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Stengiamasi supjudyti 
Parlamentą 

ir visą l ietuvių tautą 
Vilnius . — Čia leidžiamas sa

vai trašt is „Forumas" kovo 4 d. 
numeryje aprašė, kaip buvo 
p a s i r u o š t a saus io 13-ajai 
n u v e r s t i t e i s ė t a i Lie tuvos 
vyriausybei. (Pradžia vakar 
dienos laidoje.) Žurnalistas A. 
Lekavičius toliau kalbėjosi su 
vyresniuoju žvalgybos KGB 
kar in inku „Petru Jonaičiu". 

Iškilo klausimas, ką tuo me
tu galėjo ar negalėjo daryti 
Lietuvos specialios paskirties 
tarnybos. Tuo klausimu buvo 
pasakyta: 

— Profesionalus valstybės 
saugumo departamentas (VSD) 
būtų galėjęs jei ne neutralizuoti, 
tai bent sušvelninti konfliktą. 
Deja, Lietuvos specialioms tar
nyboms profesionalumo pritrū
ko. Saugumo departamentas jo
kių konkrečių darbų neatliko, 
nekalbant jau apie strateginius 
dalykus. Nedirbo net kasdieni
nio operatyvinio darbo. Dar ba
landžio mėnesį buvęs KGB 
kontržvalgybos majoras (inter
viu su juo išspausdintas „Foru
me", 1990 m. Nr . 11), įgaliotas 
38 išėjusių iš KGB grupės „Už 
N e p r i k l a u s o m ą L i e t u v ą " 
karininkų, susitiko su Lietuvos 
Respublikos Saugumo departa
mento vadovais M. Laurinkum 
bei D. Arlausku. Juos įspėjo 
apie artėjančias akcijas Lietuvo
je, siūlė konkrečią pagalbą — 
at l ikt i preventy vinį darbą t a rp 
karininkijos, pietryčių Lietuvos 
lyderių, KGB bei „Jedinstvo", 
kur buvę profesionalai „išsaugo
jo" nemažai agentų. Pagalbos 
buvo atsisakyta. Mano žiniomis, 
ir po to departamento vadovybė 
blokavo visus VSD darbuotojų 
mėginimus imtis konkrečių 
veiksmų. Net ir dabar, ka i 
tarybinės armijos karininkai 
nepatenkinti savo vadais, ka i 
KGB gretose suirutė —jie nesi
ima jokių veiksmų. Vietoj to , 
rezga intrigas prieš parlamentą. 

P a t y r i m o s toka 
Pašnekovas mano, kad Vi

daus Saugumo departamentas 
buvo neveiklus dėl to, kad buvo: 

— Pirmiausia — profesionalu
mo stoka. Tarp departamento 
darbuotojų, dirbusių KGB. nėra 
nė vieno l ab i au pa ty rus io 
žvalgybininko arba kontržval
gybininko. Dauguma dabarti
nių VSD darbuotojų dirbo tar
dytojais arba vadinamojoje , ,Z" 
tarnyboje (idealoginė kontrolė), 
arba, kitaip sakant, nieko nevei
kė. Pats D. Arlauskas ilgą laiką 
KGB dirbo ryšių inžinieriumi ir 
t a r p darbuoto jų n e t u r ė j o 
didesnio autoriteto. Tuo tarpu 
t ikr iems profesionalams buvo 
atsakyta... Neigiamos įtakos tu
rėjo tai , kad grupė buvusių 
KGB darbuotojų siekdami kar
jeros apgavo M. Laurinkų. Šis 

A t r a d o skeletą 

J e r u z a l ė . (AP) — Statybinin
kai rado prancūzų kareivio liku
čius, kuris mirė kovodamas Na
poleono armijoje beveik prieš du 
šimtus metų Šventojoje žemėje. 
Skeletas buvo rastas praėju
sią savaitę prie Viduržemio jū
ros, Acre mieste, 78 mylios už 
Jeruzalės. Darbininkai, kasda
mi žemę, atrado kaukolę iš to 
meto, kai Napoleonui nepasise
kė paimti Acre miesto 1799 m., 
ta ip nustatė Izrealio Archyvų 
skyrius. 

neturėjo alternatyvios infor
macijos apie KGB viduje vyks
tančius procesus. Beveik niekas 
iš dabartinio VSD neturi prak
t ikos dirbti agresyvioje aplinko
je , pogrindyje, kai kitos šalies 
spec. tarnyba praktiškai kon
troliuoja situaciją ir aktyviai 
priešinasi. Iki šiol dar nepareng
t a depa r t amen to veiklos 
ju r id inė bazė. 

Kodėl perversmas 
nepavyko? 

Viena priežasčių — KGB, rem
damasi daugiausia agentūros iš 
„Jedins tvo" bei LKP (TSKP), 
turėjo t ik vienpusę informaciją. 
Buvo manoma, kad užteks pirš
t u pajudinti ir „Landsbergio re
ž imas" subyrės. Tuo buvo su
k la id in ta ir armija. 

J i s taip pat sako, kad tautinio 
komiteto, nors buvo skelbta, ne
buvo. Jį planavo sukurti paė
mus valdžią. Tada palaipsniui jo 
nar ia i s būtų tapę nemažą auto
r i t e t ą visuomenėje turintys 
žmonės, daugiausia lietuviai. 
Žinoma, iš KGB agentūros tar
po. 

Ar galima laukti naujo krau
jo praliejimo, atsakė: 

— Manau, kad ne. Po pralai
mėjimo KGB keičia taktiką. Da
b a r bus stengiamasi tarpusavy
je supjudyti parlamentą bei visą 
l ietuvių tautą. Tam bus panau
dotos į varios priemonės, pavyz
džiui, gali būti viešai paskelbta 
KGB agentūra. Be abejo, suži
nosime tik tų informatorių bei 
agentų pavardes, kurie jau nu
t r aukė santykius su KGB. 0 jų, 
pat ikėki t , buvo nemažai. Netgi 
t a r p rezistentų. Tarp KGB 
agentų yra ir labai aukštus pos
t u s užimančių žmonių. Kai ku
rie jų net iki šiol teikia informa
ciją čekistams. 

Aš nenoriu pervertinti specia
liųjų tarnybų veiklos, tačiau 
efektyvus Saugumo departa
mento darbas galėtų užkirsti 
kelią šioms ir ne tik šioms pro
vokacijoms. Trapiai mūsų Ne
priklausomybei apginti tokios 
institucijos būtinos. Bet jos pri
valo tapti profesionaliomis. 

Skaitytojai patys gali dabar 
susidaryti vaizdą, kokiose aplin
kybėse turi dribti Lietuvos vy
r iausybė šiuo metu. 

j E * * ^ 

Kurdų pabėgėliai iš Irako bando peržengt, 
pasilikti Turkijoje. 

.-kijos sieną, bet turkų sargybiniai jiems neleidžia 

Sovietų kareiviai okupavo 
dar vieną pastatą 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Patriarchali Mstyslav I, 
Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios vado
vas, lankėsi Kijeve ir kitose vietose 
bei tarėsi ir su vyriausybės atstovais, 
pranešė jo įstaiga South Bound 
Brook, N.J. 

Vilnius. Balandžio 9. — 
„Amerikos balsas" per savo 
radijo laidą pranešė, kad šian
dien rytą Sovietų kariuomenės 
daliniai užėmė dar vieną pa
statą Vilniuje. Tas pastatas, 
kuris priklausė žmonių organi
zacijai, kuri rėmė Raudonąją 
armiją ir laivyną, buvo per
duotas Lietuvos vyriausybei. 
Lietuvos pareigūnai mano, jog 
tai gali būti konservatyviųjų 
Komunistų partijos ir kariuo
menės kai kurių asmenų noras 
pakenkti būsimosioms dery
boms tarp Vilniaus ir Maskvos. 

Lietuvos aukščiausiosios Ta
rybos Informacijos b iuras 
pranešė, jog Sovietų kareiviai, 
persirengę maskavimosi rūbais 
ir neperšaunamomis liemenė
mis, okupavo šoferių mokyklą 
Plytinės gatvėje Vilniuje. Jiems 
vadovavo Sovietų kariuomenės 
majoras, kuris atsisakė pasisa
kyti pavardę ir parodyti doku
mentus. Algimantas Norvilas, 
kuris yra deputatas ir Sporto or
ganizacijos „Vytis" generalinis 
direktorius ir kuris vadovauja 
tai šoferių mokyklai, griežtai 
protestavo kareiviams, bet buvo 
grasinamas ginklu ir nuvytas 
šalin. Mokyklos darbininkai 
taip pat turėjo pasitraukti ir 
šiuo metu pastatas yra Sovietų 
kareivių okupuotas. 

Provokacijos 
Lietuvos Aukščiausiosios Ta

rybos prezidentas Vytautas 

Ministeris laimėjo 
Uraną, Albanija. — Albanijos 

komunistas ministeris pirmi
ninkas Fatos Nano sekmadienį 
išsilaikė rinkimuose į Albanijos 
Parlamentą daugel partijų rin
kimuose, kurių ten nėra buvę 
50 metų. Tai buvo j au antrieji 
rinkimai ir min. pirmininkas 
gavo 54% balsų. Jo oponentas 
Si kr a t Nesturi, Demokratų par
tijos kandidatas, surinko 45% 
balsų. Albanijos Darbo partija 
buvusioji Komunistų partija, 
pirmuoju balsavimu laimėjo 162 
vietas iš 250 Parlamento vietų. 
Tačiau komunistas prezidentas 
Ramiz Alia ir Užsienio reikalų 
ministeris M. Kapllani prarado 
savo vietas, kai į jų vietą alba
nai išrinko demokratų kandi
datus. 

Landsbergis pareiškė, jog bus 
galima greit ^žinoti šios pro
vokacijos rimtumą bei apimtį, 
kaip į tai reaguos Sovietų vy
riausybė. Jc : nebus tuoj pat 
įsakyta iš Maskvos kareiviams 
pasitraukti, tai būsią laikoma 
jog prasidėjo nauji provokacijos 
veiksmai prieš Lietuvą. Tai gali 
būti ryšium su suplanuota So
vietų Sąjungos prezidento Mi
chailo Gorbačiovo kelione i 
Japoniją, nes kai jis išvyksta ar
ba nėra painformuotas, dažnai 
įvyksta nemalonūs dalykai. 

Agresijos ak tas 
Kita versija galinti būti, tai 

Komunistų partijos griežtojo 
sparno ir kariuomenės pareigū
nų noras pakenkti, kad neprasi
dėtų derybos tarp Sovietų Są
jungos ir Lietuvos. Todėl gali 
būti, jog Sovietų politinė vado
vybė yra apeinama arba pati va
dovybė veidmainiauja. Lietuvos 
požvilgiu tai yra naujas Sovie
tų karines agresijos aktas, 
pasakė Landsbergis. 

Lietuvos valstybinės derybų 
delegacijo,- narys, kuris yra ir 
Lietuvos Respublikos Saugumo 
departamento direktorius, Aud
rius Butkevičius, pasakė, jog tai 
yra prieš priimtus Maskvoje 
balandžio 4 d. protokolo princi
pus. 

Amerika teikia pagalbą 
kurdams 

Siūloma įsteigti j ų provinci ją 

_ Jungtinės Tau tos siunčia 
1,400 savo taikos dalinių Karei
vių prižiūrėti paliaubų vykdy
mą Persu įlankos srityje, kai 
Irakas su t <o vykdyti Saugumo 
tarybos nutartas sąlygas. 

— Houstone prez. Bushas 
spaudos V nferencijoje pareiškė, 
jog jis ne^uvedžiojo Irako su
kilėlių ir r.;ekada nepasakė, kad 
Amerika ~ ulės savo karinėmis 
pajėgorr - Jkilėliams, kurie pa
siryžo nuversti Husseiną. 

— Gen H. Norman Schwarz-
kopf, sąjungininkų karo vadas 
Persų įlankoje, nutarė pasi
traukti iš aktyvios tarnybos, 
kaip ?^° , ,Newsweek" 
savaitrašti. 

— Vakarų E u r o p o s šešios 
valstvbė:- skaitant ir Vokietiją, 
nuo sekmadienio vidurnakčio 
nebereiKalauja Lenkijos 
piliečiams vizų, keliaujantiems 
į tuos kraštus. 

— Gruzijos Respublikos Par
lamentas, remdamasis neseniai 
pravesto referendumo duomeni
mis, kai respublikos gyventojai 
98% pasisakė už atsiskyrimą 
nuo Sovietų Sąjungos, paskelbė 
savo nepriklausomybe. Lietuva 
yra pirmoji, kuri paskelbė atsta
tanti savo nepriklausomybę. 

— New Yorke esanti Pasau
lio Žydų Kongreso organizacija 
ragina Sirijos vyriausybę 
išduoti nacių karo meto aukštą 
pareigūną Alois Brunner, kuris 
kaltinamas daugelio žydų žmo
nių nužudymu. J is buvo Adolfo 
Eichmano padėjėjas deportuo
jant žydus į mirties stovyklas. 
Prancūzijoje gyvenąs nacių ieš
kotojas Serge Klarsfeld sako 
žinąs ir vietą, kur Brunner šiuo 
metu gyvena. 

— Chicagoje mirė garsioji 
choreografė, buvusi daugel me
tų prima balerina, Ruth Page, 
sulaukusi 92 metų amžiaus. Jos 
studijoje mokėsi ir daug lietu
vaičių. 

— Amerika vis mažina savo 
dalinius Saudi Arabijoje, tūks
tančius kareivių grąžindama 
namo. Laivyno pajėgos iš 90,000 
karių jau sumažintos iki 40,000, 
kurios dar tebėra Persų įlan
koje. 

— Miunchene buvo areštuo
ta dvylika neonacių, kurie pra
dėjo nešioti nacių simbolius. Vo
kietijoje tai yra uždrausta. Pra
nešama, kad Bavarijoje yra su
siorganizavusi neonacių grupė, 
kuri save vadina revizionistais. 

— Olandijos vyriausybė pa
reikalavo išduoti Antrojo Pasau
linio karo nacių bendradarbį, 
kuris Kanadoje gyvena jau 30 
metų, kai tik bus ratifikuota 
abiejų kraštų pasirašyta tokių 
karo nusikaltėlių išdavimo su
tartis. Jacob Luitjens, kuriam 
jau 71 m. amžiaus, buvo botani
kos profesoriumi Britų Kolum
bijos universitete Vancouveryje. 

— Chicagoje išeinančiame 
„Sentinel" laikraštyje laiškų 
skyriuje dar yra ir tokių laiškų, 
kurie sulygina Lincolną su Gor
bačiovu, kad išgelbėtų uniją. 

— I rake per praėjusias 10 
dienų buvo sušaudyta 4,000 ši
itų civilių žmonių, praneša Ira
no žinių agentūra 

Turki ja . — Iš čia trys žinių 
agentūros praneša, jog ameri
kiečių prekių pervežimo lėktu
vai praėjusį skemadienį pradėjo 
parašiutais išmesti kurdų pabė
gėliams, kurie yra kalnuose ne
toli Turkijos sienos, maisto, 
geriamo vandens ir pirmosios 
pagalbos reikmenų. 

Amerikos karo bazė Turkijo
je pranešė, jog aštuoni lėktuvai, 
kurie buvo prikrauti maisto to
nomis, išmetė tai kurdų pabė
gėliams, kurie yra abiejose Ira-
ko-Turkijos sienos pusėse. Bri
tų, prancūzų ir vokiečių lėktu
vai taip pat turėjo atvežti j iems 
savo pagalbos davinius, ypač pa
grindinių vaistų piliulėse. Tur
kijos „Anatolia" žinių agentū
ra pranešė, jog amerikiečiai pa
rašiutais nuleido 36 tonas būti
niausių gėrybių. Daugelį kurdų 
kalnuotose vietose negalima ki
taip pasiekti, kaip t ik parašiu
tais. Milijonas kurdų paliko sa
vo namus šiaurės Irake ir pra
šosi priimami į Iraną ir į Tur
kiją. 

Du milijonai pabėgė l ių 
Tuo pačiu metu Iranas uždarė 

savo sienas, kai pas juos perėjo 
maždaug 750,000 kurdų, nes jie 
nebegali jiems padėti. Vyriau
sybė pranešė, kad daugiau ne
bepriims kurdų pabėgėlių. Maž
daug du milijonai žmonių yra 
pabėgę iš savo gyvenamųjų vie
tų Irake. Su kurdais bėga ir pa
tys irakiečiai, bijodami savo pre
zidento ištikimosios gvardiečių 
kariuomenės žudymų. 

Turkijoje lankėsi JAV Valsty
bės departamento sekretorius 

James Bakeris, kuris įspėjo Ira
ką netrukdyti lėktuvams prista
tyti kurdams maisto. Tačiau j is 
nepasakė, kas būtų daroma, jei 
būtų sulaikyti lėktuvai su mais
tu ir vaistais. Bakeris viešai 
paragino Turkijos prezidentą 
Ozalą priimti pabėgėlius, ir Tur
kijos prezidentas sutiko, bet vė
liau, sužinojęs, kad jų yra ne 
dešimtys tūkstančių, bet šimtai 
tūkstančių, pasakė, kad tai j au 
t a rp tau t inė problema ir Turki
ja viena nebepajėgs pasirūpinti 
jų apgyvendinimo sąlygomis. 

G e n o c i d o p a d ė t i s 
Vėliau Turkijos prez. Ozalas, 

pasikalbėjime su amerikiečių 
televizijos žurnalistais, pasiūlė, 
kad Jungt inės Tautos šiaurinį 
Iraką paverstų tik kurdų gyve
nama vieta ir kad sąjungininkai 
turė tų spausti Irako prez. Hus
seiną su tuo sutikti. Sekr. Bake
ris aplankė kurdų stovyklą tur-
kijoje prie Irako sienos. „Anato
l ia" žinių agentūra paskelbė, 
jog tu rkų kareiviai apšaudė 
kurdų vilkstinę, kurie norėjo 
pe re i t į i Turk i ją ir vieną 
sužeidė. Raudonojo Kryžiaus 
Tarptautinių reikalų komitetas 
pareiškė, kad kurdų padėtis 
Irake yra aliarmuojanti, nes 
vyksta t ikras genocidas. Nors 
Irako vyriausybė sakosi laimė
jusi kovą su savo partizanais, 
tačiau kurdų atstovai sako. kad 
I rakas dar nėra laimėjęs ir kur
dų pasipriešinimo nepalaužė. 

Teherano radijas nusakė šiur
pius vaizdus, kaip miršta vaiku
čiai motinų rankose nuo šalčio, 
bado ir ligų. 

Sovietai turistam duos 
daugiau rublių 

Maskva . — Balandžio 4. -
Sovietų Sąjunga sumažino tu
ristams savo rublio vertę dau
giau kaip 75%, kad galėtų nu
stelbti juodąją rinką Vakarų pi
nigams tuo metu, kai jų ekono
mija artėja prie sugriuvimo, 
rašo Reuterio žinios. 

Tuo pačiu metu Sovietų žinių 
tarnybos skelbia, jog Gorbačiovo 
vyriausybė sutiko angliaka
siams padidinti atlyginimus 
dvigubai per dvejus metus, bet 
angliakasiai turi padidinti ang
lių produkciją. 

Oficialus Sovietų valstybinis 
bankas — Gosbank pranešė, kad 
bus galima pasinaudoti laisvo
jo verslo pinigų iškeitimo san
tykiu turistams, užsieniečiams, 
gyvenantiems Sovietų Sąjun
goje, ir Sovietų piliečiams, ke
liaujantiems į užsienį. Kainos 
bus pritaikomos kelis kartus sa
vaitėje pagal kasdien svyruojan
čią psaulinę valiutų vertę. Pa
grindinė iškeitimo vertė bus 
27.6 rubliai už dolerį, beveik tas 
pats, kas yra juodojoje rinkoje. 

Teorija i r p r a k t i k a 
Šiuo metu yra nustatyti keli 

rublio pakeit imo santykiai , 
kuris nėra laisvai keičiamas į 
tarptautines valiutas ir tebepri
klauso nuo transakcijos pobū
džio. Tačiau chaosinė Sovietų fi
nansinė sistema yra faktas, ka
dangi oficialus pakeitimo santy
kis lieka tas pats — 0.58 rublio 
už dolerį, tai yra 47 kar tus ma
žiau už turistinį santykį. Teori
joje turistinis santykis užsienie
čiams turistams ir užsienio gy
ventojams reiškia nelauktą pa
sisekimą. Praktikoje tačiau vi

si patarnavimai užsieniečiams 
yra įkainuoti dolerio verte ir 
užsieniečiai nedaug ką gali nu
sipirkti už rublius. 

P e r d a u g p in igu r inko je 
Naujasis santykis, atrodo, tu

rėtų turėti draudžiamąjį pobūdį 
Sovietų piliečiams keliauti į 
užsienį laisvai. Kadangi mėne
sinis vidutinis at lyginimas yra 
maždaug 270 rublių, tai papras
tas Sovietų pilietis turėtų paklo
ti visų metų uždarbį, kad galėtų 
įsigyti valstybiniame banke 100 
dolerių. Tačiau turist inis keiti
mo santykis negalioja Vakarų 
prekybiniam santykiui , kur is 
yra 1.76 rubliai už dolerį ir nau
dojamas prekybinėse transakci
jose. 

Rublio perkamoji galia šiuo 
metu yra ypač sumažėjusi, kai 
valstybinis bankas prispausdino 
daug rublių, kad padengtų biu
džeto deficitą. Bet šią savaitę 
Sovietų F inansų minis te r i s 
Vladimiras Orlovas įspėjo, jeg 
įvyks ..finansinė katastrofa", jei 
nebus imtasi priemonių sukon
troliuoti pinigų cirkuliaciją, 
ypač spaudinimą naujų pinigų. 

K A L E N D O R I U S 

B a l a n d ž i o 10 d.: Apolonijus, 
Agna, Margar i ta , Mintautas . 

B a l a n d ž i o 11d . : Leonas Di
dysis, Daugailė, Gema, Vykin
tas . 

O R A S C H I C A G O J E 

Saulė teka 6:21, leidžiasi 7:24. 
Temperatūra dieną 47 L, nak

tį 32 1. 
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CHICAGOS SKAUTININKIŲ 
DRAUGOVĖS VEIKLA 

Sva r s t ėme veiklos p l anus 

Kovo 12 dieną, nors „dangus 
maišydamasis su žeme" gatves 
padengė kelių inčų sniego 
sluoksniu, Chicagos skautinin
kių draugoves narės, brisdamos 
per pusnis, skubėjo sueigon. 

Atėjusias pasitikdama šios su
eigos seimininkė sesė A. Likan-
derienė džiaugėsi, kad esame 
ryžtingos ir nepabūgome šiur
paus oro. Apšilusios, pasidalinu
sios kasdieniniais įspūdžiais ir 
pasidžiaugusios į aukštuosius 
mokslus bekopiančiais vaikai-
čiais^susikaupėm rimtiems veik
los svarstymams. 

Draugininke s. Aldona Palu-
kaitienė iškėlė gyvybinį reika
lą nede l s i an t organizuot i 
„S.O.S." pagalbą našlaičiams 
Lietuvoje. Buvome raginamos 
aukoti drabužėlius, paklodes, 
antklodėles, žaislus, knygeles, 
spalvavimui priemones ir kt. 

Aptarta su Lietuvos Skaučių 
Seserijos vadovėmis susitikimo 
sueiga. 

Chicagoje rengiamos Muzikos 
savaitės ir Dainų šventės proga 
sulauksime svečių iš kitų vieto
vių. Jų tarpe bus nemažai skau
tiškos šeimos narių. Ta proga 
gegužės 25 d. numatomas priė
mimas iš tolimesnių vietų at
vykstantiems skautininkams, 
-ėms. Priėmimas bus Jaunimo 
centro maž. salėje 9-12 vai. ry
to. 

Apsvarsčius visus planus, sve
tingos šeimininkės buvome ma
loniai pavaišintos. 

Susi t ik imas su viešniomis 
iš Lietuvos 

Kovo 21 dieną uniformuotos 
rinkomės Chicagos skautinin
kių draugovės draugininkės s. 
A. Pa lukai t ienės namuose. 
Veidai švietė šypsenomis, o 
širdyse meilė skautijai ir sesėms 
— Lietuvos Skaučių Seserijos 
vyriausiai skautininkei s. Ali
nai Dvoreckienei ir Seserijos 
garbės gynėjai fil. s. Kolettai 
Jurskienei. Sueigoje dalyvavo 
18 skautininkių, jų tarpe trys 
buvusios LSS vyriausios skau-
tininkės — vs Malvina Jonikie
nė, vs Irena Kerelienė ir vs 
Danutė Eidukienė. 

Draugininke Aldona, supažin
dinusi su brangiomis viešnio
mis, pakvietė visas prie gardžių 
pietų stalo. Vaišių mecenatė 
buvo s. Nina Grigaliūnienė-No-
rienė. 

Pasivaiš inus , draugininke 
viešnioms apibūdino kiekvieną 
sueigoje dalyvavusią sese, jos 
darbus ir nuopelnus lietuviškai 
skautybei ir skautijai. 

Lietuvos Vyriausia skautinin
ke vaizdžiai papasakojo apie da
bartinę Lietuvos Skautų organi
zacijos padėtį ir veiklą. Pasako
jo, kaip skautai, norėdami pri
sidėti prie skaudžiųjų sausio 13 
d. įvykių, budėjo per naktį prie 
pašarvotų Kruvinojo sekmadie
nio aukų. Kalbėdama apie įvai
rius trūkumus, Vyriausia skau
tininke pasiguodė, kad įžodį da
vusiems skautams, neturėdami 
kaklaraiščių, užrišo austas juos
teles. Prašė padėti Lietuvos 
skautams žiniomis, patyrimais, 
skautavimo priemonėm. 

Viešnių pasakojimų buvome 
jautriai paveiktos. Atsisveiki
nant, draugininke viešnioms 
įteikė draugovės, o taip pat šioje 
sueigoje dalyvavusių sesių, pini
gines dovanėles Lietuvos Skau
čių Seserijai. Šiltai atsisveikin
damos nesakėme sudieu, bet — 
iki pasimatymo Laisvoje Lietu
voje! a. b . 

Chic LSS nar ia i (dalis) Kaziuko mugėje rik jasi prie savo paviljono. 
Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
STUDIJŲ DIENOS 

geras ASS Studijų dienos šiais 
metais vyks rugpjūčio 23-25 die
nomis Christ ian Brothers La 
Salle Manor, Plano, Illinois 
(maždaug 50 mylių į pietvaka 
rius nuo Chicagos, netoli Auro
ros). 

La Salle Manor yra gražioje 
gamtoje pr ie ežerėlio; yra 
maudymosi baseinas, teniso ir 
k r e p š i n i o a i k š t e l ė s , s ta lo 
tenisas, laužavietė ir t.t. Susi
r ink imams yra kelios salės, 
v ideo a p a r a t a i , ž id in ia i . 
Nakvynės — švarūs privatūs 
kambar ia i su patalyne, rankš-

Skautininkų suvažiavime, Chicagoje, p raneš imų susidomėję klausosi 
praėjusios kadencijos rajonų vadeivos. Iš k.: Narcizas R a m a n a u s k a s — 
Australijos raj., Albinas Sekas — Ramiojo vandenyno raj., Bronius N a r a s — 
Atlanto raj. ir Aldona Baltakienė — K a n a d o s raj. 

Nuotr. A n t . J a r ū n o 
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luosčiu, muilu. Maistas 
ir skanus. 

Studijų dienas ruošia ASS 
vadija, kuri įgakujo fil. Leoną 
Maskaliūną sudaryti Studijų 
dienų rengimo komitetą. Komi-
tetan buvo pakviesti ir sutiko 
daivvauti: kun. fil. J. Vaišnys, 
SJ, fil. R. Griškeiis, fil. V. Kir-
velaitis, fil. A. Vitaitė, t.n. T. 
Rudaitytė ir seni J Variakojis. 
Programa ir kaina bus paskelb
tos „Skautybės kelyje". Jau 
dabar rezervuokime rugpjūčio 
23-25 d ienas ASS Studijų 
dienoms! Tikimės gausaus daly
vavimo iš JAV ir Kanados ASS 
skyrių. 

DOVANA LIETUVOS 
SKAUTAMS 

Žinomas jaunimo rašinių kon
kursų ir įvairiu kitų projektų 
mecenatas ir rėmėjas ps. prela
tas dr. Juozas Prunskis sumo
kėjo 1991 m. ..Skauto aido" 
prenumeratą 15-kai skautiškų 
vienetų, veikiančių atsikū
rusioje Lietuvos Respublikoje. 
Pirmieji šių metų „Skautų 
a ido" numeriai minėtiems 
vienetams jau išsiųsti. 

New Yorke 

New Yorko skautai,-tės, vyr. 
skautės židinietės ir skautams 
remti komitetas Kaziuko mugę 
suruošė kovo 3 Kul tūros 
Židinyje. 

Mugė pradėta šv. Mišiomis. 
Mišioms paruoštas stalas buvo 
papuoštas Vilniaus verbomis ir 
geltonai žydinčių medelių šako
mis, o stalo šonuose stovėjo 
skautai, laikydami savo vėlia
vas. Sienoje kalbėjo didelis šv. 
Kazimiero paveikslas. Mišias 
aukojo skautų kapelionas, 
vienuolyno viršininkas kun. 
Antanas Prakapas, OFM. Jis ir 
pamokslą apie šv. Kazimierą 
pasakė. Mišiose patarnavo uni
formuoti skau ta i : L inas 
Černiauskas ir Darius Penikas. 
Mišių skaitymus skaitė Gailutė 
Kligytė, Vidas Marijošius, To

mas Matusaitis ir Gina Jan
kauskai tė . Aukas atnešė: Lina 
Matusa i ty t ė , Rasa Kligytė , 
Kris t ina Matusaitytė, Jonas 
Jankauskas ir Lina Eitmanaitė. 
Atneštų aukų prasmę paaiškino 
Da iva Tr inka i tė . Dovanos: 
Knyga „Lietuviškoji Skautija", 
Baltoji lelija — šv. Kazimiero, 
s k a u t ų globėjo, s imbol is . 
Lietuvos žemės saujelė. Vanduo, 
vynas ir duona — mūsų gerojo 
Tėvo žemiškos dovanos. 

Mišių metu visi bendra i 
giedojo. 

Mišias baigus, įžodį davė Nina 
Jankauskaitė. Įžodį praveda v.s. 
Lillė Miiukienė. 

Trumpą mugės atidarymo žo
dį tarusi , v.s. Lilė Miiukienė 
pakvietė Kazį Jurkūną perkirp
ti taut inių spalvų kaspiną. 

Atsilankę apspito salės pa
kraščiuose išrikiuotus stalus, 

Chicagos skautininkių draugovės sueigoje su viešniomis iš Lietuvos. Iš k.: I eil. — B. VindaŠienė, 
A. Likanderienė, J Paulauskienė, Ir Kerelienė, N. Balzarienė, A Ramanauskienė. II eil. — H. 
Moliejienė, viešnia — Lietuvos Skaučių seserijos Garbės gynėja K. Jurskienė, D. Eidukienė, Br. 
Variakojienė. M Jonikienė. M. Rockuviene. viešnia — Lietuvos Skaučių Seserijos vyriausia 
skautininke A Dvoreckienė, Z. Juškevičienė, Gr. Meiluvienė ir N. Grigaiįūnienė-Norris. 

Nuotr A. Palukaitienės 

SKAUTIŠKI JVYKIAI 

Chicagoje 

Gegužės 25 d- — Iš įvairių 
vietovių į Muzikos šventę atvy
kusių skautijos narių priėmi
mas (9-12 vai. ryto) Jaunimo 
centro maž. salėje. Organizuoja 
Chicagos skautininkių draugo
vė. 

Spa l io 11-12 d. -
Akademinio Skautų sąjūdžio 
metinė šventė — sueiga Jau
nimo centre ir pokylis Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejaus 
„Gintaro" salėje. 

Spalio 26 d. — „Puota jūros 
dugne" — jūrų skautų,-čių me
tinis renginys Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Spalio 27 d. - Fil. Br. Kvik
lio paminėjimas — akademija 
Jaunimo centro didž. salėje. 
Ruošia ASS. 

Clevelande 

Balandžio 21 d. — Šv. Jurgio 
dienos iškilminga sueiga. 

Birželio 3 d. — Veiklos metų 
iškilminga sueiga. 

Šioje stovyklavietėje rugpjūčio 17-24 dienomis vyks vadovų,-ių „Miško ženklo" 
— Gihvellio kursai. 

ant kurių buvo išdėstyta įvairūs 
gintaro, medžio ir odos tauto
dailės dirbiniai, audiniai, lėlės, 
tautinės tematikos marškinėliai 
ir kiti panašūs daiktai. Iš
radingi skautai prekiavo savo 
pagamintomis spurgomis, 
žaibišku greičiu pristatinėjo jų 
„ t e l eg ramomis" užsaky tas 
gėles, žvejojo laimės šulinyje, 
norintiems sužinoti savo ateitį 
jie ją išpranašavo. Su stalų savi
ninkais ir jų „prekėmis" supa
žindino s. Vida Jankauskienė. 

Dail. Marija Žukauskienė 
demonstravo margučių dažymo 
meną. Norį galėjo to meno ir 
pasimokyti. 

Apatinėje salėje buvo stipri-
namasi skaniais, skaučių paga
mintais, valgiais. Ypač buvo 
gausus „saldusis" stalas, kuris 
linko nuo puošniai pagamintų 
tortų ir kitų skanumynų! 

Veikė gausi loterija, pradžiu
g inus i keletą la imingųjų. 
Loteriją sumaniai pravedė Vida 
Jankauskienė. 

I mugę atsilankė daug daly
viu, p . palys 

„Darbininkas" 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 
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nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjus. 

DRAUGO prenumerata mokama Ii anksto 

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

4 metų 3 
$45 
$50 
$30 

$30 

! men. 
$2& 
$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 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotų straips
niu nesaugo Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimų turini neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

kai 

Gyvenime laimė dažnai nusi
šypso tiems, kurie nenustoja 
drąsos kovoti ir ryžtis. 

Hekt. Malot 

Tik t ada gyvenama, 
kuriama. 

E. Fr. Feuchtersleben 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai , 

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFOR0 MEDICAL BUILDING 

6449 So Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. V a i (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmc 3 v p p-7 v v . anfd 12 30-3 v p p 
tretd jždarytaa ketvd 1-3 v p p . penktd 

ir sestd 9 v r -12 v p p 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312)767-7575 
5780 Archor Ava. 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

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 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Nuotr. Č. Kiliulio 

STOVYKLOS IR KURSAI 

Balandžio 21 d. — Kursai 
stovyklos vadovams.-ėms Jauni
mo centre, Chicagoje. 

Liepos 13-27 d. — Chicagos 
skautiškųjų vienetų stovykla 
Rako stovyklavietėje, Custer, 
MI. 

Liepos 26 — rugpjūčio 3 d. 
— Europos rajono „Kovo 11-ji" 
stovykla Anglijoje, Lietuvių so
dybos beržynėlyje. 

Rugpjūčio 17-24 d. - „Miš
ko ženklo" Gilwellio kursai 
Camp Pomperaug, Union, Con-
neetieut. 

Rugpjūčio 17-24 d. „Ginta
ro" ir „Ąžuolo" vadovių,-ų mo
kyklų stovykla BSA Camp Re-
solute, Bolton, MA. 

Rugpjūčio 23-25 d- - Akade
minio Skautų sąjūdžio Studijų 
dienos Christian Brothers La-
Salle Manor, Plano, IL. 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzle. 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. Roborts Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia { vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St.. Chicago, IL 
Tai. (1312) 476-2112 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tai . (708) 448-1777 

IL 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti Ava., Clcaro 

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

D R . P E T R A S V . K I S I E L I U S 
D R . E U G E N E M c E N E R Y 

D R . J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlehlgan Ava., Sutta 324 Ir 
5835 S. Pulaskl Rd., Chicago IL 

81 St. Ir Kaan Ava., Justlca. IL 
Tat. (1-312) 585-2960 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

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

4 7 0 0 W. 9 5 St. 
Oak L a w n , IL 0 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

T a * 7 0 8 - 5 3 0 - 3 1 1 3 

D R . D A N A M . S A L I K U S 
D A N T Ų GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W. Carmak Rd. 
VVestchastar, IL 60153 

T a i . 708 -531 -1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEI BŪTI S 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tai. (1-312) 778-2880. 
Raz. (708) 448-5549 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Nauja 
negriauk. 

n e s u k ū r ę s , sena 

R. Striupas 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312) 779-5633 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4258 W. 83rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12-4 

6-9. antr 12-6 penki 10-12; 1-6. 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai . (1-312) 5857755 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 4424287 

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

7722 8 . Kaatta Ava., 
Chicago. m. 80862 

Pirm , antr . ketv ir penki 
pagal susitarimą 

A R A S Ž U O B A , M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Cantar-

Naparvllle Campua 
1020 E. Ogdan Ava. , Sutta 310, 

NaparvMa IL 80883 
Tat. 1 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tat. (1-312) 580-3186; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6748 Waat 83rd Straat 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 

i 



Ką žada mums 

APRIMĘ KARO 
VEIKSMAI? 

Kasdien klausomės, jaudina-
mės ir turim nuomones dėl 
Kuwaito ir jo problemų, dėl 
Bagdado gaisrų, tebesitęsiančių 
kovų, stokos vandens ir kitų 
būtinybių e i l in iams gyven
tojams, bet po visų šitų šnekų 
nesustabdomai grįžta klausimai 
ir apie mūsų Tėvynės teisę būti 
laisva. Iš Amer ikos pusės 
atsakymas vis tas pats, ypač po 
šių rinkimų Sovietų Sąjungoj, 
kur nuo la t spaudoje pa
brėžiamas daugumos noras likti 
sąjungoje. Mes tegauname at
siliepimus ir tuos pačius karto
jimus, kad Amerika pareiškė 
pasipiktinimą dėl skerdynių 
Vilniuje, kad tokie sovietų žyg
darbiai gali pakenk t i san
tykiams tarp jų ir Amerikos, 
bet visada užbaigiama tvirti
nimu, kad sovietai jau atitraukė 
„šiek tiek karinių pajėgų iš 
Vilniaus", nors tankai tebestovi 
pakelėse. Taigi mūsų santykiai 
ir vėl geri... 

priešrinkiminį pareiškimą, kad 
tie balsavimai neturi įstatymo 
galios ir yra daugiau tikrumo
je t ik gyventojų apklausinė
j imas, kyla vėl įvairių minčių 
krūvos. Atrodo, bijoma praras
ti amerikiečių draugystę, jei po 
balsavimų vėl bus visur siunčia
mi kariniai daliniai suvaldyti 
drįstančius pareikšti priešingą 
nuomonę, taigi apsidraudžiamą 
iš anksto. O tik rankomis skai
tomi balsai irgi nėra patikimi, 
nes nežinom, kokie pirštai pasi
darbuoja tame skaičiavime. 
Garsiau kalba didžiulė nebal
suojanti tautų mišinio dalis, 
vieni, kaip šešios nepriklau
somybės s iekiančios res
publikos, o kiti gal į visą tą 
cirką pesimistiškai žvelgia bet 
kokios vilties nustoję piliečiai. 
Tačiau, kaip ir visais pilnavalių 
valdovų laikais, į šių tautų valią 
ir dalį stengiamasi nekreipti per 
didelio dėmesio. 

DR. JUOZO OLEKOS 
MARATONAS JAV 

Naujoji pasaulio tvarka? Šis 
nuolat kartojamas posakis visgi 
nepaaiškina, kuo toji tvarka bus 
nauja. Juk ši valdžia vėl myli 
sovietus, ne tik Izraelį. Taika ir 
teisingumas nėra tas pats. Ka
rai nesibaigia su priešo pasi
davimu, jų pasekmės lieka per
sekioti laimėtojus, alyvos šal
tiniai dega, nėra šviesos ir 
vandens, sunku kvėpuoti dėl de
gančios alyvos dūmų, o grįžusi 
karališkoji šeima jau prisipažįs
ta nesugebanti reikalų tvarky
ti, išskyrus užpilant viską pini
gais, bet taipogi nesiryžta pa
leisti vadeles iš savo rankų. O 
muziejai išvogti, sunaikinant 
tai, ko nepavyko išvežti. 

Spaudoje visą laiką tebuvo 
kalbama apie karališkąją šeimą 
ir beveik susidarė įspūdis, kad 
paprastų žmonių ten gal net 
nėra, tik didžiūnai ir jų tarnai . 
Dabar tenka stoti akis akin su 
reikalavimais atkreipti dėmesį 
ir į tuos eilinius piliečius, kurie 
buvo apvogti ir išprievartauti, 
kur ie š iand ien n e t u r i ne t 
būtiniausių reikmenų išlikimui. 
Ir kur moterys neturi net bal
savimo teisių, lyg jų neliestų pa
gr ind in ių žmogaus t e i s ių 
punktas, vis kartojamas Jungti
nėse Tautose. 

* * * 

Dabar atsigrįžtant štai į tuos 
juokingus balsavimus Sovie
tuose ir Gorbačiovo atsargų 

Naujoji pasaulio tvarka nebū
t i n a i bus p a t v a r k y t a Wa-
shingtone, nors Bushas ir elgia
si, ir kalba, lyg dabar jis vienas 
viską tvarkys grindžiant savo 
garsių „interesų" frazėmis. Jam 
rūp inan t i s vien savo vado
vaujančiu paveikslu didžiojo 
pasaulio akyse, čia krašte tuo 
tarpu visai aiškiai jau kyla pro
blemos dėl žemo mokyklų lygio, 
p ras tos produktų gamybos, 
senstančių žmonių aprūpinimo 
srityse, kaip ir augantis ne
darbas, užsidarant daugumai 
fabrikų ir įstaigų. 

Kalbama apie krizę krašte, 
apie kylančias produktų kainas, 
bet tik ne apie gausias išlaidas 
nutar ian t kitų kraštų gautų 
paskolų anuliavimą. Jaunoji 
gene rac i j a televizi jos pro
gramose ir spaudos puslapiuose 
vis dar tebemaitinama vien 
muštynėmis, žudynėmis, nuo
gumais, grubiu elgesiu ir visiš
ka estetikos stoka. Visa tai 
vadinama spaudos laisve. Save 
pasivadinęs „švietimo prezi
den tu" dabar rodo visai kitokį 
veidą, bet vis dar gauna gana 
aukštus pažymius už išskirtinai 
p u i k ų vadovavimą Persų 
įlankos kare. 

Nenumatoma, kad tai pasi
keistų, nors demokratai bando 
organizuoti jėgas sekantiems 
r inkimams, daugiausia rem
damiesi kaip tik tuose apleis
tuose krašto vidaus sluoksniuo
se esančių piliečių balsais. 

RKV 

(Pabaiga) 
Mūsų delegacija taip pat susi

tiko su R. Nicholas Burns, kurio 
titulas yra „Director for Soviet 
European Multilateral Affairs, 
National Security Council, Sta
te Department". Direktorius 
Burns kalbėjo apie prezidento 
Busho iniciatyvą teikti paramą 
Baltų kraštams ir patvirtino, 
kad Valstybės departamentas 
juos t r ak tuo ja k i t a ip , ne i 
Sovietų Sąjungą ir tikimasi su 
pabaltiečiais daug sklandesnių 
santykių. 

Šią pažiūrą patvirtino ki tas 
pokalbis su Agency for Interna
tional Development direkto
rium Mr. Roskens ketvirtadienį, 
kovo 14 d. 

Lietuvos medicinos apžvalga 
kongresmano Durb in 

kab ine te 

Ketvirtadienio ryte įvyko la
bai svarbus dr. J. Olekos ir jo 
„Mercy Lift" palydovų pokalbis 
su į takingais Washingtono 
asmenimis, apžvelgiant medi
cinos padėt į Lietuvoje. Šį 
pasimatymą suorganizavo Il
linois kongresmano Durbino 
įstaiga, kuriame dalyvavo daug 
žymių pareigūnų, kaip Steny 
Hoyer — Chairman of t h e 
Helsinki Commission's Panel 
on Security and Cooperation in 
Europe, David M. Evans — 
Senior Advisor to the Helsinki 
Commission, Benjamin Cardin 
— Marylando kongresmanas, 
VVilliam J. Coyne — Penn-
sylvanijos kongresmanas , 
kongresmanų Joe Kennedy ir 

Harris Fawell kabinetų pata
rėjai, pats šeimininkas R. Dur
bin ir kiti. 

Kalbėta apie humanitar inę 
pagalbą Lietuvai, pažymint, jog 
nema ldau j ama f inans inės 
paramos, bet prašoma techninių 
žinių — kaip sumoderninti ligo
nines, supažindinti su pasku
tiniais gydymo metodais, nau
jais chirurginiais instrumentais 
ir t.t. 

Kaip ir visuose pasimatymuo
se, taip ir šiame, pokalbi
ninkams buvo išdalinti „Mercy 
Lift" paruošti „paketukai" su 
informacija apie L ie tuvos 
žmonių sve ika tos s tovį , 
mirtingumą ir ministro Juozo 
Olekos siūlymais ilgesniu ter
minu bendradarbiauti, gydytojų 
mainų pasiūla ir pan. 

Tartasi ir apie mokslininkų, 
profesorių, taipgi studentų pa
sikeitimus, insulino ir kitų vais
tų galimą gamybą Lietuvoje. 

Kongresmanas Durbin pasi
sakė apie savo paties įsiparei
gojimą padėti šiems plataus 

DALIA S R I O G A I T Ė 

užsimojimo projektams, pa
brėždamas, kac jie ne tik tiesio
giai pagelbės Lietuvos žmo
nėms, bet, įsijungus Ameri
kai į humanitarinę paramą, 
duos pagrindą Lietuvos valsty
bės ateičiai. 

Š a u n u s lietuvių priėmimas 
Project Hope priešpiečiuose 

Project Hope vadovų priešpie
čiuose, kurie vyko istoriniame 
Watergate viešbuty ministras 
I. Olekas ir „Mercy Lift" dele
gatai dalyvavo kaip garbės sve
čiai. Prie stalo buvo Project 
Hope įkūrėjas WįUiam Walsh, 
Sr., Project Hope administrato
rių taryba, daugiau kaip pen
kiolikos farmacijos įmonių 
atstovai, kurie buvo pradi
ninkai neseniai išsiųstų me
dicinos reikmenų lėktuvu siun
tos į Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Daugelis šių kompanijų jau yra 
per „Mercy Lift" paaukojusios 
medikamentų Lietuvai. 

Pagerbdama mūsų Sveikatos 
apsaugos ministrą dr. J. Oleką, 
Direktorių taryba įteikė jam 
ypatingą suvenyrą — lentelę, 
kurioje įmontuotas Berlyno 
sienos gabaliukas. Project Hope 
Direktorių taryba taip pat. 
įvertindama didžiulį lietuviš
kojo „Mercy Lift** darbą, pager
bė jos delegatus Rasą Lakas, dr. 
Rimgaudą Nemicką ir Rimą 
Gulbiną,dovanodami jiems po 
prespapję su įstatytu Berlyno 
sienos akmenuku. 

Tai yra pripažinimas Lietuvos 
aspiracijos, kuri taip pat plyta 
po plytos griauna sieną, siek
dama atstatyti taip trokštamą 
demokratiją, — sakė Bill Walsh. 

Project Hope Direktorių tary
ba reiškė susižavėjimą „Mercy 
Lift" darbu, siunčiant medi
c ininę pagalbą Lietuvai. 
Viceprezidentas Paul Grun-
maier priminė susirinkusiems. 
kad „Mercy Lift" sutelkė 165 
tonas labiausiai reikalingų vais
tų ir kitokių gydomųjų priemo
nių, bendraudama su Lietuvos 
Sveikatos apsaugos ministru ir 
i švys tydama ypatingai 
efektyvią sistemą skirstymui 
medikamentų, gautų iš „Mer
cy Lift" ir Europos kraštų. (Sia 
sistema naudojosi ir Ameri-
Cares organizacija, nuskrai
dinus vasario 16 d. medika
mentus į Vilnių). 

Ministras dr. J. Olekas, gerai 
kalbantis angliškai, pats šiai 
milijonierių tarybai prisistatė ir 
trumpai nupasakojo medicinos 
padėtį Lietuvoje. Ministras pa 
kvietė visus atvykti į Lietuvą. 

susipažinti, pamatyti ir apsvars
tyti galimybes ne vien finansi
niai Lietuvos mediciną remti, 
bet steigti ten savo įmones. Jo 
nuomone, atvykę specialistai 
galėtų dabartinius Lietuvos 
fabrikus pritaikyti savo prekių, 
pvz. vaistų gamybai. 

I Vilniuje 1992 m. numatytą 
farmacijos parodą, ministras 
Olekas kvietė Amerikos firmų 
atstovus joje, šalia Europos 
firmų, dalyvauti ir išstatyti savo 
produktus. 

Milijonieriai ministrą Oleką 
ir jo palydą priėmė labai šiltai, 
atidžiai domėjosi jo pasiūlymais 
ir rodė daug palankumo. 

P a s dr . J a m e s O. Mason 

Vienas iš simpatiškiausių 
susitikimų VVashingtone buvo 
su James O. Mason, kurio ti
tulas yra „Assistant Secretary 
of H e a l t h . Depa r tmen t of 
Health and Human Services". 
Dr. Mason ilgai ir nuoširdžiai 
kalbėjosi su dr. Oleku, aprodė 
jam savo įstaigą, padovanojo 
knygą apie Jeffersoną — vieną 
iš Amer ikos konst i tuc i jos 
kūrėjų ir politinės filosofijos 
pradininką. 

Dr. Mason priėmė mūsų dele
gacijos pasiūlymą ištirti galimy
bę kaip padėti Lietuvos vai
kams, kurių yra didelis mir
tingumas, motinoms ir AIDS li
ga sergantiems. 

Išsamiai išsikalbėjus su dr. 
Mason. jis surišo mūsų dele
gaciją su Valstybės depar
tamento „Deputy Assistant 
Secretary" Curtis W. Kamman. 
kuris taip pat maloniai su mū
siškiais kalbėjosi. C. Kamman 
išsitarė, kad laikai keičiasi, 
Amerika daug rimčiau žiūrinti 
į Lietuvos reikalą ir tikrai rems 
Project hope veiklą su USATD fi
nansine parama. 

Taip pat buvo patvirtinta, kad 
Vilniuje jau nuo gruodžio mėne
sio yra pastovus Amerikos 
konsulato atstovas iš Lenin
grado. 

Maratonas Washingtone bai
gėsi Lietuvos pasiuntinybėje 
pas chargė* Stasį Lozoraitį. 

Darb inga d iena Madisone 

Po dviejų įtemptų dienų sos
tinėje, sekė penk tad ien io 
kelionė į Madisono universitetą 
Wisconsine. Vėl kartu su dr. J . 
Oleku keliavo Rasa ir Rimas, 
prie kurių prisijungė dar viena 
..Mercy Lift" komiteto narė 
Pranė Šlutienė. 

Madisone juos gražiai priėmė 
VVisconsino universitete dr. Jay 
Noren — Vice-Chancel lor , 
Health Sciences Division. Ka

dangi Madisonas ir Vilnius yra 
vadinamieji seserų miestai, 
ten jau yra pradėtas apsikei
t imas s tudentais . Pradžioje 
keitėsi po šešis, o dabar jau 
galvojama apie dvylika Buvo 
kalbėta apie geresnių specialis
tų Lietuvoje paruošimą, apie 
gailestingųjų seserų apmoky
mą, kurio planą pažadėjo atsiųs-

"tl vyr. universiteto ligoninių 
gailestingųjų seserų viršininkė. 
Ji pati jau yra buvusi Vilniuje 
ir mačiusi visus trūkumus. 

Pasibaigus pasimatymui su 
dr. Jay Noren, vyko spaudos 
konferenci ja , kurion buvo 
pakviesti mūsų delegatai su dr. 
J. Oleku priešaky. Konferencijoj 
dalyvavo dviejų pagrindinių 
VVisconsino dienraščių ko
respondentai, vietinės radijo 
stoties atstovas ir visuomenės 
informacijos tarnybos žmonės. 

Toliau sekė mūsų delegatų 
priėmimas, kuriame dalyvavo 
įžymūs Madisono bendruome
nės veikėjai, „seserų'" miestų or
ganizacijos nariai, Madisono 
universiteto medicinos studen
tai, dalyvavo studentų pasikei
timo su Vilniaus universitetu 
programoje ir kt. 

Madisoniečiai rimtai pasiža
dėjo bendradarbiauti su „Lithu-
anian Mercy Lift" ir tiesti nau
jus pagalbos Lietuvai tiltus. 

Čia. kaip ir sostinėje, minist
ro J. Olekos apsilankymas 
davė daug gerų rezultatų ir 
sutvirtino ryšį tarp Madisono ir 
Vilniaus universitetų. 

Ir vėl Chicagoje 

Kovo 16 dieną, šeštadienį, 
Lietuvos sveikatos apsaugos 
ministras padarė pranešimą 
Balzeko muziejuje, o kitą dieną 
— sekmadienį, Lemonto apylin
kės lietuviams. Abiejų prane
šimų klausėsi, jais domėjosi 
nemažas skaičius įvairių profe
sijų žmonių, į kurių klausimus 
mielai atsakinėjo ministras. Be
je, prieš apsilankymą Lemonte, 
J. Olekas dar spėjo nuvykti pas 
Valdą Adamkų, su kuriuo 
aptarė gana siaubingą Lietuvos 
gamtos taršą, jos įtaką žmonių 
sveikatai ir pan . 

Išvykimo iš JAV rytą dar 
mūsų delegatai vežė ministrą į 
American Medical Association, 
susitikti su International and 
Government Affairs direkto
rium ir Medical Education Pro-
grams atstovu. 

Šalia visų rūpimų klausimų 
bei reikalų, dar buvo kalbėta, 
kad s u n k u surast i visus 
Amerikoje gyvenančius 
l i e tuv ius gydytojus, kurie 
galėtų suteikti savo pagalbą 
Lietuvai. AMA pažadėjo savo 
žurnale veltui skelbti tų gydy
tojų paiešką ir nukreipti juos į 
mūsų „Mercy Lift". Taip pat dr. 
Olekui pažadėta s iunt inėt i 
AMA žurnalų kompiuterizuotus 

diskus. (O kompiuterių dar 
jiems labai trūksta!). 

Atsisveikinus su AMA parei
gūnais, dr. J. Olekas ir „Mercy 
Lift" komiteto nar ia i Rasa. 
Rimas, dr. R. Nemickas ir Si
gutė Mikrut buvo pakviesti į Il
l inois Un ive r s i t e to Pub l i c 
Health School surengtus j iems 
priešpiečius. 

Dr. J. Oleką supažindino su 
šios mokyklos dekanu ir komi
teto nariais dr. Kevin Croke. 
Nemažai priešpiečiuose daly
vavusių amerikiečių jau y ra 
lankęsi Lietuvoje ir ten susitikę 
su J. Oleku. 

Pr iešpiečiuose t a i p p a t 
dalyvavo ir mūsų išeivijos pro
fesionalai: A Draugelis, dr. A. 
Vanagūnas, dr. N. Remeikienė, 
dr. V. Šaulys ir kt. 

Vyko gyvi pokalbiai ir dau
gelio svarbių minčių pasidali
n i m a i . K o m i t e t a s s u t e i k ė 
ministrui paskutines žinias apie 
Illinois ir Vilniaus universitetų 
mokslininkų ir studentų pasi
keitimo ruošiamos programos 
pažangą. Pirmasis šios pro
gramos žingsnis jau įvykdytas: 
ministrui ir Vilniaus universi
tetui dovanotas kompiuteris, 
kurio persiuntimu pasirūpino 
„Mercy Lift". 

Po šių malonių priešpiečių, 
prieš vykstant į O'Hare aero
uostą, ministras dar spėjo su
teikti telefoninį intervievv jo 
prašančiam. 

Tokia tai trumpa san t rauka 
dr. J. Olekos viešnagės JAV. 
Nenuskrido jis nei į Floridą, nei 
į Kaliforniją, pasižmonėti bei po 
Chicagos žiaurių vėjų saulutėje 
pasišildyti. Nespėta jam su
rengti šaunesnio priėmimo ar 
d idesnio p a s i s v e č i a v i m o . 
Skubėjo ministras namo, nes 
ten laukė rūpesčiai ir darbai. 
Tiesa, mara ton in i am įsibė
gėjime Chicagoje a p l a n k ė 
miesto muziejų — Art Insti tute, 
nes dailei jis jaučia didelę silp
nybę. Praėjus kelioms savai
tėms po ministro dr. Juozo Ole
ko apsilankymo JAV-ėse, vis 
dar prisimename begal inia i 
energingą, tiesų, darbštų ir sa
vo pareigas gerai žinantį bei 
vykdantį tautietį. 

Išskrido namo, į Vilnių, dr. J. 
Olekas pavargęs, tačiau geros 
nuotaikos ir suteiktų vilčių 
padrąsintas . Jį lydėjusiems 
ministras prisipažino, kad t ikrai 
neįsivaizdavęs koks ta i didelis, 
sunkus ir sudėtingas „Mercy 
Lift" darbas, kiek daug į jį y ra 
įsijungusių žmonių. Ypač jis 
ver t ino s a v a n o r i u s , t i e k 
„Hotline" budėtojus, tiek „Mer
cy Lift" darbininkus, auko
jančius savo laiką ir jėgas. 

Ministras dar kar tą reiškė 
gilią padėką „Li thuanian Mer
cy Li f t " d a r b u o t o j a m s , jį 
lydėjusiems komiteto nariams ir 

(Nukelta į 4 psl.) 

IS LIETUVOS LAIŠKO 
IŠTRAUKA 

Viešpatie, kad jūs suprastu
mėt, kaip mums sunku ir kar
tu kokie mes laimingi, kad esa
me lietuviai. Jie bijo mūsų, bi
jo Lietuvos. Kad jūs girdėtumėt, 
kaip jie kasdieną mus spjaudo 
purvais, kaip ciniškai tyčiojasi, 
meluoja. Kokie jie maži, kokie 
bedvasiai, kokie netur t ingi . 
Kokia laiminga tauta , turėda
ma tokius dvasiškai stiprius 
žmones, kurie, t raiškant tan
kais, šaudant iš automatų, net 
neužrištom akim, su tokiu ne 
žmogui būdingu (ir ne žvėriui) 
įniršiu, daužant šautuvų buo
žėmis moteris ir vaikus, iškėlę 
vėliavą šaukia ir skanduoja 
„Lietuva". Tada pamatai ir ži
nai, kodėl nesukapojo mūsų 
kryžiuočiai, neiššaudė, neištrė
mė, nesušaldė ledynuose, neper-
auklėjo kasdien kalę komuniz 
mo idėjas. 

„Mes b ū s i m e laisvi! Gyvi 
ar mirę, b e t b ū s i m la isv i" 

Rūpintojėlis tai yra lietuvis. 
Kasdieniniai prosenelių ir sene
lių sunkūs žemės ir ūkio darbai, 
t rumpos atkvėpio valandėlės 
sekmadienio pamaldose a r prie 
mirusio kryžiaus. Didelis skaus
mas, kad ir koks didelis j is be
būtų, bet visada toks tylus (gal 
todėl ir toks baisus?). Kad ir at
varytos automatais kaimo mo
ters veidas miestelio turgavie
tėje, kuri atpažino savo sušau
dytus vaikus. Būkite sveiki. 
Melskitės už Lietuvą. 

Dr. Algis 

Kokia didelė dygstančių iš 
ž emės auga lų jėga , gali 
paliudyti toks pavyzdys: bedygs-
tant is iš žemės šparagas gali pa
kelti 3 kg sveriančią plytą. Ra
barbaras, augdamas iš žemės, 
gali numesti į šalį sunkią 
betoninę šaligatvio plytą. 

DIENORAŠTIS 
IŠ VOKIETIJOS 
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„Jau dvidešimt ketveri metai ka ip 
ši gitara tyli . Kadaise aš daug dainuodavau r skam
bindavau šia gitara, bet sykį aš išgyvenau ne;aimingą 
meilę ir nuo to laiko aš nebeskambinu ir nebedainuoju 
netgi su vaikais. Ir niekas k i tas šia gitara nuo to laiko 
nėra skambinęs... Aš turėjau tada aštuoniolika metų, 
lygiai kaip Margarita dabar. Ir lygiai kaip j ^ buvau 
užaugusi šeimoje, mažame Švarcvaldo miestelyje, aš 
nebuvau dar nieko mačius ir nepažinau gyven -mo. Tai 
buvo mano pirmoji meilė, pirmoji ir vienintelė..." J i 
nebežiūrėjo man į akis, jos žvilgsnis buvo nukreiptas 
į tolį, į praeities rūką, kuriame šm< • iojo jos 
prisiminimų siluetai. Jos lūpos vis dar truputį šypso
josi, bet tą šypseną vos galėjai atpažinti po melancholi
jos skraiste, į kurią ji buvo įsisupus. 

„Tada aš skambindavau šita pačia gitari ir mes 
dainuodavom kartu iki vėlyvo vakaro. Arba pa grodavo 
smuiku, o aš jam pri tardavau. Jis buvo truputį vyres
nis už mane ir ruošėsi baigti savo studija* '"^es ta ip 
gerai sutikome, mūsų troškimai, mūsų charakteriai 
ta ip ati t iko vienas kitą, kad mes buvome '<a:p vienas 
žmogus. Mes buvome susižiedavę ir grei' ' 'i 'ėjo būt i 
mūsų vestuvės, ka i atsitiko tas nelaiminga- įvykis. \ 
mano rankas pakliuvo jo laiškas, kurį a? pe" kaičiau. 
Tai buvo grynas atsitiktinumas; atsimenu >- pa«igvrė 

įsigijęs naujas pirštines ir aš užsigeidžiau jas pamatyti. 
Prieškambaryje kabėjo jo paltas, aš išėjau, įkišau ranką 
į kišenę ir ištraukiau išjos laišką. Tai nebuvo korektiš
ka iš mano pusės, aš neturėjau taip daryti, bet aš vis 
dėlto tą laišką perskaičiau. Tai buvo laiškas iš jo 
giminių. Jis mat buvo kilęs iš aristokratiškos „von" 
šeimos. Jie buvo turtingi, turėjo keletą fabrikų prie 
Reino. Jo giminės dabar jam rašė, jog jis neturėtų vesti 
neturtingos merginos, reiškia manęs. Tai būsiąs 
„mezaliansas", tai būsiąs kraujo išdavimas ir šitokios 
vedybos jį automatiškai išbrauktų iš šeimos narių tar
po. Jie rašė. kad jeigu jis tikrai ryžtųsi vesti tą 
prastuolę merginą iš Švarcvaldo, jie, jo giminės ne tik 
nedayvautų jo vestuvėse, bet ir visiškai nutrauktų 
su juo bet kokius pažinties ryšius ir jokios paramos jis 
iš jų negalės tikėtis. Jis įėjo ir rado mane beskaitančią. 
Mano veidas buvo pasikeitęs, aš svirduliavau, 
netekdama sąmonės. J is prišoko p r ie manęs , 
klausdamas, kas man yra. ir pamatęs laišką suprato. 
Jis norėjo viską nuleisti juokais, esą ką čia paisyti tų 
senių, aš gi tačiau negalėjau jam atsakyti, stovėjau be 
žado. Tą naktį aš nesudėjau akių. o sekantį rytą aš jam 
grąžinau žiedą... 

Aš jam pareiškiau, kad aš nenoriu įsisvkerbti į jo 
šeimą prieš jo giminių norą, aš nenoriu j am stoti sker
sai kelio. Aš pasakiau, kad nors ir neturėdama mėlyno 
kraujo, aš. nors ir prastuolė mergaitė,turiu savo ambi
ciją ir kad išdidumo jausmas man neleidžia brautis į 
namus, kur manęs nekviečia. O kaip jis mane įtikinėjo, 
maldavo, bet aš pasilikau prie savo. Aš buvau apsi
sprendusi, tą baisiąją nemigo naktį aš nebepalikau sau 
kelio atgal. Bet tai buvo sunku, tai buvo baisu... Mano 
jėgos neišlaikė, aš susirgau nervų sutrikimu. Aš 

pragulėjau keletą savaičių, po to vėl liga prisimetė prie 
plaučių. Jis eidavo pas mane kiekvieną dieną, kolei j is 
tik buvo mūsų mieste, bet aš jo nepriėmiau nė sykio, 
jo laiškus grąžindavau neatplėštus. Aš nepasi l ikau 
kelio atgal. Ir kai jis išvažiavo, aš jo jau nebemačiau. 

Po metų aš jau buvau ištekėjusi. Man viskas buvo 
taip vis tiek, nebesvarbu. Aš nustojau dainuoti , nusto
jau skaityti ir iš viso bet kuo domėtis. Visas mano 
ligtolinis gyvenimas sugriuvo. Ir ne vien t ik m a n 
vienai. Tada kaip tik buvo infliacyos laikas. Mano tėvas 
tik neseniai buvo pardavęs namus ir dabar tie pinigai, 
taip pat kaip ir viso gyvenimo santaupos, neteko vertės. 
Pasilikome be duonos kąsnio. Verslo aš nemokėjau 
jokio, mano tėvai tyčia nemokino, nes esą savo va ikus 
išmaitinti jie ir taip pajėgsią. Kas man liko daryt i? 
Mano vyras buvo mane įsimylėjęs, dėl mano rankos 
darė tiek pastangų. Aš žinojau, kad aš daugiau nieko 
jau taip nebepamilsiu, tai įmanoma tik vieną sykį, 
tikroji meilė duota žmogui tik viena, kaip kad ir vienas 
gyvenimas t ik tėra duotas. Tariau, ištekėsiu už jo, 
būsiu jam gera žmona, gera motina, ko aš daugiau 
galiu norėti. Šeimoje laimės man vis tiek neteks patir
ti , užteks jei sugyvensime gerai. Jis žmogus geras, 
energingas, su charakteriu, manęs neapvils. Kas man 
daugiau liko daryti! Taip, aš gailėjausi, kad ta ip suar
džiau savo gyvenimą, dabar aš tikrai ta ip nebūčiau 
padariusi, kaip tik todėl, kad tik vienas gyvenimas 
žmogui yra duotas, bet tada aš ki ta ip pasielgti 
negalėjau. Žmogus, kai jis myli, galvoja ki taip. Man 
ir dabar rodosi, kad tai ne aš buvau, tai buvo l ikimas, 
kuris mus išskyrė. Žmogus t ik manosi ką nors darąs , 
bet jo rankas likimas stumdo. 

(Bus daugiau) 
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Telefonin i i 
pirmasis kone 
n i n k u iš L 
balandžio mėr 
Lietuvių PįĮ 
salėje. Lietu-, 
operos soli : 
Milkevičiūtę, 
ką ir pianist 
čytę-Landsber" 
nusileidus Bo: 
d., pasitiko bū 
su sveikinin 
gėlėmis, o 
pasiėmė meni", 
bon. Koncerti 
an t Lietuvių 
Petro Viščin 
koncertą gera 

p r a n e š i m u , 
as trijų meni-

:uvos , įvyko 
7 d. So. Bostono 

ečių draugijos 
)s Valstybinės 
t J S — I reną 
. irgilijų Norei-
e Gražiną Ru

senę, lėktuvui 
:one balandžio 5 
flis amerikiečių 

p laka ta i s ir 
t tos l i e tuv ia i 
inkus savo glo-
rūpesčiai krito 
ndo įgaliotinio 

pečių, kur is 

Prisikėlimo parapijos Toronte choro vadovai. Iš kairės: Danguole Radkienė, Paulius Vytas ir Dalia 
Viskontienė. 

SEPTINTOJI DAINŲ 
ŠVENTĖ 

Susipažinkime su dainos vienetais 

Kadangi Dainų šventės yra 
jungtinis JAV ir Kanados Lietu
vių bendruomenių renginys, tad 
pradėsime nuo Kanados chorų. 
Kiekvieno choro duosime tik 
trumpą apybraižą. 

Aušros Vartų p a r a p i j o s 
choras Hamilton, Kanada. Ha
miltono lietuvių kolonija nors ir 
nėra labai didelė, bet yra veikli. 
Tad nežiūrint ir didesnio nuo
tolio rengias aktyviai Dainų 
šventėje dalyvauti. Aušros Var
tų parapija pradėta organizuo
ti 1948 m., o prie jos ir choras. 
Chorui pradžią davė, jau anks
čiau veikęs V. Babicko vyrų 
kvartetas. Choro veikla buvo 
gyva ir jau 1949 m. turėjo viešą 
pasirodymą — koncertą, V. 
Bagdonavičiui vadovauant. Nuo 
to laiko choras be pertraukos 
veikia. Per 40 metų keitėsi 
choro vadovai. J am yra vadova
vę: V. Dargis, V. Untulis, B. 
Šturmaitis, kun. B. Jurkšas, V. 
Verikaitis, A. Paulionis, o nuo 
1978 m. — muzikė Darija Deks-
nytė. Choras dalyvavo visose 
Kanados Lie tuvių d ienų 
šventėse, Dainų ir Tautinių 
šokių šventėse. Choras yra 
surengęs daugelį koncertų JAV 
ir Kanados lietuvių kolonijose. 
Jau daugiau kaip 10 metų cho
ro seniūnas — administratorius 
yra J. Krištolaitis. 

Lietuvos Kankinių parapi
jos jaunimo choras Toronto, 
Kanada-Lietuvos Kankinių pa
rapijos jaunimo chorą daugiau
sia sudaro neseniai iš Lietuvos 
ir Suvalkų k r a š t o a t v y k ę 
jaunuoliai. Choras susibūrė 
visai neseniai, tik 1990 m. 
rudenį. Savaitraščio „Tėviškės 
žiburių" metiniame baliuje atli
ko meninę programą. Jaunimo 
chorui vadovauja 1984 m. iš 
Vilniaus į Torontą atvykusi 
jauna muzikė Nijolė Benotienė. 
Ji bent Chicagos lietuviams jau 
yra žinoma, kadangi vadovavo 
mergaičių kva r t e tu i , kur is 
koncertavo Jaunimo centre. J i 
į repertuarą įvedė originalias 
lietuvių liaudies dainas. Iš to 
koncerto atmintyje išliko įdomi 
žemaitiška daina: „Vo, ko klykė 
pempe ont dirvoną?" 

„Pašvaistė" London, Kana
da Lietuvių kolonija, paly
ginamai nėra didelė, tačiau ir 
ji gana s t ip r i a i r e i šk i a s i 
lietuviškoje veikloje. „Pašvais
tės" choras įkurtas 1974 m. ir 
jau yra dalyvavęs trijose Dainų 
šventėse. Su koncertais yra ap
lankęs rytines Kanados lietuvių 
kolonijas, išleidęs damų juostelę 
„Gintarai pabiro" Choras nėra 
gausus, tačiau yra įdėjęs savo 
įnašą į l ietuviškos dainos 
ugdymą išeivijoje. Nuo praėju
sių metų rudens chorui vado-
vania Repina Aleksieiū-

tė-Audėt, kuri yra Londono sim
foninio orkestro smuikininkė. 
Repertuarą tvarkyti padeda G. 
Petrauskienė, seniūnas yra 
Algimantas Švilpa. 

Pr is ikėl imo p a r a p i j o s cho
r a s , Toronto. Kanada, yra prie 
naujai įsikūrusios Prisikėlimo 
parapijos. Jam vadovavo sol. 
Vaclovas Verikaitis. Pradžioje 
buvo apie 50 choristų. Laikui 
slenkant keitėsi choro vadovai. 
1960 m. choro vadovavimą per
ėmė kun. Br. Jurkšas , 1974 m. 
Eug. Kriščiūnas, 1978 m. grįžo 
pirmasis vadovas V. Verikaitis. 
J a m mirus, nuo 1991 m. sausio 
mėn. chorui vadovauja Dalia 
Viskontienė. Jai talkininkauja 
Danguolė Radkienė ir Paulius 
Vytas. Choras be giedojimo 
bažnyčioje dar dalyvauja įvai
riuose chorų pasirodymuose, 
jungtiniuose choruose. Taip pat 
rengia ir savo atskirus kon
certus. Šiuo metu yra 44 choris
ta i . Valdybą sudaro pirm. A. 
Juozapavičius, B. Alksnienė, A. 
Kairienė, K. Kaminskas, J. 
Nešukaitis, V. Siminkevičienė; 
choro globėjas yra kun. A. 
Simanavičius. Choras dirba, 
repetuoja ir rengiasi dalyvauti 
Dainų šventėje. 

„Sutartinė" Toronto, Kana
da, yra dainos vienetas.„Sutar
t inė" susibūrė 1984 m. Iš pra
džių tai buvo merginų kvar
tetas, teko jo koncertus ir Chica-
goje girdėti. 1989 m. įsijungė ir 
t rys vyrai. Jam vadovauja Ni
jolė Benotienė. „Sutartinės"' 
repertuarą sudaro įvairaus žan
ro kūriniai, nors nemaža jų dalis 
yra lietuvių liaudies dainos. Per 
septynerius veiklos metus šis 
dainos vienetas yra atlikęs per 
60 koncer tų K a n a d o s ir 
Amerikos lietuvių kolonijose. 

DR. JUOZAS OLEKA 
(Atkelta iš 3 psl.) 
Jonui Bobeliui už jo pagalbą 
Washingtone. Dėkojo jis visiems 
išeiviams už jų rūpestį Lietuvo
je žmonių sveikata. O mes, čia 
likę, turėtumėm dar stipriau 
susijungti vienybėje ir, anot R. 
Gulbino, t r auk t i Lietuvą į 
Vakarų pasaulį. Tai atlikti, 
kaip matosi, t ik ra i sugeba 
„Lithuanian Mercy Lift", kurią 
turėtumėm ir toliau remti . Jos 
adresas: „Lithuanian Mercy 
Lift", 511 E. 127th Street, Le-
mont, IL 60439. Telefonas: 
708-257-6777. 

P.S. Norintieji pa tys bei 
žinantys kas galėtų prisidėti 
prie „Mercy Lift" pe .tangų, 
prašomi kreiptis aukščiau duo
tu adresu. 

Nuotr St. Dabkaus 

1988 m. dalyvavo Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongrese Aust
ralijoje, kur atliko koncertus ne 
tik kongreso dalyviams, bet ir 
Aust ra l i jos l i e tuv iams . 
„Sutar t inė" pastoviai gieda 
sekmadieninėse šv. Mišiose 
Lietuvos kankinių parapijoje 
Anapilyje, aktyviai dalyvauja 
parapijos ir Toronto Lietuvių 
Bendruomenės veikloje. 

Kiek sąlygos ir vieta leis, 
stengsimės duoti trumpas apy
braižas visų dainos vienetų, 
kurie dalyvaus Dainų šventėje. 

J . Žygas 

uorganizavo. 
Retai Bostone pasitaiko, kada 

tautiečiai užp io So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos salę 
sausakimšai , o dalis turėjo 
tenkintis t ik \ ieta koridoriuje. 
Visi trys menininkai atliko 
įdomią ir turiningą programą. 
Solistai — I. Milkevičiūtė ir V. 
Noreika nepamainomi t iek 
lietuviškų, tiek pasaulinio mas
to kompozitorių dainų atlikėjai. 
Dalyviai nesigailėjo plojimo, o 
savo pasigėrėjimą ir dėkingumą 
menin inkams išreiškė atsi
stojimu. 

P i a n i s t ė Gražina Ručy
te -Landsberg ienė , akompa
navus i abiems so l i s t ams , 
puikiai palydėjo solistų vokalinį 
atlikimą. Be to. pianistė G. 

Landsbergienė pirmoje koncer
to dalyje paskambino M. K. 
Čiurlionio „Preliudą", o antro
je dalyje — C. Debussy „Les 
Collines d'Anacapri'", atskleis
dama savo talentą. Šiuo metu 
jos gyvenimas yra padalintas 
tarp jos vyro veiklos ir muzikos, 
nežiūrint to, ji atvyko. JAV 
lietuviai dėl tojai labai dėkingi. 

K o n c e r t a n atsi lankė ir 
amerikiečių, norėdami pagerbti 
Lietuvos solistus, o guberna
torius atsiuntė savo atstovą, 
kuris menininkus pasveikino ir 
įteikė G. Landsbergienei laišką, 
skirtą Lietuvos Aukščiausiosios 
tarybos pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui. 

Programai pasibaigus, Lietu
vių fondo įgaliotinis Petras 
Viščinis aptarė šį koncertą, kaip 
ryšį tarp išeivijos ir Tėvynėj 
esančių tautiečių, kovojančių už 
laisvę su daina. Menininkų var
du nuoširdžią padėką išreiškė 
solistas Virgilijus Noreika. 

Šių neei l in ių menininkų 
laukia lietuviai Baltimorėje, St. 
P e t e r s b u r g e , Los Angeles, 
Chicagoje , Detroite ir 
Clevelande. Visus šiuos kon
certus koordinuoja Lietuvių fon
das. Tikimasi, kad Clevelande. 
gegužės 5 d. koncerte dalyvaus 
L ie tuvos Aukščiausiosios 
tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Tad nepraleiskime 
progos atsigaivinti dvasiniai 
lietuviškoje atmosferoje. 

Marija Remienė 

Lietuvos humanitarinė-medicinine reikale delegacija VVashingtone. Iš kairės: Lithuanian Mer
cy Lifto dr Rimgaudas Nemickas. Rasa M „akas, National Security Council Assistant direkto
rius R. Nicholas Burns. Lietuvos Sveikato apsaugos ministeris Juozas Olekas ir Vliko Jonas 
Bobelis. 

GERA PROGA IŠSINUOMOTI PIGIUS BUTUS 
ŽEMŲ PAJAMŲ GYVENTOJAMS SEKANČIOSE 

APYLINKĖSE: 

Austln, W«st Garfleld, East Garflold, North Lawndale, 
South Lawndale, Baverly. Humboldt Park, Morgan Park, 
Garflald Rldga, Archar Heights, Chlcago Lawn, New City, 
Fullar Park, Wast Town ir Naar Woat Slda* 

Jei gyvenate vienoje iš šių apylinkių ir norėtumėte gauti aplikaciją 
bei daugiau informacijos apie oigius butus jūsų apylinkėje, kreipkitės 
telefonu: 

(312)808-1681 
arba (312) 372-8118 TDD — neprigirdintiems 

Š.M. BALANDŽIO 8 — iki 
BALANDŽIO 19 (imtinai) 

(Sekmadieniais uždaryta) 
Nuo 10 vai. ryto Iki 2 vai. p.p. 

Informaciją llatuvlų kalba 
aluo raikahi jums gali autai k t 
Birutė Podlanė, tai. (312) 476-2655 
*tik pagal gyventojų surašymo du -nenis 

( = > 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
R E A L T 0 R S 

(312) 5 8 6 - 5 9 5 9 
(708) 4 2 5 - 7 1 6 1 

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. 

ta 

BELL-BACE REALTORS 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzle A v e . , 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalb: 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavime-
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

_ 

HELP VVANTED 

Viengungi* vyras Ieško lietuvaitės 
19-25 m. amžiaus padėti senai motinai šią 
vasarą ir gyventi kartu užmiestyje. Pagei
dautina, kad šiek tiek mokėtų angliškai 
Alga, kambarys, maistas. Apmokės 
kelionę. Prisiųsti nuotrauką ir kvalifikacijas: 
Mr. Jlm Pranckus, 7992 West County 
Rd.. 900 South, Union Mills, IN 46382, 
tel. 219-733-2646. 

Reikalinga lietuvė moteris, ne vyresnė, 
kaip 50 m. prižiūrėti senesnę moterį, 
padėti namų ruošoje, gaminti valgi ir gyven
ti kartu. Kreiptis, tarp 2-5 v. p.p. tel. 
708-562-5583. 

• ASSEMBLY • 
EASY WORK; EXCELLENT PAY 
MAKE UP TO $500 PER WEEK. 

F time or p. time. Send $12 check or 
money order to M S S . Inc. P.O. Box #315 
Addison. IL 60101. Call (ext 100) (708) 
705-2597 

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

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryte iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

ta MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis, Real'.or 
Irena Bllnstrublenė, 

Realtor Assoc 
NuosavyDių pardavimas Income Ta» 

5953 S. Kedzle 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 
1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokė .. 

už apdraudą nuc ugnies ir automot 
sas mus. 

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

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMĄ 

Turiu Chicngos miesto leidimą Dirbu • 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir są i 
nmgai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

f „ j 

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

e»*eetfar?T 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-
METAI. Jonas Dainauskas. 352 psl $15.00 

PAŠAUKĖ MANE. Popiežiaus Jono Povilo II bio
grafija. Kun. M. Malinskas. 351 psl $10.00 

GAMTOS DĖSNIAI, KULTŪRA IR MES. Algirdas 
Statkevičius. 326 psl $15.00 

TRYS KALBINĖS STUDIJOS, lietuvių-vokiečių 
kalbomis. Jonas Užpu.vis. 263 psl. Knyga 
ir kasetė $40.00 

CRISIS IN LITHNUA, JANUARY 1991 Alfred 
Erich Senn. 18 psl $2.00 

I HAD NOVVHERE TO GO, dienoraštis-atsi-
minimai. Jonas Mekas. 469 psl $14.95 

THE GIFT OF VILNIUS, Jan. 13, 1991. 80 psl. $10.00 
AVVAKENING LITHUANIA. A study on the Rise 

of Modern Lithuania. Jack J. Stukas, Ph. D. 
191 psl $8.oo 

LITHUANIAN CELEBRATIONS. Anglų-lietuvių 
kalbomis. Alg. Kezys. 260 psl $15 00 

LITHUANIAN HERITAGE DICTIONARY, Rene. $20.00 
SERVING LITHUANIA. J. K. Valiūnas. 288 psl. $1800 
ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai $150 00 
CROSSES IN THE ARCTIC, atsiminimai, M. 

Melienė. 179 psl $5 00 

A RADIANCE IN THE GULAG. N. Sadūnaitė. 148 
psl $5.95 

VVOODEN MIRACLES, romanas. K. Boruta 237 
psl $25.00 

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

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 
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Prisikėlimo parapijos Toronte Kanadoje choras, vidury — vadovė muz. Dalia Viskontienė. 
Nuotr. St. Dabkaus 

VINCUI 
ŽEBERTAVIČIUI 

70-METĮ UŽBAIGUS 
Gal todėl, kad jau beveik de

š imtmet į Vincas Detroito 
apylinkėje medžioja, o Sunny 
Hills žuvauja, jo 70-tą gimta
dienį ten ir čia praleidome ty
lomis. O buvo jis pirmaeilis mė
gėjų scenos aktorius, ir visi, kas 
teatrą mėgstame, dažnai jam 
per petį tapšnodvome. Tebūna 
leista man šiuo rašiniu, kad ir 
kiek pavėluotai, ne tik primin
ti apie jo sceninę veiklą, bet ir 
suteikti bent keletą pagrindinių 
biografinių faktų. 

Vincas Zebertavičius gimė 
1921 m. vasario 24 Gražiškių 
bažnytkaimy, Vilkaviškio 
apskrityje. Mokslintis pradėjęs 
Marijampolės gimnazijoje, įstojo 
į Mari jampolės mokytojų 
seminariją ir ją baigė 1940 m. 
Diplomo gavimo diena tapusi ne 
džiaugsmo, bet liūdesio diena, 
sovietų tankams per Lietuvą 
riedant 

Bolševikmety buvo paskirtas 
mokytojauti Graužiniuose, 
visiškai prie Vokietijos sienos. 
Tai jam beveik kainavo gyvybę. 
Karo šmėklai ore pakibus, 
buvęs įtartas ruošias kažkokį 
fantastišką išdavimą, suimtas, 
pasmerktas mirti ir egzekucijai 
nuvežtas į Marijampolės 
kalėjimą. Prasidėjo karas. Už 
keturių dienų su kitais kaliniais 
buvo išlaisvintas. Visus trejus 
nacių valdymo metus mokyto
javo tėviškės miestely Gražiš
kiuose, ten eidamas keturių 
komplektų pr. mokyklos vedėjo 
pareigas. 

Bolševikų t ankams 1944 m. 
spalio 17 d. užimant Vištytį, 
p a s i t r a u k ė V o k i e t i j o n . 
Ke tve r iu s m e t u s p r a l e i d o 
Hanau stovykloje. Iš jų viene
rius metus studijavo Frankfur
to prie Maino universitete, filo
sofijos fakultete. 

I JAV emigravo 1949 m. Ket
verius metus gyveno New Yor-
ke. 1953 persikėlė į Detroitą ir 
30 metų dirbo General Motors 
kaip m e c h a n i n i ų į r a n k i ų 
specialistas. 

Tai kasdieninio Vinco Zeber-
tavičiaus biografija. Antras is 
Vincas, s a v a i t g a l i ų , l a i s 
valaikių ir švenčių , t a i Vincas 
— aktorius. Paklaustas , kada 
pradėjo, p r i s iminė p radž ią 
buvus mokytojų seminarioje, 
tad gal apie 1937-38 metus . 
Norą vaidinti ir ta lentą ten 
pajutęs „Faraono laidotuvių" 
pastatyme. New Yorke įsi
traukęs į Vitalio Žukausko ir 
Antano Škėmos sambūrį ar 
sambūrius ir tekę dalyvaut i 
spektakliuose nuo Keturak io 
„Amerika pirty" iki Škėmos 
„Žvakidės". 

Čia rašančiam g e r i a u s i a i 
pažįstama Vinco sceninė veikla 
Detroite. Kai tik mano mieste 
atsirado, tuojau jis susišaukė su 
Zuzanos Arlauskaitės-Mikšie-
nės Dramos mėgėjų sambūriu ir 
jame bene ketvirtį šimtmečio 
pasiliko. Penktajame dešimt
mety Z. Arlauskaitė kasmet pa
statydavo po du, ka r t a i s ir po 
tris veikalus. Po du, o jau t ikra i 

JAV LB XIII-SIOS TARYBOS 
RINKIMAI PIETRYČIU 

APYGARDOJE 
Pravedimui gegužės 4-5 ir 

11-12 dienomis įvyksiančių JAV 
LB rinkimų į XIII-ją tarybą, 
JAV LB Pietryčių apygardos 
valdybos rūpesčiu Philadelphi-
joje yra sudaryta šios sudėties 
apygardos rinkiminė komisija: 
Algis Danta — pirm., Gedimi
nas Dragūnas ir Rimvydas Ja
kas — na r i a i . Apygardos 
rinkiminės komisijos adresas: 
1233 Lennox Rd., Jenkintown, 
PA 19046. JAV LB Pietryčių 
apygarda apima JAV LB apy
linkes ir lietuvius gyvenančius 
Delaware, Maryland, Pennsyl-
vanijos, išskyrus vakarinę sritį, 
Virginijos, West Virginijos vals
tijose, Washington, D.C., ir JAV 
LB Pie t inę New Jersey 
apylinkę. 

Vadovaujantis LB rinkimų 
taisyklėmis, apygardai priklau
sančios LB apylinkės taip pat 
yra sudariusios rinkimines 
komisijas Philadelphijoje rinki
mams vadovauja Anilora Ma-
šalaitienė — pirm., Violeta Raz-
gaitienė, ir Dalia Jakienė; Bal-
timorėje — Ant. Dilijonas — 
pirm. Vyt. Banys ir Juozas Bra 
dūnasv Washington, D.C. Tadas 

Mickus — pirm. ir Vėjūnė Svo-
telytė; Pietinėje New Jersey — 
Bronė Volertienė — pirm. ir 
Julija Jurskienė. Scrantono LB 
apylinkėje balsavimu rūpinasi 
valdybos narė Reg ina Pet
rauskienė, artimai bendradar
biaudama su Philadelphijos LB 
apylinkės r inkimine komisija. 

Kandidatais į JAV LB XIII ją 
tarybą yra pasiūlyti asmenys 
priklausantys Balt imorės, Phi
ladelphijos ir Washing tono , 
D.C., apylinkėms. Kandida ta i s 
yra šie aštuoni asmenys: 

Nida Gailaitė, 28 m., sveika
tos administratorė, 

Teresė Gečienė, 39 m„ peda
gogė, 

Linas Kučas , 30 m., 
inžinierius, 

Jūratė Krokytė-Stirbienė, 37 
m., pedagogė, 

Vytautas Maciūnas, 39 m., in
žinierius, 

Audronė Pakšt ienė, 48 m., 
dailininkė, 

Vidmantas Rukšys. 30 m., 
inžinierius ir Onilė Šeštokienė, 
37 m., med. gydytoja. 

Alg. G e č y s 
LB Pietryčių apyg. pirm. 

po vieną pastatydavo ir šeš
tajam. Tik septintasis dešimt
metis darėsi skurdus, nes pra
turtėjusi , po du televizorius įsi
gijusi publika ant savo teatro 
nus i sp jovė , buvo nebesu-
kviečiama. Ne kartą esu savo 
r e p o r t a ž u o s e ta i minėjęs . 
Pačiame Sambūrio žydėjime Z. 
Arlauskai tė statydavo ne tik 
Vyt. Alanto, Grušo, Čiurlio
nienės, Vaičiūno ir dar kelių 
autorių lietuviškus veikalus, 
bet nevengė nė klasikų, kaip 
Tennessee VVilliams, Oscar 
VVilde, Moliere ar Ibseno. Vin
cas dalyvavo kone visuose pa
statymuose ir tai pirmaeiliuose, 
dažnai pagrindiniuose vaidme
nyse . P a k l a u s t a s , k iek 
v a i d m e n ų š i ame s a m b ū r y 
veikdamas sukūrė, sakė, kad 
tikrai bent 50, bet gal dar kokia 
dešimčia daugiau. Spektaklių gi 
buvo gerokai per šimtą. Ką 
Detroite pastatę, dar pavėžė
davo į art imiausius Kanados 
miestus, būtinai į Clevelandą, 
retkarčiais į Chicagą. Negana 
to, visus tuos dešimtmečius Vin
cas buvo ir Dramos mėgėjų 
sambūrio valdyboje, daugiausia 
p i rmin inko pareigose. Mat, 
viengungis, tai dirbk ant scenos 
ir užkulisy... Šalia Z. Arlauskai
tės ir jos sambūrio veikė ir kitas 
Just ino Pusdešrio Dramos ko
lektyvas. Po Z. Arlauskaitės 
ir jos sambūrio mirties Vin
cas retkarčiais prisidėdavo ir 
prie Dramos kolektyvo. Retkar
čiais todėl, kad ir šis puikus 
k o l e k t y v a s nebe turė jo ūpo 
dažnai reikštis, kai žiūrovų 
nuolat mažėjo. Su J. Pusdešrio 
mirtimi Detroito lietuvių scena 
galut inai aptemo. Ak, atsi
prašau, „Žiburio" l i tuanistinė 
mokykla dar pastato veikalėlius 
vaikams, bet čia jau viskas 
ki tame kontekste. 

Vinco Zebertavičiaus gimta
dienį minėdamas.turėjau progą 
apraudoti Detroito lietuvių teat
rą. Bet Vinco apraudoti nesi
ruošiu. Anaiptol! Jis padarė, ką 
galėjo. Dramą mėgstantieji jam 
dėkingi. Pradžioje minėjau, kad 
j is medžioja Detroite, meške
rioja Sunny Hills. Pusmetį ten, 
pusmetį čia. Didelę staigmeną 
m u m s , S u n n y Hil ls įsikū
rusiems detroitiškiams, jis pa
darė, a tvykdamas šios žiemos 
sezonui. Ten sumedžiojęs, atsi
vežė l a b a i dai l ią , l aba i 
j auna tv i šką žmoną Elenutę. 
Puikią dainininkę, čia pasi
reiškiančią duetuose ir solo. Be
je, t ikrą lietuvaitę iš Lietuvos. 
J iems abiems linkiu daugelio 
gražių bendrų metų! 

P A G E R B Ė 
WALLENBERGO 

ŽYMENIMIS 
Trys čikagiečiai pagerbti su

te ikiant j iems vadinamus Wal-
lenbergo žymenis už ryžtingus 
da rbus . Kun . J. Clements , 
Šventųjų Angelų parapijos kle
bonas, už kovą prieš narkotikus. 
T. Hake už pastangas atskleis
ti piktnaudojimus teismuose ir 
J . Rice už pagalbą įsikurti 
holokausto aukoms. Wallenber-
gas buvo diplomatas, nuo nacių 
išgelbėjęs 100,000 žydų, o vėliau 
dingęs Sovietų kalėjimuose. 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ŠVIETIMO TARYBA 
UTHUANIAN EDI CATIONAL COUNCIL OF THE USA. INP 
2711 West 71st St.. Chicago, IL 60629 (312) 436-0197 

(Pabaiga) 
Po 20 do l . aukoję: J. ir A. Alytos, NY; F. Andriūnas. PA; A. ir D. 

Augūnai, FL; J. Bača-snas, MD; L Bajorūnas. FL; S. Baltrukėnas. FL; 
P. Banys, FL; B. Ba^us. FL; J. Bigelis, IL; C. Bogushas, CT; G. 
Budrytė. IL; V. Butk.s NY: A Čepėnas. IL; A. Dagys, IL: P. Dalinis, 
FL; J. ir D. Doveinia Ml kun A. Dranginis, MD; G. ir A. Dūdos, FL; 
J. ir E. Gailevičiai. MD v. ir J. Gliosai, FL; J. Gramas, IL; V. Grušas, 
FL; A. Gureckas, CT. A. Gustaitis. CA; G. Ivaškienė. CT: V. ir A. 
Jakubaičiai, NJ; A. „anuška. MA; J. Jasin, PA; B. Juodelis, IL; Jūros 
Šaulių kuopa „Palanga", FL; J Juška, FL; S. Juškus, IL; F. Kaman
tauskas. MA; A. Kar : s, Ml; L Kazlauskas, IL; K. ir L. Kizlauskai, Ml; 
G. ir S. Klimai, NJ; k.n R. Krasauskas. CT; J. Kregždė. OH; R. ir B. 
Kronai, IL; E. Lungie e FL: P Makarauskas, PA; V. Mankąs, PA; V. 
ir A. Mare. :, IL; O. Martinkus. IL; p. ir p. Masaičiai, NJ; O. Mažionytė, 
IL; R. ir J. Mikailos, FL J ir R Mildažiai, FL: A. Misiūnas. Ml; O. Moeller. 
NJ; A. ir A. Mulioliai 0H: T. ir G. Palioniai, Wl; p. ir p. Paulioniai, FL; 
V. Paulionis, IL; M. Pauiiukonienė. MA; L. Petravičienė. IL: E. Pikelis, 
IL; A. ir A. Pilipavičia;. FL: O. Pranckevičiūtė, IL; V. ir L. Rasučiai. IL; 
O. Raštikis, IL; K. ir A Rimai. IL; A. Sereika, IL: S. Sknpkus, NJ; I. ir 
L. Sodeikos, FL; V. Statkus. IL: K Straukas. TN; A. Strijauskienė, FL; 
V. Stuogis, IL; K. Sipaila. NJ; K. Škerienė, IL; J. Tamasevičienė, IL; J. ir 
M. Taruškai, FL; K. Vaičehūnienė. OH; R. ir A. Vaiciai, IL; S Vaišvilienė, 
IL; I. Valauskienė, FL; A. Valius. NJ: S. ir S. Vaškiai, FL; S. Vėbrienė. 
IL; A. Venckūnas, CA: T. Venclova. CT; K. ir S. Vilūnai. IL; A. Zailskas. 
IL; J. Žadeikis, IL; H. Žitkus. FL: V ir M. Židžiūnai. MA: S ir Z. Žilevičiai, 
IL, 

17 dol . aukoję: V ir S. Paalksniai. FL. 
16 dol . aukojęs: J. Karazija. I L. 
Po 15 do l . aukoję: L Barmus. IL; V. Čepas. IL; D. Gaidas. IL; 

K. Garbauskas, NY; 3 Gelažius. IL: E ir K. Gimžauskai. FL; V. Gusaras. 
IL; F. Janulis, FL; P. Jonikas. IL; I. Kazlauskas. NY; E. ir M. Kleinaičiai. 
FL; V. Maciūnas. PA 9 Naumanas. OH; A Nūtautas, NY; K. Račiūnas. 
IN; A. Ragažinskiene PA B. Skardžius, DC; C. ir S. Vaičiai. CA; J. 
Virpša, IL. 

Po 14 do l . aukojusios: S. Endrijonienė, IL: J. Kušeliauskienė. IL. 
Po 10 do l . aukoję: V. Abromaitis. CT; K Adickas, IL; M. ir R. 

Aleksiejūnai, FL; M, ' K Arai. FL; P. ir A. Armaliai. FL; R. Bagdonas, 
FL; V. Bagdonavičius. PA; p. Bakienė. FL; P. Balsaitis, IL; J. Banienė. 
MA; A. Bartuškienė, 0H; A. Beniulis, IL; P. Bernotavičius. IL; R. Bigelis, 
IL; H. Bitėnas, NJ; M. Blynas. OH; R Brakas, NY; P. Brizgys, IL; M. 
Būda, IL; J. Budreika, FL; P. Cicėnas. IA; Z. Čikižienė, IL; O. 
Didžbalienė, Wl; A. Dundulis. IL; A. Duoblienė, IL; B. Dzenkauskas. FL; 
J. Gečiauskienė, PA: B Gedvilienė. OH: V. ir M. Gelažiai. FL; A. Gesius, 
FL; R. Graudis, NJ; J. Grėbliauskas. FL: V. Grybauskas. IL; Z. ir V. 
Grybinai, IL; V. Gruzdys, OH: G. ir V. Gruzdžiai, FL; P. ir A. Gudoniai, 
FL; A. T. Herbert, PA; V. Jackūnas. DC: O. Jagėlienė, IL; I. Jakštienė. 
FL; J. ir A. Jakubauskai, FL: Z. Jalošmskienė. IL: A. Jankauskaitė, IL: 
F. Jankauskas, PA; S. Jankauskienė. AR; A. Jankūnas, IL; J. 
Janušauskas, IL; G. Jezukaitienė. FL: 0 Jurgutis. FL: S. Juškus. IL; 
J. ir I. Kapčiai, FL; G. Karsokas, OH; K. ir V. Kartanai, FL; F. Kasparas. 
FL; P. Kasparas. FL; V. ir I. Kiliai. NY: O. Kindurienė, FL; V. Kiukys, 
NJ; C. Kliorys, OH; W. Klosis, NY; D. Kolodzey, PA; A. Kriaučiūnas, 
IL; R. ir J. Kriviai. FL; K. Krivickas. PA; Br. Krokys. PA; G. Lapenas. 
FL; A. Latonienė. IL; S. Leipienė, IL; Z. ir N. Llrgameriai, Wl; D. 
Mackialienė, FL; B. ir P. Macnoriai, IL: N. ir H. Martinkai. IL; A. Ma
sionis, NJ; P. Matiukas, IL; p. ir p. Meidūnai, NJ; J Merkienė, IL; P. 
Miežys, FL; M. ir J. Mikutaičiai. IL; B Milaknis. VA; J. Mingaila. NJ; 
N. Mockuvienė. CA: B. Motušienė. IL; A. Mozūraitis, IL: I. Narijauskas, 
FL; S. ir M. Neniškiai, IL; S. Nikantienė, AR; W. ir A. Noreikos, NY; L. 
Paketurienė, IL; A Pimpė, IL; R. Petrikaitė, FL; A Puodžiūnienė, PA; 
Z. ir P. Pupiai, FL: J. Pupininkas. FL: E. ir J. Purtuliai. FL: V. Račiūnas. 
IL; I. Radienė. IL; B. ir M. Raugai. NJ: A. Raulinaitis. FL: K. ir B. Raz-
giai, FL; dr. E. Razna, IL; O. Rinkienė. FL: A Robertson, FL; R. Rudai-
tienė, IL; V. Ruokis. NY; Seselė Gabrielė. IL; B Smetonienė. OH; J. 
Sirusas-Notvvani. MD; J. Skudzinskas. MA: J. Stasiūnaitis. AR: L. 
Stonikas, IL; Z. ir M. Strasdai. FL; V. Suduikis. IL: S. ir p. Sulos, CA; 
M. Šaulienė, FL: O šiaudikienė. FL; B. Širvinskaitė. CA: A. siutas. IL: 
dr. A. Šmulkštys. NJ; J. Štaškienė. FL: V. Štaškus, FL: F. Tarulis, IL; 
A. ir A. Tuskenia: IL; B. ir A. Urbonai. FL; V Urbonas. FL; S. ir K. Urb-
šaičiai, FL; N. Už^oalienė, IL; K. ir V Vaičaičiai. FL; L. Vaičiūnienė. 
IL; R. ir D. Valodka FL; V. Venckus, NJ: P. Zelba. FL; V. ir J. Žadeikiai, 
IL; L. Žėruolis. AR 

9 dol . aukojusi: A. Jautokaitė. IL 
8 dol . aukojusios: F. Mačiulienė. IL; R. Petrauskienė. IL. 
7 dol . aukoję: P. Balšaitytė. IL; P. Bružas. IL: J. Kernagis. IL; J. 

Leškus, IL; J. Masionis, IL; J. Norkaitienė. IL; E. Pikelis. IL; J. ir V. 
Railos, IL. 

Po 6 dol. aukoję: D. Eitmanas. IL; J. Jadviršis. IL; S. Marcinkiene. 
IL; S. ir I. Miliauskai, IL. 

Po S dol. aukojo: V. Artmonas. AR: V. ir S. Balčiūnai, FL; O. 
Balčiūnienė. NJ - Baltušis, Wl: V. Bielinis. AR; A. Cejauskas. NE; K. 
ir B. Čikotai. NJ: . 3aulys, IL; P. Deveikis. AR: T Dorr. PA; ir O. Dumb-
ros, Ml; B. Gasp '^nienė, NJ; J. Gerdvilienė. FL; S. Glioženenė. IL; 
J. Gricius, PA; A Gri.iius, Ml; V. ir D. Jakovickai. IL; V. Juodišius. IL; 
P. ir J. Juodvalkį IL; I. ir K. Jurgėlos. FL; K. ir A. Juškevičiai. IL; B. 
Karaškienė. NJ D Kasparevičiūtė. FL; E. Kernagienė, IL: K. Kleiva. 
FL; J. Lapsienė. MA; V. Lenkevičienė, IL; J. ir P. Leonikai, IL; A. Lingai-
tis, IL; A. LukoševCiūtė, Ml; J. Lungienė, IL; Marquetta Radio i rTv, 
IL; B. ir E. ĮJBJioIra CO; M Matusz, NJ; G. Melchiorre, PA; K. Mickus. 
FL; V. Narkus. NF J. ir J. Navakai. FL; E. Oželienė. IL: N Petronienė. 
NJ; J. Prakapas CA; K. Ramanauskas. IL; K Sadauskienė. AR: E 
Sakalas, PA; R Scimidt, NJ; V. Senkevičius. IL; Seselė Virginia, PA; 

CT- M. Strungienė. IL: S Šmaižienė. AR; J. švedas. 
*. Vadeišaitė. IL; A Vadeišienė. IL; E. ir K. Vaiš-
aišvilos, FL; V. Vaitiekūnas, FL; A ir E. Vertonai. 
nai, IL; M. Virbickienė, FL; S. Visockas. IL; B. 
dr. A. Zotovas. FL. A. Zebertavičius. FL; V Že-
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T , 
bertavičius. FL; V Žilinskas. FL , 

Po 4 do l . aukoję: A Dzirvonas, IL; J. ir E Kantautai, MA; R. 
Karenienė, IL: L Krolis. IL; L Syrutovvicz, IL. J Skvarčienė, IL; J. ir 
A Švarai. IL 

Po 3 dol . aukoję: S Česna. IL: S Mackomenė. IL; S. Matulis, 
IL; H. Plaušmaitienė. IL, T. Rūta. IL; V Stamslovaitis, IL; S. ir V. 
Vasikauskai. FL; V. ir J. VValins, PA. 

Po 2 do l . aukoję: J Gaudušienė, IL. R ir S Petersonai, IL; L. 
Surkevičius, IL. J. ir E Susmarai, IL; V. Šimkiene, IL; O. Židonienė, IL 

Po 1 do l . aukoję: L Morkūnas. IL; J. Paulauskienė, IL; X, NY. 

A. t A. 
MEČIUI BALUTAVIČIUI 

Venecueloje mirus, žmonai VANDAI ir jų šeimai, 
broliui JULIUI ir STASEI BALUČIAMS, jų dukrai 
REGINAI su šeima r e i š k i a m e nuoširdžiausią 
užuojautą. 

Povilas ir Birutė Gyliai ir šeima 
Zita Zvirzdienė ir šeima 

Olympia, WA 

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 SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
P R A N E Š A 

k a d a t idaro n a u j u s la idotuvių n a m u s 

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

Kiti S. C . Lack la ido tuvių nama i : 
11028 S o u t h w e s t Hvvy. * Palos Hil ls 
9236 S. Rober t s R d . * Hickory Hil ls 

2424 W. 69 St . * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

kun. J. Steponą': 

FL; G. Uksas. CA 
vilai, FL; E ir K \ 
NJ; J. ir D. VW» 
Zapasnikienė. NJ. 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL H0MES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 West 71st Street 
Chicago. Illinois 60629 

l-(312>-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

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

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 



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

x G r a ž i n a Apanavič iū tė , 
sopranas, Lietuvos operos ir 
baleto teatro primadona, šiuo 
metu besilankanti Chicagoje. 
sutiko atlikti koncertą gegužes 
5 d. 3 vai. p.p. Jaunimo centre. 
Jos pasiūlymu, koncerto pelnas 
skir iamas Margučio radijo lai
dai, kuri susidūrė su finansi
niais sunkumais. 

x Cicero apylinkes LB val
d y b a reng ia p ie tus — 
Povelykinj pabendravimą ir 
progą šeimininkėms pailsėti 
sekmadienį, balandžio 14 d.. i>v. 
Antano parapijos salėje tuoj po 
11 vai. lietuviškų Mišių. Rengė
jai žada cepelinų ir ..ypatingo 
skonio"" dešrų. Visi apylinkių 
lietuviai kviečiami atvykti, pa
bendrauti ir skaniai pavalgyti. 

x LB Vidur io Vakarų apy
g a r d o s apylinkių valdybų ir re
vizijos komisijų atstovų suvažia
vimas bus balandžio 21d.. sek
madienį. 8:30 vai. ryto Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Kvie
čiami spaudos atstovai ir visuo
menė dalyvauti. 

x S tasys Žilevičius rodys 
Viktoro Kapočiaus padarytą 
Vi ln iuje vaizdajuostę apie 
kultūrinius įvykius nuo sausio 
mėnes io . Vakaronę rengia 
Moterų klubas Jaunimo centre 
penktadienį, balandžio 12 d.. 
7:30 vai. vak. Jaunimo centro 
kavinėje. Visi lietuviai turėtų 
pamatyti . 

x Kazys Kuniutis iš Bur-
bank. 111.. ,,Draugo" garbės 
prenumeratorius ir nuoširdus 
r ėmė ja s , buvo a tvykęs į 
,,Draugą", pasirinko įvairių 
leidinių, o dienraščio išlaidų 
sumažinimui įteikė 100 dol. 
auką . Labai dėkojame už 
palaikymą lietuviško žodžio. 

x I e škoma Pocienė, J advy
gos Kovalskienės, gyvenusios 
4247 S. Artesian Ave., Chicago, 
d u k t ė . Yra atėję sva rbūs 
laiškai . P r a š a u a tvyk t i h-
pas i imt i ! 

(sk) 
x Užsaky ta s a u t o b u s a s į 

E k r a n o , liaudies dainų ir šokių 
ansamblio koncertą. Autobusas 
išvažiuos nuo „Seklyčios". No
rintieji autobusu pasinaudoti, 
prašome registruotis, perkant 
bilietus Gifts In t e rna t iona l . 
Kaina 2 dol. į abu galus. 
Koncertas įvyks ba landž io 13, 
7:30 vai . vak. Morton East H.S. 
auditorijoje. Rengia J A V LB 
Ku l tū ro s t a r y b a . 

(sk) 

x Tomas Dundzila, kaip ka
rininkas buvęs kare Artimuo
siuose Rytuose, grižo namo 
nesužeistas ir atlikęs savo parei
gas. Jį pasitiko motina, tėvas ir 
močiutė sugrįžusį } Ameriką. 

x Silvija Fot i , angliškos 
spaudos sekcijos vadovė, 
rūpinasi, kad Muzikos šventė 
būtų t inkamai p r i s t a ty t a 
amerikiečių spaudoje ir radijo 
žiniose. Šiuo metu lietuvių var
das populiarus, tad reikia tuo 
pasinaudoti. 

x Aktoriai La ima Šulaity-
tė-Day ir Vytau tas J u o d k a 
balandžio S d. vakare iš O'Hare 
aerodromo išvyko į Lietuvą, kur 
iki gegužes 1 d. duos apie 10 K. 
Ostrausko dramos ..Šaltkalvio" 
spektaklių. Jie vyksta Lietuvos 
Teatrų sąjungos valdybos kvie
t imu popul iar int i išeivijos 
lietuvių kūrybą tėvynėje. Iš-
vykstančiuosius aerodrome 
išlydėjo Chicagos „Vaidilutės" 
teatro vadovybės nariai ir kiti 
tautiečiai. 

x Vita Kemežys, Fairvievv. 
Hts., 111., „Draugo" ir kitų gerų 
darbų rėmėja, pra tęsė 
prenumeratą su 50 dol. auka ir 
20 dol. dar pridėjo už kalėdines 
korteles ir kalendorių. V. 
Kemežį ske lb iame garbės 
prenumeratore, o už realią 
paramą labai dėkojame. 

x I rena Krikščiūnas, Ever-
green Park, 111., už kalėdine? 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
40 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x J u o z a s Žilionis, Cleve-
land, Ohio, buvęs „Draugo"' ar
timas bendradarbis, lietuviškos 
knygos platintojas, už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
25 dol. auką. Labai dėkojame. 

X Levutė Krisčiokait ienė, 
West Hartford, Conn., Balys 
Sriuba, Michigan City, Ind., 
Boleslovas Semaška, New Bri-
tain, Conn., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
20 dol. aukų. L. Krisčiokaitienė 
ypačiai padėkojo už gražų 
kalendorių, kuris visuomet yra 
laukiamas. Labai dėkojame už 
aukas. 

x Į 38-tą E u r o p o s Lietuvių 
savai tę — Huttenfelde išvyks
tame liepos 27 d. Grįžtame 15 
rugpjūčio: 12 dienų ekskursija 
po Vokietiją. Registruokitės: 
Travel Advisers , Inc., Birutė 
Zalatorienė, tel. 708-524-2244. 

(sk) 

x J A V LB Kul tū ros tary
bos t radicinė premijų šventė 
įvyks gegužės 18 d. Jaunimo 
centre. Vienuoliktą kartą bus 
pagerbti išeivijos laureatai. 
Kokteiliai, akademija, vakarie
nė. Prašome vietas rezervuoti 
pas I reną Polikai t ienę iki ge
gužės 10 d. Tel. 312-434-2243. 

(sk) 

x Sol. Danutė S tanka i ty tė , 
dainavusi Vyresniųjų lietuvių 
centro surengtame Labdaros 
vakare balandžio 6 d. Sek
lyčioje, savo honorarą paskyrė 
centro tolimesnei veiklai. 

x Sol. Ra imonda Par t ika i -
tė dainuos Vyresniųjų lietuvių 
centre Seklyčioje balandžio 10 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p. Jei 
akompanuos muz. Faus t a s 
Strolia Po programos bus 
pietūs. 

x Žurn. A. Balaša i t ienė , 
nors ir gyvendama Clevelande. 
yra ak tyv ia i įs i jungusi į 
Muzikos šventės da rbus . 
Spauda yra tas variklis, nuo 
kurios renginių pasisekimas 
daug priklauso. 

x Balandžio mėn. „Scien-
tific Amer ica" žurnalo nume
ryje Philip E. Ross aprašo 
vėlyviausius lingvistų tyri
nėjimus sekti visas pasaulio 
kalbas į proistorijoje kalbėtą 
vieną kalbą. Pasirodo, yra 
dviejų lingvistų galvojimas 
šia tema ir straipsnis diskutuoja 
daug kam žinomą „ka lbų 
medį", kuriame lietuvių kalba 
figūruoja kalbų šeimos teorijoj. 
Lingvistai spėja, kad iš 6000 da
bar egzistuojančių kalbų pusė 
išmirs per 100 metų. 

x Paulius ir Birutė Gyliai iš 
Olympia. Wa„ „Draugo" nuola
tiniai rėmėjai, už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 50 
dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x S. K i r š i n ą s , Toronto, 
Kanada, nuolatinis „Draugo ' 
skaitytojas, garbės prenumera
torius, pratęsdamas prenumera
tą ir vėi paaukojo dienraščio 
stiprinimui 60 doi. US fund. La
bai dėkojame už savos spaudos 
palaikymą. 

x Albe r t a Astraitė iš San 
Francisco, Cal., „ D r a u g o " 
bendradarbė, garbės prenume
ratore, lankėsi Chicagoje ir ta 
proga aplankė , ,Draugą" 
administraciją, pasirinko įvai
rių leidinių ir dienraščio stipri
nimui įteikė 30 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Nauja siunta „Olympia" 
r a š . mašinėlių su lietuvišku 
raidynui Besidomintiems skam
binti: Nijolei, tel. 317*45-8140. 

(sk) 

x Kanklės, skudučiai, skra-
bala i , tabalai , tai mūsų saviti 
liaudies instrumentai, kuriuos 
turėsi te progos išgirsti at
silankius į Ek rano ansamblio 
spektaklį. Spalvingi tautiniai 
kostiumai, liaudies dainos ir 
šokiai Bal. 13 d. 7:30 v.v. Mor
ton East H.S. auditori joje. 
Bilietai: Gifts In t rna t iona l ir 
prie įėjimo koncerto dieną. 
Rengia: J A V L B Kul tūros 
t a ryba . 

(sk) 

H t * ŽVAIGŽDUTĖ 
HtegBMflta£»* * * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

RecUguo.. - hiatas Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago. 
Įsteigtas Lietuvių 

IL 60629 
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Jei tas skaitlines parašysite 
kompiuterio rašybos būdu, tai 
gausite tokį vaizdą. 

5 5 3 n 3 c » 3 5 
Apverskite tas kompiuteriu 

parašytas skaitlines atvirkščiai, 
gausite tokį pranešimą. 
SEIZE BOSS. 

Lietuviškai būtų: „Pagrobk 
viršininką. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63 St , Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
š?štad 9 v r iki 1 vai d 

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

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinadale. IL 60521 
Tel. '708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

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 dėž. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų, 
64 oz. aliejus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS 
9525 South 79th Ave., Hirko
ry Hills, Dl. 60457, telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 
x Greit p a r d u o d u vienos ir 

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

(sk) 
x Sut inkame is New Yorko 

ir Washingtono jūsų gimines ir 
pristatome į Chicagą, arba iš
vežame atg*l pigiau, negu 
lėktuvu. Skambinti iki 12 vai. 
dienos, tel. (312) 434-8618. 

(sk) 

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

(sk) 

x Vaizdajuoste „Kruvinas 
Sekmadienis" lietuvių ir anglų 
kalbose platina JAV LB Socia
linių Reikalų taryba. Vaizda
juostės kana $25.00, su persiun
timu $30.00. Užsakyti: Lithu-
an i an Human Services , Inc. 
2711 West 71 St., Chicago, IL 
60629. Tel. 5l2-476-2655. 

(sk) 

Gegužės 11 d. 7 v.v. kvie
č iame į „ P a v a s a r i o pokyl į" 
Pasaul io Lietuvių cen t r e , 
Lemonte. Rezervacijoms skam
binti: tel. 708-257-8787 a rba 
708-968-0184. Laukiame visų! 

(sk) 

RITASI MARGUTIS 

Ritasi margutis lygiu takeliu, 
Lietuvos šalele aš myliu, myliu. 
Velykos ten brėkšta verbų 

šakele, 
Mėlyna žibutė kalba į mane. 
Ritasi margutis Nemuno 

krantu. 
Mano tėviškėlėj liūdna ir kartu. 
Draudžia ir neleidžia juostom 

išrašyt, 
Velykų margutį spalvomis 

kaišyt. 
Liūdi ir paukštelis ant žalios 

šakelės. 
Ir pavasarėlis bunda be širdelės. 
Marginu margutį, raštais 

dabinu, 
Lietuvai tėvynei žiedus aš 

skinu. 
Alb. Kaš iub ienė 

VELYKOS 

Mes pradedame ruoštis šv. 
Velykoms kelias savaites prieš 
šventę. Mamytė n u p e r k a 
puošnius rūbus, valomės namą, 
einame į bažnyčią. Šventos 
Velykos yra pati svarbiausia 
mūsų tikėjimo šventė. Šven
čiame Jėzaus nugalėjimą blogio 
ir prisikėlimą iš numirusių. Per 
Jėzaus auką, dangus atsidarė 
visiems žmonėms. 

Kelias dienas prieš šventas 
Velykas mes išverdame 
kiaušinius ir juos numarginame 
įvairiomis spalvomis. Velykų 
rytą tėte margučius paslepia 
kieme. Po pusryčių aš su 
broliuku ir sesute e iname 
ieškoti margučių. Nėra lengva 
juos surasti, nes tėtė kai kuriuos 
paslepia po lapais, medžiuose, 
tarp krūmų ir išdygusių gėlių. 

Suradę visus marguč ius , 
einame į Mišias padėkot i 
Dievuliui. Paprastai visa šeima 
susirenka pas mus vakarienei. 
Man smagu susitikti su savo dė
dėmis, tetomis ir pusbroliais. 

Velykos yra atgimimo šventė. 
Atgimsta gamta, žmonių gera 
nuotaika ir meldžiamės už 
mūsų tėvyne — Lietuvą. 

Stefutė Utz, 4 sk. 
K. Donelaičio lit. mokykla 

LIETUVOS Č E M P I O N A S 

Justinas Sadauskas, West 
Chicago IL, penkto skyriaus 
mokiny.- yra Illinois pradžios 
mokyklų šachmatų čempionas. 

Uline valstijos šachmatų 
varžybo- -.yko 1991 m. kovo 2-3 
d., Olympia High School, Stan-
ford, 111. Dalyvavo daugiau kaip 
400 žaidėjų. 

Kiekvieno lietuvio bet koks 
laimėjime, bet kurioje srityje, 
yra ga'-;e l ie tuvių t a u t a i . 
Sveikiname Justiną ir linkime 
nepaleisi, čempionato iš savo 
rankų T vo laimėjimu džiau
giasi vis o skyriaus ir „Drau
go" skaitytojai. 

R e d a k t o r i u s 
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V E L Y K O S IR P A P R O Č I A I 

V e l y k o s r e i š k i a „didžiąją 
dieną". Žodis pasiskolintas iš 
gudų. Lietuvoje Velykos buvo 
pat i iškilmingiausia visų metų 
šventė. Velykos yra ne t ik Kris
t aus prisikėlimo, bet ir visos 
gamtos pabudimo iš žiemos 
miego, šventė. 

Paskutiniąją savai tę prieš 
Velykas, būdavo daug darbo. 
Š e i m i n i n k ė s t v a r k y d a v o 
namus, virdavo įvairius valgius, 
kepdavo pyragus. Dažydavo ir 
margindavo kiaušinius. Išmar
g i n t a s k i a u š i n i s v a d i n a s i 
margut is , tai Velykų simbolis. 
Didžiojo Šeštadienio rytą, kas 
nors iš šeimos eidavo į bažnyčią 
pa rneš t i švęsto vandens ir 
šventintos ugnies. Žmonės tikė
davo, kad švęstas vanduo ir 
švent inta ugnis apsaugodavo 
namus. 

Velykų rytą visi eidavo į 
Prisikėlimo Mišias. Po pamaldų 
visi grįždavo namo, ridendavo 
m a r g u č i u s ir s u s i m u š d a v o 
margučiais, mėgindami kuris 
stipresnis. 

R i m a Ž u k a u s k a i t ė , 
Buvusi Dariaus Girėno lit. 

m-los mokinė 

K A I P AŠ P A D E D U 
LIETUVAI 

Aš noriu padėti Lietuvai, kad 
ji galėtų a tgaut i savo laisvę ir, 
kad Sovietų armija daugiau ne
žudytų žmonių ir paliktų Lietu
vą ramybėje. Aš mokausi litua
nistinėje mokykloje, daug skai
t au apie Lietuvą. Aš noriu pa
linkėti l ietuviams laisvės, tai
kos ir nepriklausomybės. 

P e t r a s Z a j a n č k a u s k a s 

Aš labai noriu padėti Lietuvai 
todėl, kad jos žmones skriaudžia 
Sovietų kariuomenė. Aš padedu 
Lietuvai ir meldžiu Dievulio pa
galbos visiems Lietuvos žmo
nėms. Aš mokausi kalbėti lietu
viškai, kad galėčiau susikalbėti 
su Lietuvos vaikais. Aš skaitau 
daug knygučių apie Lietuvą ir 
lietuvius. Ir aš noriu, kad lietu
viai kuo greičiau gautų laisvę. 

S t a sė Z a j a n č k a u s k a i t ė 

Abu Baltimorės Kara l iaus 
Mindaugo lituanistinės mokyk
los mokiniai. 

VELYKŲ T A U T O S A K A 

Trečiadienį po Velykų ne
gal ima dirbti lauko darbų, 
judinti žemę, t.y. a r t i , akėti, 
kitaip vasarą kruša (ledai) iš
muš javus, — todėl šią dieną 
vadina „ledų d iena" . (Taip 
sakoma visur). 

Koks vėjas pūs Velykų rytą, 
po prisikėlimo einant su pro
cesija aplink bažnyčią, toks 
vėjas daugiausia pūs ir per visą 
v a s a r ą iki š v e n t o J o n o 
(Girkalnis, Žagarė, Kražiai, Ra
seiniai). 

Mesijas yra hebrajų kalbos žo
dis, k u r i s l ietuviškai būtų 
verčiamas taip: pateptasis, išva
duotojas, išgelbėtojas, išgany
tojas, kitaip sakant — Kristus. 
S e n a j a m e T e s t a m e n t e yra 
parašyta, kad Dievas atsiųs į 
žemę Mesiją. Žydai tą sakinį 
komentavo įvairiai. J ie manė, 
kad Mesijas juos išvaduos iš 
priešo vergijos ir įkurs Dievo 
karalystę žemėje. Kai žydai 
sugrįžo iš Egipto, jie taip galvo
jo. J ų galvojimas buvo skir
t ingas nuo krikščionių galvo
jimo. Žydai tikėjo, kad Mesijas 
įkurs žemėje jų karalystę, pana
šią kaip Dovydas, ir Izraelis bus 
ga l inga valstybė ir valdys 
pasaulį. Kiti galvojo, kad Mesi
jas bus Dievo įgaliotinis žemėje 
arba bus ir pats Dievas. Jie 
galvojo politiškai, ne dvasiškai. 
Mes, krikščionys, tikime Kris
taus pasakytais žodžiais: „Mano 
karalystė ne iš šio pasaulio". 
Dabar jau ir kai kurie žydai 
panašiai galvoja. 

vardas galininko linksnyje. 19. 
Žodis eiti esamajame laike. 20. 
Įvardis j i daugiskaitoje. 21 . 
Žiemos vežimas. 23. Sniego 
aud ra kitu žodžiu. 24. Vienas 
ir vienas. 25. Kitoje pusėje kitu 
žodžiu. 26. Guzikas — lietuvis 
kai. 27. Nors ilgai ieškos, vis 
tiek... 28. Vienos lietuviųjauni 
mo organizacijos sutrumpin 
t a s pavad in imas . Žemyn 
1. Suaugusių gėrimas. 2. Ta iš
reikšta kitu žodžiu. 3. Galvos 
apdaras. 4. Kas rudenį nušaldo 
gėles? 5. Sušalęs vanduo. 8. 
Veiksmažodis r i eda būtajame 
kartiniame laike. 10. Audra ki
tu žodžiu. 12. Žiemos lietus 14. 
Kada kitu žodžiu pasakyti 16. 
Sušalęs purvas. 17. Tas pats, 
kas ir 20 skersai. 22. „Ne tau, 
o...". 23. „Ar... močiutę važiuo
si?" 25. „Ką labiau mėgsti: 
kriaušes... obuolius?" 10 taškų 
be klaidų. Jei įsivels klaidu, tik 
5 taškai. 

„Ateitis" 

GALVOSŪKIS NR. 122 

Pasiskaitę literatūros atsa
kykite į šiuos klausimus: 1. Kas 
yra audra? 2. Kaip audros susi
daro? 3. Kuriuos žinai audrų 
pavadinimus? 4. Ar audros v ra 
naudingos ar kenksmingos? 5. 
Jei kenksmingos, kaip apsisau
goti nuo jų? Už platų pa
aiškinimą 10 taškų. Už trumpus 
atsakymus tik 5 taškai. 

GALVOSŪKIS NR. 123 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

G A L V O S Ū K I O NR. 
ATSAKYMAS 
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Toliausiai nuo gaublio centro 
nutolęs taškas nėra Everesto 
ka lnas . Arčiausiai pusiaujo 
iškilimo, toliausias taškas yra 
Chimborazo kalnas Ekvadoro 
Andų kalnyne (20,561 pėdų 
aukščio). Everesto kalnas nuo 
tos vietos yra aukščiausiai iš
kilęs (29,028 pėdų aukščio), bet 
ta vieta yra toliau nuo pusiau
jo. Kaip žinote, pusiaujas yra 
labiausiai išsipūtusi vieta žmėje 
ir labiausiai išlindusi vieta į 
erdves. 

GALVOSŪKIS NR. 121 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Matote ant margučio besi
supančius du jums gerai pažįs
tamus gyvuliukus. Ant lentos 
užrašytas keistas sakinys, kurį 
turėsite parašyti taip, kad visi 
suprastų. Jį čia pakartoju: ,,En 
niev možnių kai vai, teb ri kešik-
lis gidžiaisau Miksovley". (5 

taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 124 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

S k e r s a i : 1. „Taip darykite... 
tėvelis daro". 2. Labai triukš
mingas paukštis. 4. Kitu žodžiu 
išreikštas ša l tumas . 6. Jaus
t u k a s , a tk re ip iąs ypa t ingą 
dėmesį. 7. Juodas plėšrus paukš
tis. 9. Sutrumpintai eiti . 11. 
Stirnų giminės gyvulys. 13. Su
trumpintas rytoj . 14. „Lėkčiau, 
lėkčiau... galėčiau". 15. Sušalęs 
vandens kristalas. 18. Berniuko 

Velykose supasi dėl to, kad 
per visus metus būtų linksmi. 
(Dusetos) 

Pirmą Velykų ir Kalėdų dieną 
nešukuojama galva, nešluojama 
pirkia, taipgi nekūrenama iš 
ryto krosnis. (Tverečius). 

Sugalvokite, kokių dalykų 
galite padaryti iš šios geomet
rinės figūros? Už kiekvieną 
naują dalyką gausite po 1 tašką. 
Tie patys dalykai negali karto
tis. Pavyzdžiui, jūs nupiešėte 
margutį ir įvairiais raštais 
nupiešėte daugiau margučių, 
gaunate vieną tašką už margu
tį, bet nė vieno taško už kitus 
margučius. 

GALVOSŪKIS NR. 125 

Kiek yra metuose mėnesių, 
kurie turi 28 dienas? (5 taškai) 




