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Pirmieji delegacijų 
susitikimai 

Šiandien Lietuvos atstovybėje, 
rytoj Kremliuje 

Vilnius. Balandžio 2 d .— 
Lietuvos Aukščiausiosios tary
bos Informacijos biuras praneša, 
jog Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
delegacijos deryboms susit inka 
Kremliuje rytoj. Tai bus pirmas 
susitikimas po ,.kruvinojo sek
madienio" įvykių Vilniuje. Nuo 
spalio mėnesio nebuvo jokio 
susitikimo ir tuo metu santykiai 
su Pabaltijo valstybėmis labai 
atšalo. 

Šiandien abiejų delegacijų 
darbo grupės susi t inka 11 vai. 
dieną, kaip tai pasiūlė prez. 
Vytautas Landsbergis, Lietuvos 
atstovybės patalpose Maskvoje. 
Manoma, kad šiame pasitarime 
bus aptarta rytojaus dienos dar
botvarkė. Vi lniaus šal t iniai 
mano, jog gali būti keliamas 
įvairių įmonių, kurios dirba 
Maskvai, klausimas. 

Lietuvos delegacijos darbo 
grupę suda ro A l e k s a n d r a s 
Abišala, kuris tur i ministerio 
titulą, Audrius Butkevičius, 
Lietuvos taut inio savisaugos 
departamento vadovas, Gedimi
nas Šerkšnys, Par lamento vals
tybinio atstatymo komiteto pir
mininkas, Valdemaras Katkus, 
Užsienio reikalų viceministeris 
ir buvęs vicepremjeras Romu
aldas Ozolas. 

Delegacijos nariai 
Česlovas Stankevičius. Lie

tuvos Aukščiausiosios tarybos 
vicepirmininkas, vadovauja Lie-
tuvoa delegacijai. Taip pat daly
vauja Lietuvos Užsienio reikalų 

ministeris Algirdas Saudargas. 
Parlamento Užsienio komiteto 
pirmininkas Emanuelis Zinge
ris, Par lamento narys Kęstutis 
Glaveckas ir buvęs Teisingumo 
ministeris Pranas Kuris, kuris 
šiuo metu yra patarėju tarp
tautinės teisės reikaluose. Ket
virtadienio pasitarime taip pat 
d a l y v a u s ir darbo g rupės 
atstovai Abišala ir Butkevičius. 
Šiame pasitarime nedalyvauja 
Lietuvos prezidentas Vytautas 
Landsbergis, kuris yra valsty
binės delegacijos vadas ir Lie
tuvos ministeris pirmininkas 
Gediminas Vagnorius. 

Landsbergis lieka Lietuvoje 
K a i p „Amerikos b a l s a s " 

pranešė savo radijo laidoje, 
pasinaudodamas gautomis ži
niomis iš Vilniaus, jog Lands
bergis nusprendė nevykti į 
Maskvą, kadangi pasitarimai 
yra paruošiamojo ir konsul
tacinio pobūdžio, o kitų šaltinių 
žiniomis, jis nesąs t ikras jo 
saugumo užtikrinimu, ypač po 
sausio 13 įvykių Lietuvoje. 

Vilniuje antradienį įvyko Lie
tuvos Respublikos valstybinės 
delegacijos narių pasitarimas 
derybų klausimu, kai nuvyks į 
Maskvą. Sovietų delegacijos 
atstovas telefonu painformavo, 
kad viskas vyksta kaip sutarta. 
Pirmasis susitikiams tarp dar
bo grupių bus Lietuvos atsto
vybėje š iand ien , o a n t r a s 
pasitarimas, jau tarp abiejų 
valstybių delegacijų, rytoj įvyks 
Kremliuje. 

Angliakasiai už prezidento 
rinkimus 

M a s k v a . 1991 kovo 30. (UPI) 
— Dar nepasibaigus Rusijos Fe
deracijos kongresui, streikuo
jantys Sibiro anglių kasyklų 
darbininkai atėjo į pagalbą 
Borisui Jelcinui šiandien, reika
laudami Rusijos Kongresą pasi
sakyti už įsteigimą perzidentū-
ros įstaigos, ir kad prezidentas 
būtų renkamas visos tautos, 
kuris galėtų st ipriau kovoti 
prieš Kremliaus spaudimą. 

Angliakasiai a ts iuntė savo 
laišką Rusijos Kongresui, kuris 
buvo perskaitytas sesijos metu. 
,,Deputatai prarado ryšį su 
žmonėmis", rašo angliakasiai 
savo pranešime, „angliakasiai 
tęs savo streiką tol, kol bus 
mūsų politiniai reikalavimai 
p a t e n k i n t i " . A n g l i a k a s i ų 
streikas prasidėjo prieš keturias 
savaites ir šiuo metu j is vyksta 
200 iš visoje sąjungoje esančių 
580 kasyklų. Šis darbininkų 
pranešimas atėjo tuo metu, 
kai buvo norėta Jelciną per 
Kremliaus ištikimuosius ats
tovus pasmerkti . Tuo metu vie
nas deputatas pasakė, kad Jel
cinas siekia diktatūros įvedimo, 
norėdamas, kad būtų sudarytos 
sąlygos prezidento postui. Taip 
pasakė deputatas Vladimiras 
Izakovas. iki šiol rėmęs Jelcino 
politiką. 

Prezidento posto vingiai 
Tokia prezidentūra prieš dvi 

savaites buvo patvir t inta visų 
Rusijos žmonių 77 procentais, 
kur ie balsavo referendume. 
Klausimas buvo išbrauktas iš 
Kongreso dienotvarkės , bet 
nemanoma, kad jis j is nebus 
keliamas vėliau, kadangi dar 

bininkai reikalauja, kad refe
rendume pasakyta žmonių valia 
būtų vykdoma. Jelcinas yra iš
r i n k t a s prezidentu Rusijos 
Aukščiausios tarybos, kaip kad 
ir Sovietų prezidentas M. 
Gorbačiovas. Bet Izakovas kar
tu kaltino ir Kremliaus neveik
lumą, pasakydamas: „Galbūt 
Michailas Sergejevičius turėtų 
tikrai pagalvoti apie perdavimą 
vairo į kitas rankas". 

Vėl įteikė planą 
Taip pat Rusijos Respublikos 

ministeris pirmininkas Ivanas 
Silajevas vėl pateikė Jelcino 
planą, kad greičiau pradėtų re
formas pereiti į laisvo verslo 
ekonomiją, nuo ko susilaiko 
Gorbačiovas. J is pareiškė, kad 
per ilgai saugoma „mūsų 
socialistinė nekaltybė", bijant 
tos laisvo verslo ekonomijos, 
kuri visame pasaulyje egzistuo
ja. Tačiau deputatai penkta
dienį nubalsavo į angliakasių 
reikalavimus dabar 509 balsais 
prieš 456 nekreipti dėmesio 
šioje sesijoje. 

Tada Jelcinas pasiūlė, kad 
Rusijos kasyklos būtų „išimtos 
iš Centro vyriausybės žinios ir 
pavestos Rusijos Respublikos 
vyriausybės jurisdikcijai", kas 
pagilintų politinę krizę, bet 
duotų ekonominę naudą. 

— Sen. George Mitchell, de
m o k r a t ų daugumos vadas 
Senate, pasakė, kad Amerika 
turėtų sulaikyti Irako karinius 
malūnsparnius, skrendančius 
šaudyt i kurdų , kurie nori 
nuversti Husseino vyriausybę 
Irake. 

Gruzija už 
nepriklausomybę 

„Psichologiškai mes esame nepriklausomi' 

Amerikos karo vadai — Gynybos sekretorius Diek Cheney, kairėje, ir gen. Colin L. Powell. 
Jungtinio štabo viršininkas, aptaria paskutinius įvykius Irake. 

Irake vykdomas 
masinis teroras 

Neįsivaizduojamos žudynės jaudina karius 

Los Angeles. — Čia einančio 
laikraščio „Los Angeles Times" 
karo korespondentas iš Persų 
įlankos regiono praneša, jog 
Irako prezidento Saddamo Hus
seino daliniai masiniai žudo 
irako moteris ir vaikus ir ypač 
berniukus, kurie atrodo yra 
vyresni negu 15 metų amžiaus. 

Daugelis irakiečių bando pa
bėgti ir ateina pas Amerikos 
karius, prašydami jų pasigailėti, 
prašosi politinio pabėgėlio teisių 
arba pasiimti su savim, kad 
galėtų kaip nors išsigelbėti nuo 
Husseino teroro. Amerikiečių 
karo lauko ligoninių personalas 
bando jiems padėti, kurie yra 
sužeisti ir turi šovinius savo 
kūne, ypač vaikai, kurie yra 
peršauti bebėgant nuo Irako 
gvardiečių. Dažnai j ie yra 
peršauti per kojas. Jie atrodo, 
kaip kad būtų mušti spygliuo
tomis v ie lomis . sako 
amerikiečiai medikai. Kai kur 
pradėjo siausti maliarija. Iš
badėję i rakieč ia i maldauja 
maisto ir vandens. Saddamas 
vėl žudo savo žmones, kaip kad 
jis darė anksčiau su kurdais. 
Ištisos šeimos badauja, pasako
ja amerikiečiai kariai, esą dar 
pietiniame Irake. 

Amerikiečia i negali padėti 
Pranešama, jog Najafo mies

te, kurį šiitai vadina šventuoju 
miestu, buvo didesnis rezistentų 
pasipriešinimas prieš Irako 
dalinius, todėl Irako gvardijos 
23 brigada čia naudojo artileriją 
ir fosforinius ginklus prieš 
įtariamuosius sukilėlius ir jų 
namus, juos sudegindami arba 
sugriaudami, kad nebūtų kur 
žmonėms gyventi. Daugelis suki
lėlių rado savo žmonas ir vaikus 
nužudytus. Jei įtariama, kad 
kai kurie vyrai gali būti rezis
tentais, tai jie sustatomi prie 
sienos ir sušaudomi. Vienoje 
vietoje buvo rasta 12 vaikų 
sušaudytų. Jie paima sužeis
tuosius iš ligoninių ir gydytojus, 
kurie jiems padėdavo, ir išsivedę 
kartu sušaudo. Taip pasakojo 
šiam korespondentui matę savo 
akimis amerikiečiai kareiviai. 
Šimtai jų atvyksta pas juos ir 
prašo paimti į nelaisvę, tačiau 
kareiviai nebegali jiems padėti, 
nes jiems uždrausta. Šimtai 
prašosi padėti jiems pabėgti į 
Saudi Arabiją, bet ir čia ame
rikiečiams suvaržytos rankos. 

Miestų „ i šva lymas" 
Amerikiečių kareiviams įsa

kyta nesikišti į Irako vidaus rei
kalus. Jie tegali tas masines 
žudynes tik stebėti. Daugelis 
JAV karių s a k s i jaučiasi 
blogai, kad negali jiems padėti. 
Husseino gvardijo dalinius esą 
galima lyginti r^Įer io SS dali
niais, bet šie savo žiaurumu 
juos pra lenkia , pasakojo 
kapitonas Daniel Miller šiam 
žurnalistui. Jei jie sako, kad šis 
miestas yra nešvarus, tai reiš
kia, kad čia žmonės nėra už Sad-
damą, ir reikia jį išvalyti. Tada 
prasideda žmonių šaudymai. 

Washingtone vis dar keliamas 
klausimas, ar sąjungininkų 
pajėgos ne turė tų užimti 
Bagdadą ir pašalinti Husseiną 
ir sunaikinti jo gvardiečių 
kariuomenę. Bet prez. Bushas 
sako, jog amerikiečiai savo tiks
lą pasiekė išlaisvindami Ku-
waitą. Amerikiečiai kariai nori 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Amerikoje pirmadienį įsi
galiojo įstatymas, kad mažiau
sias atlyginimas darbininkui 
yra 4.25 dol. Unijų vadovybė 
reikalauja, kad mažiausias 
atlyginimas į valandą būtų 5.75 
dol.. nes pragyvenimo išlaidos 
yra pakilusios. Mažiausiai t rys 
milijonai amerikiečių gauna 
minėtą mažiausią valandinį at
lyginimą. 

— Maskvoje Amerikos amba
sados rūmai buvo gaisro žymiai 
daug iau apna ik in t i , negu 
pradžioje buvo manoma. Sovie
tų gaisrininkai daugiau kaip 6 
valandas gesino gaisrą, kuris, 
manoma, prasidėjo keltuve ir 
išsiplėtė iki stogo per kelis 
aukštus. 

— Albanijon grįžta Amerikos 
diplomatai, kurių ten nebuvo 
nuo 1946 metų. kai vyriausybę 
perėmė komunistai. 

— A f g a n i s t a n o laisvės 
kovotojai atėmė po dviejų 
savaičių puolimų Khost miestelį 
iš komunistų valdžios. 

— Jugoslavijoje nesibaigia 

Tbilisi. — Buvęs politinis 
kalinys yra prezidentu. Komu
nistų partijos viršininkai, kurie 
čia vadovavo, nebėra pareigose 
KGB saugumo policija klauso tų 
žmonių, kuriuos pirmiau kalino. 
Taip rašo „Los Angeles TimesJ' 
primindamas skaitytojams, kad 
Gruzijoj buvo sekmadienį rinki
mai. Pirmieji po 70 metų. 

Praėjusį sekmadienį Gruzijos 
žmonės balsavo ui atsiskyrimą 
nuo Sovietų Sąjungos. „Šis mūsų 
referendumas bus argumentas, 
liudijantis, pasauliui, kad mes 
nori:-ie nepriklausomybės", kal
bėjo Zviad Gamsachurdija. Gru
zijos prezidentas, buvęs Sovietų 
kalinys. Gruzija, kuri tur i dau
giau kaip 5 milijonus gyventojų 
Kaukazo kalnuose, jau anks
čiau pasuko atsiskyrimo nuo 
Kremliaus keliu. Tik truputį 
daugiau kaip metai, kai Gam
sachurdija dar buvo Sovietų 
kalinamas, bet dabar jis buvo 
išrmktas prezidentu, kai Gruzi
joje rinkimus laimėjo už nepri
klausomybę kovojąs sąjūdis, 
pravedęs respublikoje rinkimus 
spalio mėnesį. 

Istoriniai duomenys 
Gruzija savo istorijos pradžią 

skaito nuo tada, kai buvo įsteig-

Slapta kelionė 
nebeslapta 

W ashingtonas. — Praėjusį 
savaitgalį Saugumo tarybos 
viršininkas Baltuosiuose rū
muose Brent Scowcroft buvo 
slaptai išvykęs į Vidurinius 
Rytus pasitart su Amerikos 
sąjungininkais apie pokarinę 
situaciją Irake. Oficialiai Bal
tieji rūmai tik patvirtino žinią, 
kad jis išvykęs į Persų įlankos 
regioną, bet atsisakė ką nors 
daugiau paaiškinti. „Preziden
to reikalavimu, genero las 
Scovvcroft vizitavo Vidurio Rytų 
regioną", pasakė žurnalistams 
Roman Popadiuk, Spaudos di-

ta jų karalystė 4 amžiuje prieš 
Kristų ir savo galybę pasiekė 
tik 12 ir 13 šimtmetyje. Vėliau 
buvo padalinta t a rp Turkijos ir 
Persijos daugiau kaip 200 metų. 
Gruzija tapo caristinės Rusijos 
protektoratu 1783 m., o forma
liai prie Rusijos prijungta 1801 
m. Ji džiaugėsi t rumpai laisve 
1918-21 metais po Bolševikų 
revoliucijos. Gruzinas buvo 
Stalinas, tačiau Gruzija nieka-
ka nesusigyveno su Komunistų 
partija ir nebuvo iš t ikima So
vietų Sąjungai. Nepriklausomy
bės sąjūdis prasidėjo prieš porą 
metų, kai Sovietai saugumiečiai 
atakavo taikius demonstrantus 
su kastuvais , ašar inėmis du
jomis ir ginklais. Gruzinams 
kraujo p r a l i e j i m a s n ė r a 
svetimas dalykas, kaip kad 
įvyko Pabaltijo respublikose 
sausio mėnesį. Naujoji Gruzijos 
vyriausybė turi suorganizavusi 
stiprią tau t inę gvardiją, kuri , 
nepr iklausomybę paske lbus , 
virs tuoj pat krašto kariuomene. 

Pakeitė te ismo s is temą 
Perėmus respublikos valdymą 

sąjūdžio žmonėms, Komunistų 
par t i jos n a r i a i k iek
v i e n a m e m i e s t e p r a r a d o 
valdžią, net Sovietų te ismo 
sistema buvo pakeista nauja 
sistema. „Psichologiškai mes 
esame nepriklausomi, ir mes 
visados būsime nepriklauso
mi'", s ako Nodar Notadze , 
v i e n a s są jūdiečių v a d ų . 
Gruzinai šiuo metu turi prob
lemų su abhazais ir ossetais, 
dviem mažumomis, kurios ten 
gyvena. Jų vargai panašūs į Pa
baltijo problemas, kur vyks ta 
k i r š i n i m o po l i t i ka . Bet 
nežiūrint šių problemų, Gruzi
jos pa r t i j o s , į s k a i t a n t ir 
komunistus, pasisako už savo 
nepriklausomybę. 

grįžti į namus, bet daugelis yra susirėmimai tarp K r o a t i j o s - r e k t o r i a u s pavaduotojas. Ta 
sukrėsti to, ką jie patys matė ir 
norėtų padėti irakiečiams apsi
ginti nuo savo pačių sužvėrė
jusių Husseino kareivių. 

Vakar prancūzų žinių agentū
ra pranešė, jog Prancūzija pap
rašė Jungtinėse Tautose su
kviesti Saugumo tarybos posėdį 
ir skubiai aptarti tą vykdomą 
terorą. Prancūzijos prezidentas 
esąs sujaudini:-- tokiu negir
dėtu žmogaus u ~ių laužymu ir 
pasisakė, kad tai uri būti nedel 
siant sustabdvta. 

— Maskvoje Komunistų par
tijos la ikraš : , ,P ravda* . 
rašydamas apie - vo demokrati
nio nusiteikim" žmones, at
siliepia apie n. - labai blogai. 
Laikraščiui ..ei lokratas" be 
veik reiškia k smažodį. Pa 
našiai buvo & eikšta ir ki
tuose laikrašci; -e. kadangi jie 
esą kalti už vis ;ą, pradedant 
tuščiomis mais: lentynomis ir 
net ruošiant pe' ersmus Sovie
tų Sąjungoje. 

— Amerikos rinė vadovybė 
planuoja 20.00' >avo kareiviu 
išvežti, kurie š; metu yra pie 
tiniame Irake, pasakė sekma 
dienį kariuome s vadai Saudi 
Arabijoje, nes \ \ riausioji karo 
reikalų vadovy VVashingtone 
laikosi nuomones, kad karas 
yra baigtas ir tiek daug kariuo 
menės ten nei -ikia laikvti 

Serbijos respublikų gyventojų, 
kur ių ginčai dėl įvair ių 
klausimų tęsiasi daug metų. 

— Albanijos komunistinės 
vyriausybės prezidentas Ramiz 
Alias ir Užsienio re ikalų 
ministeris Muhamet Kapliani 
nebuvo išrinkti praėjusio sek
madienio rinkimuose, kuriuose 
dalyvavo daugelio part i jų 
kandidatai. 

— Egipto ir Sirijos preziden
t a i buvo susi t ikę ap ta r t i 
saugumo klausimus pokarinia
me laike. Pasitarime abiejų nuo
monės sutapusios, bet neprane
šama kokie buvo — Izraelio 
vyriausybės atstovų nutarimai, 
pasakė jog bus deportuojama 
dalis palestiniečiu, kurie išim
tinai pasižymi savo tautine 
veikla Izraelio užimtose teri
torijose. 

— V/ashingtone Gynybos de
partamentas paskelbė, jog karo 
metu su Iraku iš viso žuvo 1376 
kariai. Dalis jų buvo įrašyti 
anksčiau į pradingusių asmenų 
sąrašą. 

— Senato daugumos vadas 
George Mitchell sekmadienį 
kalbėdamas per ..Meet the 
Press" televizijos programą, 
pasakė darysiąs viską, kad būtų 
sumažinti federaliniai mokes
čiai vidurines klasės ameri
kiečiams, kurie neuždirba 
metuose 50.000 dol. 

ciau nepranešė, kuriuose kraš
tuose jis lankėsi. Jį lydėjo jo 
asistentas Richard Haass arti
mųjų Rytų ir Pietų Azijos rei
kalams. 

Bevažiuojant iš Panevėžio Šiaulių 
kryptimi už 24 kilometru tarp daug 
medžiu tūno Smilgių miestelis. Čia 
matyti Smilgių kultūros namų vitra
žas, kurj sukūrė Henrikas Kulšys. 

— Prez. Bushas sekmadienį 
atvyko keturių dienų atostogom 
į Key West, Floridoįe. 

Nixonas stebėjo 
balsavimus 

Tbilisi. Gruzijoje praėjusio 
sekmadienio referendumo bal
savimų metu neįvyko jokių su
sirėmimų. Tai ketvirtoji res
publika, pasisakiusi už nepri
klausomybę, Armėnija ką t ik 
paskelbė, kad jos referendumas 
bus rugsėjo 21 d. Moldavija 
pranešė ta ip pat skelbsianti 
savo referendumą, be t dar 
nebuvo nusta ty ta data. Šešios 
respublikos nedalyvavo Sovietų 
referendume, o devynios pasi
sakė už išsaugotą respublikų 
uniją. 15 kraštų. įskai tant ir 
JAV. a ts iuntė savo stebėtojus į 
Gruzijos ba lsavimus . Buvęs 
JAV prezidentas Ričardas Nixo-
nas buvo Gruzijoje ir stebėjo jų 
balsavimus. Jis t a ip pat susiti
ko su Gruzijos vadais. Čia jis 
pasakė, jog prez. Bushas pap
rašė jį aptar t i balsavimus, kai 
jis sugrįš į Ameriką. 

KALENDORIUS 

Balandžio 3 d.: Kristijonas, 
Ričardas, Irena. R imtau te , Vy
tenis. 

Balandžio 4 d.: Ambraziejus, 
Izidorius. Eglė. Algaudas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:32, leidžiasi 6:17. 
Tempera tū ra dieną 6 3 1., 

naktį 49 1. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

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

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO DARBŲ PLANAI 

Man teko perimti Akademinio 
Skautų sąjūdžio pirmininko 
p a r e i g a s y p a t i n g u la iku. 
Praėjusių metų, o ypač vėliau
si įvykiai Lietuvoje ir Pa
baltijyje parodė, kokia sunki ko
va vyksta dėl mūsų tautos 
nepriklausomybės. Akademinio 
S k a u t ų sąjūdžio įnašas į 
Lietuvos išlaisvinimą gali būti 
labai didelis. Tam darbui atlikti 
reikalinga ne tik gera. darbi or
ganizacija, bet ir t inkamas jos 
narių informavimas bei paren
gimas. 

Todėl šioje kadencijoje ASS 
Vadija kreips ypatingą dėmesį 
į visuomeninių ir politinių dar 
buotojų parengimą. 

Tų tikslų siekiant, ASS Vadi
ja numato: 

padėti steigti ASS vienetus 
Lietuvoje, skatinti savo narius 
dalyvauti talkoje Skautų Broli 
jai, Skaučių Seserijai ir atsikū-
rusiems skautams Lietuvoje; 

rengt i s tudi jų dienas su 
aktualia ir įdomia programa 

jaunesnio ir vyresnio amžiaus 
akademikams skautams ir 
akdemikėms skautėms; 

skatinti įvairiose vietovėse 
rengti periodinius (bent kas 2-3 
mėn.i vakarones ai suėjimus 
išklausyti aktualias paskaitas 
bei pranešimus ir padiskutuoti 
visuomeniniais, ekonominiais ir 
politiniais klausimais. 

Mes trokštame, kad Lietuva 
būtų laisva. Mums rūpi. kad 
Jungt inėse Amerikos Vals
tybėse, ar kuriame kitame 
mūsų gyvenamame krašte , 
socialiniai, ekonominiai ir poli
t i n i a i k lausimai , ypač 
liečiantieji Lietuvos nepriklau
somybe, būtų tinkamai spren
džiami. Dirbkime ir aukokime 
savo jėgas Lietuvos išlais
vinimui, dirbkime dėl geresnio 
rytojaus Lietuvoje, dėl geresnio 
rytojaus pasaulyje. 

Ad Meliorem! 
fil. vs E d m u n d a s Korzonas 
Akademinio Skautų sąjūdžio 

Pirmininkas 

..Rūtos'" draugove paviljc LO skautijo-- Kaziuko mugėje. 

KAZIUKO MUGĖ 1991 
Skautiškoji Kaziuko mugė, Chicagoje, Detroite, Hartforde, 

daugiau negu prieš 30 metų Los Angeles, New Yorke ir To-
Amerikoje pradėta tradicija, ronte. Kovo 17 d - Clevelande, 

VADOVŲ,-IŲ LAVINIMO 
STOVYKLA 

LSS ir LSB praneša, kad 1991 
meta i s . . G i n t a r o " vadovių 
mokyklos ir „Ąžuolo" mokyklos 
vadovų,- ių s tovyk la vyks 
rugpjūčio 17-24 dienomis. 
B.S.A. Camp Resolute, Bolton 
MA, maždaug 15 mylių į pietus 
nuo Worcester. MA. 

Dalyvauti gali skautės nuo 16 
m. amžiaus , tur inč ios II-jį 
prityrusių skaučių patyrimo 
laipsnį, vadovaujančios, arba 
turinčios sugebėjimų vadovauti. 
Skautai nuo 17 metų amžiaus, 
I-mo s k a u t ų arba Il-ro 
pri tyrusių skau tų patyrimo 
laipsnio, vadovai arba turintie
j i sugebė j imų vadovauti . 
I š i m t i n a i s a tve ja i s , tun-
tininkams rekomenduojant ir 
skyrių vadovams patvirtinus. 
gali būti ir vieneriais metais 
jaunesni. 

Regis t rac i jos lapai su 
mokesčiu prisiunčiami ,,GVM" 
ir „AVM" vadovams iki ge
gužės mėn. 1 dienos. Mo
kestis - 100 (JAV) dolerių. 
Skautai ir skautės iš Kanados 
prašomi siųsti pašto perlaidas 
(Money orderi. Registracija 
siunčiama; 2 Jackson Circle. 
Ocean, N.J. 07712-3209. Tel. 
908-922-1296. 

Transportu stovyklon ir atgal 
— pasirūpina vienetai. 

Stovykla bus užskaitoma tik 
dalyvavusiems nuo pradžios iki 

pat galo. Pavėluoti atvykimai ir 
ankstyvus išvykimai nebus lei
džiami Transportą galima iš 
anksto suplanuoti atitinkamai. 
Negalintieji pilnai dalyvauti, 
neturėtų iš viso vykti. 

At lanto rajono skautu ir 
skaučių stovykla vyks rugpjūčio 
17-25 dienomis toje pat 
stovyklavietėje, bet mes jų pro
gramoje nedalyvaujame. Pasi
baigus „GVM" ir ..AVM". no
rintieji galės dalyvauti stovyklo
je ir pasilikti joje iki sekma
dienio. 

Budėkime! 
vs fil Gilanda Matonienė 
..Gintaro" mokyklos vedėja 

vs fil. Kazys Matonis 
..Ąžuolo" mokyklos vedėjas 

„MIŠKO ŽENKLO" -
GILWELLIO KURSAI 

„Miško ženklo" Gilvelho kur
sai „Ne 111-111" šiais metais 
vyks rugpjūčio 17-24 dienomis, 
kartu su amerikiečių Fairfield 
County Council, B.S.A. Vieta — 
Camp POMPERAUG, Union. 
Connecticut. netoli Sturbridge 
miestelio. Kursams vadovaus 
Richard E. Odeli. 

Lietuvių Skautų sąjunga kur
suose žada dalyvauti su dviem 
lietuvių skiltimis ir lietuviais 
vadovais. Skiltyse bus kalbama 

nepraranda savo auklėjamojo 
momento. Remian t i s šimt
met ine V i ln i aus m u g e , 
skautiškojo jaunimo už Lietuvos 
ribų žvi lgsnis ir m i n t y s 
nukreipiamos į Lietuvos praeitį, 
tautinius papročius, ryšį su 
Tėvyne. Kasmet entuziastingai 
ruošiama mugė skatina vis nau
jus skautus ir skautes kūrybin
gam nagingumui. akstiną iš
rad ingumą, ugdo pas idi 
džiavimą, kad skautas savo 
veiklai visuomenės aukų neiš
maldauja, o reikalingas lėšas 
s u k a u p i a savo darbo pa
stangomis. Mugės ruošimo tra
dicija, kaip paveldėjimas, per
duodama jau kelintai skautijos 
kartai . kiekvienoje vietovėje 
yra skirtinga savo apimtimi, 
pobūdžiu, bet ne idėja. 
Lietuviškoji visuomenė vertina 
šias jaunimo organizacijos pa
stangas, todėl mugės būna sėk
mingos, keliančios džiaugsmą 
jas ruošiantiems, pasitenkinimą 
lankytojams. 

Šįmetinė Kaziuko mugė jau 
praeityje. Populiariausia jai 
data buvo kovo 3-ji. Tą dieną 
Kaziuko mugė vyko Bostone, 

o kovo mėnesį mugėmis užbai
gė VVashingtono. D.C., ir Wor-
cesterio skautai ir skautės. 
Visur mugė buvo sėkminga, 
gausiai lankoma, apie tai kalba 
„Skautybės Kelią" j au pasiekę 
ilgesni ar trumpesni aprašymai, 
kurių dalį pradedame šioje 
laidoje spausdinti. Prašome 
visas vietoves su aprašymais 
paskubėti — visi norime žinoti, 
kaip sekėsi jums mugiauti. 

(Red) 
Toronte 

Lietuvių skautija Toronte, 
Prisikėlimo parapijos salėse 
kovo 3 d. surengė įspūdingą tra
dicinę Kaziuko mugę tema 
,,Skautas,-ė — gamtos drau-
gas.-ė". Mugės ruošime daly
vavo „Rambyno" ir „Šatrijos" 
tuntai, skautininkų,-ių draugo
vės ir skautų tėvų komitetas — 
visiems buvo proga pasireikšti 
savo darbais, nagingumu ir 
sumanumu. 

Mugę atidaryt LSS Tarybos 
narė fil. s. Rūta Žilinskienė 
pakvietė Ontario provincijos 
pilietybės minis terę Elaine 
Ziemba. 

Mugės komendantas j.b.v.vl. 
S. Namikas išr ikiavo prie 

v i ene tus ir 
vedami lietuvių kalba. 

Pilnas kursų mokestis — 150 paviljonų 
dol. asmeniui. Registracija 100 supažindino su ministerę. Si 
dol. pasveikino mugės rengėjus, 

Reikalavimai k u r s a n t a m s ; pasidžiaugė gražia tradicija. 
a. Turi būti baigę „Ąžuolo"- ragino ją tęsti. Tuntininkas v.s. 

„Gintaro" vadovų,-ių mokyklą, F. Mockus padėkojo ministerei 
draugininkų kursus, dalyvavę ir įteikė knygą „D.P. Lithu-
tuntininkų konferencijoje, arba anian Immigration to Canada". 
aktyvūs vadovai,-ės. Ministerė. lydima s. fil. R. 

b. Bent 21 metų amžiaus. Žilinskienės ir tunt in inkų. 
c. Turi paskautininko, skauti- apžiūrėjo visus paviljonus, pasi

ninko, ar vyr. skaut ininko gėrėjo jų įvairumu bei atliktu 
laipsnį. darbu. Ji buvo pavaišinta 

Registracijos lapai su kvie- skaniais tėvu komiteto paruoš-
timais bus siunčiami tiesio- tais valgiais. Po to atsisveikin-
giniai tik 
da lvvaut i 

norą k u r s u o s e 
p a r e i š k u s i e m s 

ta ir išlydėta. 
Kiekviena mugė pareikalau-

vadovams-ėms. Pageidavimą ja daug pasiruošimo bei darbo, 
kursuose dalyvauti prašoma ne- tačiau tuo pačiu ir atgaivina 

l i e tu v i f ir užsiėmimai pra-

delsiant pranešti LSS „Miško 
ženklo" kursu įgaliotiniui v.s. 
Česlovui Kiliuliui. 17 Tyler Rd.. 
Lexington. MA 02173. Tel. '617) 
861-1465. 

Lie tuvos Skaučių Seserijos Vy r i aus i a skaut in inke - A l ina Dvo1 

s k a u / : u sueigoje kovo 23 d J a u n i m o rentre inspektuoja vien«-'ui». 
)p< A'»-k»i;in<iro« Cira^vtes 

• : • 

-kautų i r 
>s komendantes 
.1 Tamula i<* io 

skautišką veiklą. Tai galima 
pastebėti aplankius paviljonus. 
„Mirgos" prityrusios skautės 
pasitiko svečius su kava ir pyra 
gaiš bei pačių augintom gėlėm. 
Šal ia p r i ty rus ių skautų 

STOVYKLOS VADOVV,-IV 
KURSAI 

Chicagoje ruošiami kursai 
stovyklų vadovams i r va 
dovėms. Kursai vyks balandžio 
21 d. Jaunimo centre. Dalyvauti 
kviečiami broliai ir sesės nuo 16 
metų amžiaus , norintieji 
pasimokyti vadovavimo 
stovykloje pareigų, susipažinti 
su iškylančiomis problemomis ir 
jų sprendimais. Kursams vado
vaus patyrę stovyklų vadovai 
skautininkai Marytė Utz ir 
Donatas Ramanauskas. Norin
tieji kursuose dalyvauti prašomi 
iki balandžio 14 d. registruotis 
pas Marytę Utz, tel. 
7084230307 

Nuotr St. Dabkaus 

„Romuva". Čia scenoje pa
statyta palapinė, laimės ratas ir 
kiti žaidimai, prie kurių — 
eilutė žaidėjų. „Lietuva" — 
skautų draugovė. Čia daug 
rankdarbių, o prie jų prisi
glaudęs P . Misevičius su 
meniškais drožiniais, kurie la
bai praturtino ne tik pavil
joną, bet ir visą mugę. 

„Herkus Montė" jūros skautų 
laivas su kompiuteriu, kom
pasu, radijo, vėliavėlėm ir 
darbščiais bebrais. Šalia „Balti
jos" jūrų skautės su ūdrytemis 
gražiai pasipuošusiom savo lai
vą. „Miškas" - tai „Dainos" 
skaučių draugovė. Visur me
džiai, o tarp jų — rankų darbai, 
grybai ir skanumynai. „Rūtos" 
paukštyčių paviljone šalia 
skanių pyragėlių ir saldainių, 
žvakidės, gėlės, puodukai . 
Viskas jų rankom padaryta. 
„Birutės" vyr. skautės — su 
tautodai le : lėlės, t au t in ia i 
drabužiai , juostos, Velykų 
margučiai, pagalvėlės, kiti 
audiniai ir pyragai. „,Vilkija" 
DLK Vytauto vilkiukų pavil
jonas margas kaip genys, apka
bintas riestainiais, stovykliniais 
marškinėliais ir išdėstytais 
mamyčių keptais pyragais. 
„Grybų kepykla" akademikių 
pastogė. Grybų, baravykų kaip 
miške, tor ta i , skani kava, 
keramika. Skautininkių^kų 
bazaras — daugiaus ia 
laimikiais patrauklus kampelis. 

Draugininkai džiaugėsi, kad 
įdėtas darbas baigėsi sėkmingai 
— neliko nė vieno laimikio. 
Lietuviški valgiai — tai tėvų 
komiteto su V. Vaitkiene ir K. 
Sapockinu bei jų talkininkėm,-
kais nuopelnas. Talkino jiems 
sk. vyčiai ir jūrų budžiai. Jie visi 
dirbo nuo 5 v.r., ir jų paruoštais 
skaniais valgiais vaišinosi visi 
muges svečiai. „Skautų aidą" 
platino s B. Abromaitienė. o lei
džiama Lietuvoje — s. St. Kuz
mas. Pastarojo prenumerata 
$35. Tiekimo skvrių tvarkė ps. 
B. Žolpys. 

Visi atsisveikino iki kitų 
metų mugės. 

M. 
Bostone 

Bostono skaučių ir skautų 
tuntų Kaziuko mugėje, kovo 3 
d. vykusioje Lietuvių Piliečių 
klube, kaip visuomet linksmame 
šurmulyje, buvo galima įsigyti 
įvairiausių skautiškų ir tauti
nių rankdarbių, išbandyti savo 
laimę loterijose, varžytinėse ir 
žaidimuose. Sesės Stefa ir Lina 
paruošė trijų veiksmų vaidi
nimą „Meškiukas Rudnosiu-
kas" pagal Vytės Nemunėlio 
eiliuotą pasaką. Vaidintojai, pa
virtę miško gyventojais: meš 
kiukais, bitėmis, pelytėmis ir 
ateiviais iš kosmoso, puikiai 
atliko nepaklusnaus meškiuko 
pamokančią istoriją. Žiūrovams 
gerą įspūdį paliko profesionaliai 
padaryti originalūs kostiumai, 
dekoracijos, šviesų, garso ir 
muzikos pritaikymas. Gražus 
bendradarbiavimas visų, prisi
dėjusių prie vaidinimo: tėvų, 
močiučių, skautų ir skaučių — at-

D RAUGA S 
(USPS-161000) 

THE UTHUANIAN WORLD WIDE DA1LV 

Pubhshed daily except Sundays and Mondays. Legal Hohdays. the 
Tuesdays following Monday observance of Legal Hohdays as well as Dec 
26th and Jan 2nd by the Lithuanian Cathohc Press Society. 4545 W 63rd 
Street, Chicago, IL 6062&-5589 

Second class postage paid at Chicago. IL and additional mailing offices 
Subscription Rates:$80 00 Foreign countries$90 00 
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W 63rd St., 

Chicago. IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestj. atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata mokama 14 anksto 

metams 
U.S.A $80 
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol t $90 
U.S.A. savaitinis (šešt. laida) $45 
Kanadoje ir kitur (šešt. laida 
U.SA. dol.) savaitinis $50 

S metų 2 
$45 
$50 
$30 

$30 

mėn. 
$25 
$30 
$25 

$25 

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

nešė gerą vaisių — didel} pasi
sekimą. Karšti žiūrovų plojimai 
ilgai dar nepaleido vaidintojų 
nųo scenos. Mugės metu lan
kytojai galėjo skaniuotis švie
žiai keptu pyragu, tortu ir pasi-

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami Kabinete) 
Priklauso Holy C'oss ir Christ ligoninėms 

2434 W 71 Straat, Chicago 
Tel. (1-312) 434-5*48 (veikia 24 vai ) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)246-0087; aroa (708)248 6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIU LIGOS 

3900 W. 95 St Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirma 3 v p p-7 v v antrd 1230-3 v p p 
trecd -ždarytaa. ketvd 1-3 v p p penktd 

ir seštd 9 v r -12 v p p 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Reikalui esam atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory HiHs. IL 
Tai . (708) 598-8101 
Vai paq."»l su^it.Trrna 

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

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

Kasdien i iki 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRUHGUA 
155 N. Mlchlgan Ava., Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 

81 St. ir Kaan Ava.. Justlca. IL 
Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai | 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

vaišinti lietuvškais pietumis. 
L iuda Žiaugr ienė 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 767-7575 
5780 Archar Ava. 

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

Cardiac Diagnosis. L td 
Marquet te Medical Bui lding 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundaa Ava. . Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd., Hickory Hllla. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ -- PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
O a k Laarn. IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

T a i . 7 0 8 - 6 3 6 - 3 1 1 3 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

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

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 1?4 

6-9. antr 12-6. pankt 10-12, 1 6 

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

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

7722 t . Kedzle Ava., 
CMcago. Mi «0«52 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tai. (1-312) 778-2680. 
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Jeigu kraujas akių neatvėrė, 

AR BALSAVIMAS 
TAI PADARYS? 

Vis t ik senovės graikai pro
tingi žmonės buvo. Jie teisybės 
deivę Temidę vaizdavo užriš
tomis akimis. Pasaulio galin
gieji ne tik Temidei, bet ir sau 
akis užsirišę, kad teisybės 
nematytų. J ie tik liaudžiai 
gražius žodžius turi, kad ji tų 
darbų nematytų. Tačiau nei 
valstybės, nei Jungtinės tautos 
savo veikloje teisybe nesivado
vauja. Ne ant teisybės pagrindų 
sukurtas buvo ir Niurnbergo 
tribunolas, taip pat ne teisybe 
paremtas buvo, kadangi teisėjų 
kėdėse ir nusikaltėliai sėdėjo. 

Antrasis Pasaulinis karas ne 
prieš priespaudą ir ne už tautų 
laisvę buvo vestas. Giliai į pelkę 
nebrendant, peržvelkime tik pa
grindinį klausimą. Vakarai , 
neva gindami Lenkiją(į karą įs
tojo. Vakarams karą laimėjus — 
Lenkija vergovėje pasiliko. Kur 
yra logika? Net nemokėjo me
lo galų vykusiai paslėpti. Net 
nužudytų dešimties tūkstančių 
karininkų klausimas nebuvo 
viešai keltinas. Taigi, Niurn
bergo teisme Temidė užrištomis 
akimis stovėjo. Jung t inė se 
tautose ir dabar dar tebestovi. 

Garsioji „Atlanto charta" į 
sąšlavų dėžę buvo numesta. J i 
tebuvo reikalinga tik tam, kad 
karo metu okupuotų kraštų 
nuotaikas laimėtų. O karą 
laimėjus, kitam nusikaltėliui 
grobis buvo atiduotas. Ir dar 
bandoma kalbėti apie tai, kad 
kraują liejo ir tautų laisvę gynė. 
Išeitų, kad kažkas yra skolingi. 
Bent mes, lietuviai, nesame 
nieko ir niekam skolingi, ka
dangi už Lietuvą nei vienas 
vakar ieč ių kraujo l a š a s 
nenutekėjo. Ir į Lietuvą nei 
vienas vagonas maisto pasiųs
tas nebuvo. Jeigu siuntė, t a i 
NKVD-istams maitinti, kad j ie 
pavergtuosius geriau prižiūrėtų. 

* * * 

Kai Lietuva buvo okupuoja
ma, tai niekas žmonių nuomo
nės neklausė ir jokio refe
rendumo nebuvo p raves ta . 
Dabar, kuomet Lietuva bando 
varžtų nusikratyti, jau apie 
kažkokią teisę bandoma kalbėti. 
Nebūtų nuostabu, jeigu t a i 
girdėtume tik iš Gorbačiovo 
lūpų. Tai gal būtų gal ima 
suprasti. Bet ne! Tą pačią 
giesmelę ir iš Busho girdėti 
t enka . Kuomet prez. Vy t . 
Landsbergis lankėsi Baltuo
siuose rūmuose, referendumo 
reikalas jam buvo primintas 
keletą sykių. Nere ik ia į 
„kristalinį rutulį" žiūrėti, kad 
žinotume iš kur ta mintis atsi
rado. Reiškia.ne tik Kremlius, 
bet ir Wash ing tonas a p i e 
kažkokią legalią procedūrą 
kalba. 

Ar atėjo Busbui m i n t i s 
paklausti Gorbačiovą, kokia le
galia procedūra vadovaujantis 
Lietuva buvo okupuota? Grei
čiausiai, atrodo, kad tokio klau
simo nebuvo. Iš moralinio taško 
žiūrint, nusikalsta ir tie, kur ie 
žinodami nieko nedaro. Nejaugi 
Ribbentropo—Molotovo susita
rimą ir Washingtonas laiko 
legaliu aktu!? 

SAULĖTUOSE KALNIUKUOSE 
LIETINGĄ DIENĄ 

Pagerbta Alfonso Nako sukaktis 

Mūsų veikėjai irgi neatsiliks ir 
neužmirš padėkoti. 

Tą j a u nusistovėjusią rutiną 
sukrėtė tankai , šūviai ir krau
jas Vilniuje. Pasaulis pabudo ir 
nustebo. Negalėjo patikėti, kad 
tai su jų mylimo Gorbačiovo 
žinia atlikta. Žinoma, Gorbačio
vas t anko pa ts nevaldė (grei
čiausiai ir nemokėtų), bet su jo 
žinia ir gal iniciatyva atsirado 
„Nacionalinio gelbėjimo komi 
t e tas" , kuris prašėsi pagalbos 
prieš „nacionalistinę Vytauto 
Landsbergio Lietuvos valdžią, 
kuri neturi ginkluotų pajėgų, 
buvo pasiruošusi ,kar iniams 
veiksmams ir pogromams prieš 
kitus gyventojus' (Chic. Tribūne 
1991.1.16)". " 

Kiekvienas asmuo, sulaukęs Stratfordo šekspyi ius vaidini 
70 metų, yra nuveikęs per tą mus. Teko matyti ; biblioteko-
laikotarpį mažiau ar daugiau je visas 37 atski Šekspyro 
svarbesnių ar ne taip svarbių dramos knygas. 

* * * 

Gal daug svarbiau ne kaip 
pasaulis, bet kaip Rusija rea
guoja į skerdynes Lietuvoje, ka
dangi Lietuvos l ikimas ne tiek 
nuo Washingtono, bet nuo 
įvykių pačioje Rusijoje priklau
sys. Kuomet Maskvoje ir Lenin
grade šimtatūkstantinės minios 
d e m o n s t r a v o su p l a k a t a i s : 
„Šiandien Lietuva — rytoj Ru
sija" ir „Lietuva.mes esame su 
tavimi" . Tuo pačiu metu prez. 
Bushas kalbėjo: „Pr incipas , 
kur iuo mes vadovaujamės, y ra 
paprastas: mūsų t ikslas y ra 
p a d ė t i Paba l t i jo ž m o n ė m s 
pasiekti savo tikslų, neskriau
d ž i a n t Sovie tų S ą j u n g o s " . 
Reiškia,norima pasiekti to, kad 
„Avis būtų sveika ir vilkas 
sotus" . 

Pr ieš pat balsavimus Lietu
voje, vienas iš prez. Busho parei
gūnų pasakė prezidento pozicija: 
„Mes patarėme j iems abiem — 
sovietams ir lietuviams, kad 
š i tas jų procesas praeitų taikiai 
ir be riaušių". Šiame pasakyme 
galime jausti Gorbačiovo žodžių 
priegaidę: kad lietuviai pradėjo 
šaudymą ir riaušes, t ad reikėjo 
tvarką atstatyti . Tad, kad dau
giau panašūs išpuoliai nepasi
kartotų! 

Šias eilutes berašant, Vilnius 
radijo bangomis praneša, kad 
pasisakyme (balsavime) daly 
vavo per 80<# turinčių teisę bal
suoti ir kad apie 90% pasisakė 
už Nepr ik lausoma Lietuvą. 
Žinoma, Gorbačiovas tuojau 
paskubėjo pareikšti , kad bal
savimai buvo nelegalūs. Dar 
pr ieš šiuos balsavimus Gorba
čiovas priminė, kad „Lietuvos 
suplanuotas balsavimas prie 
šinasi kovo 17 dienos refe
rendumui". Tačiau amerikiečių 
spaudos pranešimu, niekas neži
no, kokia bus ta „federacija" už 
kurią siūloma balsuoti. Reiškia, 
siūlo „katę maiše pirkti!" 

Balsavimai visiems „geros va
l ios" žmonėms įrodė Lietuvos 
žmonių nusistatymą. Tai bus 
galingas ginklas kelyje i nepri
k l a u s o m y b ę . Tač i au r e ik i a 
žinoti, kad pasaulis nėra tvar
komas „geros valios" žmonių. 
Reikia pasirengti visokioms 
galimybėms. Jeigu Washing-
t o n a s ir vėl pradėtų pagal 
M a s k v o s p lokš t e l ę , ap i e 
visokius legalumus kalbėti, t a i 
reikėtų pasakyti: gerai, mes pri
taikysime Amerikos balsavimų 

Dabar, Vasario 16-tosios pro- įstatymą. Nėra jokia paslaptis, 
ga atsiųs pasveikinimą, pa- kad Amerikoje yra 5-6 milijonai 
skelbs deklaraciją, „nepr i - meksikiečių, kurie balsavimo 
pažinimo" politiką paminės ir teisės neturi . Vilnijoje taip pat 
ramia sąžine rankas nusiplaus, ne pro šalį būtų ir švietimui 
Bet tuo pačiu atsikvėpimu amerikiet iškus įstatymus pri-
neužmirš pasakyti: „kad tai yra t a iky t i . Kovojant ar disku-
sovietų vidaus reikalas ir neno- tuojant reikia oponento ginklus 
rimą Gorbačiovui irjodemokra- ir jų takt iką naudoti, 
tizėjimo procesui pakenkti" . J . Z. 

darbų ir, aišku, yra vertas 
paminėjimo. Bet kai tas asmuo 
yra susipratęs lietuvis visuo
m e n i n i n k a s , žu rna l i s t a s , 
parašęs net arti 5000 įvairių 
rašinių, toks žmogus tikrai yra 
vertas daugiau, negu tik prabė
gomis paminėjimo. 

Kovo 16 dieną, nors ir lietui 
lyjant, Alfonsą Naką pagerbti 
sugužėjo artimų ir tolimesnių 
draugų didelis būrys. Visi su 
šypsenomis sveikino jį ir, įteik
dami dovanas,!inkėjo dar daug 
gerų metų. Čia sutikome jo duk
rą Vidą ir jo vyriausią sūnų 
Joną su šeima. Buvome labai 
skaniai pavaišinti jo žmonos 
Bronės paruoštais patiekalais. 
Ant torto buvo uždegtos septy
nios žvakutės, ir po trumpo 
apylinkės pirm. Vyto Macio 
sve ik in imo žodžio Alfonso 
pagerbimui visi užtraukėme: 
„Valio, valio, valio ilgiausių 
metų Jums valio...". Soleni-
zantas labai nuoširdžiai visiems 
dėkojo už apsilankymą, ypač, 
kad diena pasitaikė lietinga. Po 
to vaišinomės kava su įvairiais 
skanėstais, pasišnekučiuodami 
apie Lietuvos dabartį ir prisi 
mindami gražų nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpį. 

Prieš 70 metų Alfonsas gimė 
kovo 3 d nepriklausomoje Lie 
tuvoje. Rokiškio apskrityje, 
Kamajų valsč., Rudžiu kaime. 
Augo jis tame kaime pro kurį 
čiurleno Setekšnos upelis ir gale 
kaimo buvo ošiantis miškelis. 
Lėkdavo jis su broliais į tą pa 
miške pažaisti ir palaipioti ant 
didžiulio „Velnio P i r t i e s " 
akmens. Niekas nežinojo iš kur 
tas vardas kilo. bet visi tą 
akmenį jau taip vadindavo nuo 
senų laiku. 

Iš penkių vaikų jis šeimoje 
buvo vidurinis. Prie to miškelio 
jie ir daineles užtraukdavo ir 
viens už kitą garsiau. Aplinka 
paliko jam ir jo vyresniajai sesu
tei Alei Rūtai neišdildomą 
įspūdį. Ta aplinka tikriausiai 
įsisunkė i jų dvasią ir Alfonsą 
paragino jau nuo vaikystės 
dienų rašyti dienoraštį. Tikriau
siai jame jis pynė ir įvairias sva
jones iš kurių vėliau, jau Ro
kiškio gimnazijoje.išspausdino 
kelis eilėraščius. Ten būdamas 
labai pamėgo skaityti klasikus, 
o Šekspyro raštai jam padarė gan 
gilų įspūdį, kad net ir dabar ne
praleidžia nė vieno Stratfordo 
festivalio. Per 25 sezonus yra 
parašęs apie 200 recenzijų apie 

Gimnazijoje te pamėgo 
vaidinimus, ir kai mulių mies
to teatras atsilanV iavo Rokiš
kyje, jis su dideli ntuziazmu 
bėgdavo prie bili- ; kasos. Po 
vaidinimo grįžęs -amus dar 
visą tai pergyvend vo užrašyda
mas visą vaidinim » turini i savo 
pamiltą dienoraš: 

Bet sąlygoms susiklosčius, dar 
nebaigęs gimna. jos, jaunas 
vyrukas atsidūrė tame mūsų is
torijoje aprašyt įme mieste 
Vilniuje. Čia vėl n iji įspūdžiai, 
matyti tik knygos*-, atvirukuose 
vaizdai: Gedimino bokštas, švie 
čiantys trys kr> 'iai. Aušros 
Vartai su Marija viršuje, kur 
visi ir įvairių religijų žmonės 
praeidami nusiima kepures. 
Žinoma, jau tuo metu okupan
tas buvo Lietuvoje ir tie sve 
timtaučiai nejautė jokios to
lerancijos Lietuvos Aušros V ar 
tų Marijai. 

Jaunas Alfonsas turėjo susi
rasti darbą pragyvenimui ir 
1941 m. gavo ūkio vedėjo 
pareigas Balti k-s konservų 
fabrike. Iš ten vėliau perėjo į 
geležinkelių valdyba Vilniuje 
gyveno ir jo sesuo Alė Rūta. Al
fonsas juto, kad ji> t urėtu gauti 
gimnazijos atestatą, nes be jo 
toliau studijuoti Hutų neįma 
noma. įstojo į suaugusių 
gimnaziją, bet dirbti ir mokytis 
gyvenant ant maisto kortelių, 
kurias okupantai įvedė, nebuvo 
lengva. Ypač, kad kartais ir 
naktimis negalima buvo iš
simiegoti dėl bombardavimų. 

Per savo pasiryžimą vis tiek girn 
naziją baigė 1944 m. Tasjo pasi 
rvžimas. tiesiog užsispyrimus, 
atsispindi dar ir dabar jame: juk 
parašyti arti 5000 rašinių tai tik 
žmogus su dideliu ryžtu tegali. 
Jau tuo laiku Vilniuje pradėjo 
rašyti į vieną kitą laikraštį, de
ja, jam tenka apleisti ir Vilnių, 
nes karo audra iš rytų artėjo 
prie Lietuvos. Patrankoms dun
dant, tankams riedant pro šalį, 
su daugeliu taurių išsilavinusių 
lietuvių 1944 m. jis atsiduria 
Vokietijoje. Čia dar sunkiau 
— trūkumas maisto, nuolati
niai lėktuvų bombardavimai, 
ateities nežinia... 

Bet viltis, kad Vakarų sąjun
gininkai laimės tą pragaištinga 
karą. kuris prasidėjo po Rib
bentropo Molotovo pakto, kad 
vėl bus galimybė grįžti į ne
priklausomą Lietuvą buvo 
mūsų lietuvių išeivių tarpe. Juk 
atrodė labai aišku, kad sovietų 
armijos turės apleisti kraštus, 
kurie buvo nepriklausomi ir 
kurie net prie to karo nepri 
sidėjo. Pagaliau ir vakariečiai, 
jau skelbė atstatysiantys Euro
pos kraštams nepriklausomybes. 

Deja. tos viltys neišsipildė ir 
sovietai iš Lietuvos nepasitrau
kė, o laike užėmė savo ž iv 
net puse Europos. Taigi ir 
Alfonsas negalėjo grįžti i savo 
kraštą. Apsigyveno amerikiečiu 
įstaigtoje Miuncheno stovyklo
je. Čia 1946 m. pradėjo lanWt 
UNRA universitetą, pasirink 
damas studijoms teisės mokslus 
1947 metais jis aktyviai įsi
jungia į studijuojančio jaunimo 
veiklą ir priklausydamas Švie

sos būreliui pradėjo redaguoti 
satyrinius laikraštukus, ret
karčiais parašydamas ir į ,.Eu 
ropos Lietuvį". 

Miuncheno stovykloje susi
t inka puikia lietuvaitę Bronę 
B u ž i n a u s k a i t ę . su kur ia 
užmezga draugystę. Atvykęs į 
Ameriką 1949 m. Alfonsas 
skuba aplankyti ir Kanadą. 
Nagi ten gyvena jo draugė 
Brone Žinoma, romansas 
tęsiasi ir kad ta draugystė 
pasiliktų amžina, Alfonsas veda 
Bronę p r ie a l t o r i a u s . Ap
sigyvena Detroite, kur Alfonsas 
gauna darbą Chrysler korpora
cijoje, o po devynių metų 
pereina į Chrysler inžinerijos 
skyrių braižytoju. Čia išdirba 25 
metus iki pensijos. Detroite 
įsijungė į lietuvių organizacijų 
centrą ir 1967-71 metais buvo 
lietuvių žurnalistų sąjungos 
centro v-bos sekretoriumi, o 
vėliau atstovu. 

Ten dirbdamas rašė straips
nius beveik pastoviai per 25 
metus į „Naujienas", į „Kelei
vį ". i ..Nepriklausomą Lietuvą" 
apie 20 metų. į „Darbininką", 
„Tėviškės Žiburius" ir jau per 
15 metų iki šių dienų rašo į 
..Draugą". Be to. yra parašęs ir 
į „Dirvą", „Aidus". „Karį". 
Bendradarbiavo ir Lietuvių En
ciklopedijoje. 

Išspausdino apie 5000 įvairių 
s traipsnių, kaip raportažų. 
žurnalų ir knygų apžvalgų, 
teatro recenzijų, kelionių ap
rašymu. Yra parašęs straipsnių 
ir J. Prunskio redaguotose 
knygose „ Ž u r n a l i s t i k a " ir 
„Bėgome nuo teroro". 1984 m. 
suredagavo septintos tautinių 
šokių šventės knygą. 

Alfonsas ir Bronė Nakai 
išaugino tris puikius lietuvius, 
iš kuriu Viktoras Nakas yra jau 
plačiai žinomas visiems lie
tuviams savo veikla Liet. infor. 

Lietuvo- Aukščiausiosios 
pagelbl' nkais. 

tarybos pirmirinkas prezidentas Vytautas Landsbergis su 
Nuoti-. A. Juozapaičio 

centre Washingtone, o jo žmona 
dirbanti Voice of America įstai
goje. Vyriausias sūnus ad
vokatas Jonas gyvena Michiga-
no valstybėje ir vadovauja ten 
klinikai, kurioje ir jo žmona 
daktarė dirba. Jauniausioji duk
relė Vida turi Washingtono 
priemestyje statybos kompani
joje apmokymo d i rek torės 
pareigas. 

1986 m rudenį Alfonsas su 
Brone atsikelia į Floridos kal
nelius Sunny Hills jau pensinin
ko „pareigoms". Čia j is ran
da ir savo jaunesnį brolį Algį, 
smarkų sporto veikėją, su 
žmona Julija, vietinės lietuvių 
bendruomenės aktyvia nare. 

Čia gamta, kurią jis taip 
pamilo Lietuvoje, pušynėliai, 
g r y n a s oras . ne tol iese 
ežeriukas, kuriame daugumas 
l i e tuv ių beveik kasd ieną 
susirenka vasaros dienomis. Čia 
jis mėgsta paplaukioti ir pasi
kalbėti, padiskutuoti, dienos 
įvykia i s su d r a u g a i s bei 
pažįstamais pasidalinti, pana
grinėti paskutines žinias iš Vil
niaus radijo, kurį jis klauso 
trumpomis bangomis. 

Bet pensininko „pareigų" jis 
v isa i nes i la iko . Rašo į 
laikraščius, žurnalus ir į vietinį 
P a n a m a City „The News 
H e r a l d " laiškus, g indamas 
Lietuvos reikalus, aiškindamas 
amerikiečiams neteisėtą Lie
tuvos okupaciją. „The News 
Herald" išspausdina jo vieną 
straipsnį „When the Terrible 
June Came to Lithuania" net 
kaip svečio reporterio. 

Jei kartais nerašo, tai labai 
mėgsta skaityti. Prenumeruo-
jasi daugybę žurnalų ir laik
raščių. Be to, turi gan gausią 
biblioteką, kur ir ištisa Lietuvių 
Enciklopedija yra. Yra sukli
javęs savo straipsnius į 19 
didelio formato knygų, aplenktų 
kietais viršeliais. 

Didelis mėgėjas ne vien 
Šekspyro teatro, kurio visada 
važiuoja net už 150 mylių į 
Montgomery. Alabama. pažiū
rėti, bet visad įsigyja sezoninius 
bilietus ir į netoliese esantį 
dramos teatrą „Kaleidoscope" 
e s a n t i už 25 myl ių Lynn 
Havene ir už 30 mylių esantį 
muzikalinį teatrą Panama City. 
Ne vien teatrus lanko, bet ne
praleidžia ir jokių parengimų 
čia Sunny Hills. 

Žmogus labai draugiškas, 
niekad neatsisako kur nors dėl 
l ietuvybės padėti ir, svar
biausia, tai žmogus tikrai be 
tuščios puikybės, kuria kartais 
pasižymi mūsiškiai veikėjai ir 
nelabai kokie veikėjai, daug 
mažiau nuveikę už Alfonsą 
Naką. 

Linkime. Alfonsai, tau dar 
daug raštingų metų! 

V y t a s Macys 

DIENORAŠTIS 
IŠ VOKIETIJOS 

RIMVYDAS SIDRYS 
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pe ir 
urios 

Kuklumas yra vienintelis ži
bėjimas, kurį dar galima pridėti 
prie garbės pilnumo. 

Duclos 

Nereikia ieškoti blogumų ki 
tuose, bet eiti savu tiesiu keliu, 
nesiblaškant į šalis. 

Marcus Aurelius 

Šiandien abu daktarai buvo ypač geram 
vakarienę supo tokia iškilminga nuotaika, 
galėjai paieškoti kur nors liuksusiniam Par žiaus 
restorane. Nesvarbu, kad mes sėdėjom aptriušusioj pro
vincijos viešnagėj, kur Priska mums dengė sta i. Tik 
truputį fantazijos ir dr. Koneffke atkūrė mum- aizdą 
švitintį prabanga. Matei jį.sėdintį aukštos U a a s res
torane tarp palmių, veidrodžių, liustrų, dik* : vjantį 
vakarienės meniu frakuotam kelneriui. ..Priska, 
mielas karvelėli, ką mes valysim šį vakarą'' * ėdžiai 
tu mums aišku atneši smulkių užkandų, n-i g- na 
kokia dvylika rūšių. Nepamiršk tiktai juodo k • ijaro. 
aš jį taip mėgstu, be to, sardinkų. lašišos r > ".učių 
Aišku, tu mums duosi ir paprastesnių užkand ;. deš
ros, kumpio (tik turi būt sultingas), įvairių sūi rūšių. 
Tada, ką mes valgysim tada? Idėja' Visiems r ;ms po 
tuziną austrių, gerai? Po to mes išgersim ger" Moselio 
vyno, bet Priska, prašau tikrai gero!" — dakl ras iš 
jausmu pertekliaus davė bučkį savo nagams „Tuo 
pačiu būk maloni atnešk ir Chateau vyno. viena rūšis 
gert neįdomu. Po to mes palauksim valandėlt if pra
dėsim tikrąją vakarienę. Ką mes valgysim % ienei. 
Aišku šnicelį, tikra vienietišką šnicelį. Tu ji žinai. 
kaip paruošiamas vienietiškas šnicelis? Ne? <' ''riska 
tai tu dar gyvenimo nepažįsti. Šnicelis, tikra ienie-

tiškas turi būti didelis kaip išvietės dangtis, turi 
plaukioti riebaluose. Ant viršaus džiūvėsėlių sluoks 
nis. tik ne per storas, keletas plonyčių agurko riekučių 
ir dvi sardelės. Šalia — pusė citrinos, jos sunka reikia 
išspausti prieš pat pradedant valgyti. Apiink išdėstytos 
bulvės, įvairios daržovės ir salotai. Štai toks šnicelis, 
tai suprantu! Antrąjį mėsos patiekalą mes pasirinksim 
paprikos ragout. gerai? O gal ponai verčiau norėtų 
jauno viščiuko su burgundišku sosu? Žinoma, prie mė
siško gersim vyną. ką nors iš paprastesnes rūšies, kad 
ir pavyzdžiui Reino vyną. Tada vėl po pertraukos seks. 
sakysim, blyneliai su grietine. Toliau mes dar suvalgy
sim ryžiu pudingą su slyvom gerai? Na. o desertui? 
Desertui mes valgysim ką nors tokio tikrai gero. pa 
vyzdžiui šviežių žemuogių su plakta grietine. Bet prieš 
tai, Priska, mes dar norėtumėm torto su karštu šokola
du, 0 gal ponai mieliau norėtų su kava? Ir pagaliau, 
savaime suprantama. Priska mums atneši šampano, 
tikro, seno šampano". 

Mes klausėmės sužavėti, seiles rydami Priska 
stovėjo ir sulig kiekvienu užsakymu linkčiojo galva. 
Pagaliau ji išėjo j virtuvę ir atnešė vakarienę — virtos 
mėsos šmotelį su bulvėmis ir špinatu. 

Per vakarienę daktaras sukoncentravo visą savo 
mandagumą į Misiką. nežiūrint jo atsikalbinėjimo, 
atsiekė, kad jis įsidėtų valgį pirmas, demokratiškumo 
vardan daktaras pats jį aptarnavo ..Mes esam gi lyg 
viena šeima" — jautriu balsu kalbėjo daktaras. 

Pasisotinus buvo nutarta sulošti bridžo roberį. 
Išskyrus mane visi bridžo lošėjai, ypač Misikas. kuris 
Paryžiuje ilgus metus buvo lošęs bridžo klubuose ir. 
kaip jis pats prisipažino, retai kas jį aplošdavo. Mano 
skrupulus daktarai užliejo entuziazmo banga ..Bet 
mano mielas kolega jūs turite išmokti bridžą! Bridžas 

tai aukštosios draugijos lošimas, tai etiketas, ta i 
būtinybė. Gyvenime jūs daugiau pasieksite, jei 
mokėsite lošti bridžą". Aš leidausi įtikinamas ir jie visi 
trys ėmė aiškinti man bridžo lošimo taisykles. Pasi
rodė, kad bridžo sudėtingumas ne veltui y ra pasauly
je pragarsėjęs, taisykles beaiškindami Boesz ir Misik 
susikirto, vienas kitą pertraukdami ėmė aiškinti man 
nesuderinamus dėsnius. Dr. KonefTke pasiėmė tvarkyti 
išorinę bridžo pusę ir, nesileisdamas į kompromisus, 
reikalavo, kad antra kaladė būtų maišoma visą laiką, 
kol vyksta kortų dalinimas, kad padalintos kortos ne
būtų paliestos, iki jas paims dalintojas ir 1.1. „Mano 
mieli ponai, tai nėra smulkmenos! Bridžas — tai ka
rališkas lošimas, jis surištas su etiketo tradicijomis. 
Herr Misik, jūs būsite toks geras ir leisite man prisi
kimšti pypkę? Aš t ikrai jums grąžinsiu tabaką kaip 
tiktai gavęs". 

Pamažu įsismelkiau į karališkojo žaidimo paslap
tis. Laikas, kaip ir visada prie kortų, bėgo greitai, ro-
beris gi tačiau labai pamažu žengė į priekį. Aš nau
dojausi pradedančiojo teise gadinti beveik išloštas par
tijas, Misikas, nežiūrint jo pasisekimų Paryžiaus 
klubuose, darė grandioziškas klaidas, daktaras irgi 
buvo stipresnis išorinėje negu vidinėje bridžo pusėje. 
Mes pritrūkom popieriaus nuostoliams žymėti, Priska 
vis nešiojo naujus alaus bokalus, kambary vis tirštėjo 
dūmai, daktaras vos pypkę išrūkęs, jau vėl nuolankiai 
kreipdavosi į Misiką skolintis tabako, mes visi ėmė
me neramiai krutėti kėdėse. Roberis lyg tyčiojosi iš 
mūsų. Trūkdavo tik dešimties taškų jį užbaigti, bet 
kiekvienas mūsų bandymas tik padidindavo nuostolių 
balansą. Mes sutardavom, kad ši partija bus paskutinė, 
bet po jos tekdavo lošti dar vieną paskutinę 

(Bus daugiau^ 



DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. balandžio mėn. 3 d. 

BOSTONO ŽINIOS 
LABDAROS AUKA 

Nonvoodo klebonas kun. V. 
Valkavičius „SOS-Vaikai** Bos
tono skyriui įteikė 420 dol. 
auką. surinktą po filmo ,,Once 
Around'* kovo 17 d. rodymo Nor-
wood Cinema salėje. Kun. V. 
Valkavičius suvaidino nedidelį 
epizodą tame filme, kuriame 
buvo ir daugiau lietuviškų 
elementų. Savaitę anksčiau, 
kovo 10. kun. V. Valkavičius 
, .Car i tas" Įteikė 430 dol.. 
kuriuos suaukojo 14 Xorwoodo 
parapijos aukotojų. 

. .TAUPOS" DEŠIMTOJI 
METINĖ APYSKAITA 

Lietuvių federalinės kredito 
unijos ..Taupa" visuotinis narių 
susirinkimas, skirtas dešimties 
metų sukakčiai, buvo kovo 23 
d.. T v.v. Lietuvių Piliečių salė
je. Iždininkas T. Ashmanskas 
ap ta rė f inans inę padėtį. 
Išklausyti paskolų, priežiūros 
komisijų pranešimai. Valdybos 
pirm. R. Veitas apžvelgė dešimt
mečio veiklą. 1990 m. gruodžio 
31 d. suvesto balanso (daugiau 
negu 800 taupymo sąskaitose i 
buvo 7.515,455 dol. Tai sudarė 
873.305 dol. prieauglį per me
tus. Exec. V. P. Alan Bernstein 
skaitė paskaitą ..Numatomi 
bankiniai pasikeitimai šiame 
dešimtmetyje". Naują „Taupos" 
valdybą sudaro: pirm. R. Veitas. 
vicepirm. V. Eikinas. ižd. T. 
Ashmanskas . sekretorė D. 
Veitaite-Neidhardt. nariai: J. 
Rentelis. V. Jurgėla. A. Klimas. 
G. Čepas . A. Skabeikis. 
„Taupa" teikia paskolas, čekiu, 
certifikatų, kredito kortelių ir 
kitus patarnavimus. Po pro
gramos buvo laisvi pašnekesiai 
prie kavutės. 

ĮDOMUS TEISININKU 
PRANEŠIMAI 

Sus i t i k imas su teisės 
specialistais Lowery Wyman ir 
Barnabas Johnston kovo 24 d.. 
1 v.p.p. vyko Lietuvių Piliečių 
salėje. Apie „Įstatyminės teisės 
vystymąsi Lietuvoje'" kalbėjo 
Lowery VYyman. sovietų teisės 
eksperte. Harvardo Rusijos 
Tyrimo centro bendradarbė. Ji 
..Sąjūdžio"' ir Lietuvos AT 
kvietimu lankėsi Lietuvoje 1990 
metų lapkričio pradžioje. Prieš 
pat Kalėdas Lietuvon atvyko ir 
jos vyras Barnabas Johnston. 
žinomas konstitucinės teisės 
ekspertas. Abu teisės žinovai 
konsultavo, ruošiant teisinius 
dokumentus , padėjo ruošti 
peticijas, dalyvavo ruošiant 
pagr indinį , svarbiausią 
įstatymą — nauja konstituciją. 
Skaitė paskaitas teisininkams, 
kalbėjo per radiją ir TV aiški
nant teisinės valstybės esmę, 
paskelbė spaudoje straipsnius 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, FL 
„ANTROSIOS JAUNYSTES" 

TRADICINIS POBŪVIS 

Kai 1986 rudenį apsigyvenau 
Sunny Hills, turbūt nieko savo 
korespondencijose taip dažnai 
neminėjau kaip chorą „Antroji 
jaunystė". Net Lietuvių Bend
ruomenės skyriaus, kuris visai 
mūsų veiklai vadovauja. Kur 
tik Kokios iškilmės, ten ir „An
troji jaunystė". Vasario 16-sios 
minėjimuose, kiekvieno sekma
dienio lietuviškose pamaldose, 
vyskupų sutiktuvėse, net laido
tuvėse — be šio choro niekaip 
neišsiverčiame. Visas iškilmes 
jis papuošia, pagražina, o jei 
laidotuvėse, tai pagraudina. 

„Antroji jaunystė" kiekvie
nais metais surengia pobūvį ir 
pati sau, pati save palinksmina. 
Tokiu pobūviu pažymimi 
užbaigti dar vieneri veiklos 
metai, o kartu ir pagerbiamas 
vadovas Vincas Mamaitis, nuo 
pat įsisteigimo iki šiandien 

chorui vadovj 
lavinąs, iškilrr 
diriguojąs arb< 
bažnyčioje pal-

Šiemetinis „r~ 
tės" pobūvis įv 

.•ąs, choristus 
4 salėse chorui 
ikompanuojąs, 
iįs vargonais, 
įtrosios jaunys-
ko kovo 7 d. Sv. 

Erdvilis -Janulaitis kalba Vasario 16 
minėjime. Cape Code. 

Nuotr. A. P e t r u č i o 

apie įstatymus ir žmogaus 
teises. Dirbdami Parlamento 
Rūmuose pačiu kritiškiausiu 
metu, patys patyrė sovietinį be
teisiškumą, žiaurumą, turėjo 
progos paliudyti propagandos 
varomą melą. Prieš Plebiscitą 
padėjo paruošti dokumentą, pa
dedantį suprasti balsuojantiems 
žmonėms jų balsų ir apklausos 
reikšmę. Nepaisant neįprastų 
darbo ir gyvenimo sąlygų, jie 
paruošė ir pateikė svarstymui 
visiškai naują konstitucijos 
projektą, kuris bazuojasi JAV 
Konstitucija. Griže vasario 26. 
L. Wyman ir B. Johnston noriai 
susitinka su LB apylinkėmis, 
pasakodami patirtus neišdil
domus įspūdžius apie lietuvių 
tautos didvyriškumą, gražų 
sugyvenimą ir draugiškus san
t y k i u s t a rp įvair ių t au tų 
Lietuvoje: rusų. lenkų, žydų, 
totorių ir armėnų. Jie dalyvavo 
Kovo 11 d. po l i t in iame 
seminare VVashingtone. ragin
dami Amerikos ir Vakaru 
valstybes teikti didesnę pagalbą 
Lietuvai. Buvo parodyta ir 45 
minučių ištrauka iš šešių va
landų susuktos vaizdajuostes. 
Nuotraukų albumas ir plakatų 
paroda priminė nesenus įvykius 
Lietuvoje, kur amerikiečių pora 
susilaukė pelnytos pagarbos ir 
tikrų, gerų draugų. 

LILIJOS ŠUKYTĖS 
KONCERTAS 

Solistės Liiijos Šukytės < sopra
no' koncertas kovo 24 d. 3 vai. 

p.p. vyko First & Second Church 
salėje. Akompanavo Vytenis M. 
Vasiliūnas (piano ir vargonai). 
Įžymusis muzikos k r i t ikas 
Richard Dyer kovo 25 d. „Bos
ton Globė" recenzijoje „Žavusis, 
stebinantis soprano" rašė: „... 
vis tebėra vietinės reputacijos 
dainininkų, atliekančių aukš
čiausiame tarptautiniame lygy
je — kaip Annabelle Bernard 
Berlyne, Mary Davenport 
Ziuriche. Grace Hoffman Stutt-
garte ir Lilijan Šūkis Miun
chene. Sukis prieš 25 metus 
kurį laiką dainavo Metropolitan 
operoje; netgi sekant Leontyne 
Price's „Ritorna vincitor!" 
dvasininkės partiją „Aidoje", 
kurią už scenos atliko Šūkis, 
buvo girdėti kažkas ypatinga jos 
balse. Ji tęsė, koncentruodama 
savo karjerą Vokietijoje, ypa
tingai pasižymėjusi Mozarto, 
Strausso kūrinių at l ikime, 
tačiau išleido tik keletą plokš
telių..." „...Jos balsas... vis dar 
tebėra nuostabus instrumentas 
su paslaptingu jame švytėjimu, 
kas labiausiai ne įpras ta 
lyriniam sopranui. Jos pasi
didžiavimas, tai sunk ia i 
nugalima dinaminė kontrolė; ji 
žino kiek įlieti į balsą jausmo.... 
ko niekas nesitiki iš vokiečių 
mokyklos soprano. Brahmso, 
Polenco 'Banalites) ir Lietuvos 
kompozitorių muzikos kūrinių 
programoje Šūkis įrodė esanti 
lanksti, žavi, išraiškinga ir 
labai iškalbi interpretatorė. 
Neįprasčiausias kūrinys buvo 
Ju l iaus Juzeliūno k a n t a t a 
„Gėlių kalbėjmas", žodžiai Jono 
Meko..., kurį Šūkis dainavo su 
aistringa įtampa"... Šiuo įspū
dingu koncertu užbaigiamas Pa-
baltiečių serijos 32-asis koncer
tinis sezonas. Po koncerto buvo 
suruoštos vaišės svetinguose 
Irenos ir Brutenio Veitų 
namuose. 

L. Ž. 

Teresės pa r s J i j o s naujo je , 
erdvioje salėje Juo atšvęsta 12 
gyvavimo metu 

Iki skelbtos r adžios, 4 v. p.p., 
svečių prisirin o artipilnė salė, 
apie 120 ar 1 10, nes atėjo ir 
nemažas būrel kitataučių. Tik 
penkiolika mi: učių pavėlavus, 
pobūvį keliais -akiniais at idarė 
LB apylinkės ir choro v-bos 
pirm. Vytautą- Macys, Vincui 
Mamaičiui tai diriguojant, ta i 
akompanuoja^:, a t l ik ta pro
grama. 

Naviko — Sližio „Šird ies 
daina" (Elenos Žebertavičienės 
solo). A. Bražinsko „Vakaro 
daina" ir liaudies d. „Lina i" 
(Onės A d o m a i t i e n ė s ir E . 
Žebertavičienės duetas). Neži
nomo komp. „Pilki keleliai dun
da" ir V. Mamaičio „Mėnul is" 
(moterų choras). Než inomo 
komp. „Oi broliai, broliai", J. 
Karoso „Stikliukėlis", J. Gau-
bo „Čigonėlis" ir J . Strolios 
„Valiok, dalgeli" (mišrus cho
ras). 

Koncertinei dal iai įpusėjus, 
Elena Lukienė perskai tė savo 
feljetoną „Choro aktuali jos". J i 
tikromis pavardėmis pakalbėjo 
apie kiekvieną choristą, kiek
vieną taip charakterizuodama, 
kad lietuviška publika sprog
davo kvatojimais, o kitataučiai , 
kuriems šalia sėdintieji tau
tiečiai spėdavo išversti, irgi 
nenuobodžiavo. Kalbant apie 
dainas, dauguma buvo nuotaik 
ingos ir n u o s t a b i a i g e r a i 
skambėjo. 

Po programo.- choristai kar tu 
su publika V. Mamaitį pagerbė 
galinga Budriuno sveikinimo 
daina „Valic. ilgiausių metų 
j u m s , v a l i ) ' " , apdovano jo 
gėlėmis, moterys — bučiniais... 

Prieš vaišes V. Macys viešai 
pasveikina s v e č i a i s daly
vaujančius, nesen ia i Sunny 
Hills apsigyvenusius lenkų 
inteligentu porą Niną ir Stan 
Krajevvski. kurie „The Nevvs 

midkind Fcdcrcil 
Savmgs and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69lh STREET 4040 APCHER AVENUE 

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

8929 S HARLEV! AVE 
(708) 598-9400 

H e r a l d " d i en ra šč io l a i škų 
skyriuje labai vykusiai užtarė 
dt-1 laisvės kovojančią mūsų 
t au tą . Už mums pa lank ius 
laiškus tam dienrašty padėkojo 
ir klebonui kun. F . Szczyku-
tovvicz'iui. Ši visaip įdomi, 
grakšt i programa teužsitęsė t ik 
tris ketvirčius valandos. Po kun. 
L. Musteikio maldos prasidėjo 
g a u s i o s va i šė s , k u r i a s su 
padėjėjomis paruošė pobūvio 
svarbiausia organizatorė Vikto
rija Dėdinienė. Beje, šalia v-bos 
pirmininko V. Macio_ kiti jos 
nar ia i , t iksl iau narės , yra E. 
Lukienė, sekretorė, ir V. Dė
dinienė, reikalų vedėja. 

Programoje surašyti visi 22 
choro nar iai , būtent garbės 
nar ia i Anelė ir Klemensas Žu
kauskai bei 20 dainuojančiųjų: 
O. Adomaitienė, O. Baltutienė, 
G. Beleckienė, B. Bočiūnienė, J. 
Čepukienė, B. Čepukas, V. Dė
d i n i e n ė , G. Gečienė , S. 
Kačinskienė, A. Kvečas, E. 
Lukienė. V. Labutis, V. Macys, 
B. Motuzienė, B. Nakienė, O. 
Peleckienė, A. Pileckas, A. 
Strazdis, A. Vėlavičius ir E. 
Žebertavičienė. 

Kai choras šventė 10-metį, 
girdėjau užuominų, kad reiktų 
i š l e i s t i i lg iau i š l i ekan t į 
jubiliejinį leidinį. Dabartinis 
garbės narys net kalbino mane, 
ar galėčiau padėti leidinį sure
daguoti. Nepasakiau ne, tik 
n iekas vėliau nebesikreipė. Ir 
vėl girdžiu kalbų apie leidinio 
reikalingumą. Taip, leidinys 
reikalingas. Raštingi čia choris
ta i . Galėtų kiekvienas po pus
lapį kitą atsiminimų pateikti. 
Turbūt yra posėdžių protokolai, 
t a i irgi gera medžiaga. E. 
Lukienes apžvalginiai feljetonai 
bū tų puiki puošmena. Gyvų ir 
mirusių dainininkų sąrašai. 
Pobūvių, kaip čia aprašytasis, 
programos (beje, ši be datos, tai 
d i d ž i a u s i a s paruošėjo ar 
paruošėjos nusikalt imas — už 
metų kitų tokia programa bus 
t i k r a mįslė!). Pagaliau spaudos 
atsiliepimų ištraukos. Net neuž
siminiau būtinybių būtinybės — 

, V. Mamaičio įžanginio straips
nio ir, žinoma, jo išsamesnės bio
grafijos. Taigi, choro vadovai, 
pajudinkit žemę! Leidinys jums 
būtų labai tvirtas paminkals! 

Alfonsas N a k a s 

CLASSIFIED GUIDE 

NEW JERSEY, NEW YORK - ..Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 2 Iki 3 v. p.p. i i Saton Hail Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „Music of Uthuanla" pro
gramos, vedamos angių kalba, Is tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Dr. 
J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunltt Dr., VVatchung, 
H. J. 07060. T a i . 201-753-5636. 

H^Juivr 
i3UN lOJSMC 
LENDER 

KAUNAS MEDICAL 
ACADEMY & NORTHEASTERN 

UNIVERSITY 
offers its 

CONTINUING EDUCATION 
SEMINAR IN LITHUANIA 

FOR PHARMACISTS 

15 Hours Credit for Continuing 
Pharmaceutical Education 

JUNE 9-17 

Pharmacists. their families. relatives and friends are mvited to par-
ticipate Trere will be sightseeing programs in Kaunas, 
Druskininką and Vilnius for non-seminar participants. 

Tour Price $1,849.00 from Boston & New York 

Continuing -harmaceutical Education Fee 
for Semmar 3articipants $150.00 

Semlnar Faculty: Dr Barry Bleidt. Professor of Pharmacy Ad-
mimstration Xavier University, New Orleans. LA 

Algirdas J . Lukoševičius. R. Ph.. Director of Medical 
Research Medical Education Netvvork. New York. NY 

Dr. Mic ael Montagne, Professor of Sočiai Pharmacy Nor-
theaste-n University, Boston. MA 

Dr Eduardas Tarasevičius. Dean of Pharmaceutical Facul
ty Kauras Medical Academy. Kaunas. Lithuania 

For more rformation, please contact: 
BALTIC TOURS 

77 Oafc St., Su lt e 4 
Newton. MA 02164 

Telephone: 617-985-8080 Fax: 617-332-7781 

REAL ESTATE PEAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

. 
| 

BELL BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 8. Kedzie Ave., 
Chktsgo, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

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

FOR RENT 

Modernus 5 kamb. butas 
Marquette Pk. metiniam 
pastoviam išnuomavimui. 
Kreiptis asmeniškai, te l . 
312-737-7202 

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

Tol. S8S-6624 Nuo 8 ryto iki 6 v.v. 
Kaioeti lietuviškai 

H MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Slmaltla, Realtor 
Irena BHnstrublena, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas liKome Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel- 436-7878 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10o/0—20%—30% pig'au mokės." 
už apdraudą nuo ugnies ir automor. 
jas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 

Tel. - GA 4 8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAIS'MA. 

Tunu Chicngos miesto leidimą Dubu i; 
užmiesty. Dubu gteitai, garari'uotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

» • * m - e * 

DĖMESIO! IEŠKOME 
LIETUVIŠKO MENO! 

Baltimorės Lietuvių Festivalio komitetas 
ieško menninkų norinčių prisijungti prie šie 
festivalio. Festivalis įvyks š.m. birželio 1 2 d. 
Baltimorės Festivalio salėje. 

Jei norite išsinuomoti prekystalį savo 
lietuviškiems drožiniams, paveikslams, rankdar
biams, lėlėms ir kt. skambinkite. 

Elei Okienei, tel. (301) 242-3112. 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

MOTERIS SU BALTU CHALATU, atsiminimai 
Dr. K. Paprockaitė-Šimaitienė. 494 pbi 

DĖMESIO. Žiūrėk į mane, vaikams linksmi 
aprašimai. Viol. Palčinskaitė. 86 psl 

LAIKO PAGRĖBSTAI, atsiminimai. Vladas 
Kulbokas. 336 psl 

TAUTOS ATMINTIES BEIEŠKANT, apie 
dievus ir žmones. Alg. J. Greimas 525 
psl 

TAUTA ISTORIJOS VINGIAIS, ideologiniai 
mąstymai Vytautas Alantas. 242 p î 

VĖJAS, Amerikos liet. krepšinio išvyka į 
Lietuvą. 1989. Sig. Krasauskas. 67 psl 

TANKĖJANTI ŠVIESA, eilėraščiai. Tomas 
Venclova. 67 psl 

ATSIMINIMAI, II d. Vai. Šimkus. 253 psl 
AUKSO LYRA. Vakarų pasaulio poezija Verte 

Alf. Tyruolis. 259 psl 
BALTASIS BANGINIS, romanas. H Meiville 

347 psl 
KELIONĘ | KAUNĄ, romanas. A. Norimas 1b/ 

psl 
ĄŽUOLŲ RANDAI. Sibiran, tremtinės atsimi 

nimai. Antanina Garmutė 127 psl 
VILNIUS LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOSE G 

Krivickienė. 208 psl 
GEROJO DIEVO GLOBOJE, atsiminimai 

Nijolė Sadūnaitė 103 psl 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą. pm>ąų ne,. j ,n. 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pnjeta ir parakai 
timo išlaidos. 

$20.00 

$2.00 

$8.00 

$12.00 

$1000 

$7 00 

$8 00 
$10 00 

$9 00 

$1000 

$10.00 

$6 0: 

$20 OU 

$5 00 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester, MA 

PRIESAIKA IR VAIŠĖS 

Maironio Parko draugijos val
dybos ir tarybos direktorių prie
saika ir vaišės kovo 17 d. įvyko 
Maironio Parko didž. salėje. 

Programai vadovavo vienas iš 
direktorių R. Jakubauskas. Pri
sirinko pilna salė svečių. Buvo 
pakviesti lietuviškų organizaci
jų pirmininkai. Prisaikdino Šv. 
Kazimiero parapijos kleb. kun. 
V. Parulis, MIC, šios dr-jos dva
sios vadas. 

Priesaiką davė pirm. K. Ado
mavičius, vicepirm. A. Glodas, 
protokolų raštininkė O. Bender, 
finansų sekretorius A. Norkevi
čius, iždininkė D. Virbašienė, iž
do globėjos T. Adomavičienė ir 
A. Lozoraitienė, knygų prižiūrė
tojai S. Walinskas, Sr., ir E. Val
ion, tvarkos prižiūrėtojas A. 
Šimkus, direktoriai V. Ivaška, 
R. Jakubauskas, A. Klimas, Ch. 
Kulikauskas, P. Molis, B. Na
ras , G. Račiukaitis. Klebonas 
kun. V. Parulis, MIC, visus pa
sveikino ir palinkėjo sėkmės 
darbuose. J i s sukalbėjo ir invo-
kaciją. Susikaupimo minute pa
gerbti visi žuvusieji Lietuvoje 
Kruvinąjį sekmadienį — sausio 
13 dieną. 

Atsilankė Šv. Kazimiero para
pijos asistentas kun. J. Petraus
kas, MIC, ir kun. A. Yankaus-
kas. Programos vedėjas išvardi
no garbės svečius. Po vaišių 
sveikinimo žodį tarė Lietuvių 
Piliečių klubo pirm. E. Krasins-
kas, Worcesterio miesto tarybos 
narys T. Early, Worcesterio Lie
tuvių Organizacijų tarybos 
pirm. P. Molis ir Massachusetts 
valstijos seimo narys William 
Glodis. 

Pabaigoje žodį tarė pirm. Ka
zys Adomavičius. Jis pareiškė, 
kad neseniai eilė žmonių pri
siekė dirbti ateinančiais me
tais ir nuo jų priklausys Mai
ronio Parko veikla. Iš mūsų tar
po pasitraukė ilgametė finansų 
sekretorė O. Keršienė. Su ja 
prieš 27 metus jam teko pradėti 
pirmininko darbą. Ji turėjo 
daug patyrimo ir praktikos 
tame darbe. Ji gelbėjo Maironio 
Parką ir finansiškai, skolinda
ma pinigus. Duktė Olga atvež
davo savo mamytę į susirinki
mus^ valdybos posėdžius, ar ki
tus su parku susijusius reikalus. 
Padėkojęs joms, pasidžiaugė, 
kad i darbin;nkų eiles ateina 
naujos jėgos: A. Norkevičius — 
finansų sekretorius, D. Virba
šienė — iždininkė. Jie užima 
pasitraukusių vietas. Dirbkime 
kar tu visi ir toliau. Prašė visų 
atkreipti dėmesį į Lietuvą. Pa
dėkime Lietuvai visais galimais 
būdais: malda, darbu, aukomis. 

Maironio Parke vyksta visas 
mūsų kultūrinis gyvenimas. 
Čia renkamės per įvairias šven
tes, minėjimus, džiaugsmo ir 
liūdesio dienomis. Džiaugiamės 
lydėdami jaunuosius į naują gy
venimą, liūdime netekę brangių 
mirusių šeimos narių, išlydėję 
juos amžinybėn. 

Maironio Parkas yra lietuvių 
informacijų centras, savo dar
bais ypatingai pasižymėjęs 1990 
metais, kai atėjo laikas įrodyti 
meilę Lietuvai ne žodžiais, bet 
da rba i s . P i r m i n i n k a s K. 
Adomavičius tapo informacijų 
centro vedėju. Talkininkais — 
Teresė Adomavičienė, Lietuvos 
Vyčiai, Skautai, šauliai, Lietu
vių Bendruomenė ir kt. Ypač 
darbas buvo išvystytas ruošiant 
didžiąsias demonstracijas Wa-
shington, D.C. Visi dirbo kartu, 
nes visus jungė meilė Lietuvai. 

Mairionio Parko patalpose 
prieglaudą randa Lietuvos Vy
čiai, skautai, Lietuvių Bendiuo-
menė, ALRK Moterų sąjunga, 
Šv. Kazimiero parapijos choras 
ir kitos organizacijos, o narių 
vaikai gauna stipendijas. 

Maironio Parkas stambiomis 
aukomis remia Lietuvos laisvi
nimo darbus. Skiria aukas 
vargšu šelpimui. Balfui, Lietu

vių radijo valandai, skautams, 
tautinių šokių ir dainų šven
tėms, jaunimo kongresams ir t.t. 

Maironio Parkas vien iš lietu
vių renginių nepajėgtų išsilai
kyti. Daug prisideda amerikie
čiai, kurie čia rengia įvairius 
renginius. Jų tarpe Maironio 
Parko vardas labai populiarus. 
Maironio Parkui narių netrūks
ta, net per daug jų atsiranda. 
Laukiančių įstoti į dr-ją sąrašas 
nesibaigia, bet eilė ilgėja. 

Džiaugiamės gražiais Lietu
vių labdaros Maironio Parko 
dr-jos atliktais valdybos, direk
torių, visų narių darbo vaisiais, 
kurį apvainikuoja ilgametis dr-
jos pirm. K. Adomavičius, šian
dien šį įsipareigojimą priesaikos 
žodžiais patvirtinęs dvidešimt 
septintą kartą. 

Pirmininko dešinėje stovi vi
cepirm. Algis Glodas. Jis pade
da nešti Maironio Parko darbų 
naštą. Tai du didieji šulai. 
Tenka palinkėti visai Lietuvių 
Labdaros Maironio Parko dr-jos 
vadovybei, ypač pirmininkui 
Kaziui Adomavičiui, geriausios 
sveikatos, sėkmės ir ištvermės 
su tuo pačiu pasiryžimu ir toliau 
dirbti lietuvybės išlaikymo ir 
Lietuvai laisvės atgavimo dar
bą. 

J. M. 

Lietuviai Floridoje 

St. Petersburg, FL 
FLORIDOS APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS 

Šaukiamas balandžio 12 d. ir 
vyks Piccadilly restorano salėje, 
1447 lOth St., Lake Park, FL, 
malonioje Palm Beach apylin
kės pirmininko Algio Augūno 
globoje. 

Programoje apygardos ir 
apylinkių veiklos apžvalga 
praeitų metų eigoje ir planų 
ateinantiems metams sudary
mas. Šis suvažiavimas skirsis 
nuo praeitų dviejų tuo, kad bus 
renkama nauja apygardos vado
vybė. Apygardos valdybos pirm. 
Povilas Jančauskas dėl silpnė
jančios sveikatos iš pareigų 
pasitraukia, o su juo ir dalis 
valdybos narių. 

Suvažiavime yra pasižadėję 
dalyvauti krašto valdybos pirm. 

dr. Antanas Razma ir 3 Floridos 
a p y g a r d a i a t s t o v a u j a n t y s 
tarybos nariai . 

Baigiamajame bankete, kuris 
vyks tą patį vakarą Holiday Inn 
salėje, programą a t l i k s St. 
Pe tersburgo moterų šokėjų 
grupė, vadovaujama Kleopos i 
Gaižauskienės, o Dalila Mac-
kialienė palinksmins savo kūri
nėliu. 

Dėl n a k v y n i ų s k a m b i n t i 
Ocean Lodge mote l iu i , tel. 
407-626-1528, o banketo bilietus 
užsisakyti pas Algį Augūną, 
1420 Ocean Way, Apt. #19A, 
J u p i t e r , FL 33477, Tel.: 
407-744-6788, po 20 dol. asme
niui. 

KOVO 11-SIOS MINĖJIMAS ! 

Rengtas apygardos vardu 
praėjo labai įspūdingai ir su
t r a u k ė apie 400 l i e tuv ių . 
Minėjimas susidėjo iš dviejų 
dalių. Pirmojoje kalbos, akto 
skaitymas, eilėraščiai, perpinti 
visos publikos dainomis, žuvu
siųjų pris tatymas ir pabaigai 
himnas. Antrojoje dalyje filmas 
— „Kruvinasis sekmadienis". 
Minėjimas baigiamas tradicine • 
kavute. 

Minėjimo programą, talki
nant vietos meno pajėgoms, 
sudarė ir pravedė Adolfas Ar
malis ir Aleksas Vaškelis. 

Pasiųstas laiškas Lietuvos 
Aukščiausios tarybos pirmi
ninkui Vyt. Landsbergiui. 

RINKIMAI l XIKJA 
TARYBĄ 

Turėtu praeiti sklandžiai, nes 
apygarda į juos eina gerai pasi
ruošusi. Pristatė net 7 kan
didatus. Praeitų r inkimų metu 
apygarda prarado vieną atstovą, 
nes nebuvo u ž t e n k a m a i 
kandidatų. 

Yra sudaryta energinga ir 
kruopšti apygardos rinkimų ko
misija, kuriai vadovauja Kazi
mieras Urbšaitis, nar ia i Mari
ja Šaulienė ir Vladas Kartanas. 

Apylinkės tu r i savo rinkimų 
komisijas, o kai ku r pačios 
apy l inkės valdybos praves 
r inkimus. 

Į tarybą kandidatuoja dabar
tinės Tarybos nariai Adolfas Ar
malis ir prof. Pranas Zunde, 
nauji kandidatai kun. dr. Matas ( 
Čyvas, dr. Vytautas Majauskas, 
Algirdas Petrulis , Marius So-
donis ir Alfonsas Vėlavičius. 

P . J . 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ADOMAS DAUCHANSKAS 
Mūsų mylimas Vyras ir Brolis mirė 1991 m. vasario mėn. 

21 d. ir palaidotas vasario 23 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Dėkojame kun. Zakarauskui už maldas koplyčioje ir šv. 
Mišias bažnyčioje. 

Dėkojame kun. J. Kuzinskui palydėjusiam velionį į 
kapines. 

Nuoširdžiai dėkojame Vyt. Didžiojo Šaulių rinktinei, 
šauliams ir šaulėms už garbės sargybą, karsto nešėjams, šiltus 
atsisveikinimo žodžius ir palydėjusiems į Amžino Poilsio vietą. 

Nuoširdus ačiū solistei Aldonai Buntinaitei giedojusiai per 
šv. Mišias. 

Nuoširdus ačiū draugams ir pažįstamiems, aplankiusiems 
velionį koplyčioje, už aukas ir palydėjusiems į Amžiną Poilsio 
vietą. 

Dėkojame D. Petkui, laidotuvių direktoriui, ir jo per
sonalui už rūpestingą patarnaivmą. 

Nuliūdę: žmona Veronika ir brolis Stasys. 

Mielai draugei 

A.tA. 
dantų gyd. ELENAI GIEDRAITIENEI 

mirus, skausmo pris lėgtus vyrą dr. DOMĄ, d u k r a s 
AUDRĄ ir RŪTĄ, jų šeimas ir a r t imuos ius nuošir
džiai užjaučiame. 

Aldona Adomonienė 
Vytautas ir Leontina Dargiai 
Antanas ir Aldona Lipskiai 
Vacys ir Vida Tumasoniai 
Rimas ir Janina Vienužiai 

Key Biscayne, FL 

1991 m. kovo mėn. 31 d. Vilniuje mirė 

A.tA. 
TĖRA MAŽEIKIENĖ 

P e t r a u s k a i t ė 

Liko nuliūdę Lietuvoje: duktė Danutė, sūnus Kęstutis ir 
Rimas su šeimomis bei brolis Alfonsas; Amerikoje sesuo Sofija 
su vyru. Taip pat kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. 

Liūdinti sesuo Sofija Graužiniene. 

Š. m. kovo 21 d. Douglaston, N Y staiga mirė 

A.tA. 
Med. dr. PRANAS J. BAGDAS 

Gimęs 1912 m. birželio mėn. 5 d. Lietuvoje. I Ameriką at
vyko iš Švedijos 1947 m. 

Laidotuvių šv. Mišios buvo Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje kovo 23 d. Jo palaikai bus palaidoti Šv. Gertrūdos 
kapinėse, Clark, N J. 

Giliam liūdesyje liko žmona Janina Ramanauskaitė, 
sūnus Tomas Maria su žmona Sandra, du broliai: kun. 
Vytautas Bagdanavičius, MIC Čikagoje, Stasys Bagdana 
vičius Lietuvoje; dvi seserys: Ona Strimaitienė, Putnam, CT, 
Elena Marija Juškienė, Smithtown, NY, ir jų vaikai su šei
momis ir daug giminių Lietuvoje ir Amerikoje. Prašome pasi
melsti už a.a. Prano sielą. 

Žmona Janina ir sūnus Tomas. 

PADĖKA 
Mūsų mylima Sesuo, Krikšto Motina, Teta ir Pusseserė 

A.tA. 
PAULINA DAMBRAUSKIENĖ 

(SABALIAUSKAITĖ) 
Viešpaties pašaukta, užbaigė šios žemės kelionę šių metų 

kovo mėn. 2 d. Putnamo seselių globoje. Atsisveikinimui 
parvežta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią Čikagoje 
ir po gedulingų šv. Mišių palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse kovo 6 dieną. 

Nuoširdžiai dkėojame kan. V. Zakarauskui už atnašautą 
šv. Mišių auką, už jautrų ir prasmingą pamokslą, už 
palydėjimą ir maldas kapinėse. 

Dėkojame solistei Danutei Stankaitytei už įspūdingas 
giesmes bažnyčioje. 

Dėkojame Viktorui Šimaičiui, tvarkiusiam velionės 
sąskaitų formalumus ir pasirūpinusiam, kad ji amžinam 
poilsiui būtų palaidota šalia a.a. vyro Edvardo. Dėkojame 
laidotuvių direktoriui D. Petkui už tvarkingą patarnavimą. 

Nuoširdžiausia padėka visiems, mus užjautusiems, 
dalyvavusiems laidotuvėse bei gedulingose pamaldose. 

Tesuteikia Viešpats mylimai Paulinai amžiną ramybę. 

Liūdinti sesuo Viktorija ir artimieji. 

A.tA. 
ELENAI GIEDRAITIENEI 

minis , skausmo valandose gili užuojauta vyrui dr. 
DOMUI, dukroms AUDRONEI su vyru ir RŪTAI su 
šeima. 

V. ir A. Markevičiai 

A.tA. 
ALFONSUI ŠULAIČIUI 

staiga užbaigus šią žemės kelionę, jo žmonai, vaikams, 
jo broliui, mūsų draugui JUOZUI ŠULAIČIUI su 
šeima, broliui EDVARDUI ir ki t iems art imiesiems 
likusiems liūdesyje nuoširdžią užuojautą reiškia 

Lėlė ir Juozas Žvyniai 
Bronė ir Albertas Kremeriai 
Marytė Miklienė 
Roma ir Viktoras Masčiai 

A.tA. 
IRENAI WHITTEMORE 

mirus. Mūdesio prislėgtiems vyrui VVARREN, dukrai 
RŪTAI GRAUŽINIENEI , s ū n u i A N T A N U I 
JARŪNUI, jų šeimoms ir giminėms širdingiausią 
užuojautą reiškiu 

Severiną Kriščiūnienė 

DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. balandžio mėn. 3 d. 

m. 

j a 

A.tA. 
SESUO M. BENETTA 

LUONAS, SSC 
Mūsų mylima Seselė mirė Šv. Kryžiaus ligoninėje 1991 
balandžio 2 d., sulaukusi 75 metų. 
I vienuolyną įstojo iš Dievo Apvaizdos parapijos, Chicago-

Vienuolyne įžaduose išgyveno 59 metus. 
Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero seseris ir artimuosius 

gimines: seserį Ms. Bernice Paciga, dukterėčias Ms. Lorraine 
Ziomek, Ms Cecilia Shemetulskis ir Ms. Sandra Rochford; 
sūnėną Mr. Joseph Loan. jų šeimas, draugus ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Rd., Chicago. ketvirtadienį, balandžio 4 d., 10 vai. 
ryto. 

Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje ketvirtadienį, balandžio 4 d. 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse penktadieni, 
balandžio 5 d. 10 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Luonų šeima. 
Laidotuvių direktorius Steponas C. Lack ir Sūnūs. 

/ 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

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

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest H w y . * Palos Hil ls 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hil ls 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-<312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus FuneraI Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus FuneraI Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus l a ido tuv ių 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 
DONAI.D A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 



DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. balandžio men. 3 d. 

x Kun. Viktoras Rimšelis, 
MIC. Marijonų vienuolijos pro
vincijolas, išvyko vienuolijos 
vizitacijos reikalais i Argentiną. 
Ten peržiūrės marijonų darbus 
ir planus, nustatys gaires toli
mesniems darbams J Chicagą 
grįš apie gegužės vidur j . 

x S c h m i d t P e r i o d i c a l s 
Vakarų Vokietijoj apsiima per
spausdinti senus ..Lituanus" 
numerius, o juos išplatinę ..Li
tuanus"" leidėjams Chicagoje 
grąžinti 10^ pajamų. Sako. kad 
užsakymų jau dabar turi. o 
pareklamavę tikisi jų dar dau
giau. Panašiomis sąlygomis 
„Lituanus*" jau 20 metų turi 
sutartį su Univ. Microfilms Ann 
Arbor. Mich. Tik čia „Lituanus" 
ne p e r s p a u s d i n a m a s , bet 
mikrofilmuojamas. Mikrofilmas 
užsako bibliotekos, kurios 
neturi vietos sandėliuoti per 36 
metus išėjusius 145 numerius. 

x B e r n a r d Sahlins, veiklus 
Chicagos teatrų darbuotojas ir 
Valstybinio jaunimo teatro 
Vilniuje konsultantas, kalbės 
apie dabartinę Lietuvos teatrų 
padėtį politinės permainos eigo
je. Paskaita bus šį penktadienį, 
balandžio 5 d., S vai. Ba'zeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. Po 
paskaitos vaišės. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t a , 
p r i d ė j o 20 dol. auką šie 
„Draugo" garbės prenumerato
riai, rėmėjai: adv. Laima ir 
Vacys Garbonkai. Burr Ridge, 
111.. dr . Šarūnas Lazdinis . 
Dayton. Ohio, dr. K Jablonskis. 
VVestchester. 111.. A n t a n a s 
Juknevičius. Miami Beach, Fla., 
Vladas Kulbokas. Gulfport, 
Fla.. Janina Petraitis. East 
Chicago. 111. Visiems tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Lietuvių Muzikos Šven
tės komitetas praneša, kad 
bilietus į visus šventės rengi
nius jau galima įsigyti Gifts 
I n t e r n a t i o n a l — Vaznelių 
prekyboje, 2501 W. 71 St., 
C h i c a g o , I L 60629, t e l . 
312-471-1424. 

x J A V LB Kultūros ta ry
bos t r a d i c i n ė premijų šven
tė įvyks gegužės 18 d. Jau
nimo centre. Vienuoliktą kar 
tą bus pagerbti išeivijos lau
reatai . Kokteiliai, akademi
ja, vakarienė. Prašome vietas 
rezervuoti pas I r e n ą Pol i -
kai t ienę iki gegužės 10 d. Tel . 
312-434-2243. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
264<» W. 63 St., Chicago, II 60629 

Tel. (1-312) 776-S162 
14300 S Bell Rd . Lockport, II 60441 

Tel. (~0ftl 301-486* 
Valando-. p<i>>a', susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
624" S. Kedzie Avenue 

( hicago. II 60629 

T e l . (1-312) 776-8700 
Darbi i v.il nu 

Sestad 9 v - ik. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 VV. f,9th Street 
Chicago, IL 60629 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 K. O g d e n Ave.. Ste 1H-2 
H i n s d a l e . II. 64)521 
Tel. (708)325-3157 

Valandom patfal susitarimą 

x A.a. Benet ta Luonas . Š\ 
Kazimiero vienuolijos nare 
metų amžiaus, mirė Sv. Krj 
žiaus ligoninėje balandžio 2 d 
Bus pašarvota balandžio 4 d., 
vakare bus perkelta j vienuo
lyno koplyčią, kur 7 vai vak. bus 
§» Mišios. Laidojama balandžio 
5 d., penktadieni. 10 vai Šv 
Kazimiero kapinėse vienuolijos 
sklype. A.a. velionė buvo lotynu 
ir anglų kalbų mokytoja vienuo
lijos aukštesnėje mokykloje, 
taip pat ji buvo vicedirektorė 
Marijos aukšt. mokykloje. 

x A. Birutis. Glen Ellyn. I!!.. 
„Draugo** garbės prenumerato 
rius. sporto veteranas, pratęs
damas prenumeratą atsiuntė ir 
30 dol. dienraščio palaikymui 
Nuoširdus ačiū. 

x Atsiuntė po 10 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: dr. 
E. Kaminskas. J. Pakulis, Ed-
vvardas Ziausys. Dalia Augūnas. 
Mikuckis ir Company, Joseph 
Pupius. A. Grajauskas, dr. J. 
Kindrat, Andrius ir Ona Mi
ronai, A. Rimas, A. Bura-
kauskas, A. Tonkūnas, E. Ven-
gianskas. F. Mataitis, G. Va
siliauskas. Labai ačiū. 

x Atsiuntė po 10 dol. už k a 
ledines korteles, kalendorių: T. 
Mae, Leontina Zaviskas. V. ir B. 
Ignas, Danguolė Smith, V. 
Aukštuolis, Tėvai Pranciškonai, 
Toronto. E. Skardis. R. Ne
munaitis, K. Avižienis, Zig
mantas Paulauskas . I rena 
Ančerys. Victor Nakas, dr. 
Joseph Skrinskas, R. Čepulis. 
Labai dėkojame. 

x Atsiuntė po 10 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: O 
Junkerienė, V. Pocius. D. V. Di-
kinis. Marilyn Jaselskis, An
tanas Matu l ion is . Joseph 
Lukas. Mindaugas Pračkaila. J. 
Rimkevičius, Stasė Skėrys, Bro
nius Baukys. Julius Jurėnas. 
Labai ačiū. 

x Ats iuntė p o 10 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Julius Jurėnas, Rūta, Kanada. 
P. Gaižutis. P. Bitleris, dr. Biru
tė Balčiūnas, P. Skilandžiūnas, 
Kazys Ulevičius. A. Bentnorius, 
P. Kruzickas. Jonas Švarcas. 
Tauginas. Roman Butkūnas, A. 
Kazaitis. V. Kutkus, Jonas Va
saris, Sally Vidžiūnas, Viktor 
Vaitkus, Michelevičius Pranas. 
Labai ačiū. 

x Ek ranas , liaudies dainų ir 
šokių ansamblis, balandžio 13 
d. koncer tuos Čikagoje. Kon 
certo metu bus galima įsigyti 
ansamblio juosteles (casettes). 
Nuo ba landž io 6 d. bilietus 
bus galima įsigyti Gifts Inter
nat ional prekyboje. 

(sk) 

x Filosof. Arūnas Sverdio-
las, Vilniuje leidžiamu A Ma 
ceinos raštų redaktorius, skai 
tys pa ska i t ą penktadienį , 
balandžio 5 d.. 7:30 v.v Jau
nimo centro kavinėje. I šią 
vakaronę visus kviečia San
tara-Šviesa. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje 10 sv. miltų. 
10 sv. cukraus. 6 sv. ryžių. 29 oz. 
dėže persikų. 4 sv. valg. druska, 
18 oz. riešutinis sviestas. 2 dež. 
džiovintų slyvų. 2 dėž. razinų, 
64 oz. aliejus. 1 dež. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos. 12 
oz. kakavos Pilna kaina — 
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS 
9525 South 79th Ave., Hicko-
ry Hills, 111. 60457, telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

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

(sk) 

x Kun. Mečis lovas Malins-
kis, , ,Pašaukė mane...", išvertė 
iš lenkų kalbos kun. Ričardas 
J a k u t i s . Tai p r i s i m i n i m a i 
draugo apie popiežių Joną 
Paulių II, išversti į lietuvių kal
bą ir išleisti Vilniuje „Poli
grafijos" firmos. Reikia perskai-
ty t i šią knygą ir ge r iau 
susipažinti su dabartinio popie
žiaus gyvenimu ir pašaukimu. 

x J o n o D a i n a u s k o , „Lie-

RcdaguOja J p .^, 

ŽVAIGŽDUTĖ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Medliagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

t u vos bei lietuvių krikštas ir 
1387-ji metai" išėjo iš spaudos 
ir pasiekė redakciją. Knyga 
išleista šiais metais, didelio for
mato, su dešimt iliustracijų, 352 
psl. Knygoje sudėti lotyniški ir 
lenkiški teks ta i , a u t o r i a u s 
interpretuojami. 

x Žurn. Bronius A u š r o t a s , 
Juno Beach, Fla., „Draugo" 
bendradarbis, Mikas Česas, 
Dovvners Grove, 111., Eduardas 
Olšauskas, Bervvyn. 111., Kostas 
Bružas. Homewood, 111., sol. 
Smaižienė, Hot Springs, Ark., 
„Draugo" garbės prenumerato
riai, rėmėjai, pratęsdami prenu
meratą, dienraštį parėmė 20 
dol. aukomis. Labai dėkojame. 

x Dr. Aldona L. B a l t c h -
G r a v r o k a s , Menanda. N.Y., 
Jurg is su žmona Janicka i , 
Carlsbard, Cal., nuolat iniai 
..Draugo*" rėmėjai , garbės 
p r e n u m e r a t o r i a i , p r a t ę sė 
prenumeratą su visa šimtine. 
Janickai dar pridėjo malonų 
prierašą: „Džiaugiamės turė
dami tokį puikų dienraštį išei
vijoje. Linkime sėkmės per visus 
199! metus"*. Labai dėkojame 
už aukas ir linkėjimus. 

x Juozas Mikulis, Westches-
te r , II!.. . .Draugo" garbės 
p r e n u m e r a t o r i u s , rėmėjas , 
lietuviškų organizacijų darbuo
tojas, pratęsdamas prenume
ratą, pridėjo ir 45 dol. lietuviško 
žodžio s t i p r i n i m u i . Labai 
dėkojame. 

x Ats iuntė po 10 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Aleksas Liutkus, V. Tomkus, V. 
Beržinskas. F. X. Skirmantas, 
Roma Biliūnas. Vladas Jo-
nantas. Jurgis Dumbrys, Helen 
Lekeatas , Z. Grybinas , Z. 
Butėnas . G. Karsokas , B. 
Kasperavičius, Paul Skardis, J. 
Gečas, K. Milkovai t i s , S. 
Žymantas. Albinas Ruigys, D. 
Ješmantas , K Uknevičienė, 
Valerija Jurkus, Joseph Mor
kūnas. Labai ačiū. 

x Reikia užpi ldyt „ income 
tax" , gaut vairutojo leidimą 
'd r iver ' s license), užpildyt 
anketas JAV pilietybei gauti? 
Kreipkitės į Edvardą Šumaną, 
tel. 708-246-8241. Atvažiuosiu 
pas jus j namus. 

(sk) 

x Bilietai \ Lietuvos Duk
terų balių, kuris įvyks gegužes 
4 d. J a u n i m o cent re , jau 
gaunami LDD nameliuose, 2735 
W. 71 St. kasdien 10 v.r. - 2 v. 
p.p. Tel. 312-925-3211. 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dv iejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
RE MAX REALTORS, Rimas 
Stankus , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk; 

x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis j Vyt. a r Genę Belec
kus, 540 A m b a s s a d o r Ct. 
Sunny Hills. F la . 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk' 
x G.T. INTERNATIONAL. 

INC. rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi
tikima ir persodinimą New 
Yorko bei Washingtono Aero
uostuose. Prašome kreiptis: 
G.T. I N T E R N A T I O N A L , 
INC., 9525 S. 79th A%e., 
Hickorv Hills, IL. Tel. «708) 
4307272. 

(sk) 

VELYKOS-

Nustebus ž.butė 
pakėlė tralvelę, 

Atmerkusi ::elynas 
savo ak -

Varpai sus.-, imbėję 
iš miege ją kelia — 

Kokia džia.jjsmo šventė? — 
Kas jai pasakys? 

Velykos, Velykos! 
Jau kėlėsi Kristus, 

Numiręs ant kryžiaus 
už žmones kaltus! 

Jo garbei žibutės 
ir širdys pražysta, 

O Jis beria žemei 
malonių turtus... 

M. K., 
Lietuva 

DIEVO MOTINA 

(Liaudies padavimas) 

Žemė iš džiaugsmo sudrebėjo, 
kada įdėjo apaštalai Dievo Moti
nos kūną į kapą, bet dangus tuo
jau atėmė jos kūną. tą brangiau
sią turtą. Angelai išėmė iš kapo 
ne mirusį, bet laikinai užmigu
sį Dievo Motinos kūną. Skrido 
Ji angelų nešama, kaip šviesi 
žvaigždė. Viešpats Jėzus stovėjo 
prie dangaus vartų ir laukė at-
skrendančios savo Motinos. Ka
da Ji priskrido prie dangaus 
vartų, tada Viešpats Jėzus pa
davė Jai ranką. Palengvėle įve
dė į dangų, pasveikino, pabučia
vo ir, aprodęs visą dangaus ka
ralystę, atidavė Ją savo Tėvui... 

Iš Dievo Motinos kapo kilo 
labai malonus kvapas. Kur Jos 
kūnas gulėjo, ten išaugo baltos 
lelijos. Baltuoja iš tolo krūmas 
baltų lelijų, o tarp lelijų suklau
pę balti angelai meldžiasi, o že
mė kartu su visais Dievo Moti
nos garbintojais be pertraukos 

gieda ir per amžius giedos: 
— Palaiminta švenčiausioji 

Mergelė Marija, Dievo Motina!.. 
(Pabaiga) 

LIETUVOS DABARTINĖ 
PADĖTIS 

Nuo kovo mėnesio Lietuvoje 
y r a labai sunku. Tarybų 
Sąjunga nenori duoti Lietuvai 
nepriklausomybę. Ilgą laiką 
neleido jai gauti reikalingų 
dalykų. Žmonės netur i ko 
valgyti ir fabrikams trūksta 
žaliavų. Mūsų dėdė rašė, kad 
labai daug pinigų reikia ati
duoti valdžiai Jis neturi iš ko 
darbininkams rnokėti algas. Bet 
jis sako, kad vis tiek nori 
Lietuvą ats tatyt i . Jie nori 
Lietuvoje padaryti biznius, kaip 
Amerikoje. Žmonėms yra labai 
sunku taip gyventi ir rusai 
mano. kad jiems atsibos. Tada 
lietuviai pasiduos. Mes turime 
jiems padėti ir mūsų valdžiai iš
tisai priminti apie Lietuvą. 

Rytis Dumbrys, 
K. Donelaičio lit. mokykla 

GALVOSŪKIO NR. 97 
ATSAKYMAS 

Tie du pinigėliai yra: 50 centų 
ir 5 centai <nike:is). Jeigu vienas 
nėra nikelis, ta; antras gali būti 
toks. 

GALVOSŪKIO NR.98 
ATSAKYMAS 

Neilgai truku.^ po Apreiškimo, 
Marijos pusseserė Elžbieta pa
gimdė sūnų. i-aip arkangelas 
Gabrielius buv<, pasakęs. Elž
bieta sake, kari sūnus vadinsis 
Jonas. Buvo staigmena gimi
nėms Tais laikais buvo papro
tys, kad berniukai buvo pavadi
nami tėvo ar senelio vardais. 
Zacharijaus šeimoje nebuvo nė 
vieno tokiu vardu. Giminės 

Kristus prisikėlė, išlaisvino žmoniją iš tamsybių, kada prisikels 
mūsų Tėvynė j šviesią ir laimingą ateitį? Jei Kristaus prašysime, 
t ikriausiai J i s mums padės. 

klausė Zacharijų, kuriuo vardu 
jis norėtų pavadinti sūnų. Za
charijus buvo nebylys, negalėjo 
kalbėti. Jam padavė kreidos ir 
lentutę, kad parašytų savo sū
naus vardą. Jis parašė: ,,Jo var
das bus Jonas". Tuo momentu 
jis atgavo kalbą. 

Visi buvo nustebinti, kad abu 
tėvai vienodai sutarė sūnų pa
vadinti Jonu. Archangelas Gab
rielius anksčiau pasirodęs Za
charijui, kol jis tebebuvo neby
lys, pasakė jam būsimo sūnaus 
vardą. 

GALVOSŪKIO NR. 99 
ATSAKYMAS 

Dabar žemės apvalumui įro
dyti nebėra problemos. Astro
nautai pakilę į erdves patys sa
vo akimis pamatė ir nufotogra
favo. Seniau buvo daugiau 
ginčų ir reikėjo konkrečių įrody
mų. 

Pirmas įrodymas. Stebint nuo 
mūsų akių tolstančius daiktus, 
jie išnyksta už horizonto. Žiūrė
dami į mėnulio užtemimą, ma
tysime, kad žemės šešėlis 
sudaro lanko formą — pusę aps
kritimo. Keliaudami iš Šiaurės 
ašigalio į pusiaują, stebėkime 
šiaurės žvaigždę. Pradžioje ji 
bus virš mūsų galvų, o toliau — 
jau horizonte. Jei keliaudami 
stebėsime žvaigždės 
pasikeitimus ir nubrėšime jos 
kelio liniją, gausime puslankį. 
Žemė sukdamosi erdvėje daro 
tuos pakeitimus. 

Seniau, kol nebuvo išrastas 
kompasas. Siaurės žvaigždė bu
vo svarbi bazė jūrininkystei. 

GALVOSŪKIO NR. 100 
ATSAKYMAS 

Šiandien rasa lenvai supran
tama ir išaiškinama. Seniau ji 
buvo gamtos fenomenas, apie ją 
buvo daug knygų prirašyta. 

Aristotelio laikais ir maždaug 
prieš 200 metų buvo manoma, 
kad rasa krenta iš debesų, pa 
našiai kaip lietus. Dabar mes 

žinome, kad ji nekrenta iš 
debesų, o seniau buvo klaidingų 
galvojimų. 

Kad suprastume, kas yra 
rasa. pirmiausia turime išsi
aiškinti mus apsupantį orą. Iš 
anksčiau jau žinote, kad oras 
savyje laiko tam tikrą garų kie
kį — drėgmės. Šiltas oras labiau 
prisotintas vandens garais, ne
gu šaltas. Kai šiltas oras susi
duria su šaltu paviršiumi, palie
ka dalį drėgmės ant šalto pavir
šiaus mažų lašelių pavidalu. Tai 
ir yra rasa . Temperatūrą šalto 
paviršiaus, prieš atsirandant 
rasai, sudaro pagrindą susidary
ti rasai. 

Kaip rasa pasidaro gamtoje? 
Kaip sakėme, pirmiausia turi 
būti šiltas drėgnas oras. Tas 
oras turi paliesti šaltą paviršių 
Rasa neatsiras an t gatvės, šali
gatvio, nes jie ilgiau palaiko sa
vyje saulės šilumą. Rasa atsiras 
an t žolės, medžių lapų, nes jie 
greičiau atvėsta. Jei labai šiltos 
naktys, rasos nematysime. Au
galai greičiau atvėsta po vidur
nakčio, prieš rytą, tada atsiran
da rasa. Medžių lapai turi savos 
drėgmės. Šaknys per stiebą mai
t ina lapus. Per lapų poras (sky
lutes) skystis garuoja. Vakare, 
orui atvėsus, dalis garų palieka 
lapų paviršiuje. Tam tikrose 
pasaulio vietose yra daug rasos. 
Juos (rasos lašelius) žmonės su
renka į t a m tikrus indus ir tą 
vandenį vartoja gyvuliams atsi
gerti. Rasa teikia grožį. Blizga 
mėnesienoje ir pirmiesiems sau
lės spinduliams pasirodžius. 

GALVOSŪKIS NR. 116 

Prieš daugel šimtų metų Indi
jos gyventojas Sisa išrado šach
matus ir išmokė jais žaisti vieną 
Indijos karalių — maharadžą 
Seramą, kuriam taip patiko tas 
žaidimas, kad jis pažadėjo Šisai 
duoti atlyginimą, kokio t ik jis 
pareikalaus. Sisa taip atsakė 
karaliui: „Šachmatų lenta turi 
64 langelius, tai prašau ant pir
mojo langelio man padėti vieną 

kviečių grūdą, ant antrojo lan
gelio — 2 grūdus, ant trečiojo — 
4, ant ketvirtojo — 8 ir t.t. iki 
paskutiniojo 64-tojo langelio. 
Tai ir bus man atlyginimas už 
išradimą". Karalius net supyko, 
manydamas, kad Sisa, reikalau
damas tokio menko atlyginimo, 
nori pasityčioti iš jo, tokio tur
tuolio, ir liepė savo sandėlių 
užvaidai išduoti kviečius. Bet 
kai užvaizdas pradėjo kviečius 
skaičiuoti (o skaičiavo jis gana 
ilgai), tai pasirodė, kad ne t ik 
karalius, bet visa Indija neturi 
tiek grūdų. Patikrinkite tai . 
Skaičiuodami turėkite galvoje, 
kad į kilogramą telpa 40,000 
grūdų. Sužinokite, kiek vagonu 
kviečių paprašė Sisa, jeigu į va
goną telpa po 10 tonų (10,000 
kg) grūdų. (10 taškų! 

AGALVOSŪKIS NR. 117 

Laivas yra jūroje su įleistu Į 
dugną inkaru. Viename laive 
šone yra pakabintos virvinės 
kopėčios, kurių pradžia 8 pėdos 
nuo vandens paviršiaus. Toje 
jūroje veikė potvyniai ir ato 
slūgiai. Kiekvieną valandą van
duo pakildavo po 8 inčius. Po 6 
valandų potvynio vanduo pakilo 
48 inčus. Apskaičiuokite, kiek 
per tą laiką virvinės kopėčios 
pakilo nuo vandens paviršiaus, 
arba kokiame aukštume virvi
nės kopėčios paliko nuo vandens 
paviršiaus po 6 valandų potvy 
nio. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 118 

Kodėl Kristaus kapo anga bu 
vo užrista dideliu akmeniu? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 119 

(Žiūrėk piešinį) 
Vikingas, atplaukęs laivu i 

Ameriką, išlipo į krantą. Čia 
buvo didelis miškas (džiunglės^ 
Jis nori išeiti iš džiunglių ir su
rasti vietinių gyventojų (indėnų) 
gyvenvietę. Padėkite jam suras
ti kelius, kad galėtų sėkminga: 
pasiekti indėnu kaimą. 

(5 taškai-

GALVOSŪKIS NR. 120 

(Žiūrėkite piešinį) 
Piešinyje nupieštas daiktas 

yra sukarpytas į 6 dalis ir tos 
dalys nelygiai sudėtos. Sukarpy 
kitę paveikslą pagal nupieštas 
linijas ir sudėkite dalis teis 
ingai, kad susidarytų toks vaiz 
das. kuris buvo prieš sukarpant 
tą paveikslą. Šis vaizdas tun 
šiek tiek ryšio su Velykomis. Už 
darbą gausite (5 taškus). 




