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Nixonas Lietuvoje 
„Lietuvos nepr iklausomybė y ra 

neišvengiama.. ." 
N e w Yorkas , 1991 kovo 25. 

(LIC) — Buvęs JAV prezidentas Ri
chardas Nixonas šj praėjusį 
savaitgalį lankėsi Lietuvoj. 
Aukščiausiosios tarybos dar
buotojas Darius Sužiedėlis iš 
Vi ln iaus apibūdino Nixono 
vizitą „istoriniu" įvykiu. 

Nixoną ir jo grupę atskraidi
no šeštadienį iš Maskvos į Vil
nių Lietuvos Respublikos vals
tybiniu lėktuvu ir apgyvendino 
g a r b ė s svečių rezidencijoj 
Latvių gatvėje. Pirmasis susi
t ikimas įvyko AT-boj su pirm. 
Vytautu Landsbergiu, kurio 
kvietimu Nixonas lankėsi Res
publikoje. 

K e t u r i a s d e š i m t minučių 
trukusiam pokalbyje Nixonas 
pabrėžė, kad Baltijos šalys yra 
„Išskirtinas atvejis", ir, kad 
Lietuva yra didžiausia proble
ma JAV-TSRS santykiuose. 
L a n d s b e r g i s painfomavo 
Nixoną, kad nepaisant sovietų 
kariuomenės provokacinių ir 
nelegalių veiksmų Respubli
koje, Lietuva toliau stengiasi 
atstatyti nepriklausomos vals
tybės valdines institucijas. 

Buvus io p rez iden to 
i šs i re išk imai 

AT-bos infobiuras parūpino šį 
laisvą vertimą Nixono pastabų, 
p a d a r y t ų po poka lb io su 
Landsbergiu: „Baltijos šalys yra 
ypatingas atvejis, nes jos buvo 
neteisėtai inkorporuotos į TSRS 
praeityje. Tas faktas buvo 
pasmerktas sovietų parlamente, 
jis buvo pasmerktas Gorbačiovo 
ir jis niekuomet nebuvo Jungti
nių Valstijų priimtas jokiomis 
aplinkybėmis. Ir todėl Lietuva 
kaip ir kitos Baltijos šalys, mes 
tikime, turi taikiai gauti ir 
pasiekti savo nepriklausomybės 
statusą. Mes tikime, kad tai ne 
tik Lietuvos ir kitų Baltijos 
šalių interesas, bet ir Tarybų 
Sąjungos interesas, nes Baltijos 
klausimas ypatingai dramatiza-
vosi po to, kas įvyko Lietuvoje 
sausio 13 d. Ar tai labai sudir
gins gerus Jungtinių Valstijų ir 
TSRS santykius? Tarybų Sąjun
gai nenaudinga palaikyti šį 
dirglumą, nes mes turime dides
nių ir labiau svarbių problemų 
dėl kurių turėtume dirbti. 
Aš kalbu tik kaip buvęs prezi-

Kovos t a r p gruzinų 
i r ossetų 

M a s k v a . — Sovietų žinių 
agentūra „Tassas" paskelbė, jog 
savaitgalio metu Pietų Osseti-
joje, kuri nori atsiskirti nuo 
Gruzijos, vyko sunkios kovos 
šeštadienio naktį jų sostinėje 
Tskinvali mieste. Sekmadienį 
susirėmimai įvyko ir dar dvie
juose miesteliuose — buvo 
deg inami nama i . Ketur ias 
dienas iš eilės vyko kovos tarp 
gruzinų ir ossetų. Daug buvo 
sužalotų. Tūkstančiai žmonių 
pabėgo iš to regiono, kuris pasis
kelbė nepriklausomas Gruzijai, 
o ši paskelbė savo suverenumą. 
Pietų ossetai yra Sunni musul
monai, o gruzinai krikščionys. 
Čia vyksta jų tarpreliginė kova 
jau 200 metų. nes ossetų ir 
gruzinų kalba yra skirtinga, 
kiti papročiai ir religija. Rusijos 
ir Gruzijos vadai sutarė suorga
nizuoti bendrą policiją 
nuginkluoti ossetams. kai ten 
kovose žuvo jau 44 žmonės. Sį 
susitarimą pasirašė Gruzijos 
prez. Zviad Gamsachurdia ir 
Rusijos prezidentas Boris Jei 
r inas 

dentas ir nekalbu už adminis
traciją, bet aš manau, kad tai, 
ką aš sakau, atspindi didesnės 
daugumos amerikiečių jaus
mus..." 

Dar prieš atvykdamas į Lie
tuvą, Nixonas ketvirtadienį 
Maskvoj tvirtino, kad Krem
liaus nusistatymas prieš Balti
jos šal ių nepr iklausomybę 
„nuodija" JAV-TSRS santykius. 
Kalbėdamas Pasaulinės ekono
mijos ir tarptautinių santykių 
inst i tutui , jis pabrėžė, kad 
Sovietų Sąjungai dera gerbti 
Baltijos žmonių aiškiai pa
reikštą valią už nepriklauso
mybę. Sovietų argumentas, kad 
tai yra vidaus reikalas negalio
ja: kai t a vidinė problema 
paveikia užsienio politiką, ji 
tampa „visų problema". 

Susit ikimai su ki tais 
lietuviais 

Vilniuje Nixonas susitiko ir 
su Lietuvos premjeru Gediminu 
Vagnorium, Užsienio reikalų 
ministro pavaduotoju Valde
maru Katkum, AT-bos komisijų 
pirmininkais, Tautinių mažu
mų departamento direktore 
Halina Kobeckaite ir mažumų 
atstovais bei AT-bos frakcijų 
lyderiais — Algirdu Brazausku 
(Lietuvos demokratine darbi
ninkų partija, t.y. buvusia 
LKP), Kazimieru Antanavičium 
(Lietuvos socialdemokratu) ir 
Eduardu Vilku (Lietuvos libe
ralų unija). 

Nixonas baigė vizitą sekma
dienį aplankydamas užgrobtą 
televizijos bokštą ir Kruvinojo 
sekmadienio aukų kapus Anta
kalnio kapinėse. 

Pasak UPI žinių agentūrą, 
Nixonas pare iškė , kad 
„Lietuvos nepriklausomybė yra 
neišvengiama. Jau nebe klau
simas, ar tai įvyks, bet kada ir 
kaip... Būti prolietuvišku, kaip 
aš ir daugelis amerikiečių 
esame, nereiškia būti antiso-
vietišku. Sovietų Sąjungai pra
verstų turėti draugišką, nepri
klausomą kaimyną — Lietuvą ir 
kitus Baltijos kraštus, negu 
žmones po sovietiniu jungu Hit-
lerio-Stalino pakto išdavoje". 
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Iš Lietuvos spaudos Kaune 

— Kuwai tas šį sekmadienį 
atidarė savo bankus ir išleido 
naujus pinigus. 

— Baltieji rūmai praneša, jog 
Amerikos karinės pajėgos bus 
tame regione tiek ilgai, kol bus 
susitarta dėl nuolatinių pa
liaubų ir kol bus Irako įvyk
dytos visos Jungtinių Tautų 
rezoliucijos, išskyrus Irako 
reparacijas Kuwaitui, kurios 
ii7«itoc ilcrpssni la ika. 

Buvęs JAV prezidentas Richard M. Xixon Vilniuje pagerbia naujuosius 
Lietuvos kankinius. Sovietų nužudytus sausio 13 d., Antakalnio kapinėse, 
kurie žuvo gindami tautos nepriklausomybe. 

Lietuvos Vidaus reikalų 
ministerijos pranešimas 

Vilnius. — Jau plačiai buvo 
rašyta kaip trečiadienio vakare 
Sovietų Vidaus reikalų minis
terijos kareiviai automatais ap
šaudė Vilniuje važiuojantį Lie
tuvos Krašto Apsaugos skyriaus 
autobusiuką, sužeisdami tris 
lietuvių pareigūnus. 

Lietuvos Respublikos Vidaus 
reikalų ministeris M. Misiu
konis paruošė specialų savo 
vyriausybei ir Aukščiausiajai 
tarybai pranešimą, kuriame, 
kaip praneša Lietuvių Informa
cijos centras, tarp kitko, plačiai 
aprašė ištirto įvykio eigą. Štai 
viena to pranešimo dalis. 

Vilniaus miesto Vyriausiojo 
policijos komisariato budėtojai 
telefonu paskambino miesto 
karinės įgulos komendantūros 
budinčiam ir pareikalavo paaiš
kinti, kokiu pagrindu kariškiai 
miesto centre panaudojo šauna
mąjį ginklą prieš civilius gyven
tojus, priverstinai sustabdė au
tobusą ir sulaikė juo važiavu
sius žmones. Komendantūros 
budintis karininkas paaiškino, 
jog jis apie šį įvykį nieko ne
žinąs. 

I įvykio vietą buvo nukreipta 
Vilniaus miesto prokuratūros ir 
vyriausiojo policijos komisariato 
tardyminė-operatyvinė grupė, 
kuri atliko įvykio vietos apžiūrą 
ir kitus neatidėliotinus tardy
minius veiksmus. 

Sovietų a išk in imas 
8:30 vai. vak., į vyriausiojo 

policijos komisariato budėtojų 
dali paskambino TSRS VRM 
YPMB vadas B. Makutinovičius 
ir pasiteiravo, ar nėra sužeistų 
asmenų, kurie nukentėjo jiems 
šaudant Pylimo gatvėje. Budė
tojai atsakė, jog yra pagrindo 
manyti, kad B. Makutinovi-
Čiaus vadovaujami darbuotojai 
nušovė vieną iš autobuso kelei
vių, o jo lavoną nusivežė ir 
paslėpė. Atsakydamas B. Maku
tinovičius pareiškė, kad apie 
nušautą keleivį jiems nieko 
nežinoma, o autobusą stabdė 
todėl, kad Šalčininkų rajono 
karinis komisaras jiems pranešė 
apie šiuo autobusu važiavusius 
įtartinus ginkluotus asmenis. 
Stabdant, autobuso vairuotojas 
nepakluso jų reikalavimams, 
neva kliudė ir apgadino jų 
būr iui p r i k l a u s a n č i u s tar-
nvhinina ontnmnhi l i i tc TT \7 Po 

to, iš autobuso. B. Makutino-
vičiaus tvirtinimu, pradėjo 
šaudyti į YPM3 automašinas. 
Vilniaus miesto Pylimo gatvėje 
būrio darbuotojas Burosevičius 
iš automato 7 kartus šovė į 
persekiojamą *utotusą. Jam 
sustojus, jie sulaikė du Krašto 
apsaugos departamento dar
buotojus, kurie, jo tvirtinimu 
buvo nesužeisti. Ginklų jie 
neradę, nes kiti, autobusu va
žiavę to paties departamento 
darbuotojai, iš įvykio vietos 
pasišalino. 

S u ė m ė du l ietuvius 
Tikrinant gautą informaciją 

telefonu, VRM operatyvinis 
budėtojas 9:42 vai. vak., kalbėjo 
su Šalčininkų rajono karinio ko
misaro pavaduotojų Sobolevu. 
k u r i s patvirt ino, kad jam 
asmeniškai žinomas asmuo pra
nešė, apie įtartinus ginkluotus 
asmenis besiruošiančius išvyk
ti autobusu KAVZ 14-10 LIO iš 
Šalčininkų arąiono. Gautą infor
maciją jis perdavęs Vilniaus 
miesto karinės komendantūros 
budinčiam. 

Tyriant įvykį, nustatyta, kad 
YPMB darbuotojai į karinę 
komendantūr.i atvežė sulaiky
tus Krašto apsaugos departa
m e n t o Pas enio t a rnybos 
darbuotojus Mindaugą Murašką 
s. Vaclovo, gim 1957 metais, 
Feliksą Petkų s. Felikso, gim. 
1941 metais. 

Prokuratūros ir policijos 
pareigūnų reikalavimu, minėti 
Krašto apsaugos departamento 
darbuotojai buvo išlaisvinti. 

\ Krašto apsaugos depar
t a m e n t o pa'.alpas a tvyko, 
važiavęs minėt \ autobusu, to 
paties depar amento darbuoto
jas Gintaras Dapkus s. Kazio, 
gim. 1965 metais, gyv. Vilniaus 
Sudermė g-vė 15-54 su šautine 
kojos žaizda Nukentėjęs patal
pintas gydymui į ligoninę. 

TSRS VRM YPWB darbotojų 
neteisėtų vesK-mų tyrimą tęsia 
Lietuvos R^publikos Gene
ralinės prokuratūros. Vilniaus 
miesto proku; atūros bei Vyriau
siojo policijo Komisariato tar-
dyminė-operatvvinė grupė. 

— Australija ir Naujoji Zelan
dija susitarė Kartu dirbti, kad 
būtų išaiškn' karo meto nusi-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Saud i Arabijoje sąjun
gininkų karo vadas gen. Nor-
man Schwarzkopf pasakė, jog 
Amerika yra beveik pasiruošu
si turėti nuolatinę karinę bazę 
arabų teritorijoje. Panašiai jau 
išsireiškė ir Baltųjų rūmų 
spaudos direktorius. 

— Izraelio vyriausybė nu
sprendė deportuoti 4 palesti
niečius, kurie aktyviai kovoja 
už savo valstybės įsteigimą. 
Baltieji rūmai pareiškė Izraeliui 
protestą. 

— Sen. Albert Gore iš Ten-
nessee pareiškė, jog jis galvojąs 
kandidatuoti demokratų sąraše 
1992 metais į prezidento postą. 
J is 1988 metais taip pat kan
didatavo į prezidentūrą. 

— I r a k o vyr iausybės 
laikraštis pasmerkė nuolatines 
paliaubų sąlygas, rašydamas, 
kad tai yra pasikėsinimas į jo 
suverenumą. Amerika pranešė 
nes i rašysiant i t ikrosios 
paliaubų sutarties tol, kol Ira
kas nesunaikins savo chemi
nius, biologinius ir branduo
linius ginklus ir nesutiks 
pasižadėti, kad daugiau nega
mins ginklų. 

— Londone įvyko čia gyve
nančių irakiečių demonstraci
jos, kurių susirinko keli šimtai, 
protestuoti prieš dabartinio 
Irako prezidento režimą. 

— C a i r o miesto Egipte 
susirinko Arabų lygos nariai 
savo pirmajam pasitarimui po 
karo. Lyga šiuo metu yra 
suskilusi tarp pasisakančių už 
Irako prez. Husseiną ir už Irako 
sukilėlius, kurie eina prieš 
Bagdado režimą. 

— Washingtone prez. Bushas 
priėmė Italijos ministerį pirmi
ninką Giulio Andreotti ir kar
tu su juo aptarė Italijos rolę 
pokariniame arabų pasaulyje. 

—Irako prezidento tur tas , 
kaip pranešė CBS žinios, yra 
daugiau negu 10 bilijonų 
dolerių, nes jo šeima per 10 
metų už Irako alyvos pardavimą 
sau pasiimdavo 5 procentus 
pelno. 

— Sovietų Sąjungos alyvos 
industrija yra pati didžiausia 
pasaulyje, maždaug 1 8 ^ 
didesnė už Saudi Arabijos 
produkciją, praneša Georgetovvn 
universiteto ekspertai Washing-
tone. 

— Cambridge, Mass., laik
raš t i s praneša, jog buvęs 
Princeton administratorius Neil 
Rudenstine buvo nominuotas 
Harvardo universiteto naujuoju 
prezidentu. 

— Japonijos Sumitomo ban
ko vadovas, kuris yra vienas iš 
trijų pasaulio didžiausių bankų, 
sekmadienį pasi t raukė iš 
pareigų, iškilus ir ten banko 
skandalui, kai buvo suteiktos 
neteisėtos paskolos manipuliuo
jant akcijų vertę. 77 m. amžiaus 
Ichiro Isoda šį banką išaugino 
į vieną didžiausių bankų, bet 
turėjo pasitraukti, kai buvo 
areštuotas vienas jo menedže
rių. 

— Kuwai to teismo pro
kuroras pasakė, jog reikalauja, 
kad būtų pakarta beveik visi 
600 irakiečių ir palestiniečių, 
laikomų kalėjimuos už karo nu
sikaltimus. 

— Lenki jos prez. Lech 
Walesa. baigdamas savo vizitą 
Amerikoje, pasakė, jog Ameri
kos piliečiams, norintiems 
lankytis Lenkijoje, nebereikės 
vizų ir vėl ragino prekybininkus 
invpstunti kanitala i io kraštą. 

Maskvoje uždraustos 
demonstracijos 
P l a n a s paša l in t i J e l c iną 

Maskva . — Sovietų prezi
dento M. Gorbačiovo kabinetas , 
kaip pranešė Reuterio žinių 
agentūra, uždraudė demonstra
cijas sostinėje būsimųjų trijų 
savaičių metu, kurių metu turė
tų įvykti Rusijos Aukščiausio
joje taryboje balsavimas dėl 
Jelcino likimo. Griežtieji komu
nistai reikalauja, kad būtų iš
kel tas Jelcinui pasi t ikėj imo 
klausimas. 

Šį ketvirtadienį prasideda 
speciali Rusijos Aukščiausiosios 
tarybos sesija, kurios metu bus 
sprendžiama, ar Jelcinas gali 
ir toliau likti Aukščiausiosios 
tarybos pirmininku arba prezi
dentu. Prieškomunistiniai de
mokratiniai sąjūdžiai Rusijoje 
organizuoja šį ke tv i r tad ien į 
masines demons t rac i j a s už 
Jelciną. Maskvos ta ryba , kurią 
sudaro už demokratiją pasi
sakantys nariai, davė leidimą 
šiai demonstraci ja i , t a č i a u 
Kremlius uždraudė. Panašios 
demonstracijos buvo kovo 10d., 
kai dalyvavo daugiau negu pusė 
milijono žmonių ir jų metu buvo 
pasisakyta už Jelciną. Tuo pačiu 
metu demonstracijos vyko ir 
kituose miestuose. Tokių de
monstracijų nebuvo buvę nuo 
bolševikų revoliucijos 1917 m. 

Special i ses i ja 
Griežtieji komunis ta i , daž

niausiai dar brežnevinių laikų 
partijos nariai, kur iems a r t ima 
Stalino politika, pare ikalavo 
specialios sesijos, kai Boris Jel
cinas paprašė, kad pas i t r auk tų 
iš pareigų Gorbačiovas, Gorba
čiovas po referendumo, kur iame 
buvo pasisakyta už jo politiką 

maždaug 7 7 ^ balsų, jaučia galįs 
„susidoroti" su Jelcinu. 

Pirmadienio įsakymas Vidaus 
reikalų ministerijai, KGB agen
tams ir kitoms saugumo agen
tūroms neleisti rinktis žmonėms 
demonstruoti gatvėse nuo kovo 
26 dienos iki balandžio 15 gali 
virsti į kruvinas riaušes pačioje 
sostinėje, nes neatrodo, kad 
demokratinio nusistatymo sąjū
džiai p a k l a u s y s K r e m l i a u s 
įsakymo nedemonstruoti. „Tas
sas" pranešė, kad yra uždraus
tos bet kokios demonstracijos, 
susirinkimai, piketavimai ir ki
tokio pobūdžio susigrupavimai. 

Ar k a r e i v i a i v y k d y s 
į s akymą 

Jelcino ateitis priklauso nuo 
pasitikėjimo balsavimo. Kovo 
17 referendume Rusijos piliečiai 
pasisakė už jo pasiūlymą, kad 
Rusijos prezidentas būtų ren
kamas tiesioginiu visų žmonių 
b a l s a v i m u , t a č i a u pačioje 
Taryboje konservatorių komu
nistų jėgos dar nenugalėtos. 
Rusijoje gali susidaryti situaci
ja, kad pasitikėjimo balsavimas 
Taryboje bus Jelcino nenaudai, 
ta i tada jis kandidatuos į pre
zidentus ir jį žmonės išrinks. 
Gorbačiovo pi rmininkaujan
čiame posėdyje buvo nutarta im
t is visokių reikalingų priemo
nių ..užtikrinti žmonių saugu
mui", ka ip kad buvo daroma ir 
Vilniuje. Praėjusiais metais 
buvo uždraustos demonstracijos 
Maskvos centre, bet įsakymas 
buvo ignoruojamas. Šį kartą, 
atrodo, Gorbačiovo kabinetas 
į sakė k a r e i v i a m s gr iež ta i 
vykdyti Centro įsakymus. 

Sovietų smurtas kenkia 
žmonių sveikatai 

New Yorkas . 1991 m. kovo 
23 d. — Lietuvos Gydytojų 
sąjunga ir Medikų sąjūdis 
kreipėsi į Pasaulio Sveikatos ap
saugos organizaci ją , TSRS 
Sveikatos ministeriją, TSKP 
CK Generalinį sekretorių ir 
LKP (TSKP) CK, kaip praneša 
LIC iš New Yorko, su šio 
turinio raštu. 

Jau trečias mėnuo Lietuvoje 
nesiliauja TSKP ir jų statytinių 
organizuojamos karinės akcijos, 
kurių metu žūsta ir žalojami 

NATO organ izuo ja 
naują g y n y b ą 

Briusselis. — Reuterio žinios 
praneša, jog NATO vyriausieji 
pareigūnai veda pas i ta r imus , 
kaip sukurti stiprų Europos 
gynybos tinklą nepažeidžiant 
ryšių su Amerika. Pasibaigus 
Persų į l ankos k a r u i , b u s 
mažinamos JAV karo pajėgos. 
NATO ir Europos Bendruome
nei esą būtina turėti kokią nors 
apsaugą Vakarų Europai . Yra 
žinoma, kad perorganizuojant 
Vakarų Europos gynybos struk
tūrą, Amerika nenorint i pra
ras t i savo įtakos Europoje. 
Prancūzija pasisakanti už Eu
ropos Bendruomenės rėmuose 
organizuotiną gynybą. Europos 
11 kraštų, kurie y r a ka r tu 
NATO ir EB nar ia i . sutarė savo 
dalinius sujungti NATO rolei, 
bet jie bus komanduojami savo 
kraštų vadovybės, kaip kad 
buvo sąjungininkų pajėgos prieš 
Traka. 

ta ikūs gyventojai. Sovietų Są
jungos ginkluotosios pajėgos, 
naudodamos kovinius ginklus ir 
smurtą, pažeidžia ne tik visas 
ta rp taut inės teisės normas, bet 
ir svarbiausią žmogaus teisę — 
teisę į gyvenimą. 

Suaugę ir vaikai nesijaučia 
saugūs, išėję į gatvę nėra užtik
rinti , kad sveiki ir gyvi grįš 
namo. Žmonės gyvena nuolati
nio streso atmosferoje, dažnėja 
nervinės ir širdies kraujagyslių 
ligos. Politinis, fizinis teroras, 
grasinimai ir dezinformacija 
griauna kultūrą, moralę ir svei
katą. 

Mes, Lietuvos medikai, savo 
g y v e n i m ą p a s k y r ę žmonių 
sveikatos ir gyvybės išsaugo
jimui, reikalaujame nedelsiant 
n u t r a u k t i kruvinąjį smurtą 
Lietuvos Respublikoje, sutram
dyti savivaliaujančius kariškius 
ir jų įkvėpėjus! 
L i e tuvos Gydytojų Sąjunga 

ir Medikų Sąjūdis 

K A L E N D O R I U S 

Kovo 27 d.: Aleksandras, 
Rūta, Alkmenas. Gėlė, Nikode
mas, Lidija. 

Kovo 28 d.: Didysis Ketvir
tadienis . Sikstas, Girmantė. 
Gunde l inda . Odeta. Rimas, 
Rimkantas . 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:44. leidžiasi 6:09. 
temperatūra dieną 66 L. naktį 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ,-KŲ RAMOVĖ 

Redaguoja j.v.s. Irena Regiene. 2652 W 65th St.. Chicago. IL 60629 

VELYKŲ SVEIKINIMAI 
Skautų ideologija įpareigoja LSS narius tarnauti Dievui, 

Tėvynei ir Artimui. Velykos yra Kristaus prisikėlimo, dvasinio 
susikaupimo ir pakilimo, bei džiaugsmo šventė visiems 
krikščionims. 

Tėvynei, šiuo kritišku laikotarpiu, atlikime moralinius įsiparei
gojimus padėti savo tėvų kraštui siekiant nepriklausomybės. Pri
minkime savo kitataučiams draugams, kaimynams mūsų tautos 
siekius ir paprašykime jų pritarimo laiškais savo valdžios atsto
vams. Suradę naujų rėmėjų padarysime gerą skautišką darbeli 
Lietuvai 

Savo artimiesiems, broliams - sesėms skautams ir jų šeimoms 
linkime ramybės, susikaupimo ir giedrios švenčių nuotaikos. 

Budime su jumis! 
v.s. fil. Sigitas Miknaitis 
LSS Tarybos Pirmininkas 

v.s. Gediminas Deveikis 
LS Brolijos Vyriausias Skautininkas 

s. Birutė Banaitienė 
LS Seserijos Vyriausia Skautininke 

v.s. fil. Edmundas Korzonas 
ASS Vadijos Pirmininkas 

Lietuvos Skaučių Seserijos vardu sveikinu visas seses Kristaus 
Prisikėlimo šventėje. Meilės, džiaugsmo ir sėkmės jūsų skautiškame 
darbe. Aleliuja! 

Budime! 
vs Alina Dvoreckienė 

Lietuvos Skaučių Seserijos 
Vyriausia skautininke 

* 
Visų mūsų džiaugsmui prisikėlė Kristus, keliasi ir mūsų iš

kankinta Tėvynė. Aleliuja! 
Sveikiname sulaukusius Prisikėlimo šventės! Linkime nepa

vargti ir ištesėti sėkmingo darbo kelyje. Džiaugsmingų Velykų 
švenčių visiems mūsų rėmėjams ir bendradarbiams. 

Fil. Leonas Maskoliūnas 
Vydūno Jaunimo fondo FU. Vytautas Mikūnas 

Vydūno Jaunimo fondo 
valdybos pirmininkas Tarybos pirmininkas 

Sveikiname Jūrų skautiją visose Pasaulio šalyse, tvirtai tikė
dami Kristaus Prisikėlimo šventėje, kad ir mūsų šalis Lietuva 
prisikels laisvam gyvenimui. 

Gero vėjo! 
jvs Leopoldas Kupcikevičius 

Chicagos jūrų skautininkų.-ių 
„Grandies" pirmininkas 

Šv. Velykų šventėje sveikiname visus skautus, skautes, tėvelius 
ir skautiškos veiklos rėmėjus Tėvynėje ir plačiajame pasaulyje. 
Linkime ilgai puoselėtų vilčių išsipildymo — laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos. 

„Aušros Vartų" skaučių tuntas 
„Kernavės" skaučių tuntas 

„Nerijos" jūrų skaučių tuntas 
„Lituanicos" skautų tuntas 

Chicagos Skautininkų,-ių Ramovė 
Chicagos Skautininkių draugovė 

Skautininkių draugovė „Sietuva" 

Velykų džiaugsmas testiprina visų lietuvių viltis ir ryžtą priar
tinti Lietuvai pilnos nepriklausomybės Prisikėlimo rytą. Visomis 
jėgomis ir priemonėmis junkimės į Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo darbus. Remkime laisvės kovotojų pastangas, kad visi 
kartu galėtume džiaugsmingai švęsti religinio ir tautinio atgimimo 
Velykas. 

Sesėms ir Broliams Tėvynėje ir plačiajame pasaulyje velykinių 
vilčių išsipildymo linki 

„Skautybės Kelias". 

PAŠVENTINTA LIETUVOS 
SKAUČIŲ SESERIJOS VĖLIAVA 

Susimąstymo dienoje — 1991 
m. vasario 23 d., Vilniaus arki
ka t ed ros Šv. Kazimiero 
koplyčioje buvo pašventinta 
Lietuvos Skaučių Seserijos 
vėliava. Šventinimo apeigas 
atliko Lietuvos Skaučių Seseri
jos dvasios vadovas kun. An
tanas Gražulis. Vėliavos krikš
ta tėvia i — Nepriklausomos 
Lietuvos skautininkai Marija 
Vizgi rda i tė ir V y t a u t a s 
Maknys. 

Po Pašventinimo vykusioje 
sueigoje susikaupimo minute 
pagerbėme visas seses, jau 
palikusias šią ašarų pakalne. 

Lietuvos Skaučių Seserijos vėliavą pašvent inus , ii k.: I-je eil. Kauno krašto atstovė s. Lukrecija 
Malkevičienė, vvr. skautė Olga Alibajeva, Lietuve* Skautų sąjungos Tarybos pirm. vs Fel iksas 
Šakalys , Lietuvos Skaučių Seserijos vyriausia skautininke s. Alina Dvoreckienė, Vilniaus kraš to 
a ts tovė Vilija Mačiulytė ; II eil. — skaučių sk. vadove Onutė Sarakauskai tė , vyr. skaučių vadovė 
Aleksandra Mačenienė , vėliavininke s. Natalija Pupeikienė, P ie tų krašto atstovė s. Vilija 
Ruš inska i tė , vadijos sekretorė s. J ū r a t ė Kišerauskaitė. 

CHICAGOJE SVEIKINOM 
VIEŠNIAS IŠ LIETUVOS 

Praėjusį savaitgalį Chicagoje 
lankėsi seniai lauktos viešnios 
— s. Alina Dvoreckienė, Lie
tuvos Skaučių Seserijos Vy
riausia skaut in inke ir s.fil. 
Koletta Jurskienė , Lietuvos 
Skauč ių Seser i jos Garbės 
gynėja. 

Trečiadienį, kovo 20 d., iš 
Clevelando atskridusias vieš
nias aerodrome pasitiko ir savo 
namuose viešėti pasikvietė Chi
cagos skautininkų,-ių Ramovės 
pirmininkė vs Albina Rama
nauskienė. Tą patį vakarą, 

Albinos namuose, viešnios 
turėjo progą susipažinti su Chi
cagos skautiškųjų tun tų tunti-
ninkėmis. skautininkių draugo
vių draugininkėmis, LSS Tary
bos pirm. vs. S. Miknaičiu. ASS 
vadijos pirm. vs E. Korzonu, 
Brolijos Vyriausiu skautininku 
vs G. Deveikiu. Vidurio rajono 
vadeive vs R. Penčy l iene , 
dvasios vadovais vs kun. J. 
Vaišniu, vs. kun. A. Saulaičių 
ir dar keliais vadovais.-ėmis. 

Ketvirtadienį, kovo 21d., sesė 
Albina Ramanauskienė vieš
nioms aprodė Chicagą. o vakare 
nuvežė į Chicagos skautininkių 
draugovės sueigą. 

Penktadienį, kovo 22 d., sesės 
Albinos lydimos, viešnios apsi
lankė ..Drauge", apžiūrėjo Bal-
zeko Lietuvių Kultūros muziejų, 
nuvyko į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. Susipažino su Jaunimo 
centru. 

S k a u t i š k a v a k a r o n ė 
Penktadienio vakare , Chica

gos skautiškieji vienetai, koor
dinuojant vs Albinai Rama
nauskienei, suruošė jaukią va
karonę Jaunimo centro kavinė
je , kurion atsi lankė arti 70 
asmenų, daugiausia vidurinio 
amžiaus ir vyresnių skautinin
kių ir skautininkų. Pasigesta 
gausesnio brolių dalyvavimo. 
Po dangum tuo pačiu, 
Ta pačia lemtimi 
Vienas kito ieškosime, 

rasime, lauksime... 

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos 
Skautų sąjungos Tarybos pir
mininkas vs Feliksas Šakalys, 
sveikino k r a š t ų a ts tovės . 
Skambėjo dainos, eilės. 

Pagaliau... Pagaliau po ilgai 
trukusios tamsos, saulės spin
duliai, prasiskverbę pro debesis, 
apšvietė rūtelę ir skautiško 
šūkio žodžius mūsų žalioje vėlia
voje — 

„Dievui, Tėvynei, Artimui!" 

Budime, 

s. Alina Dvoreckienė 
Lietuvos Skaučių Seserijos 

Vyriausia skautininke 

Visada tolimi. 
Niekada svetimi, 
Mes. lyg paukščiai, 

ir vėl susišauksime... 
tokiu eiliuotu žodžiu vakaronę 
pradėjo S k a u t i n i n k ų , - i ų 
Ramovės pirm. vs Albina Ra
manauskienė. Pasveikino visus 
dalyvius supažindino su vieš
niomis, padėkojo darbu ir 
ištekliais prie vakaronės prisi
dėjusiems. Suvalkiet iškai — 
neištęstai, šiltai, giedriai... 

LSS vardu viešnias pasvei
kino LSS Tarybos pirm. vs fil. 
Sigitas Miknaitis ir prisegė 
joms 50 skautavimo metų ženk-
l i u k u s . Linkėjo malon ios 
viešnaeės ir laimineo grižimo 

namo sų mūsų geriausiais lin
kėjimais broliams ir sesėms 
Lietuvoje. „Mūsų žvilgsnis ir 
mintys nuolat nukreiptos į Lie
tuvą. Dirbsim abipus Atlanto", 
— teigė brolis Sigitas, pažymė
damas, kad veikla ir bendra
vimas bus koordinuojamas LSS 
Pirmijos. „Budėsime kartu!" — 

Nuginkluojančia šypsena ir 
šiltu žodžiu prabilusi Lietuvos 
Skaučių Seserijos Vyriausia 
skautininke s. Alina Dvorec
kienė laimėjo visų simpatijas. 
Pasveikinusi Lietuvos skauti-
jos, ypač Seserijos vardu, nu
švietė skautijos atgaivinimą, 
dabartinę Seserijos veiklą. Pa
tyrėme, kad šiuo rnetu Lietuvos 
Seserijoje y r a daugiau 500 
sesių, nuo jauniausių paukš
tyčių, iki vyriausių, kurių tarpe 
ir keliolika Nepriklausomos 
Lietuvos skautininkių. Didesnį 
veiklos išvystymą sunkina vi
suomenėje komunizmo išugdyta 
apatija organizacijoms, mate
rializmas, idealizmo stoka, 
veiklos priemonių, o ypač 
pasišventusių vadovių trū
kumas. Kur atsiranda idealiste 
vadovė (ypač mokytoja) ten 
veikla klesti. Ruošiamos vado-
vių,-ų paruošiamosios stovyklos. 
Trūksta uniformų, skautiškai 
veiklai literatūros. Kvietė JAV 
skautiją įvairiopon talkon 
broliams ir sesėms Lietuvoje. 
Užsiminė ir apie užmegztus 
ryšius su Tarptautiniu skaučių 
biuru. 

Santūri ir kukli (dideles so
vietinio režimo represijas paty
rusi) s. fil. Koletta Jurskienė. 
Lietuvos Skaučių Seserijos 
Garbės gynėja, pranešė apie 
atkuriamą Akademinio Skautų 
sąjūdžio veiklą. 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
vadijos pirm. fil. vs Edmundas 
Korzonas, per sesę Koletta pa 
sveikinęs akademikus skautus 
Lietuvoje. įteikė viešniai ASS 
istorijos leidinį, o fil. vs Danutė 
Eidukienė prisegė jai ASS 
ženklelį. 

Viešnioms atsakius į vaka
ronės dalyvių paklausimus, su
siburta į skautišką ratą ir s. 
Marytei Utz vadovaujant, o s. 
Ramutei Kemežaitei gitara pri
tariant, smagiai padainuota. 
Vėliau susiburta prie turtingo 
vaišių stalo ir dar gerą valandą 
maloniai pabendrauta. Vienuo
liktai valandai artėjant, teko 
skirstytis, nors seses dar nebuvo 
spėjusios išdainuoti visų dainų... 
Teko sakyti „Labanaktis"... 

Sus i t ik imas su skautiškuoju 
jaunimu 

Šeštadienį, kovo 23 d., 2 vai. 
p.p. Jaunimo centro didž. salėje 
didžiuliu ratu sustoję Chicagos 

STOVYKLOS VADOVUvIŲ 
KURSAI 

Chicagoje ruošiami kursai 
s tovyklų vadovams ir va
dovėms. Kursai vyks balandžio 
21d. Jaunimo centre. Dalyvauti 
kviečiami broliai ir sesės nuo 16 
metų a m ž i a u s , norint iej i 
p a s i m o k y t i vadovavimo 
stovykloje pareigų, susipažinti 
su iškylančiomis problemomis ir 
jų sprendimais. Kursams vado-

,,Aušros Vartų", „Kernavės", 
„Nerijos" ir „Lituanicos" tuntų 
skautės ir skautai , keletas 
akademikų ir būrelis skauti
ninkių, laukė atvykstančių vieš
nių. (Gaila, kad šioje sueigoje 
negalėjo dalyvauti visi broliai ir 
sesės). 

Viešnios, lydimos Vidurio ra
jono vadeivės vs Ritos Penčy-
lienės, buvo sutiktos ps. Viktoro 
Puodžiūno akordeonu grojamu 
maršu. 

Sueigos komendante i jps 
Aleksandrai Gražytei vadovau
jan t , buvo įneš tos t u n t ų 
vėliavos, sugiedotas Lietuvos 
himnas, raportai. Į Lietuvos 
Vyriausios skautininkės pa
sveikinimą atsakyta entuzias
tingu „Vis, budžiu!" Viešnios 
pakviestos vienetų inspekcijai, 
susipažinimui su vadovais,-ėmis 
brolių ir sesių buvo pasveikin
tos skambiais tuntų šūkiais. 
Paukštyčių ir ūdryčių atstovės 
viešnioms įteikė dovanėles — 
pintinėles su velykiniais margu
čiais ir saldumynais. Sueigos 
dalyvius,-es t rumpu entuzias
tingu žodžiu pasveikino Lietu
vos Skaučių Seserijos Vyriausia 
skautininke. 

Išnešus vėliavas, sueigos ko
mendante pakvietė susiburti į 
ratą apie improvizuotą laužą — 
iš medžio šaknų sukurtą didelę 
žvakidę. Lauželį „užkūrė" (at
neštomis žvakėmis), įvairius 
lietuviškos skautybės veiklos 
tarpsnius nusakydamos septy
nios sesės. Laužui „įsilieps
nojus", gabių laužavedžių — 
sesių Aleksandros Gražytės, 
Lidijos Stroputės ir Julytės 
Valaitytės-Dzidolikienės veda 
mas lauželis neprailgo dainuo
jant visiems žinomas skautiškas 
dainas. Išradingai programą 
paįvairino įvairių „charak
terių" vaizdavimais sesė Lidija 
Stroputė. 

Valandą trukusi sueiga baig
ta supintomis rankomis giedant 
t radicinę „Ate ina nakt i s" . 
Paspaudę vieni kitiems rankas, 
išlydėjome viešnias laimingos 
kelionės linkėjimais. Skirstė-
mės namo patenkintos turėju
sios progą sus ipaž in t i su 
sesėmis iš Lietuvos, kurios, po 
trumpos viešnagės Chicagoje, 
sesės R. Penčylienės palydėtos 
į aerodromą, pakilo kelionei į 
JAV sostinę Washingtoną. 

IR 
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Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (1-312)737-5149 
Vai paga! susitarimą 

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

Tel. (708) 448-1777 

D R . A N T A N A S G . R A Z M A 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 VV. 95 St. 
Oak Lawn. IL 00453 -2533 

Tai . 708-630-3113 

D R . D A N A M . S A L I K L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester. IL 60153 

Tel . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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 12-4 

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

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

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

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

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center 

Napervtlle Campus 
1020 E. Ogden Ava., Sulte 310. 

Nspervllle IL 60563 
Tai. 1 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586 3166: 
Nami« (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weet 63rd Street 
Vai pirm antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Velykoms artėjant 

REIKALINGAS 
SUSITELKIMAS 

Gavėnios pabaigoje žmonės 
ieško progų susitelkti, surasti 
tylos valandėlę ir susimąstyti. 
Tai įprasta kiekvienam nors 
mažiausias susitelkimas, kad 
pamatytų save, pasaulį ir kitus 
žmones. Sužino, kad j is ne 
vienas gyvenime yra, kad ne jo 
vieno reikalai yra svarbiausi, 
kad ne jis vienas tur i būt i visko 
centre. Žmogus ieško savęs, ieš
ko ir savo ar t imo, kur iam 
galėtų išpažinti savo rūpesčius, 
savo širdgėlas ar pasidalinti 
džiaugsmu, kurį jis t ik vienas 
šiuo metu išgyvena. Pasidalin
t a kančia pusiau sumažėja, 
pasidalintas džiaugsmas padvi
gubėja, taip bent jaučia paski
ras žmogus. Jis jaučiasi gyvenąs 
tarp kitų žmonių, kurie su juo 
kenčia ir su juo džiaugiasi. 

Retkar t in i s su s ikaup imas 
reikalingas kiekvienam, juo 
labiau gavėnios proga. J a u pati 
nuotaika kyla labiau savyje 
susitelkti, save peržvelgti, sau 
pačiam duoti darbų apyskaitą. 
Niekas negali net galvoti, kad 
viską atlieka tik gerai. Negali 
galvoti, kad viską at l ieka blo
gai. Pasitaiko gyvenime ir gėrio 
ir blogio, kurie nepriklauso nuo 
žmonių norų ir išorinių pa
stangų. Dažnai yra taip. kad 
reikia atsižvelgti ir į kitus, 
pamatyti kitų darbus, jais pasi
gėrėti, kar ta is pasibjaurėti . 
Gyvenimas nėra dirva, kurioje 
auga tik gėlės, bet kar ta is ir 
piktžolės. Ir ta i padaro žmogų 
socialų, kartais atsakingą už 
kitų padarytus gerus a r blogus 
darbus. 

Joks žmogus nėra lyg medis 
ant gryno lauko. Net ir medžiai 
geriau auga ta rp kitų medžių, 
miškuose ar bent laukuose, kur 
yra daugiau panašių. Prieš 
Velykas k iekv ienam reikia 
susimąstyti apie savo pareigas 
visuomenėje, tautoje, valstybėje. 
Labiausiai reikia mąstyti savo 
namuose, šeimoje, su savo kai
mynais. Toks susimąstymas 
duoda progą geriau pažvelgti į 
save, geriau pamatyt i kitus, 
suprasti savo šeimos ar arti
mųjų rūpesčius, įsigilinti į savo 
kaimynų reikalus. 

* * * 

Velykoms artėjant prieš akis 
staigiai iškyla visuomenės ydos, 
savo paties silpnybės, nepaken-
timas kitaip manančio ar skir
tingai galvojančio. Yra daug 
nuomonių, kurios vienam a r 
kitam labiau pa t inka negu 
svetimos. Bet ar jos jau visos 
geros, tai kitas klausimas. Tam 
yra susimąstymas, susikau
pimas, tylos valandėlė, kad 
galėtum apgalvoti ne t ik savo, 
bet ir svetimą nuomonę, nusi
te ikimą, elgesį ar viešą 
išpažinimą. Pakantos stoka — 
tai mūsų gyvenimo sunkenybė, 
kurią, tik Velykoms artėjant, 
reikia rasti progos apgalvoti. 
Svarbiausia, nemanyt i , kad 
vienas pats yra teisingas, o visi 
kiti yra ant neteisingų, kreivų 
ar sukreivotų kelių, kuriais kiti 
eina į pražūtį ar bedugnę. 

Tai ne kritika kokio nors dar
bo ar kokios nors skirtingos 
nuomonės, bet pasir inkimas 
geriausių žodžių savo tiesai 
įrodyti, jeigu manoma ar įsi
tikinama, kad kitas yra klai
dingas. Bet pagerbimas skirtin
gumo kaip tik yra žmogaus 
geresnio s u s i t e l k i m o a r 
išsiauklėjimo ženklas. Jis tur i 
lydėti kiekvieną ištisus metus, 
ypač gavėnioje, kada yra spe
cialus laikas pamąstyti , sustoti 

LIETUVOS VALSTYBĖS 
PRIPAŽINIMAS 

Pasikalbėjimas su Stasiu Lozoraičiu 
LIUDA RUGIENIENĖ 

ir pagalvoti apie savo darbus ir 
nuomones. 

Jei kitas gali klysti, kodėl ne
galiu klysti aš? Jei kitas turi 
klaidingą nuomonę, tai kodėl 
mano nuomonė yra tik teisinga? 
Šiuo atveju teisingas savęs 
a n a l i z a v i m a s , apie savo 
veiksmus ir nuomones spren
dimas gali padėti rasti tikrą 
kelią ir t ikrą pagarbą kitaip 
manančiam ar kitaip daran
čiam, kad ir geriausius darbus. 

Be tikro susikaupimo ir tylos 
savo reikaluose negalima nė 
kitų kritikuoti, jei kas kitame 
ir n e p a t i n k a . Juo l ab iau 
negalima minėti kitų vardų, 
nežinant tikrosios priežasties, 
kodėl jis taip, o ne kitaip pasi
elgė. Nomina sunt odiosa — var
dai neminimi, sakydavo senovės 
romėnai. Juo labiau reikia tai 
atsiminti dabartinėje būklėje, 
nes ir sienos girdi, kai minimas 
k i t a s va rdas , k a r t a i s net 
nekaltas. Susimąsčius bus tik 
principinis sprendimas apie kitą 
ir t ikras palyginimas su savo 
darbais. 

Gavėnios susitelkimas yra 
kasdienybė šiame laikotarpyje. 
Bet toks susitelkimas nėra 
k a s d i e n y b ė i š t i sus m e t u s . 
Reikia žmogui prisiversti save 
panagr inė t i , į savo darbus 
pažvelgti, į savo socialinius 
reikalus pažiūrėti. Visi gyvena I 
kaime ar mieste, bet ta rp kitų i 
žmonių. Nėra žmogaus šiuo i 
metu, visiškai atsiskyrusio nuo 
a p l i n k o s , sąlygų, viešųjų 
reikalų. Nėra ir žmogaus, kuris 
norėtų būti atsiskyrėlis, kaip 
senovėje, kada buvo galima 
rasti tuščių vietų ir pasišalinti 
nuo žmonių akių. Dabartis yra 
kitokia ir reikalauja noromis ar 
nenoromis pr is i ta ikyt i prie 
kaimynystės žmonių, nors jų 
n e p a ž i n t u m ir ap ie juos 
nežinotum. 

Pr ieš Velykas toks savęs 
panagrinėjimas yra būtinas, juo 
l ab i au , kad t a i y r a toks 
išimtinas laikas tiems, kurie 
pripažįsta metų laikus, didžią
sias šventes, laiko pasikeitimus, 
atskiria rudenį nuo pavasario. 
Tokie atskirti žmonės reikalingi 
pagarbos, reikalingi kultūringo 
elgesio, reikalingi santykių pro
tingo su protingu žmogumi. 

Pakan tumas turi eiti ir iš 
tikrųjų eina kartu su tikru 
galvojimu, susimąstymu, kito 
žmogaus paž in imu ir jo 
priėmimu tokio, koks jis yra, o 
ne tokio, kokio norime, kad jis 
būtų. Reikia pagalvoti ir apie 
tai , kad kiti norėtų mus pakeis
ti, mūsų įsitikinimus pakreipti, 
mūsų išmintį panaudoti sau pa
t iems, mus išnaudoti tik savo 
reikalams. Toks susikaupimas 
būtų klaidingas, nežmoniškas 
ar priešingas žmogiškai prigim
čiai. Kiekvienas žmogus nori 
būt i laisvas ir laisvai, nors kar
tais ir klaidingai, galvoti ir 
elgtis. Nepakenčiamas elgesys 
tik tokio, kuris kitiems jau 
kenkia ir pavojingas visuo
menei — tai nusikaltėliai. 

Didžiosioms šventėms arti
nantis , reikia ir žmonėms, bent 
t ikint iems, artintis prie kitų 
žmonių, prie savo artimo, prie 
savo tautos reikalų ir valstybės 
opų, kurias reikia padėti taisyti. 
Kri t ika yra tik tada gera, kai ji 
y r a konstruktyvi, kai ji neįžei
džia asmes ir kai ji išeina iš 
t ikro žmogiško galvojimo 

P. S. 

Kovo 9 d. Detroite, Dievo Ap
vaizdos l i e tuv ių parapijos 
Kultūros centre buvo spaudos 
konferencija su Lietuvos atsto
vu Washingtone ir prie šv. Sos
to Stasiu Lozoraičiu. Paklausta 
daug įdomių ir politiniai svar
bių klausimų. Susumuoti atsa
kymai. 

Algis Zaparackas: Z. Brze-
zinskis straipsnyje, kuris ne
seniai buvo išspausdintas,, Wa-
shington Post", pareiškė, jog 
Lietuvos atstovybė Washingtone 
turėtų būti padaryta ambasada. 
Ką jūs apie tai galvojate? 

Stasys Lozoraitis: Tai tik 
kosmetika. Kai kuriems atrodo, 
kad jei jie padarytų tokį dalyką, 
tai jau būtų padarę daug. Iš 
tikrųjų ar yra ambasada ar 
nėra, ne esminis dalykas. Visų 
pirma iš pasiuntinybės nega
lima daryti ambasados, nes 
Lietuvai yra reikalingas juri
dinis pr ipažinimas. Tačiau 
neprašykime dalykų, kur ie 
palyginamai yra maži, o kon-
centruokimės į pačius svarbiau
sius, pavyzdžiui, pas mus dažnai 
ka lbama apie t a rp tau t in į 
pripažinimą, tai turėtų būti pir
moje vietoje, bet negalvokime, 
kad tarptautinis pripažinimas 
apsaugos Lietuvą nuo okupa
cijos ir išspręs visą Lietuvos 
klausimą. Taip nėra. Faktinai 
Lietuvos valstybė yra pripa
žinta, nes jos aneksija nėra 
pripažinta. Nepamirškime, kad 
mes prašome vyriausybės, o ne 
Lietuvos valstybės pripažinimo. 
Kodėl taip nėra? Kai kuriuos 
argumentus aš suprantu. Mes 
nekontroliuojame savo terito
rijos, nors praeityje yra buvę 
vyriausybių, kurios ne tik 
nekontroliavo, bet visiškai ne
buvo savo krašte, kaip Pana
mos. Mums reikia prašyti tų 
dalykų, kurie turi praktišką 
reikšmę, o jų yra daug. Deja, 
nėra koordinacijos tarp krašto ir 
užsienio, nėra koordinacijos 
tarp užsienyje esančių žmonių, 
kiekvienas daro taip, kaip išma
no. Gražu, gera, kai kada jau

dina, bet kai kuri iniciatyva iš
šoka ir greitai užgęsta, nes nėra 
energijos privesti dalyką iki 
galo, iki konkretaus rezultato. 
Pavyzdžiui, šiuo metu nėra sta
tistikų, nėra reikiamų žinių. 
Gauname šimtus laiškų preky
biniais klausimais. į kuriuos ne

galime atsakyti, o telefaksas į 
Lietuvą nueina lyg į juodą 
duobę. Reikia skambinti, kad iš-
gautum informaciją. Man tai 
nesuprantama. Mes užmirš
tame vieną dalyką, kad Lietuva 
pripažinta ar nepripažinta yra 
valstybė, ir jos tarnautojai, 
kur ie jai dirba, visuomet turi 
prisiminti, kad mes dirbame 
valstybei, ir mūsų valstybė yra 
sena, garbinga, buvo didžioji 
kunigaikšt i ja , todėl turime 
at l ikt i savo pareigą ir išlaikyti 
t a m tikrą orumą. 

Liuda Rugienienė; Logiškai 
galvojant, jei buvo nepripažinta 
aneksija, tai tuo pačiu nepanai
kintas 1922 metų nepriklauso
mybės pripažinimas, tačiau ar 
kada nors Valstybės depar
tamentas ir administracija yra 
taip pareiškę? 

S. L.: Galiu paliudyti, kad 
valstybės sekretorius Bakeris, 
jo padėjėjas Egleburger ir dar 
keli pagelbiniai sekretoriai yra 
aiškiai pasakę: „Mes ,de facto' 
pripažnimą esame davę ir mes 
jį s t ipr ins im, žingsnis po 
žingsnio bandysime pasauliui 
parodyti, kad ,de facto' pripaži
n imas yra". O dabar yra ne tik 
JAV „de facto" pripažinimas. 
Je i ministras Saudargas pasi
rašo tam tikrą protokolą su 
Danija, kuriame yra minima 
Danijos ir Lietuvos vyriausybės, 
t a i toks pripažinimas yra svar
besnis nei Islandijos, kurie sako, 
kad diplomatiniai santykiai 
b u s užmegzti kaip galimai 
greičiau, o tai gali būti ir už 
10-ties metų . Pripažinimo 
k l a u s i m a s nėra paprastas 
reikalas. Tragedija yra ta. kad 
mes nekontroliuojame sienų. Jei 
mes turėtume bent vieną perei
namąjį punktą, kaip jau buvo 
galvota, kad turėsim, tai daug 
dalykų būtų išspręsta. Kodėl 
neturim? Sovietai puikiai žino. 
Je i mums tai atiduotų, tai būtų 
didelė koncesija. Po Kovo 11-tos 
amerikiečiai padarė didelę 
klaidą sakydami, kad mes jus 
pripažinsime, jeigu kontroliuo
site savo teritorijas, savo sienas 
ir respektuosit tarptautines 
visas sutartis, kurias esate pasi
rašę praeityje, kaip nepriklau
soma valstybė, ir tas, kurių 
neesate pasirašę, bet turė
t u m ė t e respektuot i . Taip 
pasakydami jie davė signalą 

Kremliui, kad jūs nepaleiskit 
sienų ir mes jų nepripažinsim. 
Nors amerikiečiai tokios inten
cijos tikrai neturėjo, buvo už 
mus, mus labai rėmė, bet 
signalas buvo ne toks, koks 
turėjo būti. Kodėl jie akcentavo 
sienų klausimą? Problema yra 
ta, kad negali siųsti ambasado
riaus ar atstovo, nes sienų 
nekontroliuoja lietuviai, ir am
basadorius gali būti nepraleis
tas, susidaro konfliktinė situa
cija. Taip pat buvo per didelis 
pasitikėjimas Gorbačiovu. Po 
karo su Iraku matyti, kad Gor
bačiovas nėra jau toks geras 
draugas, todėl dabar gal kai kas 
pasikeis. 

L R.: Kokiajūsų padėtis? Jūs 
esate Washingtone nepriklauso
mos Lietuvos atstovas, kartu ir 
dabartinės valdžios, kuri nepri
pažinta. Ar tai reikalų nekompli
kuoja? 

S. L.: Gyvenime daug kartų 
yra tekę būti komplikuotoje si
tuacijoje. Paaiškinsiu. Aš atsto
vauju amžinąją Lietuvą, kuri 
buvo, yra. kuri bus. Oficialiai 
negaliu pasakyti Valstybės 
departamentui, kad priklausau 
nuo Lietuvos vyriausybės. Jei 
tai pasakyčiau, tai ir aš būčiau 
nepripažintas. Bet mes turime 
susitarimą. Prezidentas Lands
bergis yra parašęs įgaliojimą 
atstovavimui, o aš apie tą įgalio
jimą esu pranešęs Valstybės 
departamentui, kurie pripažįs
ta, kad jeigu aš kalbu, tai kalbu 
ir kitų balsu ir vardu. Truputį 
komplikuota, bet gerai veikia, 
todėl, kad mes departamente 
turime gerų draugų, su kuriais 
galima pasišnekėti, padisku
tuoti; jie padeda ir daro ką gali. 

Jonas Urbonas: Mūsų visuo
menėje yra susidaręs mitas, kad 
mūsų atstovybė yra išlaikoma 
Valstybės departamento. Kokia 
yra konkreti finansinė padėtis? 

S. L.: Čia opus klausimas. 
Mes niekad per 50-tų metų nei 
vieno cento neesame paėmę ar 
gavę iš užsienio vyriausybės, tai 
tam tikras garbės reikalas. Kai 
pasibaigė mūsų fondai, kurie iš 
viso nebuvo dideli, ir mums ne
buvo leista jų investuoti (reikėjo 
pigiai parduoti auksą ir laikyti 
obligacijose, kurios davė mažą 
procentą), o mes diplomatines 
konsularijas turėjome P. Ame
rikoje. Europoje ir čia. pini
gai išseko. Buvo nutar ta sko
lintis iš latvių, kurie turėjo 
daug didesnius fondus ir neturi 
daug padalinių. Tik šiais metais 
paskola buvo sustabdyta. Kai 
kurie pareigūnai susitarė taip 
padaryti, nors jie ir nebuvo 
kompetentingi. Bandžiau, kad 
Valstybės departamentas inter 

ve n uotų su latviais ir mums 
padėtų. Galbūt kas nors bus, o 
gal reikės šauktis visuomenės 
pagalbos. 

J . U.: Iš ko apmokami jūsų 
darbininkai? 

S. L.: Vienas kitas yra apmo
kami simboliniai, kiti dirba už 
dyką. Darbo tu r ime daug. 
Ateina tūkstančiai prašymų 
Lietuvos pasui. Šiuo metu paso 
išdavimas trunka visą mėnesį. 

Vytas Petrulis: Nemažai 
pinigų turi Lietuvių ir Tautos 
fondai. Ar nėra būdų, kad tie 
mūsų fondai pasiektų tokį 
naudingą darbą, kaip kad mūsų 
atstovybės Washingtone? 

S. L.: Sunku pasakyti. Žinau, 
kad jie turi labai daug reikalų 
pačiai Lietuvai ir visokiai 
veiklai užsienyje, kultūriniams 
ir politiniams reikalams. Dabar 
būtų sunku prie to viso pridėti 
dar vieną reikalą. Tautos fondo 
yra lyg pažadas vienai gerai 
algai, vienam žmogui. Šiaip taip 
susidarydavo rėmėjų būreliai. 
Aš daugiau tikiu į didesnę sumą 
nei į daugelį mažesnių. Žmones 
vargina kuomet yra reikalinga 
siųsti kas mėnesį. Reikėtų susi
tart , niekam nelipti ant kojų ir 
niekam nedaryti konkurencijos. 

L. R.: Washingtone dirba det-
roitiečiai Lietuvių Informacijos 
centre Viktoras Nakas ir JAV 
Lietuvių Bendruomenei Asta 
Banionytė. Kaip sekasi dirbti 
kartu? 

S. L.: Ir su viena ir su kita 
įstaiga mano santykiai labai 
geri. V. Nakas man yra padėjęs 
šimtą kartų, nepakeičiamas kai 
kas nors atvažiuoja, sudaro su 
spauda kontaktus ir su juo pasi
tariame. Tas pat ir su A. Banio
nyte. Ji greitai parašo, ko kiti 
nepadaro. Per ją galima prieiti 
prie senatorių. Tai yra sunkus 
darbas, reikia bėginėti, reikia 
telefonuoti, reikia prašyti. Ji tai 
padaro, ir rezultatai yra. Geri 
santykiai ir su ,,Voice of 
America". Dėl šių įstaigų 
buvimo klausimų negali būti, 
jos yra nepaprastai naudingos. 
Jei, sakykim, atvažiuoji iš Det
roito, kad ir su savo senatoriaus 
ar kongresmano rekomenda
cijom, Washingtono įstaigos 
tave visai kitaip priims, nei kai 
pas juos ateini su žmogumi, 
kuris ten visą laiką maišosi, 
kuris žino reikalą ir moka išaiš
kinti. Dabar mums reikia pra
dėti sakyti: „Užtenka daryti 
tyrinėjimus Lietuvoj, užtenka 
informuotis. eikime prie darbo 
ir darykime". Aš senatoriams ir 
kongresmanams sakau: „Jūs 
mėgstate aiškią* kalbą, esate 
darė posėdžių, važiavę ir žiūrėję 
į Lietuvą ko ten reikia". Kas ten 

tik važiavo, visiems būtinai 
reikia Landsbergio pakvietimo, 
visiems reikia pusę dienos pa
būti Vilniuje ir pamatyt, ko 
Lietuvai reikia. Metai praėjo. 
Esame parašę aibę visokių 
prašymų, davę visokių žinių, ėję 
į visokiausius apklausinėjimus, 
kartoję ir kartoję iki nuobo
dumo, o padėtis labai paprasta. 
„Jūs buvote jau bebalsavę duoti 
paskolą ir staiga dėl kvailų 
priežasčių sustabdėte tą visą 
dalyką. Ką reiškia 10 mil. 
dolerių? Užtenka važinėt". Pa
vyzdžiui, reikėtų sudaryti valiu
tos fondą Lietuvai, kuris būtų 
labai naudingas. Tokia paroda 
(Kultūros centre vyko Lietuvos 
istorijos ir etnografijos paroda) 
galėtų būti finansuojama. Jie bi
jo įžeisti Gorbačiovą. Prileis-
kime, kad Gorbačiovas yra 
šventas ir jo nereikia įžeisti, bet 
ar galėtum įžeisti, jei paskirtum 
15 tūkstančių tokiai parodai? 
Būtų lengva atsakyti: „Ar Gor
bačiovas yra prieš kultūrą, prieš 
kultūros skleidimą?" Duodu tik 
mažą pavyzdį, bet yra labai 
daug visokių kitokių reikalų. 
Mūsų kova dar nėra pasibai
gusi, ir dar gali būti visokių tra
gedijų. To, ko Gorbačiovas ne
davė, kai dar buvo reformistinėj 
nuotaikoj ir apsuptas reformis-
tų, tai sunkiai duos dabar, ne
bent jis supras, kad Sovietų 
Sąjunga skęsta ir nuskęs. Aš 
esu įsitikinęs, kad ji nuskęs, jei 
ne už metų, tai už 10-ties. 

Linas Orentas: Ar Lietuvai 
geriau Gorbačiovas, ar kad kas 
kitas perimtų jo vietą? 

S. L.: Jei šiuo metu būtų 
pašalintas Gorbačiovas, tai jo 
vietą perimtų koks nors gene
rolas ar reakcionierius. Joks 
generolas nebūtų geriau, nes 
generolai negali spręsti ekono
mikos reikalų. Maskva maistui 
rezervo turi vienai dienai. Kas 
nors sukrinka, ir jau neturi ko 
valgyti. Aš abejoju, ar reak
cionieriai norėtų paimti tokią 
atsakingą vietą.Didelė rizika. 
Nesakau, kad Jelcinu turime 
šimtaprocentiniai pasitikėti . 
Kuo daugiau kivirčų tarp Gor
bačiovo ir Jelcino, tuo geriau. 
Nereikia bijoti Sovietų Sąjungos 
desintegracijos. nes ten nieko 
nėra kas juos rištų. Nei kalba, 
nei religija, nei istorija, nei 
ideologija, nei gerovė tautų ir 
respublikų neriša. Mes j au 
einame į 21 amžių, ir daug daly
kų pasikeis, o Maskva dar 
galvoja 19 amžiaus mentalitetu. 
Galvoja, kad turėti kelis tūks
tančius daugiau kvadratinių 
kilometrų Baltijoj, arba turėti 
karines bazes Baltijos kraštuose 

(Nukelta į 4 psl.) 

Maldą padaro ne knyga, iš 
kurios skaitai, o tavo širdis — 
kaip skaitai. 

Pr. Būčvs 

Azartinis lošimas yra šykš
tumo vaikas ir išeikvojimo 
tėvas. 

Anonimas 

DIENORAŠTIS 
IŠ VOKIETIJOS 

RIMVYDAS SIDRYS 

Netgi rabarbarų kompotas negalėjo nuraminti 
įširdusio daktaro. Žmogus būna galingas, kai jis d n a 
savo idealus. Skrido prakeikimai prieš tą baisų ėdalą 
ir prieš visus, kurie mums tą ėdalą patiekė. Bet žiū, 
šitoj minutėj nieko nenujausdamas įėjo leitenantas 
Chusel, jaunut is , gimnazisto išvaizdos prancūziukas, 
likimo skirtas mūsų dabartinis globėjas. Visai nekalta 
mina jis pasiteiravo, kaip mums patiko valgi? Dr. 
Koneffke veidas susiraitė į sudėtingą grimasą, kuri iš
reiškė visą gamą pačių neigiamiausių jausmų - Ne, 
valgis daktarui nepatiko. Jam labai gaila, bet jis tur i 
pripažinti, kad valgis buvo blogas. Lindau UNRRa jį 
daug geriau maitinusi. Prancūziukas ėmė trepsėti 
vietoj ir pragydo užvertęs galvą lyg strazdas Mais 
c'est une contradiction manifeste du docteur!" Daktaras 
pats sau prieštarauja. Ką daktaras užvakar jan. sakė, 
kad UNRR-os maistas blogas, nepakankama- • — 
„C'est une contradiction manifeste!" Jam į pagalbą 
atskubėjo dar du karininkai. Chusel dabar paikojo, 
ką valgo jo tautiečiai Paryžiuje ir kaskart vis labiau 
karščiavosi, kiti du prancūzai choru linkčiojo traH'om. 
„O ką pagaliau dabar žmonės valgo Rumunijoj?" 
Daktaras pasidarė gerokai raudonas. „Kaip man rašo. 
ten valgo neblogai". ..Tai kodėl jūs tada nevažiuojate 
tenai?' Daktaras progresyviai raudonavo, kaip ver
damas vėžys. Prancūzai išėjo. 

Užtat dabar daktaras galėjo atsirevanšuoti. 
Pirmiausiai iis išbarė mus. kad mes laikėmės pa?v'viai 

ir nekovojom už mūsų pačių interesus. Paskui jis dar 
specialiai išbarė Misiką už tai, kad jis neišdėjo prancū
zams visos teisybės, kaip kad buvo sutarta. Paskui jis 
ėmė naikinti vieną po kito visus prancūzų argumen
tus. Tai joks pasiteisinimas, kad Paryžius neturi ko 
valgyti. Mes esam D.P., mes turim ką valgyti. Ar tai 
matyta, kad koks nors leitenančiukas jį, daktarą 
mokintų kaip jis turi valgyti. Tai būtų virš visko! O 
ką valgo patys prancūzai! Triumfuodamas daktaras iš 
defenzyvos perėjo į puolimą. „Tik pažiūrėkit! Pir
miausia jie užkandai drasko mūsų. - taip. prašau 
atkreipti dėmesį - mūsų paketėlius ir valgo iš jų 
konservus, sardinkas. kondensuotą pieną. Po to jie 
valgo sriubą su karštais pyragėliais. Tada karbonadą 
iš kokių dviejų šimtų gramų. Seka desertas, pyragas, 
antras desertas!" Daktaras nustojo valdytis. „Jie geria 
kavą su grietinėle! Schlagsahne! Schlagsahne essen 
sie!" — nuskambėjo jo šauksmas per visą valgyklą. „Ir 
negana to, ant grietinėlės jie dar barsto šokoladą!", 
užbaigė jis pasikeitusiu, palūžusiu balsu.kuris kvietė 
ašaras. O mes! Mes turim kramtyti šitą baisų ėdalą 
ir po to stotis alkani! „Aš negaliu, aš alkanas!" — 
sušuko daktarą;, pašoko nuo kėdės ir ėmė blaškytis 
suėmęs rankomis pilvą. Ir pasitaikyk tu man. kad tuo 
metu. kai jis priėjo prie lango, apačioj į kiemą išėjo 
prancūzai. „Da. gucken sie mal, - žiūrėkit į juos" — 
suriaumojo daktaras, rodydamas per langą. „Diese 
Schnoezzel. diese Fratzen, diese Verfluchten - šitie 
niekšai, prakeiktieji! Štai eina jie prisipampę. pilnais 
pilvais, patenkinti savimi ir. visu pasauliu! Tik pažiū
rėkit į juos! Vagys, plėšikai! Mūsų kanadiškus paketus 
jie ėda.o mus palieka badauti! Vagys, galvažudžiai!" 
O prancūzai ramiai sau šnekučiavosi ir skirstėsi į auto
mobilius, nenujausdami, kokie prakeikimai krinta ant 
jų galvų. 

Vakare, apžvelgdamas šią tur iningą dieną, 
pagalvojau, kad mano tėvas buvo teisus, kai jis man 

pakartotinai sakydavo: ..Mokėk svetimas kalbas ir 
muziką, tai tau nereiks gyvenime vargo vargti". Juk 
dabar, taip man reikalingą darbą gavau nes mokėjau 
prancūziškai. O tą kalbą išmokau, galima sakyti, atsi
tiktinai. Karui besibaigiant mes su Jonu K. 
laisvalaikiu praktikavomės anglų kalbą. Visiems 
tada buvo aišku, kad mus užims anglai arba 
amerikiečiai . Stengėmės nerangią, gimnazijoj 
besimokytą anglų kalbą pervesti konversacinę. Kar
tais net rizikuodavom, gatvėj kalbėti kitaip negu 
vokiškai pasidarė pavojinga. Pasitaikydavo, kad Tueb-
ingeno gimnazistai, įsikarščiavę ieškodami šnipų, 
lietuviškai kalbančias poras nutempdavo į policiją. Bet 
čia gyvenimas mums iškrėtė pokštą. Tuebingeną 
užėmė ne amerikonai, o prancūzai. Ką darysi, mes su 
Jonu tada įnikom mokytis prancūziškai. Laiko buvo 
daug. universitetas neveikė, dienos susidėjo iš 
maudymosi Neckar'e ir UNRR'os valgyklos. Pasirodė, 
kad intensyviai dirbant, pasinėrus į naują kalbą, 
galimąją išmokti per trejus mėnesius. Buvo ironiška, 
kad savo pirmąją tarnybą gavau ne dėl to. kad buvau 
šešerius metus investavęs į medicinos studijas, bet dėka 
trijų mėnesių kalbinių pastangų. Mano tėvas buvo 
teisus. 

Prancūzai neprisiruošė pradėti darbo dar ir kitas 
dienas. Teko laukti. Gerai, kad pasiėmiau knygų 
skaitymui. Laukimas tačiau nebuvo toks įkyrus, kaip 
tada, kai buvau bedarbis. Gal ir teisybė, ką mano nau
jieji kolegos sakė: — jei duoda valgyt ir užmoka, ko dar 
norėt. Dr. Koneffke įtakoj valgis vis dar buvo ašis. apie 
kurią sukosi mūsų gyvenimas. Praeinančias kitas 
dienas daktaras buvo kiek prislėgtas, nestatė naujų 
re ika lavimų ir daugiau melancholiškai negu 
agresyviai pasakodavo apie Bukarešto restoranus ir 
kavines. O, tos Vienos kavinės, Dehmel. Hotel Sacher... 

(Bus daugiau) 

I 
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BOSTONO ŽINIOS 
LAUKIAMAS KONCERTAS 

Didžiulis nuotolis nuo Bostono 
iki Chicagos yra pagrindinė 
priežastis dėl kurios mažiau 
Bostono ir apylinkės lietuvių 
pasiekia Chicagą, negu norėtų, 
kai ten organizuojami renginiai, 
kaip tautinių šokių a r dainų 
šventės, teatro festivaliai ir 
šįmetinės Lietuvių kul tūros 
dienos, apimančios premijų 
šventę, operos pastatymą bend
romis Lietuvos ir Chicagos lie
tuvių operų pastangomis. Vis 
dėlto nė vienas tokių renginių 
nepraeina be didesnio bostoniš-
kių dalyvavimo. Vieni specia
liais autobusais, kiti lėktuvais, 
o dar kiti savo automobiliais 
leidžiasi ilgesnėn kelionėn, kad 
tik galėtų įsijungti į mūsų 
išeivijos t au t i nė s k u l t ū r o s 
puoselėjimo masines demon
stracijas. 

Panašiai, ar net stipriau, tai 
jaučiama dėl Lietuvių kultūros 
dienų, kurios vyks gegužės 
18-26 dienomis. Apie jas daug 
kalbama, dėl jų tariamasi vieto
je ir su čikagiškiais, planuo
jama, kaip jas pasiekti. Pavyz
džiui. Naujosios Anglijos šaulių 
Trakų rinktinė jau organizuoja 
autobusą, kuris išeis iš Wor-
cesterio. Juo ruošiasi vykti ir 
eilė bostoniškių, brocktoniškių 
ir kitų vietovių lietuviai. 

Tačiau liks daug tokių, kurie 
prie geriausių norų neįstengs 
nugalėti nuotolio ir kitų kliūčių, 
kad galėtų dalyvauti pirmose 
Lietuvių kultūros dienose. Jie 
džiaugiasi bent tuo, kad tos 
didžiosios šventės pagrindu iš 
Lietuvos atvykstantieji iškilūs 
Lietuvos operos solistai pir
miausia užsuks į Bostoną, kur 
visi galės pasigrožėti jų pasiektu 
lygiu dainavimo mene. Tai 
Irena Milkevičiūtė (sopranas) ir 
Virgilijus Noreika (tenoras); 
j i ems akompanuos pianis tė 
Gražina Landsbergienė. J ie 
koncer tuos eilėje l i e tuv ių 
telkinių. Bostono ir apylinkės 
lietuviams teks laimė pirmie
siems išgirsti t a s Lietuvos 
operos žvaigždes. Jų koncertą 
balandžio 7 d. 3 vai. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje ruošia 
Lietuvių fondas. 

Kad koncertą galėtų aplanky
ti daugiau lietuvių, jis rengia
mas lietuviams įprastoje, leng
vai randamoj ir privažiuojamoj 
vietoje. O įėjimas į koncertą — 
tik 10 dol. asmeniui. Taigi. Lie
tuvių fondas atlieka dar vieną 
reikšmingą uždavinį, suruošda-
mas lengvomis sąlygomis reto 
lygio koncertą, kur i s sudarys 

LIETUVOS 
PRIPAŽINIMAS 

(Atkelta iš 3 psl) 
nepaprastai svarbu. Argi tai ap
saugos teritoriją, kur i turi 22 
mil. kvadratinių kilometrų ir 
yra tris kartus didesnė už JAV? 

Algis R u g i e n i u s : Kai 
sakoma, kad Sovietų Sąjungoje 
susitarė įvairiais klausimais 15 
respublikų, kas ten valdžioje 
atstovauja Lietuvai? 

S. L.: Lietuvos par lamentas 
nutarė neturėti jokių atstovų. 
Vienas kitas nuvažiuoja pasižiū
rėti, kas ten vyksta. Turėtų būti 
išryškinta, kad Landsbergis 
nedalyvauja. Maskvoje oficialiu 
Lietuvos atstovu yra Eugenijus 
Bičkauskas. 

Šiuo klausimu buvo baigtas il
gokas pasikalbėjimas. 

lyg atošvaistę Lietuvių kultūros 
dienų. 

RADIJO PREMIJA 
PETRUI VIŠČINIU1 

JAV LB Kultūros tarybos 
1990 m. radijo premija paskir
ta „Laisvės varpo" vedėjui Pet
rui Višciniui. Tokia premija jis 
apdovanojamas jau trečią kartą. 
Premijos paskyrimo proga lau
reatą „Laisvės Varpo" kovo 17 
d. laidoje sveikino JAV LB 
Kultūros tarybos pirm. Dalia 
Kučėnienė. Iš kitų sveikinimų 
pažymėtinas JAV LB Krašto 
valdybos pirmininko dr. Antano 
Razmos. 

MŪSŲ LIGONIAI 

Rašytojas Stasys Santvaras 
dar vis pilnai neatgauna jėgų. 
bet jo nuotaika, kaip visuomet, 
giedri. Jį namuose rūpestingai 
slaugo žmona Alė, bet į ligoninę 
dar tenka vykti patikrinimams, 
tyrimams, specialiam gydymui. 
Tikimasi, kad pavasariui atėjus 
pagerės sveikata. Dabar lau
kiama naujojo poezijos rinkinio 
pasirodymo. 

Brocktone sunkiai serga 
Jonas Venčkauskas. Po truputį 
atsigauna ir Mira Viščinienė, 
kur ia i vasario 15 d. buvo 
padaryta širdies operacija. 

So. Bostone nauji sveikatos 
sutrikimai ištiko dr. Juozą 
Girnių. Jis tebėra ligoninėje, 
nes j au ilgesnį laiką kenčia 
širdies negalavimus. 

Petras Viščinis 

DELEGACIJA 
POLITINIAME 

SEMINARE 

Bostono LB valdybos delegaci
ja LB Komunikacijos centro 
kvietimu vasario 9-10 dienomis 
dalyvavo politiniame seminare 
Washingtone, Delegaciją suda
rė: ALTO pirm. G. Čepas, R. 
Veitaitė, A. Eiva ir V. Marti
nionis. Pirmos dvi seminaro 
dienos buvo skirtos įvairiems 
pranešimams, diskusijoms, ap
žvelgta LB apygardų politinė 
veikla. A. Eiva perskaitė pra
nešimą apie Lietuvos Parlamen
to gynybą sausio mėn. Tarptau
tinės teisės specialistas, Wil-
liam Hough, Kovo 11d. Nepri
klausomybės atstatymo liudyto
jas, skaitė paskaitą apie dip
lomatinio Lietuvos pripažinimo 
teisinius pagrindus. Prieš su
sitinkant su valdžios atsto
vais, buvo labai naudinga išgirs
ti mūsų reikalavimų teisė
tumą. Neseniai grįžę iš Lietu
vos Lorry Wyman ir Barnabas 
Johnston supažindino su ruo
šiamu Lietuvoje naujos kons
titucijos projektu, prie kurio jie 
abu prisidėjo. Klausytojų 
susidomėjimo susilaukė prane
šimai apie lobbying, ekonomi
nės pagalbos ir prekybos 
l engva tų teikimo Sovietų 
Sąjungai. US-Baltic Foundation 
prez., Linas Kojelis kalbėjo apie 

šios organizacijos — tarpininkės 
vaidmenį tarp JAV valstybės 
organų, įmonių ir Baltų organi
zacijų, apie perspektyvas eko
nominės bei techninės pagalbos 
Baltams. Philadelphijos skyrius 
profesionalai suorganizavo 
trečios dienos darbą, per kurią 
buvo aplankyti 157 kongresme-
nai ir senatoriai. Kiekvienam 
einančiam lankyti buvo padary
tos vizitinės kortelės, kas labai 
palengvino darbą, nes vienam 
žmogui teko apeiti 5-7 valdžios 

atstovus, kurie jau prieš savai
tę turėjo 4 reikalavimų punktų 
sąrašus. Visi delegatai vyko 
savo lėšomis, t ač iau liko 
moraliai patenkinti , Nepri
klausomybės atstatymo metinių 
proga prisidėję prie politinio 
Lietuvos pripažinimo siekimo. 

L.Ž. 

SUSITIKIMAI SU 
LIETUVOS 

SPECIALISTAIS 

Ekonomistas, prof. A. Ra-
jackas iš Lietuvos Mokslų Aka
demijos ir Lietuvos Pramoni
ninku asociacijos pirm., fir
mos „Neringa" direktorius A. 
Matulevičius kovo 14 d. 
Lietuvių Piliečių klube kalbėjo 
apie ekonominę padėtį Lietu
voje. Pašnekesiai vyko klausi
mų — atsakymų forma, daugelis 
klausimų lietė ekonomines re
formas, privatizacijos, laisvos 
rinkos ir kitas problemas. 
Svečiai informavo, jog iki šiol 
dar nėra paruošta vieningo 
ekonomikos reorganizavimo 
plano, kadangi nėra nepri
klausomybės. 

Kovo 18 d. ten pat vyko 
susitikiams su populiariu Lie
tuvos kino ir teatro aktoriumi. 
Teatro draugijos pirm. Juozu 
Budraičiu. Svečias papasakojo 
apie savo kūrybos kelią, 
nušvietė teatrinio gyvenimo da
barties aktualijas Lietuvoje. 
Renginyje dalyvavo ir dramos 
aktorius Arūnas Čiuberkis, 
kuris lydi J. Budraitį kelionėje 
per Ameriką, padeda jam susi
tikti su tea t ra is , užmegzti 
ku l tū r in ius ryš ius . 

SLIDINĖJIMO IŠVYKA 

Šeimyninėje sl idinėjimo 
išvykoje Cannon kalnų apylin
kėse, NH, kovo 15-17 dienomis 
dalyvavo 14 lietuvių šeimų iš 
Bostono (arti 50 asmenų). 
Mažiausiam slidininkui nese
niai suėjo 3 metai. 

Liuda Žiaugrienė 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Lemont, 111. 

CLASSIFIED GUIDE 

Brockton, MA 
Toronto operos solistė Marytė 

Bizinkauskaitė-Bildienė buvo 
atvykusi į Brocktoną at
sisveikinti su savo mamytės 
Veronikos Bizinkauskienės 
sesute ir broliu. Kovo 18 dieną 
Marytė iš Brocktono išvyko Lie
tuvon ir išbus apie mėnesį. 
Vilniaus ir Kauno operose 
dainuos pagrindinius vaidmenis 
Bohemoje, Otelio ir Linksmoji 
našlė. Tai bus jau a n t r a s 
Marytės lankymasis Lietuvoje 
ir dainavimas Lietuvos operose. 

Vaclovas Senuta 

KELIONIŲ PARODA 

G. T. In te rna t onal kelionių 
įstaiga, k u r i yra Hickory Hills , 
Illinois, gerai žinoma lietuvių 
tarpe j a u eilę metų už patarna
vimą asmenim, kurie nori ap
si lankyti Lietuvoje. Tačiau jų 
patarnavimas tuo nesiriboja. Jie 
taip pa t parūpina įvairių ato
stogų p l anus ir gali padėti su
planuoti bet kokias keliones. Jų 
plati pa t i r t i s buvo aiškiai mato
ma jų suorganizutame „Travel 
Show" Lietuvių centre sekma
dienio, vasrio 24 dienos, popietę. 
Šioje parodoje dalyvavo pačios 
G. T. International įstaigos ir 
įvairių kelionių pramonės atsto
vai. Taip pat bu\«o paruošta įvai
ri spausdinta ir.formacija pa
rodos dalyvių pasisavinimui. 

Paįvair inimui programos pa
rodos m e t u buvo t rauk imai 
laimingų bilietėlių. Šiuos bi
lietėlius kiekvienam parodos 
lankytojui „gratis" dalino įstai
gos ta rnauto ja Vanda Aleknie
nė. Dovanos buvo naudingos 
k i e k v i e n a m k e l i a u n i n k u i . 
Didžioji dovana, kuri buvo pa
aukota American Airlines, buvo 
bilietas skrydžiui bet kur Jung
tinėse Amerikos Valstijose. Šią 
premiją laimėjo Romas Kronas. 

Parodos lankytojai turėjo pro
gos susipažinti su iš Lietuvos 
atvykusiais Lile Morkūniene. 
Vilniaus G. T. International 
raštinės vedėja, bei Gediminu 
Morkūnu ir Antanu Petrošium, 
„cargo" skyriaus vedėjais. Vie
tiniai įstaigos darbuotojai Rita 
Penčylienė, Anne O'Meara ir 
įstaigos vicepirmininkė Rūta 
Pauperienė atsakinėjo lanky
tojų k l a u s i m u s , p a r ū p i n o 
reikalingas kelionių informa
cijas ir supažindino su plačiu 
atostogų pasirinkimu. Pr ie visų 
šių „saviškių" prisidėjo atstovai 
iš American Airlines — Tammy 
Lyons, iš KLM — Leonard H. 
Conrad, iš Lufthansa — Claudia 
Maselli ir iš SAS — James Mar-
nos. Dolphin Cruise Lines buvo 
ats tovaujamos Ritos Vana-
g ū n a i t ė s . Atstovai s u t e i k ė 
informacijos apie atostogas ir 
ke l i ones ne t ik E u r o p o s 
kraštuose, bet ir Afrikos Kenya 
ir Tanzania bei Meksikos atka-
suose, taip pat turėjo žinias apie 
plaukiojimą po Karibų salas ir 
Skandinaviją. 

G. T. International sudariusi 
nemažą pasirinkimą kelionių į 
Lietuvą. Su pradžia šio pa
vasario bus galima pasukt i į 
Vilnių per Berlyną ir kelis 

PARADU PAGERBS 
KOVOTOJUS 

Chicagoje gegužės 10 d. 
ruošiamas didžiulis paradas 
pagerbti iš Persų įlankos fron
to grįžusius kovotojus. 

BRANGSTA E L E K T R A 

Commonwealth Edison bend
rovė pakelia elektros kainas 9 ^ , 
bet dar Illinois aukščiausias 
t e i s m a s tu rė s s p r ę s t i šio 
veiksmo teisėtumą. 

Skandinavijos kraštus. Keliones 
galima užsisakyti ne tik su turo 
grupe, bet taip pat ir pavieniui. 
Keliones gal ima suplanuoti 
taip, kad apsilankys keliautojai 
ne t ik Lietuvoje, bet ir kituose 
Europos kraštuose. Įstaigos 
lankstumas didelis. Keliautojai, 
besilankantys Lietuvoje, turi 
galimybę per G.T. International 
pasinaudoti įvairiais turų marš
rutais . Galima įvairiose Lietu
vos vietovėse lankytis su kelių 
valandų t u r u (pvz. Vilniaus 
bažnyčios ir Vilniaus senamies
tis) iki pilnos dienos turo (pvz. 
Šiauliai ir Kryžių kalnas arba 
Rumšiškės) ir net dviejų dienų 
tu ru (Palanga ir Klaipėda). 

Kiekvienas, kuris lankėsi šioj 
parodoj, galėjo rasti informacijos 
apie keliavimą už Amerikos 
ribų. Buvo lapeliai su pa
tar imais kaip tvarkytis su la
gaminais ir bagažu, kaip pasi
rūpinti krašto pasu, kaip praei
ti muitines be keblumų, kokių 
taisyklių laikytis su arbatpini
giais, dar lapelis su pasiruošimo 
t v a r k a r a š č i u nuo dviejų 
mėnesių prieš kelionę iki pačios 
išvykimo dienos. Prie šių 
patarimų dar buvo galima įsi
gyti spausdintą informaciją apie 
nuolaidas vyresniems kelei
viams, apie oro linijų reika
lavimus, užsakant įvairių rūšių 
bilietus, ir apie rūpesčius, kurie 
gali iškilti tiems, kurie pasi
renka plaukiojimo atostogas. 

Šioje pirmoje tokio pobū
džio parodoje lietuvių tarpe 
buvo galima gauti bet kokios 
informacijos apie keliones ir jų 
kainas. Čia vietoje buvo galima 
klausti ir gauti atsakymus į bet 
kokius atostogas ar keliones 
l iečiančius klausimus. Visi 
a t s tova i , ypa t inga i G. T. 
International, su entuziazmu ir 
profesionalumu sutiko parodos 
lankytojus. Ši paroda buvo ypa
tingas įvykis, kadangi po vienu 
stogu trijų valandų laikotarpy 
buvo išdalinta ir pasidalinta 
daugybe informacijos kelionių ir 
atostogų klausimais. 

Prie parodos prisidėjo dar 
vienas aspektas, kuris lietu
viams labai svarbus — kaip 
p a r ū p i n t i savo g iminėms 
Lietuvoj įvairias prekes. Šis 
„cargo" skyrius, atstovaujamas 
Gedimino Morkūno ir Antano 
Petrošiaus, suteikia paleng
vinimą ir prieinamą kainą siun
tiniams į Lietuvą. Lietuvių ir 
ang lų ka lbomis i š r a šy ta s 
dviejų puslapių lapas aiškiai 
išdėstė visus re ika lavimus 
„cargo" siuntoms. Buvo aišku, 
kad siuntos nueina per mažiau 
kaip dešimt dienų. 

Parodoj matėsi G. T. Interna
tional profesionalumas, pri
tyrimas kelionių pramonėj ir 
bendras paslaugumas susido
mėjusiai publikai. Paroda buvo 
suorganizuota įstaigos vicepir
mininkės Rūtos Pauperienės 
iniciatyva. 

NEW JERSEY, NEW YORK - „ U a t u v o s Atsiminimai", 
Mkmadl«ntats nuo 2 Hd 3 v. p.p. I i Seton HaM Universi
teto stotl«s. 8 9 . 5 F M banga. . M u i l e of Uthuanta" pro
gramos, v a d a m o * anglų kalba. I i toa pačios stotlas, 
»aip pat t«k m •d ienia is girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr. 
J J Stukas - d i r e k t o r i u s , 234 Sunltt Dr., Watchung, 
N J 07060 . T a i . 201 753-5636 

^ midlcincl Fcclcral 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

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

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

8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS m 

(312)586-5959 \m 
(708)425-7161 ^ * 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apaimentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

[B MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Bllnstrublene. 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas. lncomeTax. 

5953 S . Kedzle A v e . 
Tel. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsi 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
3as mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 9 5 t h Stret 

Tel. — GA 4-8654 

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

Turiu Chicngos miesto leidimą Dirou ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312 -779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

EGZODO LITERATŪROS 
ATŠVAISTAI 

Išeivių literatūros kritikos antolo
gija, (1946-1987) išleista Vilniuje 
1989 metais. Antologijoje Girnius, 
Maceina, Nyka-Niliūnas, Šilbajoris 
ir daug kitų. Vilniaus universiteto 
lietuvių literatūros katedros vedėja 
Viktorija Daujotytė apie šį leidinį 
rašo: ,.Be abejonės, tai labai svar
bi knyga, ne vienu atveju parankinė 
ir literatūros mėgėjui, ir studentui, 
ir specialistui". Knygos sudaryto
jas, įvado ir paaiškinimų autorius 
Liūtas Mockūnas Amerikoje su 
persiuntimu kainuoja 17 dol. Il
linois gyventojai dar prideda vals
tijos mokesčio 1.20 dol. Kitur — 
18 dol. Užsakymus siųsti ,.Drau 
go" adresu. 

REAL ESTATE 

[B 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kodzie Ava. , 
Chicago, IL 60629 

(312) 7 7 8 - 2 2 3 3 
INCOME TAX - INSURANCE 

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

MLS Kompiuterio 
pagalba, BUDRAITIS asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
V I M E . Vel tu i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambinti: 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

FOR RENT 

Modernus 5 kamb. butas 
Marquet te Pk. met in iam 
p a s t o v i a m i šnuomav imui . 
Kre ipt is asmen i ška i , t a i . 
312-737-7202 

Išnuomojamas 3 k a m b . butas 
pirmame aukšte Marquette Pk. 
apyl. su šiluma šaldytuvu ir virykla. 
Kraiptis po 4 va i . p.p. t a i . 
708-639-9153. 

Išnuomojamas puikus butas 
4V2 kamb. Marquette Pk. apyl . 
Pensininkams nuolaida. Skambin
ti tel 312 -925-9571 . 

Ieškau išsinuomoti vieną kam
barį Marquette Parko apyl. Skam
binkite, ta i . 1-708-46O-1058. 

A M T E C H REFRIGERTION & 
A P P U A N C E CO 

CuyyrtRd 
Rep*rs* 

Sto 
1383 

FAST& 
CONVENtENT 
IN HOME OR 

CARRY IN 
SERVICE 

MAJOfl APPIIANCE 
SPSCIALIST 

• Air Cocditįonm • Rtfri^erotori 
• FrMiert • Goi & El«ctrk Rongts 
• M,crO~Ovei • W « W * • Orymi 
• Dtshwo«h«rs • Dispotaii 
UCENSED BONOEO INSURE0 

• Ca« »w D«aits 
NORTH 

6121 W Addison 312-2M4700 
SOUTH 

3615 W 95th Evergfeen Pk 708-423-0441 
Juozas Pltkaftts. Serv Mgr 

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

T e l . S8S-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v . v . 
Kalbėti lietuviškai 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnĮ. praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją Įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas. Šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9.50 dol Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629. 

r 

ESEE 
1A. XUS* 

LENOER 

„ATLAIDAI — Uthuanian Pilgrimages" — Loyolos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje. Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga, Česlovas Grincevičius, Laima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys Išleista dviem kalbom — angliškai ir lie
tuviškai Verta turėti sau ir padovanoti kitam, ypač svetim
taučiui Gaunama ,,Drauge", kaina su persiuntimu 27 dol. 
Illinois gyventojai dar prideda 2 dol. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

i 



IŠKILIŲJŲ L I E T U V O S VALSTYBINĖS O P E R O S S O L I S T Ų 
KONCERTAI AMERIKOJE 

Koncertai vyks sekančiose vietovėse 

Boston— balandžio 7 d. 
Baltimore — balandžio 14 d. 
St. Petersburg — balandžio 17 d. 
Los Angeles — balandžio 2 1 d . 
Chicago — balandžio 27 d. 
Detroit — balandžio 28 d. 
Cleveland — gegužės 5 d. 

RENGIA 
LIETUVIŲ FONDAS 

Irena Milkevičiūtė 
sopranas 

Virgilijus Noreika 
tenorą-

Gražina Landsbergiene 
pianiste 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Grand Rapids , Mich. 

PASIDŽIAUGTA 

Sekant kelių dešimtmečių tra
dicija, vietinė LB apyl. vald. va
sario 17 d. surengė ir pravedė 73 
m. Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą. Šventė pradėta su vė
liavų pakėlimu prie I pas. kare 
žuvusių Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos lietuvių paminklo. Žodį 
tarė vietos LB vald. narys ir LB 
Detroito apyg. vicepirm. Vyt. 
Jonaitis. Lietuvos vėliavą į baž
nyčią inešė D. Astras su jauni
mo palyda tautiniuose rūbuose. 
Mišias laikė didelis lietuvių glo
bėjas kleb. kun. K. Schichtel. Jis 
pamoksle iškėlė Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo sunku
mus, nužymėtus nepaprasta lie
tuvių vienybe ir aukomis. 
Meldėsi, kad Aukščiausias Lie
tuvą globotų jai siekiant pilnos 
laisvės. Choras, ved. Jono Treš-
kos, Jn., gražiai giedojo parink
tas giesmes. Parap. mokyklos 
didžiojoj salėj LB pirm. Gr. Ka-
mantienė savo žodžiu pradėjo 
minėjimo oficialiąją dalį. Po 
abiejų himnų kleb. Schichtel su
kalbėjo invokaciją ir buvo 
pagerbti N. Lietuvos savanoriai: 
Juozas Jonaitis ir Jonas Pet
rauskas, kurie jau abu yra pra
šokę 90 m. amžių. Gana įspū
dingai buvo prisiminti 13 lietu
vių, žuvusių Vilniuje nuo Sovie
tų karių. Tamsoje suėjo ant sce
nos 13 asmenų su degančiomis 
žvakėmis ir tylos minute prisi
minti žuvę Lietuvos patriotai. 
Mich. gubern. proklamaciją per
skaitė vald. vicepirm. J. Treška, 
o P. Treška perskaitė vienbal
siai priimtą rezoliuciją. Minėji
mo pirmoji dalis užbaigta su 
australietės solistės Virginijos 
Bruožytės solo dainomis: Tė
viškėle, Ko liūdi, Lietuva bran
gi. Per pertrauką svečiai vaiši
nosi apyl. moterų paruoštais 
valgiais. 

Buvo renkamos aukos Lietu
vos laisvinimo ir pagalbos 
reikalams. Antroj minėjimo da
ly vėl solistė V. Bruožytė pa
dainavo 4 dainas su savo malo
niu ir aukštu sopranu. Jos dai

nos senesniuosius „nukėlė" į 
tėvynę, o jauniesiems — padėjo 
pažinti lietuvių dainų savotišką 
grožį. V. Kamantas pristatė 
viešnią iš Vilniaus Arūnę Tau-
nytę-Degutienę, kurios vyras 
čia pernai lankėsi ir dabar y ra 
Lietuvos AT parlamento narys. 
Ji lietuviškai ir angliškai pa
pasakojo jos pergyvenimus, įvy
kusius Lietuvoje per pastaruo
sius 3 metus. J i čia yra atvykusi 
su 6 metų dukrele, bet ji pat i 
viską matė, kaip atgijo lietuvių 
prislėgtoji tau ta , kaip ryžtingai 
siekia nepriklausomybės, kaip 
žuvo Vilniuje tautiečiai. Solistei 
akomp. J. Treška ir Ben Kušli-
kis. 

Toliau V. Kamantas pristatė 
mūsų dist. kongresmeną Paul 
Henry, kuris visuomet rėmė Pa
baltijo respublikų klausimus ir 
sakė už savaitės vėl komitete 
bus diskutuojamas Lietuvos 
klausimas ir numatoma nubal
suoti rezoliuciją, kad būtų Ame
rikos pripažintos t ų kraš tų 
teisėtai išrinktos vyriausybės. 

Baigiant pirm. G. Kamantie-
nė dėkojo visiems programos at
likėjams: klebonui, chorui; solis
tei ir viešniai iš Lietuvos buvo 
įteikta rožių puokštės. Ji dėko
jo iš toliau atvykusiems tautie
čiams ir visiems dalyviams už 
vienybę ir aukas. 

Viso buvo surinkta su vėliau 
įteiktomis aukomis arti 2840 
dol. istorinė suma. J i buvo todėl 
didesnė, nes buvo r inkta 2 tiks
lams: LB veiklai remiant Lietu
vos išsilaisvinimą ir spec. „Vil
niaus sausio 13 fondui", kuris 
galės sušelpti Vilniuje žuvu
siųjų šeimas. Svečius vaišino N. 
Baniukaitienė, S. Lastienė ir O. 
Treškienė. Programos buvo at
spausdintos abiem kalbomis, 
scena buvo labai gražiai pa
puošta, veikė spaudos stalas, 
dalyviai buvo aprūpinti auto 
vytukėmis. Tikrai pasidžiaug
ta, kad iš 3 žemynų susirinkę 
lietuviai ta ip gražiai paminėjo 
šią reikšmingą dieną ir kar tu 
pasistiprino ateities darbams. 
Minėjimo didžiausią darbo naš
tą pakėlė G. ir V. Kamanta i ir 
kt. 

D V I G U B A S MASTAS 

Vak. Michigano dienraštis 
„The Grand Rapids Press" po 
Vilniaus žudynių kasdien 1 pus
lapy dėjo žinias apie įvykius Lie
tuvoje. Sausio 17 d. vad. „Public 
Pulse" skyriuje įdėjo V. Kaman
to strps. „Foreign policy double 
Standard", kur jis sugretina Lie
tuvos ir Kuvvaito neteisėtas 
okupacijas ir JAV net nebando 
Lietuvos padėtį taisyti. Be to, 
pasėkoj V. Kamanto pasikalbė
jimo su redaktorium buvo kar
tu įdėtas ilgas dienraščio veda
masis strps., kuriame iškeliama 
Sovietų karių žiaurumas. Kriti
kuojamas prez. Bushas, kad ne
sustabdė Sovietams techninės 
pagalbos, nesustabdė 1 bilijono 
dol. kredito, kad tik apgailesta
vimo žodžių neužtenka. Laik
rašt is stebisi, kad Gorbačiovas, 
būdamas Nobelio taikos premi
jos gavėjas, net bandė, vykstant 
Irano karui , slaptai likviduoti 
teisėtai išrinktą Lietuvos parla
mentą ir vyriausybę bei žinių 
perdavimo įrengimus. Dienraš
tis pirmą kartą taip aštriai 
pasisakė, kritikuodamas JAV 
politiką Pabaltijo klausimu ir 
sulaužymą Amerikos pažadų. 

T r u m p a i 

— Viešnia iš Lietuvos Arūnė 
Degutienė du kartus asmeniš
kai kalbėjo per „Lietuvių Ai
nių" radijo programą apie da
bar t inę Lietuvos padėtį. Be to, 
LB vicepirm. V. Kamanto tarpi
ninkavimu ji turėjo progos pa
informuoti JAV sen. Carl Lavin 
ir kongresmaną Paul Henry 
apie Sovietų persekiojimus, ji 
prašė pagalbos. 

— Vak. Michigano latvių ini
ciatyva buvo surengta šešių as
menų grupė iš latvių, lietuvių 
ir estų, kurie diskutavo pasku
t in iuosius įvykius Pabaltijo 
respublikose ir bendrą laiky
seną JAV bei kitų kraštų. Tas 
savotiškas simpoziumas buvo 
nufilmuotas ir vardu „Baltic 
Cris is" jau buvo rodomas per 
GPvTV 23-čio tinklą kovo 13 d. 
1 vai. p.p. J i s rodomas ir pa
kar to tas kovo 16 d. 9. v.v., 
kovo 18 d. 19 v.v. ir kovo 22 d. 
9 vai. ryto. Lietuviams grupėje 

atstovauja Jonas Juozevičius ir 
Giedrė Ambrozaitienė. Kas turi 
progos, ypač per cable TV. Pra
šom pasižiūrėti. 

— Gr. Rapids LB vald. ragino 
lietuvius su savo tautinėmis vė
liavomis dalyvauti kovo 16 d. su 
airiais vietinėje šv. Patriko eise
noje. Jie maloniai kvietė lietu
vius prisidėti. K A n u l i s 

Hot Springs, AR 
A.A. ALEKSAS KAZIS 

Kovo 4 d. staiga ir ne
tikėtai iškeliavo amžinybėn 
Aleksas Kazis, mielas, visų 
mėgiamas žmogus, taurus lie
tuvis patriotas, palikęs di
džiame liūdesy savo mylimą 
žmoną Lilę. Mirė nesulaukęs 73 
gimtadienio. A. Kazis gimė Vil
niuje, ten tebegyvena velionio 
sesuo Marija. Prieš persikel
damas į Hot Springs, Aleksas 
Kazis gyveno Clevelande. Buvo 
Čiurlionio ansamblio narys, dai
navo muz. J. Kazėno vedamame 
oktete, vėliau Clevelando vyrų 
ramovėnų chore. 

Šv. Mišias už velionį atnašavo 
ir rožinio maldai vadovavo sve
čias iš Chicagos prel D. 
Mozeris. Laidotuvės buvo pri
vačios. Velionio pagerbimui 
sutelkta 555 dol., kurie pasiųs
ti „Lithuanian Mercy LifV' skir
ti pagalbai į Lietuvą. Aukojo dr. 
B. ir A. Andrašiūnai V.R. Jučai. 
S.R.S. Patlabai iš Lubrizol Corp. 
(žento darbovietė Clevelandei. 
mažesnėmis sumomis — S. In-
gaunis, B. Radojkovich, J.A. 
Samaičiai, A. Kraučeliūnienė. 
J.K. Stasiūnaičiai, S. Jankaus
kienė, K. Sadauskienė, B. Dap
kienė, Z.O. Tamošauskai, B.E. 
Užemiai, H.E. Pamataičiai, O. 
Nagelė, A. Ganonis, T. Turke-
vičienė, P.J. Švilpai, J.L. Mie-
žinskai, L. Gudelienė, J.L 
Siručiai, L. Kazienės šeima, S. 
Šmaižienė, T. Radienė, O. Mi
kulskienė (Cleveland) N.R. 
Sabaliūnai, V.L Tamošaičiai. 
Laidotuvėse dalyvavo iš Chi
cagos atvažiavusi duktė Bever-
ly Kahn, iš Clevelando duktė 
Barbara Hidock :r svainė Ruth 
Janokaitis. 

SVEČIAI 

Prela tas D. Mozeris jau 

daugelį metų atvyksta į Hot 
Springs paatostogauti, bet šiais 
metais dar ir misiją atlieka, 
gavėnios sekmadieniais atna
šauja šv. Mišias vietos lie
tuviams ir klauso išpažinčių, 
pavaduodamas dabartinį mūsų 
kapelioną kun. Andrew Du-
fault. Pre la tas dalyvavo 
„Moterų seklyčios" šventėje ir 
LB susirinkime. Velykų rytą 
tars sveikinimo žodį radijo 
„Leiskit į Tėvynę" programoje. 

Velykų šventės Hot 
Springs, vietovėje praleis Ona ir 
Jonas Kirvaičiai. Pas Loretą ir 
Vytautą L.V. Tamošaičius atva
žiuoja šventėms sūnus Antanas 
iš Wisconsino ir dukra Nijolė su 
šeima iš Little Rock. 

Turime svečių ir iš Lietuvos. 
Alfa Kievišas iš Kauno vieši 
savo močiutės brolio Antano 
Makaro šeimoje. Vladas Bielinis 
susilaukė brolių Alberto ir Balio 
iš Vilniaus apylinkės. Pas 
Aleksą Bernotą a tvaž iavo 
anūkas Vilniaus universiteto 
studentas Ovidijus Bernotas, 
kuris labai norėtų ir Chicagą 
pamatyti, bet neturi ten gimi
nių, nei pažįstamų. Jei atsirastų 
tautiečių, galinčių jį laikinai 
pagloboti, prašau p r a n e š t i 
rašančiai šiuo adresu: 204 
Broadmoor, Hot Springs, AR 
71913. Telef. 501-321-9641. 

NAUJI GYVENTOJAI 

Iš Chicagos paskutiniu laiku 
atsikėlė dvi šeimos: Veronika ir 
Antanas Šerkšniai, Barbara ir 
Jonas Kėdaičiai. Atrodo, kad 
sulauksime ir daugiau. Iš 
Madison, WI, planuoja čia per
sikelti Irena ir Vladas Gusarai. 
o kiek vėliau ir Irenos sesuo 
Marija ir Algis Dumbriai iš Las 
Vegas. Labai laukiame naujų 
gyventojų, nes mūsų eilės gero
kai praretėjo, reikia jas papil
dyti. Gyvenimo sąlygos čia 
tikrai geros — graži gamta, 
grynas oras, karštas šaltinių 
vanduo, klimatas įvairus, nes 
turime visus 4 metų laikus su 
švelniomis žiemomis. Namai 
nebrangūs ir jų didelis pasi
rinkimas. Meškeriotojams, gol-
fininkams. vandens sporto 
mėgėjams čia t ikras rojus. 
Neveltui Arkansas vadinamas 
Natūrai State. 

Sal. Šmaižienė 

* * * Tačiau yra salų, kur gyven
tojų tankumas dar didesnis. Pa-

Sakoma, kad Olandija yra v v z d i į u i , kai kuriose Bermudų 
t a n k i a u s i a i apgyvend in t a s ^ ^ k v a d r a t i n i a m e kilometre 
kraštas. Ten viename kvadra- g y ^ a 8 0 5 žmonės, o Maltoje -
tiniame kilometre gyvena 342 IQĄI 
žmonės. 

Udriu šeima atlieka įvairiose vietovėse menine Drograma. Kvvena Jackson, Mich. 

A.tA. 
PETER GENUTIS 

Gyveno (hieago. IL. _ 
Mirė 1991 m. kovo 24 d.. 2:30 vai. ryto. sulaukęs /9 m 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marta, sunūs Utto. 

marti Irer.e :r Siegfried. marti Mar*aret: anūkai: Scott ir 

Kūną- Vuvo pašarvotas antradienj. kovo 26 d. nuo 2 iki 
9 v v Frar.k Becvar koplvčioje. 6541 S. Kedzie Ave.. Chicago. 
Atsisveikinimo apeigos ,vyks trečiadienį kovo 2. d M £ 

L i e t u v m y. Liuteronų i ^ S f ^ ^ ^ T ^ ^ 
Ave Laidotuvės - ketvirtadieni, kovo 28 d. Iš „levisKes 
bažnvčios 10 v. ryto velionis bus nulydėtas j Bethama kapines 

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

Nuliūdę žmona, sūnūs, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Frank Becvar. Tel. 312^34-1700. 

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) 523-9862 

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad a t idaro n a u j u s l a ido tuv ių n a m u s 

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

Kit i S. C. Lack l a ido tuv ių n a m a i : 
11028 S o u t h w e s t Hvvy * Palos H i l l s 

Hickory H i l l s 
Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

9236 S. Rober t s Rd 
2424 W . 69 St 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

• 



DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. kovo mėn/27 d. 

x Muz. Arvydas Pal t inas, 
Vasario 16 gimnazijos dama 
vimo ir muzikos mokytojas, ir jo 
žmona sol. Nelė Paltinienė 
šiemet devintą karta lankysis S 
Amerikoje. Paitinai balandžio 7 
d. 3 vai. p.p. atliks estradinių 
dainų programą Jaunimo cen
t re . Koncerto rengėjas 
Margutis. 

x Raš> t. Danutė Bindokie-
nė rengia Dainų šventės leidinį. 
Tokie leidiniai yra išliekantieji 
dokumentai, kuriuose atsi
spindi išeivijos veikla ir jos 
ryškieji veidai. 

x Lietuvos Nepr ik l auso 
mybės minėjimo proga buvo 
pasirašyta rezoliucija prie
šinantis Lietuvoje padarytai 
skriaudai ir žudymams. įvairių 
JAV etninių organizacijų atsto
vai pasirašė rezoliuciją, kurią 
dalino JAV Lietuvių Bend
ruomenės kraš to valdybos 
visuomeninių reikalų taryba. 
Rezoliucija rag ina Maskvą 
respektuoti Lietuvos žmonių 
pasiryžimą būti laisviems, 
gyventi taikiai ir demokra
tiškai. Pasirašė Amerikos žydų 
prez. Sholom D. Comav, graikų, 
latvių, lenkų, kubiečių, italų, 
ukrainiečių ir kitų organizacijų 
atstovai, direktoriai, pirmi
ninkai. 

x Gen. T. D a u k a n t o J ū r ų 
šaulių kuopos narių susi
r ink imas , ku r i ame bus 
peržvelgta praėjusių metų 
veikla, išklausyti kuopos valdy
bos pareigūnų pranešimai, ap
tartos 1991 metų veiklos gairės 
ir renkami kuopos atstovai j 
dalinių atstovų suvažiavimą 
Hamiltone, šaukiamas balan
džio 7 d., sekmadienį. 3 vai. p.p. 
Šaulių namuose. Visiems kuo
pos nariams susirinkime daly
vavimas yra būtinas. 

x Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos Chicagos k lubo 
valdyba su pirm. dr. Vilija 
Kerelyte ruošia tradicinės 
velykinio stalo vaišes, š.m. bal. 
7 d.. 12 v. p.p. Lietuvių Tauti
niuose namuose. Rezervacijas 
priima Juzė Iva.šauskienė (312) 
925-6193 iki š.m. kovo mėn. 28 
d. (Didž. Ketvirtadienio). 

(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) 43+8618. 

fsk%. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 6? St , Chicago, M. 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport. II 60*41 

Tei. (708) ^1-4866 
Valandų*, pagal susitarimą 

Advokatas Joną* Gibaitis 
6247 S Kedzie Avenue 

C hicago, JT 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo Q iki T va! vajti 
^estad 9 v.r. iki 1 vai. d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninką* 
2501 VV. 69th Sheet 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal <-usitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden A v c . Ste. 18-2 
Himdafe , IL 80521 
Tel . i70*> 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Didįjį ketvirtadienį, kovo 
21 d., Mišios hetuviškai-angliš-
kai bus 6:30 v.v. Šv. Antano 
bažnyčioje, Cicero, 111. Giedos 
Mariaus Prapuolenio vado
vaujamas parapijos lietuviškų 
Mišių choras. Lietuviškos 
Didžiojo Penktadienio Kristaus 
kančios paminėjimo pamaldos 
bus 6 v.v. Didžiojo šeštadienio — 
Velykų vigilijos pamaldos bus 
angliškai. Lietuviškos iškil
mingos Prisikėlimo Mišios su 
procesija bus sekmadienio rytą 
6:30 v.r. Lietuviškos Velykų die
nos Mišios bus 11 v.r. 

x A. a. kpt. Zenonas Sa
muol i s , gyvenąs Brighton 
Parke, mirė kovo 2 d., sulaukęs 
80 metų amžiaus. Kilimu buvo 
iš Marijampolės. Velionį sunkio
je ligoje globojo duktė Laimutė, 
atvykusi iš Lietuvos. Lietuvoje 
dar liko duktė ir sūnus su 
šeimomis, giminės, draugai ir 
pažįstami. Pa la ido tas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
šalia savo žmonos Liudos. Visus 
šeimos reikalus tvarkė O. ir J. 
Gradinskai. Priklausė Ramovei 
ir Pensininkų sąjungai. 

x Dr . J o n a s Daug i rdas , 
Hinsdale, 111.. „Draugo" nuošir
dus rėmėjas, garbės prenumera
torius ir lietuviškos veiklos 
palaikytojas, pratęsė prenume
ratą su 50 dol. auka dienraščio 
stiprinimui ir 50 dol. pridėjo už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Sigitas Miknaitis, Claren-
don Hills, 111., Lietuvių skautų 
s-gos Tarybos pirm., atsiuntė 
mokestį už tris prenumeratas, 
pridėjo 10 dol. už kalėdines kor
teles su prierašu: ,,Malonu 
pastebėti, kad Draugo žinios iš 
Lietuvos ir apie Lietuvą yra 
visada naujos ir aktualiais klau
simais. Linkiu sėkmės dien
raščio redakcijai ir administ
racijai". Labai dėkojame už 
linkėjimus ir auką. 

x Simas Brizgys iš Chicago, 
111., Elvira Kronienė, So. Pasa-
dena, Fla., „Draugo" nuoširdūs 
rėmėjai, garbės prenumerato
riai, pratęsė prenumeratą ir 
kiekvienas paaukojo po 20 dol. 
dienraščio paramai ir po kitą 20 
dol. pridėjo už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Labai dėko
jame. 

x Ieškomas Char les Bag
donas , anksčiau gyvenęs 1029 
Jackson Street, arba jo sūnūs 
Kazimieras, Jonas ir Mykolas. 
Ieško Genė ir Antanas Rutkaus
kai. Prašome atsiliepti rašant 
„Draugo" admin is t rac i j a i . 
N r . 60, 4545 W. 63 St . , 
( h i cago , 111. 60629. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL, 
INC. rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi
tikimą ir persodinimą New 
Yorko bei VVashingtono 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) 

x PATRIA: didelis išpar
davimas! Dauguma prekių su 
20%-40% 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 Romas P u k s t v s vėl 

vyksta j Lietuvą balandžio pra 
džioje PERVEDAMI DOLE
RIAI, PALIKIMAI. Pri ima 
laiškus, dokumen tus , vais
t u s , u ž s a k y n us a u t o m o 
b i l i a m s . Ats i ska i ty t i iki 
balandžio 3 d. TRANSPAK. 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629. tel. 312^136-7772. 

(sk) 

x J A V i 
taut in ių 
JAV LB 
Chicagoje 
svarstomi 
Buvo kalb 
Tautinių 
turėtų įvyl 
Chicagoje. 

x A. a. 1 
minimui ; 
Tautos for 
nimo reika 
savo 240 
žuvusiojo \ 
kas. 

x V. J . 
ką, kuris 
„The Sac 
kovo 20 d. 
ministerio 
jor pasiSž 
Gorbačiov 
tybės ga 
komunist 
klaidinga, 
konstituc 
Lietuvos 
paskelbin 
dintas „O 

x Prat^ 
dol. paau 
rinimui ir 
korteles, 
Lirgamer: 
Anthony 
Grove, 111. 
Ohio, J. 
Ont., K a n 
Toronto, 1 
Gulfport, 
Gha tak , 
Adolfina < 
111. ir Ar 
ronto, K 
mieliems 
riams tari 

x Z. Kr 
111., lankė 
prenumer 
tams su c 
sauską 
prenumer 
labai dėk 

x Albii 
Conn., bu 
organizac 
Mickus, 
Kanada , 
prenume 
prenumei 
aukų. Ni 

x N I D 
St., Ch 
Velykom 
silankyti 
pas i r in l 
gaminių 
papuošti 
mūsų ga 
šaka, ba 
įvairiais 
mynais. 
binti 
31&476-' 
NIDA. 

x Grei 
dviejų Š4 
ir apyli 
REMA3 
Stankus 
ba (708) 

x S a u 
Ark. par 
aliumin 
namas. ^ 
centrini! 
Kaina ! 
1-312-92 
ba 1-50 

MAIST" 
pristatyt 
bet kur 
10sv.cu 
dėžė per: 
18 oz. ri< 
džiovint 
64 oz. i 
arbatų,! 
oz. kak 
$100.00 
9525 So 
ry Hills 
(708) 43 

I 

ir Kanados Lietuvių 
šokių mokytojai ir 
atstovai posėdžiavo 

J kovo 23 d. Buvo 
i įvairūs klausimai. 
bama apie ateinančią 

šokių šventę, kuri 
fkti 1992 m. liepos 5 d. 

Povilo Čiurinsko at-
suaukota 1,500 dol. 

•ndui Lietuvos laisvi-
alams. Prie šios sumos 

dol. auka prisidėjo 
brolis Kazys Čiurins-

. Š l iūpas parašė laiš-
s buvo išspausdintas 
cramento Bee Finai" 
L laidoje apie Britanijos 
o pirmininko John Ma-
;akymą Maskvoje M. 
vui, kad Pabaltijo vals-
ali a t s i sk i r t i pagal 
tų konstituciją. Tai 
i, nes Sovietų Sąjungos 
cija y r a išleista po 
; nepriklausomybės 
mo. Laiškas išspaus-
Dpinion" skyriuje. 

:ęsė prenumeratą , 20 
ukojo „Draugo" stip-
r 10 dol. už kalėdines 

kalendorių: Zigmas 
ris, Kenosha, Wisc., 
• Shl ikas , Dovvners 
1., J. Gudėnas, Euclid, 

Cibulskis. Sudbury, 
lada, Juozas Dičpetris, 
Kanada, A. Sekonis, 
, Fla. , Laima Rita 

Richmond, Va., 
Czizauskas, Chicago, 
ntanas Urbonas, To-
K a n a d a . Už aukas 
. garbės prenumerato-
name nuoširdų ačiū. 

r a sauskas iš Chicago, 
ėsi „Drauge", pratęsė 
ratą vieneriems me-
30 dol. auka. Z. Kra-
skelbiame garbės 

•ratorium, o už paramą 
icojame. 

ina Lipčienė, Putnam, 
uvusi veikli lietuviškų 
cijų darbuotoja, Pranas 
, Longueui l , P.Q., 
t, „Draugo" garbės 
eratoriai, pratęsdami 
šratą atsiuntė po 40 dol. 
fuoširdus ačiū. 

DA DELI , 2617 W. 71 
tiicago, ar tė jant šv. 
ns visus kviečia ap-
ti mūsų parduotuvėje ir 
kti įvairių mėsos 
ų. Ta ip pat galėsite 
i savo velykinį stalą 
amintais ežiukais, beržo 
abka, mozūru, šakočiu, 
s tortais ir kt. gardu-
. Nepamirškite paskam-

iš " anks to , t e l . 
-7675. Su šv. Velykomis! 

(sk) 

?it pa rduodu vienos i r 
šeimų namus Chicagoje 
inkėse. Skambinkite 
X RE ALTORS, Rimas 
s, tel. (312) 586-5959 ar 
) 425-7161. 

(sk) 

Redaguoja J. r'.acas. Medžiagą siųsti: 

Jokimo sapno angelas Giot to kūrinys. 
Gavėnios 

ulė tame Hot Springs. 
irduodamas mūrinis, su 
miu apkalu, 6 kamb. 
Yra darželis ir sandėlis, 
is šildymas ir šaldymas. 
$49,900. Informacijai: 

25-9387 (vakarais) ar-
11-624-4458. 

(sk) 

A I B A S " N R . 6 -
rO PRODUKTAI bus 
• ti Jūsų nurodytu adresu 
Lietuvoje'10 sv. miltų, 

ukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. 
rsikų, 4 sv. valg. druska, 
iešutinis sviestas, 2 dėž. 
tų slyvų, 2 dėž. razinų, 
aliejus, 1 dėž. įvairių 
39 oz. pupelių kavos, 12 

kavos. Pilna kaina — 
3 - kreiptis „ŽAIBAS 
outh 79th Ave., Hicko-
ls, 111. 60457, telefonas 
30-8090. 

(sk) 

NYKŠTUKAS 

Ąžuolo kamiene, drevėje 
namukas, 

Ten joje gyvena nuostabus 
nykštukas. 

Paukšelius pagydo, kas tik turi 
slogą, 

Kam kojelė skauda, pasidaro 
bloga. 

Verda jis avietes, renka 
ramunėles. 

Užsiėmęs dirba anksti 
atsikėlęs. 

Už jo gerą širdį, jam visi dėkoja, 
Prie trobelės žiogas, smuikeliu 

pagroja. 

Jis toks vienas yra 
Girios viduryje, 
Daktaras — Nykštukas 
Lietuvos šalyje. 

Nerimą Naru tė 

KAIP AŠ PADEDU 
LIETUVAI 

Aš einu i demonstracijas ir 
nusivedu savo broliuką. Aš 
mokausi kalbėti lietuviškai. Aš 
prašau Dievulį, kad padėtų 
Lietuvai 

Deanna Hovves 

Aš einu j demonstracijas, kad 
galėčiau padėti Lietuvos 
vaikučiams taip gražiai gyven
ti, kaip ir aš čia gyvenu. Aš 
prašau Dievulį, kad palaimintų 
Lietuvą. Aš mokausi 
lietuviškoje šeštadieninėje 
mokykloje, kad galėčiau gražiai 
kalbėti lietuviškai. 

Katr ina Loskarn 

Aš nebuvau demonstracijose, 
bet aš pasimeldžiau už Lietuvą. 
Aš nenoriu, kad Lietuvoje 
žmonės žūtų nuo priešų. Aš 
Lietuvą myliu. 

Dalia Slavikaitė 

Visi Baltimorės Karaliaus 
Mindaugo lituanistinės mokyk
los mokiniai. 

NIJOLE SADŪNAITĖ 

Kovo 3 d. aš pirmą kartą 
pamačiau .Vijolę Sadūnaitę. Aš 
maniau, kad seselė Sadūnaitė 
bus labai ,;ūdna , bet tikrai ji 
buvo labai linksma. Pamačius, 
kad ji tokia l inksma, aš 
džiaugiaus. 

Ji kalbėjo 3u mumis iš kur ji 
gavo stipria Dievo meilę, kad 
gali būti tokia stipri dvasioje 
kiekvieną dieną. Ji mums pasa
kė, kad joe tėvai jai davė gerą 
pavyzdį. 

Aš turėjau progos pasikalbėti 
su ja Ji buvo linksma. Tikrai 
džiaugiau!-, kad galėjau ją 
pamatyti ir su ja pasikalbėti. 

Daina Merkytė. 
Detroito ,,Žiburio" aukšt. 

lit. m-los mokinė. 
'..Žiburio spinduliai"). 

fc ZVAIG: 
Įsteigtas Lietuvi* 

3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

iaskut inėms dienoms pr i s imin t i 

ŽIEMA 

Žiemą, kai sninga, man labai 
į t inka. Tada aš važiuoju 
idinėti. Man pat inka čiuožti, 
i rogutėmis nuo kalno leistis 
iš sniego statyti sniego senį. 
Prie mūsų namų gyvena 
skis. Mes jam padedam morkų 

kopūstų. Nežinau, ką jis 
emą ėda. 
D a i n a Luka i t ė , 7 skyriaus 

mokinė, Dariaus Girėno 
lituanistinė mokykla 

MAN P A T I N K A ŽIEMA 

Mano mėgiamiausias metų 
ikas yra žiema, nes yra daug 
įiego ir aš galiu pastatyt i 
įiego senį. Man p a t i n k a 
ūkuose važinėti sniego maši-
omis, nes jos labai greitai 
ižiuoja. Man pat inka čiuožti 
it ledo, bet man nepat inka, 
ai aš pavirstu ir gerokai užsi-
aunu. Taip pat nepat inka, kai 
įsergu, nes tada aš negaliu eiti 
mokyklą. 

Viltė B a r a k a u s k a i t ė 

Man patinka žiema, nes yra 
kalėdos ir mes puošiame eglę. 
rra sniego ir mes ga l ime 
adaryti sniego senį, slidinėti ir 
iuožti. Kartais aš su tėveliu 
ažiuoju prie ežero, lede išgrę-
iame skylę ir žuvaujame. Bet 
įan geriausiai pat inka žiema 
odėl, kad Jėzus gimė žiemos 
rietu. 

A n d r i u s D u n p h y 
Abu Toronto Maironio lit. 

m-los mokiniai. Kanada. 
Vlaironio mokyklos metraštis) 

KAS P A T I N K A 
IR N E P A T I N K A 

Kai po vasaros atostogų atvy-
au į mokyklą, reikėjo mokytis 
štuntame skyriuje. Kai įėjau 
irmą kartą į aštuntą lietuviš-
;os mokyklos klasę, nežinojau, 
įpie ką šiais metais mokysi-
nės, kokia bus mokytoja, ar ji 
nus mėgs. 
Netrukus viskas paaiškėjo. Aš 

tebuvau įpratus turėt i toką 
;erą mokytoją. Mes labai daug 
šmokstame iš savo mokytojos, 
'pač apie Lietuvos istoriją,kuri 
nums gražiai atrodo. 

P raė jus p i r m o m s d v i e m 
lavaitėms. jau man buvo gera, 
įes gerai pažinau savo moky-
oją. Ji moko mokinius aukštes-
įiojoje mokykloje Jaunimo cen-
re šeštadieniais, o pas mus 
kiekvieną d ieną p i r m ą i r 
ištuntą skyrių. 

Man vienas dalykas nepatin
ta, kad žiema mūsų lietuviškoje 
tlasėje yra šalta. 

D a n u t ė G e n č i ū t ė , 
Marąuette Parko lit. 

m-los 8 sk. mokinė. 

ŽIEMA 

Žiema yra šal tas r 
tarpis, todėl visiems 
Daug rūpesčių išsil 
žiemą. 

Gyvu l i ams pas 
ž iemai y ra l a b a i 
Voverės renka r iešu 
mėgiamus maisto 
neša į savo žiemos gu 
į žemę. Žiemą jc 
pamiršta kur įkasė si 
pavasarį iš tų sėklų ii 
augalai ar medžiai. \ 
Žiemą gyvena medž 
o vasarą sumestuos 
Stirnų kailis pasi 
kesnis, nes ilgesr 
užauga. Jos neturi 
savo plaukais ginasi 
Kiti gyvuliai e ina m 
žiemai. Pavasarį, 1 
bunda, yra labai lies 

Paukščiams žiem; 
t inga i b loga i , 
paukščių skrenda į 
kraštus. Tie, kurie 
pasidaro silpnesni, n 
užtenkamai maisto.. 
ji paukščiai, pavasj 
geriausias vietas lia 

Žmonėms žiemą 
linksma ir liūdna, 
dinėti, čiuožti i r sn 
L i n k s m i a u s i a da 
Kalėdų šventės. Ner 
reikia sniegą kast i h 
keliauti. 

M a r i u s 
7 skyriaus mokim 
Girėno lituanistir 

DIEVO M O l 
(Padav inu 

(Tęsinys! 

Nors visas dangų: 
kaip karal ienės , I 
greičiau ten atkelia 
buvo geriau gyventi 
žmonių, nors Iii 
ga i les ty je . Dievi 
ašarotomis akimis i 
žmonių vargus nore 
pažino žemės žmon 
skausmus, kad ps 
dama danguje, bū1 
čiųjų ir vargstančii 

Giliai susimąsčius 
akyse ir nekalta, g} 
Motina šioje ašart 
per visą savo gyve 
Jos paveikslą sukūi 
Lukas. 

Kai atėjo Diev 
paskutinė gyvenin 
tada iš dangaus atlė 
siuntiniai — angel 
gūsiai jos sielai i 
lengviausių sparr 
ga lė tų k a r t u si 
nukeliauti pas sa 
amžiną dangaus ka 
Jai vieta buvo pa 
dangaus sutvėrime 

Švento Jono n; 
kančių, be dejonių,, 
rankų užmigo Di< 
Pasilikusieji apašt 
džiai atsisveikino 
kuri pasiilgus sa 
angelų buvo nuneš 
a ts isėdo an t J a 
dangiškojo sosto, ku 
kesnis už ki tus sos 

(Bus daug 

GALVOSŪKK 
ATSAKYR 

Reikia atlikti šie 
atimti 3; 2. padai 
pridėti 3; 4. atin 
padalyti iš 3. Visur 

Koks puodelis, toi 
(Šilutė). 

Saulė visiems šv 

2D UTĖ 
f Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

GALVOSŪKIO NR. 95 
ATSAKYMAI 

1. Mylia (mile). 2. Tona (ton).. 
3. Mylia (Mile). 4. Kilometras 
(kilometer). 5. Kvadratinė mylia 
(Square mile). 6. Doleris (dollar). 
7. Minutė. 8. Metras (meter). 9. 
Kūbinisjardas(cubicyard). 10. 
Score. 11. Svaras (pound). 

netų laiko-
i yra šalta. 
aikyti per 

t ruošimas 
svarbus , 

tus ir kitus 
produktus, 
olį ar įkasą 
s kar ta is 
avo maistą, 
sauga nauji 
1 overės per 
ių drevėse, 
>e lapuose, 
daro tan-
d plaukai 
guolio, tik 
nuo šalčio, 
iegoti visai 
tai jie pa-
ii ir alkani, 
ą yra ypa-
Dauguma 
šiltesnius 
pasilieka, 

es negauna 
Pasilikusie-
irį renkasi 
lams sukti, 

gali būti 
Smagu sli-
iege žaisti, 
lis — tai 
nalonu, kai 
• per sniegą 

Vygantas , 
/s. Dariaus 
lė mokykla 

FINA 
i s ) 
I 

s Jos laukė 
kad tik ji 
utų, bet Jai 
žemėje tarp 
idesyje ir 
D Motina 
iiūrėdama į 
jo pažinti ir 
ių kančias, 
įskiau, bū-
;ų kenčian-
įjų Motina. 
, su liūdesiu 
rveno Dievo 
t pakalnėje 
nimą. Tokį 
"ė apaštalas 

o Motinos 
10 valanda, 
kė Dievo pa-
ai ir pavar-
itnešė porą 
tų, kad Ji 
i angelais 
ivo Sūnų į 
ralystę, kur 
rengta nuo 

amelyje be 
ant apaštalų 
jvo Motina, 
ai ai nuošir-
su Marija, 

vo Sūnaus, 
ta į dangų ir 
i parengto 
iris buvo pui-
stus. 

iau) 

) NR. 94 
1AS 

veiksmai: 1. 
yti iš 3; 3. 
nti 3 ir 5. 
trejetukai. 

ks dangtelis. 

GALVOSŪKIS NR. 111 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Jt 
.«vd .SO 

M ko< &\ *£ < 
' T V T V "b* 

n« f—l\ -s *r 

Sujungę taškus, nupieškite 
piešinėlį. (5 taškai ' 

GALVOSŪKIS NR. 112 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Nebaigtos piešti dviejų gy
vuliukų galvos. Užbaikite piešti 
ir nuspalvokite. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 113 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

oo 

iečia. 

Čia matote iškarpą iš JAV 
žemėlapio. Parašykite, kurioje 
valstijoje (State) yra ši vietovė. 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 114 

Pasiskaitę religinės litera
tūros, atsakykite į šį klausimą: 
„Kodėl Judas išdavė Jėzų?" Kas 
plačiau paaiškins, gaus 10 
taškų, kas trumpiau atsakys — 
5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 115 

Jei prie 23 pridėsime 9. 
gausime 32. Kaip matote, 
pasikeitė skaitlinės vietomis. Ta 
kuri buvo pirmoji, pasidarė 
antrąja ir antroji pirmąja. Yra 
ir daugiau dviženklių skaičių, 
prie kurių pridėjus 9, pasidarys 
panaši kombinacija. Suraskite 
daugiau tokių skaičių. (5 taškai' 


