Rackus ir Jonas 
Stasiulis. Visi iš Chicago, 111. 
Nuoširdus ačiū. 

x Ats iuntė p o 10 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: dr. 
V. Tumasonis, dr. T. Remeikis. 
Irene Lange. Helen Walski, Z. 
Tamošauskas, A. K. Grina, 
Craig Hardy, B. Baublys, Elena 
Jurkynas, Salome Duoba, An
tan ina Puskor ius , Balys 
Auginąs. J. Jusevičius. Jonas 
Palubeckas. Birutė Viskanta. 
Labai dėkojame. 

x Vaizdajuostę „Kruvinas 
Sekmadien is" — sausio 13 d. 
įvykiai Lietuvoje, platina JAV 
Lietuvių Bendruomenės Sociali
niu Reikalų Taryba. Prie vaiz
dajuostės pridedama prof. Vy
tauto Skuodžio įžanginė paskai
ta — kas prie tų įvykių privedė. 
Vaizdajuostės kaina $25.00, su 
persiuntimu $30.000. Užsi
sakant prašome rašyti: Lithu
anian Human Services Inc., 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-476-2655. Visas 
pelnas gautas už vaizdajuostes 
skiriamas padėti Lietuvai lais
vės kovoje. 

(sk) 

x Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586^959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

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

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL, 
INC. rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi
tikima ir persodinimą New 
Yorko bei Washingtono Aero
uostuose. Prašome kreiptis: 
G.T. I N T E R N A T I O N A L , 
INC., 9525 S. 79th A\e . , 
Hickory Hills, IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

1%. ŽVAIGŽDUTĖ 
l ^ ^ ^ f l j T i M ^ . « • Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Pu&u Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

R e d . J a u praėjo viener i 
metai, kai drąsūs lietuviai 1990 
m. kovo mėn. 11 d. išdrįso 
pasauliui ptj-eikšt.. kad mes 
atstatome savo nepriklausomą 
valstybę. Priešas visaip trukdė 
ir stengėsi užslopir.'. tą laisvės 
šūkį. Mėgino jėgą panaudoti, 
tačiau lietuvių prai:etas krau
jas rado daug simpatijų pasauly
je Lietuvai ir visas pasaulis 
pasmerkė okupantą Viltimi, 
darbu ir malda nugaiesim visas 
kliūtis ir išliksime visada laisvi! 

MES LIETUVIAI 

Mes lietuviai esam, 
Mes lietuviai būsim. 
Su trispalve savo, 
Niekur mes nežūsim! 

Lietuvai Tėvynei 
Širdys mūsų plaka. 
Kils mūsų trispalvė 
Kur Nemunas teka! 

Skundžiasi Šešupė, 
Savo skundą taria. 
Svetimi artojai 
Mūsų žemę aria! 

Alb . Kašiubienė 

PROTESTAVOME 

1991 m. sausio mėn. 11 d., 
penktadienį, sovietų kareiviai 
labai pradėjo pe r sek io t i 
lietuvius. Mes labai bijome, 
kad kas nors bloga neatsitiktų. 
Tą dieną labai snigo, uždarė 
mokyklas. Mes nutarėme de
monstruoti prie Sovietų am
basados. Su Baltimorės lietu
viais pripildėme autobusą . 
Vežėme vėliavas ir mūsų pada
rytus plakatus. Tuo būdu ir aš 
pr i s idė jau prie paga lbos 
Lietuvai. 

J o n a s Gr iga l iūnas 

Aš noriu, kad Lietuva būtų 
laisva ir žydėtų visada. Aš 
buvau i emonstr arijose. Vieną 
kartą aš važiavau su tėte, antrą 
kartą su mama. Aš nešiau Lie
tuvos vėliavą. Buvo labai daug 
žmonių. Visi reikalavo laisvės 
Lietuvai. Man buvo liūdna, nes 
Lietuvai yra labai sunku. Aš 
norėčiau matyti Lietuvą laisvą. 

Julija S lavika i tė 

Aš noriu, kad Lietuva būtų 
laisva. Demonstracijose aš 
rėkiau prie Sovietų ambasados, 
kad Lietuvai duotų laisvę. 

Lina Šeš toka i t ė 

Aš buvau demonstracijose. Aš 
nešiau plakatą. Mes norime 
laisvės Lietuvai. 

Julija Sa jauska i t ė 
Visi Baltimorės Karal iaus 

Mindaugo lit. m-los mokiniai 

ŠVENTAS KAZIMIERAS 

švento Kazimiero tėvel is 
Kazimieras buvo Lietuvos ir 
Lenkijos valdo.as. Jaunas i s 
Kazimieras dažna; atvažiuoda
vo į Vilnių ir pavaduodavo savo 
tėvą valstybės reikaluose 

Šv. Kazimieras buvo švelnaus 
ir ramaus būdo. NSėgo bažnyčią, 
ypač Vilniaus katedrą, kurioje 
dažnai meldėsi. Nemėgo kara
liškų rūmų. 

Šv. Kazimieras buvo nestip
rios sveikatos. M ne jaunas , 25 
metų amžiaus, džiovos pakirs
tas. Po jo mirties įvyko daug ste
buklų, vėliau buvo paskelbtas 
šventuoju Lietm .s jaunimas jį 
pasirinko savo globėju. 

Rima Žukauska i t ė , 
BtrTMfti Dar iaus G i r ė n o 

Ht. m-lo& mok inė . 

Demonstruojame Piešė J u l i j a S lav ika i t ė , 
Bal t imorės Karal iaus Mindaugo lit. m-los mokinė. 

Š V E N T A S I S KAZIMIERAS 

Sv. Kazimieras buvo švelnus, 
ramus ir labai pamaldus. Jis 
nemėgo karališkų rūmų links
mybių ir prabangos. J a m daug 
mieliau būdavo bažnyčioje negu 
rūmuose.^ Labiausiai mėgdavo 
Vilniaus katedrą, kur daug va
landų praleisdavo melsdamasis. 

Šv. Kazimieras buvo silpnos 
sveikatos. Kartą susirgo džiova 
ir j aunas mirė, sulaukęs vos 25 
metų amžiaus. Garsas apie jo 
šventą gyvenimą ir padarytus 
s tebuklus plačiai pasklido po 
Vakarų Europą. Jis buvo pa
skelbtas šventuoju. 

Sv. Kazimieras plačiai žino
mas. Jo vardu Vilniuje yra 
pasta tyta bažnyčia. Yra Šv. 
Kazimiero seselių vienuolynas. 
Net lietuviškų mokyklų jo var
du. Lietuvos jaunimas šv. Ka
zimierą pasirinko savo globėju. 

Elytė Žukauska i t ė , 
Buvusi Dariaus Girėno 

lit. M-los mokinė 

KOVAS PARTIZANAS 
(Tęsinys) 

Aš tuoj pat sugalvojau planą, 
ka ip i š la i sv in t i Lie tuvą . 
Pirmiausia visi partizanai buvo 
išmokyti žvalgybos gudrybių ir, 
gavę slapyvardžius, pasidarė 
, .komunistais". Daug jų iškilo 
TSRS Aukščiausioje Taryboje. 

Aš irgi patekau į Aukš-
čiausąją Tarybą. Vieną naktį 
pasakiau partizanams įvykdyti 
paskut inę mūsų plano dalį. 
Visos telefono linijos, einančios 
iš Lietuvos, buvo sunaikintos, ir 
partizanai užpuolė visus rusų 
kareivius, buvusius Lietuvoje. 
Tada visi partizanai, buvę rusų 
v a l d i n i n k a i s , padėjo daug 
sprogstamos medžiagos aplin
kui valdžios pastatus ir juos sus
progdino. Lietuva save paskelbė 
nepriklausoma. Aš su keliais 
savo d r a u g a i s į l ipome į 
v i e n i n t e l į lėktuvą , l ikusį 
nesusprogdintą, ir nuskridome 
į Ameriką kar tu su tūkstan
čiais nuo t raukų apie rusų 
nusikaltimus Lietuvoje. Greitai 
Jungt inės Tautos įsakė Sovietų 
Sąjungai leisti Lietuvai būti 
laisvai ir sugrąžinti ištremtus 
l ietuvius iš Sibiro. 

V ė l i a u aš grįžau į tuos 
miškus, kuriuose iškritau iš 
,.šiltos skylės". Tą „šiltą skylę" 
suradau ir. jon įšokęs, grįžau į 
savo laboratoriją. Joje laikrodis 
rodė, kad praėjo tik viena valan
da po to, kai aš išvykau į Lie
tuvą. Kovas Boguta , 

K. Donelaičio 
lit. m la. 

TĖVYNĖS ŽVAIGŽDUTE 
IR AŠ 

„Tėvynės Žvaigždutę" mes 
suradome „ D r a u g o " dien
raštyje. Mūsų visa klasė rašo 
rašinėlius, laiškus, eilėraščius. 
Mums labai p a t i n k a , kad 
„Draugas" išspausdina mūsų 
darbus. Kai mūsų rašinėliai yra 
„Tėvynės Žvaigždutėje" iš
spausdinti, t ada Audra ir 
Danutė paima tuos laikraščius 
ir pataupo. Mes atsinešame 
trečiadienio „Draugo" dienraštį 
į mokyklą ir skaitome prieš visą 
klasę. Kai mūsų rašinėlių nėra 
išspausdinta, tada mes vistiek 
mėginame geresnius rašinėlius 
rašyti.laukdami kito laikraščio 
su mūsų darbais. 

Lora Tolušai tė , 
Marąuette Parko lit. 

m-los 8 sk. mokinė. 

ŠVENTAS KAZIMIERAS 
IŠVIJO ŠVEDUS 

(Lietuvių tautosaka) 
Prieš kele tą š imtų metų 

Lietuvą valdę švedai. Jie bai
siausiai kankindavę žmones, 
dažniausiai užsmaugdavę, uždu
sindavę. Ta ip ka r t ą j iems 
bekankinant, pakilęs didelis 
rūkas, kad žmogus žmogaus 
nematė. Tada švedai pradėję 
tarp savęs šūkaut is . Jiems 
bešūkaujant dangaus skliaute 
pasirodęs šv. Kazimieras ir 
liepęs švedams išeiti iš Lietuvos. 
Bet švedai neklausę. Tada jis 
pasiuntęs angelų būrį, kurie pri
vertę švedus apleisti Lietuvą. 

(Pasakojimas kilęs iš Bajorų 
kaimo žmonių. Užrašė K. Um
brasas 1928 m.) 

GALVOSŪKIO NR. 81 
ATSAKYMAS 

Pirmosios trupmenos skai
tiklį ir vardiklį padalysime iš 2 
ir gausime tris ketvirtąsias 
(3/4). Antrosios t rupmenos 
skaitliklį ir vardiklį padalysime 
iš 6 ir gausime tris penktąsias 
(3/5) Jų reikšmės nepasikeitė. 

GALVOSŪKIO NR. 82 
ATSAKYMAS 

1826 m. liepos mėn. 4 d. mirė 
du JAV prez identa i : John 
Adams ir Thomas Jefferson. 

GALVOSŪKIO NR. 83 
ATSAKYMAS 

Štai keletas žodžių padarytų 
iš „povas": kovas, Dovas (var
das), nonas, popas... 

GALVOSŪKIO NR. 84 
ATSAKYMAS 

1. Šviežias — kaip ramunė. 2. 
Švarus — kaip arklys. 3. Skar
dus — kaip švilpukas. 4. Darbš
tus — kaip bitė. 5. Stiprus — 
kaip liūtas. 

GALVOSŪKIS NR. 85 
ATSAKYMAS 

Piešinėlyje parodyta jūra 
vadinasi Juodoji jūra. Ja i tinka 
šešėlis nr. 2. 

GALVOSŪKIS NR. 101 

Amerikoje y ra daug krimi
nalistų. Vieni iš kriminalo gy
vena niekur nedirbdami, kiti 
dirba įs ta igose ir a t l i eka 
visokias suktybes, išeikvojimus 
ir t.t. Vienoje įstaigoje dirbo 
vienas kriminalistas, kuris iš 
savo draugų gavo kompiuterio 
pranešimą: 5509 32135. Kaip jis 
suprato šį pranešimą? Ir jūs 
pamėginkite išaiškinti, kas ten 
buvo parašyta. Kadangi jis dir
bo amerikiečių darbovietėje, 
pranešimas buvo duotas anglų 
kalba. Išverskite lietuviškai. Už 
teisingą išsprendimą gausite 10 
taškų. 

GALVOSŪKIS NR. 102 

Ką reiškia žodis Mesijas? Iš 
kurios kalbos šis žodis yra kilęs? 

'5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 103 

Kuris taškas žemės paviršiaus 
yra tol iausiai nuto lęs nuo 
gaublio centro? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 104 

(Žiūrėkite labirintą) 

Iš planetos Marso atskrido 
marsietis ir nusileido dideliame 
miške, kur yra daug takelių ir 
visokių kliūčių. Jis nori patekti 
į žmonių gyvenamą vietovę. Pa
dėkite jam surasti kelią. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 105 

fŽiūrėkite piešinėlį) 

Suraskite berniukui kelią, 
kur galėtų surasti daugiausiai 
morkų. 
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