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Geriau Pietų Korėjoje, 
negu Japonijoje 

Bet k u r užsienio pinigai 
C h e j u sa la , Pietų Korėja. — 

Čia praėjusį šeštadienį susitiko 
Sovietų prez. M. Gorbačiovas ir 
Pietų Korėjos prez. Roh Tae 
Woo jau trečią kartą. Anksčiau 
Pietų Korėja buvo pažadėjusi 
sute ikt i Gorbačiovui 3 bilijonų 
dolerių paskolą ekonominei 
pagalbai , bet šį kartą j is prašė 
daug daugiau, kai nepasisekė jo 
misija Japonijoje, iš kurios j is 
neišsivežė jokio pažado. Čia jis 
pasakė, kad tikrai jam, verkiant 
reikia paramos, ir jis mano, kad 
galės pradėti draugišką bendra
darbiavimą su Pietų Korėja. 

L ė k t u v o n u š o v i m a s 
Pranešama, jog Pietų Korėja 

p a p r a š ė , k a d Gorbač iovas 
pasisakytų už jos priėmimą į 
Jung t ines Tautas šį rudenį, 
nežiūrint , kad dėl to protestą 
reiškia Šiaurės Korėjos vy
riausybė. Gorbačiovas su šiuo 
jos p r a š y m u su t iko . P ie tų 
Korėjos vyriausybė paprašė 
d a u g i a u informaci jų ap ie 
Korėjos lėktuvą, kurį 1983 m. 
nušovė sovietai, kai žuvo 269 
žmonės ir paprašė sugrąžinti jų 
palaikus. Gorbačiovas pažadėjo, 
kad b u s i š t i r t a s t a s pr ieš 
aštuonis metus įvykęs lėktuvo 
nušovimas. 

P ie tų Korėjos vyr iausybė 
esanti patenkinta, kad Gorba-
čiovoas pirmiau vizitavo Pietų 
Korėjos kapitalistinę šalį, bet ne 
„kietųjų komunistų" tebeval-
domą Šiaurės Korėją, kurie 
priešinasi toms reformoms, ku
rios įvyko Rytų Europoje. Prieš 
pradedant pietus. Gorbačiovas 
pasakė, jog dar prieš metus 
niekas negalėjo įsivaizduoti, 
kad bus ryšiai tarp Seoulo ir 
Maskvos. Prieš pusmetį buvo 
įsteigti diplomatiniai ryšiai. Šis 
žaibiškas ryšių pagerėjimas 
ke l i a d i p l o m a t a m s didelę 
nuostabą. Ši sala, kurioje abu 
prezidentai susitiko, yra 280 
mylių nuo Seoulo. Čia buvo 
nusta ty ta , kad Gorbačiovas t ik 
sustos kelioms valandoms, bet 
jis nusprendė šiame kurorti
n i a m e mies te pasi l ikt i per 
naktį. 

Rusija perima 
kasyklas 

M a s k v a . Balandžio 17. — 
Pranešama, jog darbininkai di
džiausiame Sovietų Sąjungos 
anglių kasyklų regione sutiko 
sugr įž t i į darbą, ka i buvo 
paskelbta, kad Rusijos Respub
l ikos vadovybė p e r i m a iš 
Kremliaus tvarkyti angliakasių 
re ika lus . Darb in inkams j au 
pažadėta ir nuosavybės teisė. 
Tai įvyko po beveik dviejų 
mėnesių streiko, kai 350,000 
angliakasių metė darbus Sibire 
ir Ukrainoje, jie buvo pasakę, 
kad tarsis tik su Jelcinu, tad šis 
streiko užbaigimas laikomas 
dideliu Jelcino laimėjimu, kuris 
kovoja už Rusijos teises. Kuzbaso 
baseino kasykla tuoj pradėjo 
darbą, o ji kasdien pagamina 
20.000 tonų anglies. Nuo tre
čiadienio kasyklos priklauso 
Rusijos Respublikai. Kai Krem
lius nesugebėjo išrišti krizės, tai 
atliko Rusijos vadovybė. Krem
lius atsisakė suteikti nuosa 
vybės teisę. Jelcinas pasakė, jog 
darbininkai turi teisę į tai, ką 
jie patys gamina, todėl belieka 
dabar susitarti,kaip tai bus per 
vesta. Neaišku, kaip į tai rea 
guos kitų respublikų vadovybės. 

Už 3 bilijonus 
Diplomatai mano, jog Gorba

čiovo atvykimas pirmiau į Pietų 
Korėją, negu į Šiaurės Korėją, 
reiškia dėkingumą, kad gavo 
trijų bilijonų dolerių ekonominę 
paramą Sovietų Sąjungai. Pietų 
Korėja niekam nesuteikė tokios 
paramos, kokią gavo Gorbačio
vas. Sovietai dabar gali pirkti 
kasdien vartojamų prekių iš 
Pietų Korėjos už 2 bilijonus 
dolerių, įskaitant ir sunkiąją 
pramonės mašineriją, ir vieną 
bilijoną g ryna i s užsienio 
p in igais . Sovietų Užsienio 
reikalų ministerijos atstovas 
pasakė, kad bilijonas dolerių 
pinigais yra daug vertingesnis 
įnašas negu duodami kreditai 
kurie Sovietų biudžeto deficitą 
dar labiau padidina. 

Šiaurės Korėjos vyriausybė 
paskelbė, jog vienintelė teisėta 
vyriausybė yra jos ir kad tik 
v iena Korėja tegal i bū t i 
Jungtinėse Tautose. 

J a u t ė s i ka ip namie 
Pas i ta r imas įvyko puikią 

pavasario dieną liuksusiniame 
salos viešbutyje. Gorbačiovas 
buvo sutiktas šiltai, ne taip kaip 
Japonijoje. Tad Gorbačiovas žur
nalistams pareiškė, jog „Japoni
joje buvo šalta ir lijo, bet čia 
Cheju salose yra taip šilta, kad 
aš jaučiuosi kaip namuose". 
Sovietų vadas pasiūlė sudaryti 
draugišką bendradarbiavimo 
su t a r t į , ir Pietų Korėjos 
prezidentas sutiko išstudijuoti 
tuos sutarties punktus. Gorba
čiovas pasakė specialiai norįs 
išvystyti gerus ekonominius 
ryšius su Pietų Korėja. Praė
jusiais metais buvo prekiauta 
tik už 900 milijonų dolerių. 
Šiais metais abi šalys sutiko 
padidinti tą prekybą iki 10 bi
lijonų dolerių. 

Didžioji Sovietų p rob lema 
Korėjos Prekybos ministeris 

pareiškė, kad pati didžiausia 
problema su Sovietais yra ta, 
kad jie neturi užsienio valiutos, 
ir tai kelis kartus buvo pasaky
ta Gorbačiovui. Sovietai atsakė, 
kad jie tikrai nori daugiau 
užsienio kapitalo ir ekspertų, 
negu, kad pagamintų prekių. 
Sovietai taip pat pasakė, jog 
jiems reikia pagalbos pervesti jų 
ginklų pramonę į kasdien 
naudojamų prekių fabrikus. 
Pietų Korėjai buvo pasiūlyta 
įsijungti į natūraliųjų dujų 
išvystymo projektą rytiniame 
Sibire. 

Tačiau, nežiūrint draugiškų 
pasitarimų,Pietų Korėjos prez. 
Woo pasakė, kad šiuo metu dar 
nereikia Azijos saugumo konfe
rencijos, kurią Japonijoje pa
s iū lė Gorbačiovas. Abiejų 
Korėjų sujungimas turi būti pir
miau išspręstas, ir tai būtų 
didelis žingsnis į taikos kon
ferenciją tame Azijos regione, 
kalbėjo Pietų Korėjos preziden
tas Sovietų prezidentui. 

— Prez . G. Busho admi
nistracija pranešė Kuvvaito vy
riausybei, jog ateities ryšiai pri
klausys nuo to, kaip bus elgia
masi Kuwaite su žmogaus teisė
mis. Tarptautinė Amnestijos 
organizaci ja pranešė , jog 
Kuwaito vyriausybė žiauriai 
pažeidžia visur pripažintas 
žmonių teises. Kai opozicija 
norėjo turė t i savo spaudos 
konferenciją, t a i Kuvvaito 

Didžiules minios žmonių pasitiko Lvove sugrįžusį l krainos Katalikų Bažnyčios primą kardinolą 
Myroslavą Lubačivsky. Čia jį pasitinka atvažiavus, iš aerouosto Lvovo vyriausybės nariai ir 
aukštieji hierarchai. 

Lietuvos delegatai Bonoje 
New Yorkas, balandžio 18, 

(LIC) — Lietuvos AT Informaci
jos Biuras šiandien perdavė 
žinias apie trijų deputatų apsi
lankymą Vokietijos sostinėje 
šiomis dienomis. 

Vakar į Boną atvyko LR AT 
delegacijos nariai E. Zingeris ir 
B. Kuzmickas. Prie jų prisijungė 
deputatas A. Račas Vakar de
legacijos nariai kartų su visais 
Bundestago deputatais dalyva
vo miesto burmistro priėmime 
rotušėje. Jie buvo pristatyti 
Bundestago prezidentei Ritai 
Ziuismud. Įvyko trumpas pokal
bis, kuris bus p r a t ę s t a s 
penktadienį priėmimo pas ją 
metu . Kiolno kard ino las 
Iochimas Maisneris prašė per
duoti linkėjimus kardinolui V. 
Sladkevičiui, tikintiesiems, vi
siems Lietuvos žmonėms. Po 
koncerto svečius priėmė Nor-
drain Vestvalijos prezidentas. 
Renginyje taip pat dalyvavo 
Čekijos ir Slovakijos Parlamen
to prezidentas Dubčekas. 

P a s parlamentarus 
Šiandien plena io posėdžio 

pradžioje Bundes; :o preziden
tė pasveikino L etuvos AT 
delegaciją. Po to į\ ko pokalbiai 
su užsienio reik. Į komisijom 
pirmininku dr. Hansu Sterke 
nu, Krikščionių Demokratų 
frakcijos pirmi ju reikalų 
vedėju Fridrichu Bolių. KD 
frakcijos pirmini:. K o pavaduo
toju profesoriumi Harinjot. 
Vėliau, jau pilna delegacija, 
susitiko su frakcijos Užsienio 
reikalų darbo grupės pirminin
ku Kareliu Lamersu. 

Po pietų įvyko priėmimas Bo
nos rotušėje. O vakare susitiko 
su tarptautinio Adenauerio 
fondo vadovybe. 

Kitą dieną deputatai susitiko 
su Bundestago prezidente, o po 
susitikimo — spaudos konferen
cija. Po to susitiko su Social
demokratų frakcijos vadovais, 
ir dalyvavo priėmime von 
Šteteno pilyje. 

Šeštadienį delegacija grįžo į 
Vilnių. 

Jis sakė, jie pasakė 
Tokyo. — Pirmojo savo vizito 

metu Sovietų prezidentas Mi
chailas Gorbačiovas Japonijoje 
prašė jų vadų pagalbos savo 
griūvančiai ekonomijai. 

,.Jei mes nesulaikysime vals
tybės suskaldymo ekonominėje, 
įstatymo ir ryšių tarp respub
likų srityje, tai kraštas gali 
papulti į chaosą ir pagimdyti 
diktatūrą. Nusivylimas ir bevil
tiškumas neša rimtą pavojų 
civilizacijos progresui. Pažan
gieji kraštai padėdami kitiems 
padeda patys sau", kalbėjo Gor
bačiovas Japonijos parlamenta
rams. 

O kai susitiko su japonų 
pramonės bei prekybos atsto
vais, jis taip maždaug sakė: ..Šie 
laikai yra audringi, ir nėra 
lengva valdyti laivo vairą tvir
tai. Nepraraskime laiko. Nesu
silaikykime nuo dalyvavimo 
didžiųjų projektų vykdyme. 
Mūsų Tolimieji Rytai ir Sibiras 
turi išteklius, bet jiems trūksta 
priemonių tiems turtams išvys
tyti. Aš kreipiuosi į japonų kom
panijas padėti tą regioną page
rinti". 

J aponų a t s a k y m a s 
Tačiau japonai Gorbačiovui 

atsakė kiek kitaip. Jie sakė, jog 
ekonominės sąlygos ir prie
monės pagerinti joms yra nepri
imtinos. ..Mūsų kraštai turi 
išsūresti Dirmiau savo politines 

problemas ir jūsų kraš tas 
pr ivalo padėti pagr indus 
perėjimui į tvarkingą laisvo 
verslo ekonomija. Ilgalaikiai in
vestavimai reikalauja ekonomi
nio ir politinio "abilumo", pa
reiškė d idžiaus i japonų preky
bos grupės prez dentas Gaishi 
Hiraivva. 

„Aš nemana-;, jog japonų 
prekybos žmon.S būtų sužavėti 
Sovietų Sąjur.ga/ kai nėra 
normalių ir gerų ryšių tarp 
mūsų kraštų. Kii tai įvyks, mes 
galėsime pradėti kalbėti apie 
tuos projekt. - kuriuos jis 
pasiūlė", pasakė Yoshihiko 
Miyauchi. dkt; 'ulės investa
vimų korporac: >s prezidentas, 
kaip praneša pai ių japonų žinių 
agentūra. 

- Kuvvaito p >zicijos grupės 
a t s i sakė pripažinti naują 
emira to vyr usybę. kur i 
nenorinti įves" demokratinių 
reformų krašte 

- Jungtiniu Tautų dalinys 
atvyko į Saudi \ abiją ir vyksta 
j Iraką, kur spt aliai sudaryto
je zonoje pr t iūrės I rako 
paliaubų vykd- ną. 

- I r a k o d tatorius Hus-
seinas esąs pa;- ruošęs suteikti 
kurdam autonomiją, kad Jung
tinės Tautos pa įaikintų ekono
mines sankcija, rašo London 
..Times" laikraštis. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Rusijos Federacijos darbi
ninkų komitetai pranešė, jog šį 
penktadienį planuoja vienos 
valandos protesto streiką prieš 
kainu pakeiimą. 

— Gudijos respublikos darbi
ninkų atstovai pranešė, jog 
darbininkai meta darbus ir 
pradeda streikuoti, nes vy
riausybė neišpildė savo duotų 
pažadų pradėti pasitarimus dėl 
geresnių darbo sąlygų ir dėl po
litinių pakeitimų. 

— Sovietų min. pirm. Valen
tinas Pavlovas pranešė Aukš
čiausiosios tarybos deputatams, 
kad respublikos bei provincijos 
savo sutartis teišpildo 55%, 
nežiūrint ilgalaikių susitarimų 
išlaikyti bendrus ekonominius 
ryšius. 

— Costa Rikoje ir šiaurinę 
Panamos sritį palietė stiprus 
žemės drebėjimas, kurį JAV 
seismologijos stotis užregis
travo, kad Richterio skalėje jis 
buvo pažymėtas net 7.4 
matavimo stiprumu. Iki šiol 
žinoma, kad žuvo 10 žmonių. Po 
to dar buvo penki kiti mažesni 
žemės sukrėtimai. 

— Vals tybės departamento 
sekretorius James Baker III 
Damascus mieste aptarė su Siri
jos vyriausybe jos dalyvavimą 
Vidurio Rytų taikos konferenci
joje. 

— Saudi Arabijoje būdamas 
James Baker kalbėjosi 35 
minutes telefonu su Sovietų 
Užsienio reikalų ministeriu 
Aleksandru Bessmertnyku. 
Bakeris nor i , kad Sovietų 
Sąjunga būtų tos taikos kon
ferencijos Vidurio rytų klausi
mais sąjungininke su Amerika. 

— Maskvoje JAV Aplinkos 
apsaugos įstaigos administra
to r ius Wi l l i am K. Reilly 
pare i škė , jog Černobylio 
nelaime pakenkė bendram 
pasitikėjimui, jog niekas nenori 
s t a ty t i naują branduolinį 
reaktorių. J is šią savaitę ir kiti 
delegacijos na r i a i , kurios 
sudėtyje yra ir Midwest regiono 
srities administratorius Valdas 
Adamkus, veda pasitarimus tais 
klausimais su Sovietų pareigū
nais Maskvoje ir Leningrade. 

— JAV Valstybės sekretorius 
laimėjo Saudi Arabijos prita
rimą Vidurio Taikos konferen
cijos sušaukimui. Pranešta, kad 
jis po kelių dienų vyksta į 
Maskvą svarbiam pasitarimui. 
Taip pat p r anešama , jog 
Maskva pageidauja viršūnių 
konferencijos. 

Sovietai įteikė 
naują planą 

Patriotiniai motyvai Gorbačiovo kalbose 
Maskva . (AP) — Sovietų mi

nisteris pirmininkas Valentinas 
Pavlovas formaliai į te ikė 
vyriausybės vardu paruoštą 
prieš ekonominę krizę progra
mą Aukščiausiajai tarybai ir 
įspėjo, jog gali įvykti „socialinis 
sprogimas", kuris paliestų mi
lijonus sovietų žmonių, kai jie 
prarastų darbus, jei nebus pri
imtos griežtos reformų taisyk
lės. 

Pavlovas pasakė, jog industri
jos produkcija sustos, jei streikai 
tęsis. O valstybės sutartys 
nevykdomos ir vyriausybė 
negali vykdyti ekonominio 
plano, nes yra kritikuojama iš 
dešinės ir iš kairės. Pirmą kartą 
tas planas buvo pateiktas res
publikų vadams. Jame yra su
jungiamos privačios nuosavybės 
teisės su griežta vyriausybės 
kontrole, įskaitant ir streikų 
uždraudimą. Kalbėdamas be
veik valandą Sovietų deputa
tams. Pavlovas aiškino savo 
planą, kur is esąs , , trečias 
variantas" tarp ekstremistų, 
kurie nori sugąžinti senąją 
tvarką ir visiškai laisvos verslo 
ekonomijos sistemas. Abu būdai 
tačiau vesią kraštą į didelį 
nedarbą ir socialinį chaosą. Vy
riausybės kursas esąs griežtas, 
kuris turįs būti pritaikintas 
visoms socialinėms pajėgoms, 
respublikoms ir regionams. Jei 
jo programai bus pritarta, tai 
būsiąs sustabdytas ekonominis 
riedėjimas į bedugnę ir stabi
lizuota padėtis dar šių metų 
gale, kalbėjo Pavlovas. 

Šiandien svarbus posėdis 
Gorbačiovas, susit ikęs su 

reporteriais Raudonojoje aikš
tėje, pareiškė, jog jis laukiąs 
„rimtų pasiūlymų" ir vyriau
sybės programos kritikos šį 
trečiadienį, šiandien, kai klau
simas bus svarstomas Komunis
tų partijos Centro komitete. 

Įspėjimas Kremliui 
Washingtonas. — Gynybos 

departamento sekretorius pa
kartojo savo spėjimą, kad 
Gorbačiovo vyriausybė neatlai
kys ekonominio chaoso Sovietų 
Sąjungoje ir įspėjo, kad JAV 
turi laikyti tokio pajėgumo ka
rinę jėgą, kuri galėtų efektingai 
veikti, jei senieji komunistai 
perimtų valdžią Maskvoje. Eko
nominiai sunkumai sulaikys So
vietus nuo išsišokimo, tačiau 
vėliau tas pavojus didėsiąs. Jis 
manąs, kad per dvejus metus 
nebus grasinama Amerikai ka
rine jėga. Amerika seka Sovietų 
pajėgų pasitraukimą iš Rytų Eu
ropos kraštų. Amerikos pajėgos 
Europoje taip pat bus mažesnės, 
bet jos galėsiančios greitai rea
guoti į įvykius, jei tokių būtų. 
kaip kad reagavo į Persų įlankos 
agresiją. Šiuo metu nebereikia 
pasauliniu mastu staiga kovoti 
su Sovietais. „Ir todėl mes 
galime sumažinti savo karines 
pajėgas ir tuo pačiu metu 
efektyviai pasipriešinti prieš 
įvykius bet kur". Cheney pasakė, 
kad administracija planuoja 
uždaryti 31 kariuomenės bazę. 

— Washingtone Baltieji rū
mai spaudos direktoriaus M. 
Fitzwater žodžiais, paneigė 
pasklidusią žinią, jog Baltųjų 
rūmų štabo viršininkas John 
Sununu naudoja vals tybės 
lėktuvą savo privatiems reika
lams. 

„ D r a u g a i da ro p a s t a b a s , 
sakydami, jog nėra per daug eiti 
į ekonomijos liberalizaciją, į 
kapitalizmą. Bet kokios bus iš 
to išvados?", kalbėjo j is padėjęs 
vainiką prie Lenino mauzolie
jaus, paminint jo 121 metų 
gimimo sukaktį. 

Tačiau situacija negerėja. 
Sibiro aukso kasyklose daugiau 
kaip 3,000 darbininkų turėjo 
vienos dienos įspėjamąjį streiką 
Magadane ir Cukotkoje, ka ip 
paskelbė „Tasso" ir „Post-
factum" žinių tarnybos. Aukso 
kasyklų darbininkai pareiškė 
solidarumą su streikuojančiais 
angliakasiais nuo kovo 1 d. J i e 
teberaikalauja Gorbačiovo pasi
traukimo ir atlyginimų pakėli
mų bei darbo sąlygų pagerini
mo. Lietuvoje Klaipėdos uosto 
darbininkai pirmadienį nedirbo, 
solidarizuodami Sibiro aukso 
kasyklų darbininkams. 

Ir to l iau p a ž a d a i 
nevykdomi 

Gudijos darbin inkų vadai 
pranešė skelbsią visoje savo 
respublikoje streiką antradienį 
nes jų reikalavimai, kad bū tų 
sukviesta speciali sesija t iems 
klausimams aptart i , nebuvo 
įvykdyta . Gudai t a i p p a t 
reikalauja Gorbačiovą pasi
traukti. Gorbačiovas atsisako 
rezignuoti ir ragina darbinin
kus atšaukti streikus ir nekelti 
asmeninių reikalų ir dirbti 
tol iau k a r t u . „ K i e k v i e n a s 
supranta, kaip yra šiandien 
pavojinga žaisti. Mes dabar tu
rime iškilti virš politinių ambi
cijų ir simpatijų. Dabar tėvynė, 
valstybė, kraštas ir žmonių 
gerovė turėtų būti pirmoje vie
toje", pasakė čia aikštėje Gor
bačiovas. 

Bet Pavlovas d e p u t a t a m s 
priminė, jog, jei bus nu ta r ta 
greitai pereiti iš Centro vado
vaujamos ekonomijos į laisvo 
verso ekonomiją, ta i kraštas 
turėsiąs 18 milijnų bedarbių ir 
pajamos sumažėsiančios 30%. 
Jis pramatąs, kad užsidarys daug 
fabrikų. Tačiau jo p l a n a s 
nepasiūlo, kaip praktikoje tai 
būtų daroma. Paliekama Cen
trui nustatyti taisykles. 

Konservatyviųjų vadas Jego
ras Ligačiovas. buvęs vyriausy
bėje, pasakė jog šis planas 
pereiti į prekybinę ekonomiją 
yra ..nepateisinamas radika
lizmas". Šiandien laukiama, 
kad Komunistų Centro komite
to sesijoje bus reikalaujama 
Gorbačiovo pasitraukimo. 

Kai min. pirm. V. Pavlovas 
darė pranešimą, tai prez. M. 
Gorbačiovas visą laiką klausėsi 
ir tylėjo. VVashingtone tuo pačiu 
buvo pranešta, jog Tarptautinis 
pinigų fondas nepadės Sovietų 
Sąjungai tol, kol nebus paskelb
tos tikros refomos ir kol nebus 
pradėti pasitarimai su respubli
komis. 

KALENDORIUS 

Balandžio 24 d.: Fidelis, Er 
vina, Grožvyda. Kontrimas. 

Balandžio 25 d.: Morkus 
evangelistas. Melą. Arėjas. Tal-
mantas. Žadmantė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:59. leidžiasi 7:40. 
Temperatūra dieną 61 L, 

naktj 42 1. 



UKALUAS, trečiadienis, 1991 m. balandžio men. Z4 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTiNINKIŲ.-KŲ RAMOVE 

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

^ v e ^ ^ v o v ^ ^ e ^ s ^ 

S V. JURGIO DIENOJE 
Sv. Jurgio, pasaulio skautų globėjo dieną, sveikiname mielas 

seses, brolius. Lietuvių Skautų sąjungos narius ir jų artimuosius. 
Jo kilni asmenybė primena mums, kad gėris laimi kovoje prieš 
blogį, kai vadovaujamės Dievo, Tėvynės ir Artimo idealais. 

Budėkime! 
Lietuvių Skautų Sąjungos Taryba. 

LS Brolijos Vadįja, 
LS Seserijos Vadįja ir 

LS Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadija. 

ŠV. JURGIS - SIMBOLIS IR 
PAVYZDYS 

Vardinių proga sveikiname 
visus Jurgius, Jurgitas ir visus 
su tuo vardu besisiejančius sole-
nizantus, linkėdami jiems savo 
pavyzdžiu gyvą išlaikyti šv. Jur
gio legendą. Šventojo vardu pa
vadintos šventovės ir vietovės 
telieka visada jo globoje, užvėjų 
ir prieglauda visiems to reika
lingiems. Laisvės siekiančiai 
Tėvynei — tebūnie Jis simbolis, 
nešąs laimėjimą kovoje prieš 
didįjį s l ibiną — kraš to 
užgrobėją! 

Ketvirtame šimtmetyje di
džiojo krikščionių priešo. Romos 
i m p e r a t o r i a u s Diokleciano 
k a r i n i n k a s išdrįso viešai 
prisipažinti esąs krikščioniu, 
griežtai atsisakydamas daly 
vauti jų persekiojime. Nenu
silenkęs grasinimams bei kan
kinimams, jis pasirinko mirtį 
vietoje išdavimo savo tikėjimo. 
Nors šykšti liko istorija detalė
se, toli faktus paliko plačiai 
pasklidusi šv. Jurgio legenda, 
kurioje jis liko gyvas — simbolis 
principinio tiesumo, ištikimybės 
ir drąsos. 

Nenuostabu tad, kad skautų 
įkūrėjas Lordas Baden Povvell 
pasaulio skautų globėju parinko 
šv. Jurgį — gamtos ir gyvulių 
draugą, kovotojo prieš blogį sim
bolį, religijai ištikimą, narsų ir 
tiesų riterį — kilnią asmenybę, 
imdamas visos skautybės pa
grindu. Ir šv. Jurgio pagerbimo 
šventėje tradiciniai prisimena
mas ir atnaujinamas duotasis 
skautų Įžodis DIEVUI, TĖVY
NEI IR ARTIMUI. 

Mūsų globėjo, šv. Jurgio sim
bolika — dažniausiai vaiz
duojamo kaip riteris ant žirgo 
kovoje su baisiu slibinu, — čia 
ypač ryški. Nebodamas pavo
jaus sau, jis vienas stoja prieš 
baisųjį milžiną, g indamas 
mirčiai paliktą karalaitę. Ir 
laimi. Tai gėrio laimėjimas 

prieš blogį — auka mūsų Kūrė
jui. Tai auka savo kraštui — iš
laisvinant jį nuo baisiojo slibi
no grėsmės. Tai auka savo arti
mui — ryštantis savo gyvybę au
koti kito gerovei. Pagrindinė 
mintis - VIENAS ŽMOGUS 
GALI PADARYTI SKIRTUMĄ: 
VIENAS ŽMOGUS GALI LEM 
TI, kad būtų gražesnė diena ir 
geresnis pasaulis — kasdiene 
galimybė, prieinama kiek
vienam, neužsidarius savojo 
„AŠ" ir „MANO" pilyje. 

Visų idėjų, visų siekių pagrin
dinis elementas yra žmogus. 
Gražiausia idėja bus sunai
kinta, jei ji bus panaudota tik 
asmeniškumo poreikiams, iš
vysčius aklą sekimą. Iš kitos 
pusės — vienas žmogus gali būti 
ta deganti žvakutė, kuri nugali 
tamsą. Nuo mūsų pareina, 
kuriuo keliu pasuksime, ką 
pasirinksime savo kelrodžiu, 
kiek ištikimi pasiliksime sa
vajam įsipareigojimui. 

Didžiausios kelionės prasi
deda vienu žingsniu. Savam 
kieme, savame vienete pradėti 
galime didįjį siekį, užkirsti kelią 
neteisybei , priespaudai ir 
skriaudai. Sustabdytas nei
giamas gandas, atsistojimas 
šalia skriaudžiamo ir rankos iš
tiesimas pirm negu prašyta — 
daug pastangų nereikalaujanti 
pradžia! Ir —jei neliksime akli 
ir kurti visam tam, kas vyksta 
mūsų aplinkoje — galėsime drą
siai tart i BUDŽIU! 

Savo eilėse poetas Henrikas 
Nagys sakė „Prisijaukinsiu 
sakalą..." Savo gretose — pri
sijaukinkime simbolinį šv. Jur
gio žirgą — principinį įsiparei 
gojimą, kad siekiant kilnesnio 
žmogaus ir gražesnio rytojaus 
lengviau galėtume likti tiesūs ir 
ištvermingi skautiškosios idėjos 
kelyje. 

Sesė Stefa 

Šv. J u r g i s . Lietuvos l iaudies m e n i n i n k ' -ūr inys . 

KAZIUKO MUGĖ 1991 
Chicagoje 

Pirmąjį kovo šeštadienį Chica-
gos skautija ištisą dieną plušo 
ruošdamasi metinei skautiško 
darbštumo manifestacijai — 
Kaziuko mugei, šįmet iš eilės 
jau trisdešimt penktajai. Nuo 
pat ankstyvo ryto, pro be per
stojo varstomas Jaunimo centro 
duris, skautai, skautės ir jų 
talkininkai skubėjo tempdami 
lentas, įvairias dėžes, maišus, 
įrankius ir jais užversdami šių, 
paprastai labai tvarkingų rūmų 
koridorius, sales, kambarius... 
Atsitiktinam svečiui ši „inva
zija" kėlė nusistebėjimą, ypač, 
kad šiuos įsiveržėlius šypsoda
ma sveikino Jaunimo centro di
rektorė S. Endr i jon ienė , o 
griežtasis rūmų prievaizda A. 
Vaitkevičius „kapi tul iavo" pa
stebėjęs šiame „chaose" kompe
tentingai besisukiojantį mugės 
komendantą ps . dr. Mindaugą 
Griauzdę. 

Ištisą dieną klegėjo balsai, zir
zė grąžtai, pjūklai, kaukšėjo 
plaktukai. Kilo lentynos, rikia
vosi stalai. Darbas virė, lyg di
dž iu l iame avi ly je , v ik r i a i 
sukantis įvairaus amžiaus ir 
patyrimo skautams ir skautėms. 
Vakarui artėjant, rytą buvusios 
netvarkos — nei ženklo. Didž. 
salėje puikiai sutvarkyti visų 
keturių tuntų paviljonai traukė 
akį įvairiausiais mugei paruoš
tais rankdarbais ir tautodailės 
kūriniais; akademikų knygynas 
viliojo daugybe gražiai išdėstytų 
lietuviškų knygų, plokštelių, 
kasečių ir kt . Laimėjimams 
skirti daiktai rikiavosi len
tynose. Pirmojo aukšto klasės 
sumanių sesių pastangomis 
tapo j auk iomis kav inėmis . 
Antrajame aukšte - egzotiška 
akademikų kavinė, žaidimų 
kambariai mažiesiems, pramo
gų kambar ia i j aunuol iams . 

Kaziuko muges atidaryme, iš k - LB pygardoe pirm B Vindašienė, LSB Vyriausias skaut i 
ninkas vs G Deveikis. LSS Vyriausia skautininke s B Banatienė. LSS Tarybos p i rm. vs. fil. 
S Miknaitis, Lietuvos gen konsulas V Kleiza II eil - LSS dvasios vadovas vs fil. kun. J VaiSnys, 
ASS vadyos pirm E Korzonas, žurnalistas A Seikalis Nuotr J . T a m u l a i č i o 

Apatiniame aukšte dideliems 
rytdienos aarbams paruoštos 
virtuvės, o mažojoje salėje įreng
ta valgykla švara ir tvarka 
galėtų konkuruoti su geriau
siais restoranais . Didel iam 
svečių antplūdžiui paruošta ir 
puikioji Jaunimo centro kavinė. 
Per vieną d:eną Jaunimo cen
tras t apo paverstas „prekybos 
centru'", tvarkingai ir gražiai 
įruoštu, kad net skrupulingai 
tvarkos žiūrintis rūmų prievaiz
da A. Vaitkevičius neturėjo 
priekaištų ir. užrakindamas 
n a k č i a i duris , d r a u g i š k a i 
šnekučiavosi su šios skautiškos 
invazijos „generolu" dr. Min
daugu Griauzde. 

Sekmadieni, kovo 3 d. Chica-
gos skauta i ir skautės pradėjo 
Tėvų Jėzuitu koplyčioje, šv. Mi
šias aukojant LSS dvasios vado
vui fil. vs kun. J. Vaišniui, S.J. 

Po pamaldų visi skubėjo Jau
nimo centran. Įvairiems dar
bams įsipareigoję broliai, sesės 
ir jų talkininkai užėmė savo 
postus, pasiryžę t inkamai su
tikti lankytojus, kurių gausūs 
būriai plūdo pro visas Jaunimo 
centro duns. Skautai ir skautės 
rikiavosi prieš savo tun tų pa
viljonus, pripildydami erdvę 
jaunatvišku klegesiu. 

11:15 va!, ryto komendanto 
švilpukas ir komanda „Ramiai" 
visų dėmesį nukreipė į pro duris 
įžygiuojančius m u g ė s ati
darymui Kviestus svečius — 
Lietuvos garbės konsulą V. 
Kleizą, LSS Tarybos pirm. fil. vs 
S. Miknaitj LS Seserijos ir Broli
jos vyriausius skaut ininkus s. 
B i r u t ę Bana i t i enę i r vs 
Gediminą Deveikį, LSS Dvasios 
vadovą fil. vs kun. J. Vaišnį, Jė
zuitų provincijolą vs kun. A. 
Saulaitį. S.J. Vidurio rajono 
vadę s. Ir. Gedrienę, ASS pirm. 
fil. vs E. Korzoną, skautiškos 
spaudos atstovę jvs Ir. Regienę, 
Jaunimo centro direktorę S. 
Endrijonienę. LB Vidurio apy
gardos pirm. js B. Vindašienę ir 
kt., jų tarpe svečius iš Lietuvos 
— Vilniaus universiteto žurna
listikos docentą V. Užtupą ir 
žurnalistą Ant. Seikalį. 

Mugės atidarymui vadovavo 
komendanto pavaduotoja jps A. 
Gražytė Pasveikinusi visus 
dalyvaujančius mugės atida
ryme, pranešė liūdną žinią, kad 
išvakarėse Montrealyje mirė 
daugeliui pažįstamas ilgametis 
ASS Dvasios vadovas fil. vs 
Tėvas Jonas Kubi l ius , S.J. 
Velionis buvo pagerbtas susi
kaupimo minute. 

Trumpu įvadiniu žodžiu iš
reiškusi džiaugsmą dėl besi
plečiančio b e n d r a v i m o su 
broliais ir sesėmis Lietuvoje, A. 
Gražyte pakvietė „Nerijos" tun
to jūrų skautes suvaidinti jos 
s u k u r t ą vaizdelį. G in t a rė s 
J ū r a t ė Jankauskaitė, Elenutė 

CHICAGOS SKAUTŲ 
STOVYKLA 

Chicagos tuntų bendra „Did
vyrių žemė" stovykla vyks 
liepos 13-27 dienomis Rako 
s tovyk lav ie tė je , Custer , 
Michigan. 

Registracija 

Jaunimo centre š.m. gegužės 
8 d. nuo 7:00 v.v. iki 9:00 v.v. 

Lemento centre š.m. gegužės 
15 d. nuo 7:00 v.v. iki 9:00 v.v. 
Ten bus galima įgyti stovyklos 
ženklą ir marškinius. Stovyk 
lautojams, kurie užsiregistruos 
vėliau bus pridėtas papildomas 
25 dol. mokestis. Jiems nebus 
garantuojama vieta autobuse. 

Tuskenytė, jūrų jaunės Rima 
Pau l iū tė , L. Viržintaitė ir 
dvi ū d r y t ė s nuo ta ik inga i 
improvizavo televizijos repor
terės aerouoste pašnekesį su 
Lietuvon keliaujančiomis jūrų 
skautėmis. Viktorui Puodžiūnui 
akordeonu pritariant, visiems 
sudainavus „Užgimė Tėvynė", 
Lietuvos gen. konsulas V. Klei
za pakviestas atrišo geruoju 
mazgu suriš tas dvi juostas, 
t o k i u b ū d u a t ida rydamas 
Kaziuko mugę. 

Skautų vadovybė ir garbės 
svečiai buvo pakviesti apžiūrėti 
mugę, susipažinti su skautiš
kais vienetais. Inspektuojamų 
vienetų džiaugsmingais šūkiais 
s v e i k i n a m i svečiai buvo 
apdovano t i t radic inėmis 
„Kaziuko širdimis", įvairiais 
muginukais, o „Nerijos" jūrų 
skautės visus papuošė baltomis 
jūreiviškomis kepuraitėmis. 
Apžiūrėję paviljonus, žvilgterėję 
į kavines, žaidimų, kambarius, 
valgyklas, garbės svečiai buvo 
pakviesti į didžiąją kavinę, kur 
kava ir puikiais kepiniais buvo 
vaišinami svetingų „Aušros 
Vartų" tun to sesių. 

* * * 

Mugę atidarius, lankytojų mi
nios bematant užpildė visus tris 
Jaunimo centro aukštus. Didžio
joje salėje paviljonų prekystaliai 
buvo apgulti pirkėjų, ar bent 
s k a u t i š k o nagingumo ir 
sumanumo kūriniais pasigėrė
t i norinčiųjų. Mažieji, su iš 
tėvelių „iškaulytais" doleriais 
stumdydamiesi veržėsi prie 
laimėjimų lentynų, būriavosi 
prie auksinių žuvyčių tanko, net 
po ke l i s p i rko spalvotus 
ba l i onus . Kavinėse seniai 
bes imačius ios kaimynės 
dalinosi naujienomis ir, kava 
užsigerdamos, gardžiavosi tor
tais, skųsdamosios augančiu 
svoriu svarstė naujas „stebuk
lingas" dietas. „O aš sakau, kad 
jei jau tukt i , tai tik nuo skanių 
pyragų", — kraudama lėkštėn 
didžiulį torto gabalą gražia 
suvalkiet iška tarme porino 
apkūni skaut in inke , prita
riamai linkčiojant apskrita
veidei žemaitei. Vyrai susitikę 
dalinosi vėliausiomis žiniomis iš 
Lietuvos, politikavo net ir ilgo
se eilėse prie valgyklų stovė
dami. Studentiškas jaunimas 
spietėsi akademikų kavinėje, 
j aunuol ia i ant rame aukšte 
džiaugėsi trankia roko muzika, 
video žaidimais. Visiems buvo 
smagu, įdomu. 

Sprendžiant iš atsilankiusių 
minių ir jų nuotaikų, reikia 
spręsti, kad mugė buvo vispu
siškai sėkminga. Džiaugsmą 
kėlė jaunų šeimų gausa. Tie, 
kurie pirmąsias muges Chica
goje matė Jodami" an t savo 
tėvelių pečių, ar įsikibę į mamos 
ranką, dabar, patys tėveliais 
tapę, sugrįžta jau savo vaiku
čiais vedini. 

Nors skautų ir talkininkų 
eilės gerokai sumažėjusios 
džiugu, kad entuziazmas neblės
ta, kad sugebama tęsti tradiciją 
ir skiepyti darbštumą vis nau
joms sesių ir brolių kartoms. O 
vyresnieji, kad ir „paaimanuo
dami" kartais, neįsivaizduoja 
skautiškos veiklos be metinės 
Kaziuko mugės. 

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

DR. VIJAY 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 Street, Chicago 
Tat. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai) 

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

Chicagos skautininkių draugo
vė. 

OR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Rez. (708)249-0067; arca (708)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos paga: susitafmą 

Pirma 3 v p p -7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
trecd uždaryta ketvS i-3 vpp penkta 

ir šešta 9 v r -12 vpp 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312)595-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickcy Hills 
Tai. (708) 598-8101 
Vai paqni susitanma 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Clcaro 

Kasdien 1 M 8 vai vak 
išskyrus trec Sešt 12 M 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ava., Sulte 324 Ir 
5435 S. Pulaskl Rd Chicago, IL 
81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai ) 
Valandos pagal susitarimą 
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Karą pradėjo 

BET UŽBAIGTI 
NEMOKĖJO 

DEŠIMTOJI ŽMOGAUS TEISIŲ KONFERENCIJA 
JUOZAS KOJELIS 

Istorija ir vėl pasikartojo. 
Antrąjį pasaulinį karą laisvės 
principu pradėjo, bet, jam pasi
baigus, Rytų ir Vidurio Europa 
vergijai buvo atiduota. Ati-
davėjai dar net didžiavosi, kad 
didžiadvasiškai už tautų laisvę 
kraują liejo. Winston Churchill 
karui pasibaigus pasakė, kad 
„ne ta kiaulė buvo paskersta". 
Bet tie jo žodžiai nedaugelio te
buvo išgirsti, kadangi F. D. 
Rooseveltas Stalino asmenyje 
malonų „Uncle Joe" tematė. 

Panašią analogiją ir dabar
tiniu metu įžiūrėti galime. Taip 
pat ir šiuo atveju tikslas nebuvo 
pasiektas, dėl ko karas pradėtas 
buvo. Tragedija yra, kad tie, 
kurie nori pasaulį tvarkyti, 
neturi globalinės sampratos, 
nėra pakankamai susipažinę su 
pasauline istorija ir geogra
fija. Pasaulis kiek skirtingai 
yra sutvarkytas, negu Jungti
nės Amerikos Vals tybės . 
Ypač Artimieji Rytai , ku
rie yra civilizacijos ir pagrin
dinių religijų lopšys, reika
lingi rimto ir gilaus jų paži
nimo. Jie. būdami tiltas tarp 
Azijos. Afrikos ir Europos, kelis 
tūkstantmečius buvo visokiau 
sių perėjūnų trypiami. Taip pat 
tūkstančius metų vykę vaidai ir 
skerdynes yra palikę gilius ran
dus. Dabartinės sienos buvo 
1919 m Londone nubraižytos, 
visai neatsižvelgiant į vietinių 
tautų interesus. 

Jau buvo minėta, kad Ar
timieji Rytai buvo civilizacijos 
lopšys. Dabartinė Turkija isto
riškai yra žinoma Anatolijos 
vardu, joje buvo graikų kultūros 
židiniai. Graikų įtaka buvo 
išplitusi į Siriją ir Egiptą. Gar
sioji Kleopatra — buvo graikė. 
Daugelis vietovių, kurios mi
nimos Šventajame Rašte yra Si
rijos ir Anatolijos vietovės. Efe
se (Ephesos) jau pirmajame 
šimtmetyje įsikūrė krikščionių 
bendruomenės. Iš jo yra rašytų 
apaštalu laiškų ir vyko bažny
tiniai susirinkimai. Pirmasis ir 
septintasis visuotinis bažnytinis 
susirinkimas yra vadinami Ni
kėjos (Nicea) susirinkimais. Su
silpnėjus Romai, imperijos cen
tras buvo Konstantinopolyje. 

Taigi Artimieji Rytai nėra 
pasaulio užkampis. Jie davė filo
sofijos, medicinos, astronomijos 
ir matematikos pagr indus. 
Mūsų abėcėlė ir skaičiai yra iš 
ten atėję. Dabar buvusių bar
barų palikuonys atėjo neva 
tvarkos daryti. Buvusį jėgų 
balansą ir santvarką sugriovė 
arabu — islamo ekspansija, 
kuri užėmė ne tik didžiąją dalį 
Viduriniųjų Rytų. bet šiaurės 
Afriką ir persimetė net į Eu
ropa O juos pavergė iš Azijos 
stepių atėję osmanai-turkai. 
Tad matome, kad šiame tautų 
sąvartyne pašaliečiui neįma
noma orientuotis. O dar blogiau, 
kuomet jie pradeda savo nuožiū
ra tvarkyti. 

* * * 

Otomanų imperija (Turkija) 
pirmajame pasauliniame kare 
kovojo prieš sąjungininkus. Karą 
laimėjus, ji buvo nubausta ir jos 
imperija išardyta. Laimėtojai 
(daugiausia anglai > su liniuotės 
pagalba nustatinėjo sienas. Sev-
res taikos sutartimi (1920) 
turėjo būti sudarytos laisvos 
Armėnijos ir Kurdistano res
publikos. Nuo jos buvo atskirtas 
Irakas, kurį D. Britanija valde 
mandato teisėmis. 1921 m. tur 
kai su sovietų pagalba sulikvi-
davo Armėnijos nepriklausomy 
bę. ir ji liko padalinta tarp 
Sovietu ir Turkijos. Kurdista
no nepriklausomybė taip pat 
liko užmiršta. Kurdistanas su 

Mosulo ir Kirkuko miestais liko 
Irako žinioje. Tų m i e s t ų 
apylinkėse suradus didžiuosius 
alyvos telkinius, kurdų padėtis 
dar pasunkėjo. Kurdų y r a 
priskaitoma 21 milijonas, tačiau 
Kurdistanas yra padalintas tarp 
I rako , Turki jos , I r a n o ir 
Sovietų. Ir visi šie kaimynai 
bent vienu klausimu randa 
bendrą kalbą — tai slopinti 
kurdų nepriklausomybės sie
kius. 
Irako karas buvo pradėtas kil

nių tikslų priedangoje. Pasau
liui, bent taip buvo skelbiama, 
kad kova bus vedama už Kuwai-
to laisvę. Žinome, kad tikrųjų 
kuvvaitiečių, kurie naudojasi 
visomis teisėmis, tėra nepilni 
700,000. Kaip kilnu iš pasaulio 
demokratijų pusės! Kad būtų 
efektingiau, tai Saddam Hus-
sein buvo prilygintas Hitleriui. 
Amerikiečių tikslai visą laiką 
keitėsi. Pradėjus kariuomenės 
siuntimą, buvo skelbiama, kad 
tai Saudi Arabijos apsaugai . 
Daugiau kariuomenės sutrau
kus, jau buvo kalbama apie 
Husseino pašalinimą. 

Bet čia vieningos nuomonės 
jau nebuvo. Kiti kalbėtojai 
tesakydavo, kad jo pašalinimas 
pagreitintų taikos įgyvendi
nimą. Gen. Norman Schvvarz-
kopf sakė: „Jeigu Husseiną kas 
nors ištiktų, tai mes dėlto aša
rų neliesime". Buvo galima 
susidaryti bendrą įspūdį, kad 
VVashingtonas s v e i k i n t ų 
sukilimą prieš Husseiną. Teko 
girdėti, kad Saudi Arabijoje FBI 
turėjo slaptas radijo stotis, ku
rios agitavo prieš Bagdadą. 
Sukilimui dirva jau seniai egzis
tavo. Kurdai buvo sukilę jau ne
vieną kartą. Pasku t in i s jų 
sukilimas 1988 m. buvo žiauriai 
numalšintas panaudojant net 
nuodingas dujas. 

* * * 

Sąjungininkams p a l a u ž u s 
Husseino nugarkaulį, sudaužius 
aviaciją, tankų divizijas ir karo 
pramonę, Irakas buvo privers
tas priimti paliaubų sąlygas 
Husseinui nuvedus Iraką į be
veik visišką s u n a i k i n i m ą , 
irakiečių tarpe kilo didelis 
n e p a s i t e n k i n i m a s . Tuo 
pasinaudojo tie, kurie jo kritimo 
telaukė. Beveik visą kraštą 
apėmė sukilimų banga. Pietuo
se sukilo šiitai (islamo sekta), 
kurie religiniu požiūriu gravi-
tuoja į Iraną, o šiaurėje kurdai . 
Kuomet Husseinui i š t ik imi 
daliniai prie Basros š i i tus 
skerdė, amerikiečiai r ankas ki 
seniuose susikišę stovėjo ir nie
ko nedarė. 

Vakariečiams nieko nedarant, 
tik pasipiktinimą reiškiant, pra
šneko ir gen. Schwarzkopf Jo 
žodžiais, jis norėjęs veiksmus 
tęsti ir sunaikinti Irako paje 
gumą, bet jo nebuvo paklausyta. 
Tie jo žodžiai sukėlė širšyną Wa-
shingtone. Rytojaus dieną jis 
savo žodžių reikšmę bandė 
pakeist i ir a t s ip rašė . Šiuo 
atsiprašymu jo aureolė dingo. 

Husseinas. pabaigęs šiitų sker
dimą, tankus, malūnsparnius 
ir sunkiąją artileriją a tsuko 
prieš kurdus. Apie du milijonai 
kurdų.bėgdami nuo skerdynių 
a t s i dū rė ša l tuose n e g y v e 
namuose (9000 pėdų aukštyje) 
kalnuose. Šimtai ir tūkstančiai 
vaikų ir silpnesnių miršta. Ar 
tai galime vadinti kova už 
laisvę? Ką reiškia ..Naujoji pa
saulio santvarka"? Je igu ji 
suplanuota tų pačių, kur ie 
sukėlė šį kurdų genocidą, 
nereikia pradėti, jeigu nenuma 
tomą užbaigti". 

J . Ž. 

Jau dešimt metų Los Angeles 
veikianti Baltų Laisvės lyga 
kasmet organizuoja žmogaus 
teisių konferencijas, kuriose 
problemas analizuoja ir disku
tuoja atsakingi valdžios parei
gūnai, akademikai, žurnalistai, 
politinio darbo praktikai ir 
mūsų pačių visuomenininkai. Ir 
sukaktuvinėje, dešimtojoje, kon
ferencijoje „Doubletree" viešbu
tyje Pasadenoje, Calif., kovo 16 
d. dalyvavo Valstybės depar
tamento atstovai — ambasa
dor ius J u n g t i n i ų Tautų 
žmogaus teisių komisijoje J. 
Kenneth Blackwell ir ,.Baltic 
desk" vedėjo padėjėja Daria 
Fane , t a r p t a u t i n ė s teisės 
ekspertai — William Hough ir 
prof. Tonu Parming, Estijos ir 
Latvijos garbės konsulai — Jaak 
Treiman ir Aivars Jerumanis, 
amerikiečiai žurnalistai — Ken 
Grubbs, Jr., Alan Bock. John 
Seiler, Christine Demkovvich. 
televizijos žinių komentatorius 
Larry Carrol!. politinės akcijos 
konsultantas Bill Pascoe, lietu
vių, latvių ir estų visuomenės 
veikėjai. 

Du š imta i penkiasdešimt 
banketo dalyvių jautriai priėmė 
Lietuvos prezidento tartą žodi 
konferencijai ir su ambasa 
dorium Blackvvell vestą pokalbį. 
Vidurdienį vyko demonstracijos 
už Pabaltijo valstybių laisvę. 
Buvo atvykę Šv. Kazimiero litu
anistinės mokyklos mokiniai su 
vadovybe. Iš viso dalyvavo per 
200 žmonių. Trys televizijų 
kana la i rodė momentus iš 
konferencijos ir demonstracijų 
bei pravedė pasikalbėjimus su 
Lygos pirmininke Angele Nel-
siene. Demonstracijas organiza
vo lygos direktorius Robertas 
Žirgulis. 

„Paba l t l eč ia i m u m s rodo 
„ kelią" 

„Demokrat in ia i judėjimai 
Sovietų Sąjungoje" temą svars
tė rusų, ukrainiečių, armėnų ir 
bulgarų kalbėtojai: Armėnas 
teigė, kad Armėnija pirmiausia 
siekia ekonominės nepriklau
somybės ir tikisi, kad kartu 
ateis ir politinė. Ukrainos 
nelaimė — kad rytinė dalis 
surusėjusi . Nepriklausomy-
binia i judėjimai stipriausi 
Lenkijos valdytose teritorijose. 
Parlamento dauguma komunis
tai, o opozicija suskilusi, tačiau 
konsolidacijos procesas j au 
prasidėjęs. 

— Pabaltiečiai mums rodo 
kelią, ir už tai mes jiems 
dėkingi, — pasakė kalbėtoja. 

Rusijos demokra t in ia i 

judėjimai irgi susi- .- Juos ban
do sujungti „Demokratinis 
kongresas" , kuris gegužės 
mėnesį organizi. a suvažia
vimą. Tarp rusų intelektualų 
Pabaltijo valstybi•• turi daug 
simpatijų. Po sau:- 13 žudynių 
Vilniuje, mas ina protesto 
demonstracijos vyko Maskvoje 
ir kituose Rusijc miestuose. 
Jeigu Kremlius ii grąžintų 
stalinizmą, Sovietu Sąjungos 
problemų neišspręstų. 
Laimingiausia išeitis, — tai 
taikingas perėjima- į demokra
tiją. 

Estijos konsulą- Jaak Trei 
man pavaizdavo laisvėjimo pro
cesus Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje. Pokalbiu vadovavo 
advokatas Robert Kerr. 

Amerikiečių žurnalistų 
patarimai 

Žurnalistų sąstatas, nagri
nėjęs temą „Media ir Pabaltijo 
valstybės", buvo stiprus: trys 
dienraščio „Orange County 
Register" (pusė milijono skai
tytojų) editorialų štabo nariai. 
„US News and World Report" 
korespondentė Christine Dem-
kowich, televizijos žinių komen
tatorius Larry Carroll. „The 
Register" ypatingai palankus 
pabaltiečiams. Vien šiais metais 
mūsų naudai paskelbė devynis 
vedamuosius, dažniausia 
cituodamas Angelę Nelsienę. 
Vyr. redaktorius Ken Grubbs. 
Jr.. moderavo diskusijas. Šie 
žurnalistai nuo seno palaiko ry
šius su lietuviais, nuolat susi
tinka su atvykusiais iš Lietuvos 
ir puikiai informuoti apie tai. 
kas vyksta prie Baltijos jūros. 
Jie daugiausia kalbėjo apie 
Lietuvą ir reiškė tvirtą įsiti
kinimą, kad Lietuva yra kelyje 
į nepriklausomybę. Tik Ame 
rikos lietuviai turėtų turėti 
planą, kokios imsis akcijos, kai 
Sovietų Sąjunga sugrius. 

Carroll padėkojo pabaltie
čiams. kad Amerikos žurnalis
tams atvėrė akis dėl Sovietų 
Sąjungos. Jis patarė: filmuokite 
sovietų nusikaltimus savo kraš
tuose, o čia gyvenantieji, tap
kite spaudos agentais — per
duokite į amerikiečių medijos 
rankas. Iš televizijos ekranų 
Pabaltijo klausimas neturi pra 
dingti Išnešk'te vadinamas 
. .human s to r ies" , kurios 
Amerikos visuomenę paliestų 
emociškai. Laimėsite visuo 
menės palankumą. 

Gan kritiškai apie Amerikos 
žurnalistus, ypač Maskvoje, 
pasisakė Maskvoje gyvenusi ir 
ilgesniam laikui vėl ten vyk

siant i žu rna l i s t ė Chr is t ine 
Demkovvich ..Media labai li
berali, ir į tautybių klausimą 
Sovietų Sąjungoje žiūri ta ip 
kaip M a s k v a " , kalbėjo j i . 
Žurnalistai daugiausia nemoka 
rusiškai, naudoja vertėjus ir iš 
Maskvos nemėgsta išvykti 
Maskvos korespondentai pri
vilegijuoti, bet dažnai nekvali
fikuoti Turi tarnaites, po du au
tomobilius ir rašo, kad įsiteiktų 
leidėjams. 

Ji buvusi Maskvoje, kai Lietu
vos, Latvijos ir Estijos žmonės, 
susiėmę rankomis sudarė gyvą 
grandinę. Jos nuomone, tada 
baltiečiai gerai teikė informa
ciją spauda i . Ragino, kad 
žmonės Baltijos valstybėse 
užsienio žurnalistus Maskvoje 
aprūpintų skubia informacija 
Ji pati moka rusiškai ir trini 
metam išvyksta į Maskvą. 

Deba ta i pr ipažinimo 
k laus imu 

Visuomenėje ir spaudoje pasi 
girsta garsių raginimų reika
laut i Amerikos vyriausybę 
Lietuvai suteikti diplomatinį 
pripažinimą. Su raginimu prasi
veržia ir piktų žodžių Amerikos 
prez idento ir vy r i ausybės 
adresu. Ir šioje konferencijoje 
buvo piktokų kaltinimų, ką 
Valstybės departamento atsto
vė Daria Fane pavadino „mis-
placed anger" 

Pripažinimo klausimui išsi
aiškinti konferencijoje debatus 
vedė du tarptautinės teisės žino
vai — William Hough ir prof. 
Tonu Parming iš Kanados. 
Hough stiriai pasisakė už de fac 
to pripažinimą, nes Lietuvos. 
Latvijos ir Estijos demokra
tiškai išrinktos valdžios tvarko 
tų valstybių vidaus reikalus. 
Toks oficialus pripažinimas pa
keltų vyriausybių autoritetą 
vidaus ir tarptautinėje poli
tikoje. Jei atsitiktų taip. kad 
okupacinės jėgos teisėtas val
džias pašalintų, tai de facto 
pripažinimas lengvai gali būti 
atšauktas. 

Abu kalbėtojai sutarė, kad 
dalinis de jure pripažinimas yra 
išlikęs, nes Amerika ir daugelis 
kitų Vakarų valstybių nepri 
pažįsta prievartinės aneksijos. 
Tačiau antrasis kalbėtojas. To
nu Parming, labiau akcentus 
dėdamas ant de jure pripaži 
nimo. pateisino Vakarų demok
ratijų neskubėjima toki pri
pažinimą Baltijos valstybėms 
suteikti . Jo nuomone, toks 
pripažinimas turi ir pavojų, nes 
kai kieno galėtu būti interpre
tuojamas kaip sovietu kontrolės 
pripažinimas. ..Okupuota vals
tybe y ra okupuota, nežiūrint 

kaip ją mes vadintume", kalbėjo 
Parming. Sovietai kontroliuoja 
tų valstybių sienas ir ekonomi
ką. Reikia sovietų vizų įkeliau-
ti į Baltijos kraštus ir jų leidimo 
išvykti. 

Islandijos pripažinimas ne 
taip reikšmingas, kaip kai kas 
mano. Anot Parming. tai tik 
są lyginis p r ipaž in imas . J o 
nuomone, baltiečiai Vakaruose 
dažnai duoda klaidingus patari
mus savo kilmės kraštams. 

Lietuvos pas iunt inys Wa-
shingtone Stasys Lozoraitis 
savo pareikštomis mintimis 
„Drauge" '111.27) tarsi įsijungė 
į šį pokalbį. J is irgi mano. kad 
Danijos pripažinimas „yra svar
besnis negu Islandijos", kad 
mes prašome „vyriausybės, o ne 
Lietuvos valstybės pripaži
nimo", arba — „problema yra 
ta. kad negali siųsti ambasado
riaus ar atstovo, nes sienų 
nekontroliuoja lietuviai, ir am
basadorius gali būti nepraleis
tas . . ." 

Pripažinimo klausimu disku
sijų klausytojus palydėjo ne
linksmos mintys, kaip ir Stasį 
Lozoraitį „Drauge" — „nėra 
koordinacijos tarp krašto ir 
užsienio, nėra koordinacijos 
t a rp užsienyje esančių žmonių, 
kiekvienas daro t a ip . ka ip 
i šmano" . O juk tur ime ir 
vyriausius veiksnius ir dar 
vyresnius už vyriausius, k.t. 
Altos, Neorganizuotos bend
ruomenės ir Vliko sausio 14 d. 
Chicagoje įkurtą ..Lietuvos 
gelbėjimo komi te t ą" , be t 
neturime atsakymo į klausimą 
„Kokio pripažinimo šiandien 
siekiame?" Tokių pasiskelbusių 
„koordinacinių" komitetų yra ir 
daugiau, ir tik vienas Dievas 
težino, ką tie „koordinaciniai" 
komitetai koordinuoja. Papras
tiems mirtingiesiems, atrodo, to 
žinoti negalima. 

Žodj t a r ė prez identas i r 
a m b a s a d o r i u s 

Konferencijoje buvo dar porą 
simpoziumų — informacinis 
..Žmogaus teisių pažeidimai Pa
baltijo kraštuose" (moderatorė 
dr. Birutė Vileišytė) ir svarsty-
binis ..Kelias į ateitį" (mod 
Angelė Nels ienė) , t ač i au 
jausmiškai visus giliausiai 
palietė banketo metu prezidento 
Vytauto Landsbergio telefonu iš 
Vilniaus tartas konferencijos 
dalyviams žodis ir jo pokalbis su 
ambasadoriumi J . Kenneth 
Blackwell. Prezidento balsas 
buvo sutiktas ir palydėtas valia
vimais ir plojimais. Per mikro
fonu sistemą jo žodį ir pokalbį 
girdėjo visa sale. 

Prieš tai trumpą pagrindinę 

kalbą pasakė ambasadorius 
Blackvvell, ką tik grįžęs iš Gene-
vos, kur vadovavo Amerikos 
delegacijai Jungtinių Tautų 
tarptautinėje žmogaus teisių 
konferencijoje. Čia į nu
sikaltimus prieš žmogaus teises 
vykdančių valstybių sąrašą 
buvo į t r auk ta ir Sovietų 
Sąjunga. Ambasadorius pripa
žino, kad švedų pasiūlytoji prieš 
Sovietų Sąjungą rezoliucija bu
vusi daug stipresnė, negu pri
imtoji, bet buvę aišku, kad stip-
resniajai rezoliucijai priimti 
būtų pritrūkę daugumos balsų. 
Teko sutikti su silpnesne versi
ja, nors ir tai Sovietų Sąjunga 
visokiais būdais priešinosi. 
Tačiau jis pabrėžė, kad pirmą 
kartą Jungtinių Tautų Sau
gumo tarybos nuolatinis narys 
buvo įtrauktas į nusikaltusių 
valstybių sąrašą. Jo nuomone, 
ant šio pagrindo kitais metais 
bus jau lengviau sovietų nusi
kaltimus vertinti ir išvadas 
daryti. 

Numatytu laiku lygos pirmi
ninkė Angelė Nelsienė telefonu 
susisiekė su prezidentu Lands
bergiu Vilniuje. Jis pirmiausia 
pasveikino konferencijos 
dalyvius ir pasidžiaugė 
Amerikos lietuvių, latvių ir estų 
santarve, kovojant dėl Pabaltijo 
šalių laisvės. Tada paprašė 
pasikalbėti su ambasadorium: 
„Aš noriu jam pasakyti, kas yra 
Lietuvoje ir kas mums labiau
siai rūpi". J is jam pasakė, kad 
„šiandien Sovietų Sąjungoje 
vykstąs referendumas neturi 
teisinės galios Lietuvoje. Viena 
praktiška referendumo reikšmė 
Lietuvai, — tai, kad sovietai, 
remdamiesi juo, norės pateisinti 
Pabaltijo valstybių prievarta
vimą". Trumpai išdėstęs Lietu
voje susidariusią padėtį, prezi
dentas Landsbergis pakvietė 
ambasadorių atvykti į Vilnių, 
kad visa tai asmeniškai savo 
akimis pamatytų. 

— Aš atvyksiu, — atsakė am
basadorius, — o dabar pre
zidento Bush ir Amerikos 
žmonių vardu noriu Jus, Pre
zidente, užtikrinti, kad mes su 
Jumis ir lietuvių t au t a esame 
vieningi dvasioje už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Galioja pagrindinis JAV nusi
statymas nepripažinti okup
acijos ir prievartinio Pabaltijo 
valstybių inkorporavimo j 
Sovietų Sąjungą. JAV žmonės 
remia Jus ir jūsų tautos pa
stangas atgauti pilną nepri
klausomybę. 

Padėkojęs ambasadoriui, prez. 
Landsbergis kurį laiką pokalbį 
vedė su Angele Nelsienė, kur i 
jį pakvietė atvykti j Los Angeles 
ir priimti jam Baltų Laisvės 
lygos skirtą Laisvės žymelį. 
Prezidentas pakvietimą palan-

(Nukelta į 4 psl.) 

AUSTRALIJOS 
DIENORAŠTIS 

ALFONSAS NAKAS 

Turėčiau rašyti dar apie penktą išskirtine įdomy
bę — Australian National University. kur L idas 
daugelį metų dirbo „akademinį darbą' . Bet pa-' itai. 
į kuriuos svainis galėjo mus įvesti, prieš švi ntes 
užsidarė, nes buvo atostogų laikas. Tad tik >asi 
važinėjome jo rajone tarp pastatų, kurie iš išores r kuo 
neimponuoja. Na, buvo daug žalios vejos, gražiu gė y™*-
bet tokių grožybių apsčiai matėme visuose Canberros 
parkuose, o taip pat prie valdiškų ir privačių nan \ bei 
prekyviečių aikštėse. Ką ne ką, bet gėles ir žalur nus. 
kur tik gali vandens čiaupai pasiekti, tai au-'-alai 
sodina ir mėgsta. Mėgsta gal jau todėl, kad sausr u metu 
nelaistomus plotus saulė taip išdegina. 

Canber ros lietuviai 
Melbourne. dalyvaudamas Australijos li"?uvių 

dienose (ALD), už 10 dol. nusipirkau 160 pu *pių 
albuminio formato leidinį „Australuos lietuvių 4' netų 
kultūrinė veikla". Jeigu normalaus knygos for iato, 
tai būtų apie 300-350 psl. knyga. Jis labai įnfor įaty-
vu8 ir gausiai iliustruotas. Jame ir Canberrai i dkir 
ti du puslapiai, 74-75. Įdėtas gražiai parašyta? *r. A. 
Stepano straipsnis, deja. ne tik bėjo paties pili- var 
do (Antanas, Algimantas. Anupras?, spėliok, kiek 

nori!), bet ir beveik be pavardžių Paminėti t rys . pasi
reiškę pradiniais metais, o dabar kultūrininkų nebesą. 
Bet minimi skaičiai, datos, kai kurių organizacijų pa 
vadinimai. Įdėtos dvi grupinės nuotraukos, po viena 
įvardytos keturių moterų pavardės, kita tautinių šokių 
grupė „Audėjėlė" be pavardžių. Dr. Stepano straips
niu truputį pasinaudosiu. Tik truputi 

Lietuvių sostinėje esama apie 350. Čia kartais 
suliepsnoja kultūrinės kibirkštys per kvartetą, chorą, 
tautinius šokius, vaikučių pasirodymus Kadanfri toks 
mažas skaičius, čia nesą antagonizmo kitaip galvo-
jantiems. Kai kitose Australijos lietuvių kolonijose kilę 
politinės ir religinės kovos, čia nieko panašaus neįvykę. 
Čia esą į lietuviška veiklą į sup to ir antros puses 
(vedybiniai partneriai kitataučiai", užtat lygiai tole 
ruojamos abi. anglų ir lietuvių, kalbos Jos abi 
puoselėjamos ir radijo valandėlėje, todėl laimima radiją 
klausančių svetimtaučių simpatijų. Nebeveikiant 
lituanistinei mokyklai ir Studentų sąjungai, jaunimas 
gausiai dalyvaująs skautų veikloje, taip. kad vietinis 
„Baltijos" tuntas esąs skaičiumi trečias didžiausias 
Australijoje. Gražiai pasirodę Canberros lietuviai 1984 
metais, globodami Australijos lietuvių dienas Nuolat 
įvyksta pagrindiniai renginiai, kaip Vasario 16-tos, 
Motinos dienos. Birželio trėmimų. Rugsėjo 8 šios 
minėjimai. Lietuvių klube esą paruošti (gal įruošti?^ 
lietuviški namai, išpuošti lietuviškais motyvais Iki čia 
naudojausi beveik pažodinėmis dr. A Stepano straips
nio ištraukomis. Tikiu, kad beveik viskas taip ir yra 
Tik papildysiu tuo, ką aš pa mačiau ir išgyvenau 

Tiek Canherra. tiek kiti mano lankyti A u s t r i j o s 
miestai turi lietuvių klubus. Nežinau, ar kitose ir 
kuriose Australuos provincijose veikia lošimo iš pinigų 

mašinos, bet Canberros Lietuvių klube veikia. Tris kar
tus per pirmąsias 10 dienų prie tų mašinų buvau, 
truputį lošiau, bet išėjau beveik „ant savų". Už poros 
savaičių dar losiu kitur ir išlosiu šimtą dolerių. Bet apie 
tai gal dar pasigirsiu kitame skirsny. 

Atvykęs į ALD ir ta proga lankydamas kitus di
desnius lietuvių telkinius, gruodžio 17 pas Canberros 
lietuvius viešėjo Telšių vyskupas Antanas Vaičius. 
Lietuvių klubo vienoje salėje jam buvo suruošti pietūs 
ir vakarienė. Kodėl dvejos vaišės? Po dvi valandas, gal 
kiek ilgiau, trukusių pietų, kalbų ir programos St. 
Marys bažnyčioje įvyko pamaldos. Vyskupas kartu su 
kun. Povilu Martūzu ten ne tik laikė mišias, bet i r 
klausė išpažinčių. Po pamaldų vėl ir aukštasis svečias 
ir visi maldininkai sugrįžo vakarienei, kurios metu 
vyskupas papasakojo porą juokingų tikrovinių 
anekdotų. 

Ir pietų, ir vakarienės metu visus jaudino akto-
rius-poetas Kęstutis Genys, deklamuodamas savo 
poeziją. Abejose vaišėse suskaičiavau po maždaug 
šimtinę tautiečių. Kai svainiui nusistebėjau, kad į 
tokias retas iškilmes mažokai susirinko, jis paaiškino, 
kad kolonijoj besama nedaugiau 200, tad dalyvavimas 
laikytinas labai gausiu. Kai vaišių metu išėjau pasi
dairyti po kitas klubo patalpas, bare ir prie lošimo 
mašinų vyko gyvas šurmulys. Ten gėrė alų ir į mašinas 
kišo monetas ne ką mažiau žmonių, kaip gerbiančių 
vyskupą. Bet čia arba visai jauni, arba apyjauniai ir 
jie visi kalbėjo tik angliškai. Supratau, kad klubas 
lietuvių kolorojai teikia daug pelno ir is kitataučių. Kas 
tuo pelnu naudojasi, nesužinojau. 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
DIDŽIOJI LABDARA ŠIUO METU 

ATSISVEIKINIMAS SU 
STASIU SANTVARŲ 

Balandžio 12 d. New England 
Baptist ligoninėje sunkios ligos 
pakirstas mirė poetas, drama
turgas, operos solistas Stasys 
Santvaras. Negailestinga liga ir 
mirtis palaužė poetą jo 89-uose 
gyvenimo metuose. Daugiau 
kaip metus kankinamas sun
kios ligos, buvo rūpestingai glo
bojamas pasiaukojančiai mylin
čios žmonos Alės. Deja, š.m. 
liepos 1 sueinančio 50 vedybų 
jubiliejaus jau nebeteks drauge 
švęsti. 

Balandžio 13 ir 14 d. „Boston 
Globė" ir ,,Boston Herald" 
laikraščiai išspausdino 
nekrologus su Stasio Santvaro 
nuotraukomis. „Laisvės Varpo" 
radijas sekmadienio rytą , 
balandžio 14 d., perdavė liūdną 
žinią ir paskyrė programą poeto 
St. Santvaro kūrybai ir atmin
čiai 

Pirmadienio vaka re , 
balandžio 15 d., art i 200 
asmenų, suvažiavusių iš 
Bostono ir jo apylinkių, Cape 
Ofel N>rwHaveno. New Yorko, 
Clevelando, susirinko J. Casper 
laidojimo namuose So. Bostone 
atiduoti velioniui paskutinę 
pagarbą išreikšti užuojautą 
poeto našlei Elenai Sant-
varienei. Būdamas labai kuklus 
ir subtilus, St. Santvaras pa
geidavo, kad jo laidotuvės būtų 
paprastos, kuklios, be prakalbų 
ir įprastinio ceremonialo per 
šermenis. Po klebono kun. A. 
Kontauto sukalbėtos maldos, 
trumpą žodį tarė Amerikos Lie
tuvių Rašytojų draugijos 
atstovas, rašytojas L. Lėtas. 
Bostono visuomenės vardu, 
įžanginiu žodžiu dr. J. Gimbutas 
pakvietė poezija prabilti paties 
poeto žodžiais. St. Santvaro eilė
raščius, parinktus jo gyvenimo 
palydovės, žmonos. įtaigiai, gi
liame susikaupime skaitė Gitą 
ir Aidas Kupčinskai. Paskutinį 
kartą poetui, apsuptam daugy
bės pavasario gėlių, skambėjo jo 
paties eilės — mylinčios sielos, 
filosofo kančios balsu, taikoje 
pasitinkant amžinąją ramybe. 
Atvykusi iš Clevelando S. 
Gedgaudienė perskaitė eilutes 
iš paskutinės, ką tik išleistos St. 
Santvaro knygos „Saulėlydžio 
sonetai" ir įteikė knygą poeto 
našlei. Knygos išleidimą parė
mė Tautinė sąjunga. Tačiau 
pačiam poetui nebeteko pama
tyti savo paskutinio kūrinio, 
kurį jis. pagal Beethoveną, 
vadino savąja „devintąja sim
fonija", nes tai buvo jo devin
tasis poezijos rinkinys. 1991 m. 
išleisti „Saulėlydžio sonetai" 
simboliškai užskelndžia St. 
Santvaro lyrikos ciklą, pradėtą 
1921 m rinkiniu „Saulėtekio 
maldos". Dieną prieš mirtį 
žmona Alė perskaitė poetui š.m. 
„Akiračių" Nr. 3 išspausdintą 
A.T. Antanaičio šios knygos 
recenziją, o dabar, gautą knygą 
idėjo į velionio karstą. Regina 
Petrutiene iš Cape Codo per
skaitė rašytojo ir ilgamečio 
draugo Jono Rūtenio eilėraštį. 

Pats, būdamas ligonis, Jonas 
Rūtenis rado savy kūrybinių 
jėgų atsiliepti art imam draugui 
paliekant. Per šermenis suauko
ti 2,290 dol., pagal St. Santva
ro valią, bus įteikti LB „Dovana 
Lietuvai" fondui. 

Balandžio 16 d. St. Brigid baž
nyčioje, So. Bostone, 10 vai. ryto 
buvo aukojamos šv. Mišios už 
velionio sielą. Mišias aukojo kle
bonas kun. A. Kontautas ir kle
bonas kun. Emeritas A. Baltru-
šiūnas. Giedojo solistas B. Povi-
lavičius, vargonavo kompozito
rius J. Kačinskas. Pamaldoms 
pasibaigus, ilgai nusi tęsusi 
gedulinga automobilių vilkstinė 
palydėjo poetą St. Santvarą 
paskutinėje kelionėje į New 
Calvary kapines. Po religinių 
apeigų sugiedojus „Marija, Ma
rija" ir Lietuvos himną, St. 
Santvaras palaidotas šalia savo 
sūnaus Algimanto. Po laidotu
vių dalyviai susirinko į gedu
lingus pietus Lietuvių Piliečių 
klubo salėje. 

Gyvendamas Bostone, St. 
Santvaras buvo Lietuvių En
ciklopedijos bendradarbis ir 
sudarytojas, aktyviai dalyvavo 
Bostono lietuvių kultūrinėje ir 
visuomeninėje veikloje. Jo var
das neatsiejamai susijęs su 
Lietuvių Bendruomene. Jo 
r eng tų Kul tū ros k lubo ir 
kultūrinių ..subat va karių" ai
das tebeaidi. Plati interesų ir 
veiklos skalė t raukė prie St. 
Santvaro įvairiausių profesrjų ir 
pažiūrų žmones: pol i t in ius 
veikėjus dvasininkus, meninin
kus , a r t i s t u s , r a šy to jus , 
kaimynus. Kalbėdamas bent 
šešiomis ka lbomis , turėjo 
draugų italų, vokiečių, rusų, 
lenkų, žydų ir amerikiečių 
tarpe. Gulėdamas ligoninėje, 
savo kantrybe ir gerumu žavėjo 
visus — nuo slaugių iki gydy
tojų. Jis dalinosi savo talentu ir 
atvira, mylinčia širdimi vieno
dai, tolygiai ir nesugrąžinamai 
su visais jį pažinojusiais. Nar
saus kovotojo už Lietuvos 
Laisvę, taurių jausmų ir kilnios 
sielos Poeto, Žmogaus, Stasio 
Santvaro atminimas liks neiš
blėstamai gyvas mūsų širdyse. 

Liuda Žiaugrienė 

LAISVĖS VARPO 
TELEFAKSAS 

Nuo pernai „Laisvės Varpas" 
turi telefaksą, kuriuo priima
mos žinios. Tačiau ligi šiol tas 
telefaksas buvo vienoje linijoje 
su telefonu; tai sudarydavo dide
lį nepatogumą norintiems žinias 
perduoti. 

Nuo balandžio 16 d. įvesta 
telefaksui nauja linija. Dabar, 
norint „Laisvės Varpui" per
duoti žinias telefaksu, reikia 
skambinti: 508-588-7699. Tai 
padid ins „La i svės V a r p o " 
išlaidas, bet palengvins žinių 
perdavimą. 

BALFO DIREKTORIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Spalio 19-20 dienomis Nukry-

Chicagos Pietvakarių Balfo 
57-to skyriaus susirinkime ati
džiai svarstytos Balfo šalpos 
aktualijos. Skyriaus valdybos 
vardu K. Bružas pranešė, kad 
nežiūrint naujų fondų Balfo va
jaus rezultatai nepasikeitė, su
rinkta 2,974.00 dol. Galėtų būti 
ir daugiau, jei Balfo rėmėjai ir 
ne rėmėjai žinotų, kokius svar
bius darbus atlieka Balfas. Sky
riai kas mėnesį gauna Balfo 

žiuotojo Jėzaus vienuolyno pa
talpose, Brocktone, šaukiamas 
Balfo direktorių suvažiavimas, 
kurį globos Juozo Dabregos 
vadovaujama Balfo 72 skyriaus 
valdyba Brocktone. Tai bus jau 
antras Balfo direktorių suvažia
vimas Brocktone. Pirmasis 
įvyko 1983 m. 

Balfo 72 skyrius Brocktone 
įsteigtas 1944 m. rudenį- Vėliau 
jo veikla buvo nusilpusi. At
vykus naujiesiems ateiviams, jis 
buvo atgaivintas 1953 m. sausio 
2 d. Balfo direktoriumi nuo 
1953 m. ligi 1958 m. buvo Pet
ras Viščinis. Dabar jau antrai 
kadencijai išrinkta Stasė Gofen-
sienė. Iš Bostono apylinkės 
Balfo direktorių tarpe yra kun. 
Antanas Baltrušiūnas. 

ŠAULIU SUSIRINKIMAS 

Balandžio 14 d. Montellos Lie
tuvių Tautinio klubo patalpose 
Brocktone įvyko Mar tyno 
Jankaus šaulių kuopos visuoti
nis metinis narių susirinkimas. 
J ame peržve lg ta sky r i aus 
veikla, patvirtinta finansinė 
apyskaita, išrinkta dvejiems 
metams nauja skyriaus valdyba 
ir kontrolės komisija. Skyriaus 
pirmininke trečiai kadencijai 
liko Stasė Gofensienė, o val
dybos nariais — Romualdas 
Bielkevičius, Jonas Freimanas, 
Valteris Rupšys. Ona Eikinienė, 
Antanas Šeduikis ir Elžbieta 
Ribokiene Į šaulių suvažiavimą 
Kanadoje balandžio 20-21 dieno
mis buvo nuvykusi skyriaus pir-
mininė Stasė Gofensienė. 

centro valdybas protokolus, apy
skaitas, iš kurių sužinome, kaip 
plati ir reikš' inga Balfo šalpos 
veikla. 

Išsamų pi inešimą padarė 
Balfo centre valdybos pirmi
ninkė Maria Rudienė, pažymė
dama, kad Salfo pagrindinis 
tikslas yra št-.pti tuos, kurie to 
labiausiai r ikalingi, t.y. iš 
Sibiro grįžę be sveikatos trem
tiniai, kurių . ietuvoje nenorėjo 
net priimti d.dieji valdininkai 
l ietuviai komunistai . Buvę 
kaliniai bei Sibiro tremtiniai 
yra susiorganizavę į Lietuvos 
Politinių kalnių ir tremtinių 
sąjungą, kurios visi nariai dir
ba savanoriŠKai, išvežioja siun
tas ir pakvit i ' imus persiunčia 
Balfui. Iš to nes žinome, kad 
Balfo siunto- nepateko speku
l i an t ams , kurių Lietuvoje 
esama nemažai . B ū d a m a 
Lietuvoje patyriau, kiek daug 
yra šalpos reikalingų asmenų ir 
kiek daug našlaičių, našlai-
tynuose pamestinukų vaikų, 
kurie laukia, kad kas nors juos 
įsūnytų. Art: miausioje ateityje 
jiems išsiųsime keletą siuntinių 
įvairaus maisto. Sudarėme su
tartį su viena amerikiečių 
bendrove, k .ari gerokai papi
gintomis kainomis mūsų siun
tinius pristatys į Lietuvą, pana
šiai kaip jie dabar veža mūsų 
s iuntas į Punską ir k i tas 
apylinkes. Be to, šalia didesnių 
siuntų siunčiame ir vaistus, 
įvairius medicinos įrankius. 
Vilniaus ligoninei Nr. 1 nupirk
t i kr i t i ška- re ika l ing i in
strumentai už 1000.00 dol., 
kur iuos nuvežė dr . Vaiva 
Eringytė. Gautos sąskaitos iš 
ligoninės mūsų atskaitomybei. 
Šalia šalpos reikalų turime visą 
eilę darbų imigrantų reikalais, 
kurie nori atvykti iš Lietuvos į 
JAV pastoviam apsigyvenimui. 
Jaunuolis, pabėgęs nuo žvejų 
laivo, šaukiasi Balfo pagalbos; 
k i t i du j aunamečia i , kad 
nereikėtų eiti tarnauti į sovie
tų kariuomenę, nori emigruoti 
į JAV pas gimines. Jų reikalu 
parašyti a t i t inkami laiškai 

va ldž ios į s t a igoms . Ei lė 
asmenų, kurie yra laikinai 
a tvykę į Ameriką, nebenori 
grįžti , prašo Balfo įvairios 
paramos . Iš Izraelyje apsi
gyvenusių lietuvių yra gauta 
per 30 prašymų iš šeimų su ma
žais vaikais ir kelių viengungių, 
kurie nori atvykti į JAV. Tuo 
reikalu yra susisiekta su tarp
tautinėmis pabėgėlių organiza
cijomis, kurios turi savo įstaigas 
Europoje. 

Trumpai kalbėjo Balfo centro 
valdybos vicepirm. ir Chicagos 
Balfo apskrities pirm. Stasys 
Vanagūnas. Balfas anksčiau 
veikė daug siauresniu mastu; 
pastaruoju metu, prasivėrus 
geležinei uždangai, atsirado 
didesnis skaičius šelpiamųjų. 
Chicagoje pravestas Balfo vajus 
buvo sėkmingas, surinkta per 
53,000.00 dol. Apskrities susi
r inkimas įvyks balandžio 28 d. 
1 vai. Marąuette Parko parapi
jos salėje. Visi kviečiami. 

Skyriaus valdybon išrinkti: 
pirm. Kostas Bružas, vicepirmi
ninkai Algė Šležienė, Jonas Le
vickas ir Kazys Dambrauskas, 
ižd. B r o n i u s A n d r i u k a i t i s , 
sekretorė Irena Levickienė. Re
vizijos komisija: pirm. Ada 
Sutkuvienė, Karolina Bružienė 
ir Faus tas Strolia. 

Susir inkimui pirmininkavo 
n u o š i r d u s brol iškos šalpos 
rėmėjas dr. Adolfas Šležas, sek
re tor iavo Levickienė. Susi
r inkimui pasibaigus, buvusio 
pirm. Vytauto Lapėno dėka 
turėjome malonumo porą valan
dų žiūrėti vaizdajuostės, at
vežtos iš Lietuvos „Grok, Jur
geli", padarytos 1990 m. Vikto
ro Kapočiaus. 

K. Brž. 

CLASSIFIED GUIDE 

Mažai t ė r a n e p a t a i s o m ų 
nuostolių, ir reikia pripažinti, 
kad ta rp tokių pirmųjų yra 
sugaištas laikas. Kiekvienam 
žmogui yra duotas laikas, kada 
j i sa i ga l i sė t i ir p jau t i . . . 
Praras tas laikas — nebeatgau-
namas. 

Faber 

f$\ micllcind Padarai 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

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

(1-312) 925-7400 0 " 3 1 2 ) 254-4470 
BRIDGEVIEW 

8929 S HARLEM AVE 
(708) 598-9400 

ESEE 
(0UNNU9IC 
LENDER 

DEŠIMTOJI 
KONFERENCIJA 

• Atkelta iš 3 psl.) 
kiai priėmė. Pasikalbėjimas 
tesėsi 18 minučių 

Dešimtojoje Žmogaus teisiu 
konferencijoje dalyvavo Laisvės 
lygos angažuotos firmos „Pas-
coe, Norquist, Jonės & Jonės" 
prezidentas Bill Pascoe. Jis 
padare pranešima apie numa
tytus projektus ir kartu su 
Lygos vadovybe analizuoja kon
ferencijoje pateiktas sugestijas 
Kitą diena įvykusioje Baltu 
Laisvės lygos metinėje konfe 
rencijoje Angelė Nelsienė per 
rinkta šios organizacijos pirmi 
ninke 

Theright 
flight 
to 
Vilnius 

o_ 
COPEN 
IHAGEN 
AIRPC?RT 

Jei keliaujante | Vilnių, skriskite SAS 
iš š Amerikos per Kopenhagą į 
Varšuvą arba Rygą SAS skrenda iš 
Kopenhagos Į Varšuvą kasdien, o 
antradieniais ir šeštadieniais | Rygą 

Atvykstama popiet, ir 
transportaciją į Vilnių ga
lima lengvai gauti. Kai 

tf, būsite Kopenhagos ae
rodrome, aplankykite di-

dįjĮ apsipirkimo centrą — sutaupysite, 
pirkdami puikias dovanas be mokesčių 
..Mileage Plūs" ir ..OnePass" nariai 
gauna kreditą, kurį galima panaudoti 
vėliau, skrendant SAS. kaip kelionės 
veltu* premiją Platesnei informacijai 
skambinkit* savo k*Honiq agentui ar
ba SAS, tol. 1 800 221 2350 

S4S 
MAVIAN AIRI'M S 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

REALTORS ^ = 
(312) 586-5959 M 
(708) 425-7161 ^ m a r 

RIMAS L. STANKUS 

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

ra 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Kodzio Ava., 

CMcago, IL 60626 

(312) 778-2233 
INCOMB TAX — INSURANCE 

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

FOR RENT 

For Rent 
2 bdrm. 3rd f|. apt. 87 & Kostner 
vic. $510 mo. Heat inc. Call after 
4 p.m. 

Tel. 312-284-5949 

[S MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena BHnstrublenė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzl* Ave. 
Tel. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

PAŠAUKĖ MANE. . 

Ši knyga — tai dabartinio 
Popiežiaus Jono Povilo II bio
grafija, kurią parašė Jo artimas 
jaunystės draugas, su kuriuo jis 
bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metų. Knyga yra išversta Į anglų, 
prancūzų, vokiečių, italų, japonų ir 
kitas kalbas Iš lenkų kalbos j 
lietuvių kalbą išvertė, kun Ričardas 
Jakutis. Knyga turi daug iliustracijų. 
352 psl. Spaudė „Vilties" spaus
tuvė 1990 m. Vilniuje Kaina 10 
doi. Su persiuntimu - 12 dol. Illi 
nois gyventojai dar prideda 80 et. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4245 W 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95 th Stret 
Tel. — (708) 424 -8654 

(312) 581 -8654 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS • 

c ••• ' " V 

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

Tel. 585-8624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti hetuv.škai 

Pirmą kartą lietuvių kalba: 
Italų poezijos antologija 

ITALIJOS BALSAI 
Sudarė Povilas Gaučys 
Redagavo St. Santvaras 

šioje antologijoje telpa 27 poetų 
kūryba. 200 psl soaude Morkūno 
spaustuve. Kaina su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyv. dar prideda 64 
et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St.. 
CMcago. IL 60629 

THE ART OF VIKTORAS PETRAVIČIUS 

lIp H 
w:•:•̂ ^̂ xc«̂ c«̂ ^̂ ^̂ :•̂ :<•̂ vv:«««<.:.:•̂ v•̂ ^̂ :• 

THE ART OF 
VIKTORAS PETRAVIČIUS 

HceonmHmHBjmaajgggMgmgtgaggfmd 

— Monografijos pirmas tomas, 
angliškai ir lietuviškai. Sudarė 
Algimantas Kezys. Knyga apima 
šio dailininko ankstyvąją kūryba, 
pradedant nuo jo studijų metų 
Paryžiuje iki 1949 m., kada jis su 
šeima gyveno DP stovyklose. 
Vokietijoje. Išleido „Galerija" ir 
..Amerikos Lietuviu Bibliotekos 
leidykla". Kietais viršeliais, su 
aplanku. 232 psl. Verta turėti sau 
ir padovanoti kitam, ypač kita
taučiui. Gaunama „Drauge." kaina 
su persiuntimu 27 dol. Illinois 
gyventojai dar prideda 2 dol. 
valstijos mokesečio. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnj, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos "daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją jtikina. kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas. Šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje Kaina su persiun
timu 9 50 dol Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio 

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



Montessori šeimi popietėje tėveliai su džiaugsmu stebi savo vaikučių darbą. 
Nuotr. R. Novak 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Rockfordas 

SĖKMINGO MINĖJIMO 
PASLAPTIS 

Rockfordo A.L.T. skyrius kovo 
24 d. suruošė vasario 16 ir kovo 
11 d. minėjimą, sujungtą su 
sausio 13 d. Vilniuje žuvusiųjų 
pagerbimu. 

Minėjimas pradėtas 12 vai. šv. 
Mišiomis Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje. Mišias aukojo tėvas 
Anicetas Tamošaitis,SJ. . ir 
labai palankus lietuviam kle
bonas W. Collins. Prieš Mišias 
žuvusiųjų pagerbimui prie alto
riaus buvo atnešta 14 žvakių, 
kurios šalia vėliavos ir 
Rūpintojėlio buvo sustatytos ant 
linine staltiese apdengto stalo. 
Nešant žvakes buvo perskaity
tos žuvusiųjų pavardės ir 
amžius. Aukojimo procesija 
sudarė V.D. Š. Rinkt inės 
vadovybė: Vladas Išganaitis, Al
fonsas Paukštė, Marija Dapkie
nė ir Sofija Tamulionytė Skai
tymus a t l iko , Kazys 
Rutkauskas. 

Iškilmingas minėjimas prasi
dėjo 2 vai. p.p. Rockfordo 
lietuvių klubo salėje. Minėjimą 
pradėjo A.L.T. pirm. Kazys Rut
kauskas. Po trumpo žodžio, 
įnešus vėl iavas, tolimesne 
programą vesti buvo pakviesta 
žinoma visuomenininke Giedre 
Milašienė. Sugiedoti JAV ir Lie
tuvos himnai. Susikaupimo 
minute pagerbti žuvusieji. 

Tėvas A. Tamošait is , SJ. , 
sukalbėjo maldą. Nepriklau
somybės paskelbimo aktą skaitė 
Stasys Surantas ir dr. Svajūnas 
Rutkauskas. Pagrindinę kalbą 
pasakė Regina Narušienė. 

Tai sausas minėjimo 
aprašymas, bet kame čia paslap
tis? Paslaptis yra nuoširdi ir pa
sišventusi talka. 

Pažvelkime j visą programos 
dalyvių sąstatą. Tėvas Anicetas 
Tamošaitis,SJ., č ikagiškis , 
pasišventusiai kiekvieną 
mėnesį lanko Rockfordą ir lie
tuvių kalba aukoja šv. Mišias. 

Didelę iškilmingo minėjimo 
dalį atliko V.D. Š. Rinktinės 
šauliai. Jų da lyvav imas 
bažnyčioje ir salėje turt ino 
vaizdą ir jausmą. Nežiūrint į 
kelionės išlaidasjie prisidėjo ir 
su 240 dol. auka Šaulės Kazė 
Brazienė ir Ema Venckus, savo 
lėšomis nupirkusios Lietuvos 
vėliavą, įteikė ją Rockfordo 
lietuvių klubui. Šis artimas 
ryšys ir bendradarbiavimas tarp 
Rockfordo ir V.D.Š. Rinktinės 
jau 18 metų teikia garbę ir 
pasididžiavimą šaulių organi
zacija. 

Kalbėtoju buvo sutikęs būti 
kongr. John Cox, bet paskutinę 
minutę pranešė, kad nedaly
vaus. Kreipėmės į Reginą 
Narušienę. Mūsų laimei, ji 
mielai sutiko. Ši puiki kalbėtoja 
buvo išklausyta su dideliu 
dėmesiu. Jos taiklūs žodžiai 
jaudinančiai smigo į klausytojų 

širdis ir, lyg t r imi tas , pr iminė 
mūsų pareigas kovojančiai Lie
tuvai . Nevienam klausytojui, 
save vadinančiam „l ietuviu", 
jos kalba suteikė progą pažvelg
ti į savo sąžinę. 

Po trumpos pertraukos, tauti
nių šokių šokėjų grupė „Klum
pė", vadovaujama Stasio Mila
š iaus , pašoko keletą šokių, 
kur ie buvo labai šiltai įvert inti 
minėjimo dalyvių. Ši talentinga 
g r u p ė s u t e i k ė Rockfordu i 
neįkainojamą pagalbą. Mes 
gėrėjomės Giedrės Milašienės 
t a l en tu programos vedime ir 
kalbėtojos Reginos Narušienės 
kalba, ir džiaugėmės matydami 
j as v ik r ia i sukan t i s šokėjų 
gretose. Jos pasigėrėtinai atliko 
savo dvigubas pareigas. Šokėjai 
savo talentą ir išlaidas aukojo 
kovojančios Lietuvos reikalams. 

A u k ų su r ink ta 2,069 dol. 
Rockfrodo Lietuvių klubas, ne 
tik nemokamai leidžia naudotis 
patalpomis, bet pridėjo ir 500 
dol. auką. 

Aukos bus pasiųstos pagal 
aukotojų pageidavimą. 

A.L.T. yra dėkinga visiems 
programos dalyviams už pasi
šventimą ir už gausias aukas . 

K.R. 

Lemont, IL 
A P Y L I N K Ė S VEIKLA 

JAV LB Lemont apylinkės 
posėdyje balandžio 9 d., buvo 
at l iktas pareigų pasiskirstymas 
po neseniai įvykusių r inkimų. 
N a u j a i s n a r i a i s , i š r i n k t i : 
Zenonas Mereckis, Dalia Ja
nuškienė ir Laima Petroliū-
nienė. P i rmin inku i š r inktas 
veiklus Kęstutis Sušinskas. Pa
sižadėjęs dar vadovauti Lemon-
to skyriui ligi 1993 metų. 

Buvo aptar ta JAV LB tarybos 
rinkimai ir sudaryta komisija iš 
p i r m i n i n k o Jono Vaznel io , 
Dalios Janušk ienės , Laimos 
Petroliūnie.nės ir Algio Kaz
lausko narių. 

Gegužės 5 d., sekmadienį, yra 
organizuojama eisena Chicagos 
vidurmiestyje netoli ežero, pa
v a d i n t a „Bal t i c Mercy-Lift 
Walk-a-thon", sutelkti lėšas 
pirkimui vaistų ir vi taminų 
Pabaltijo valstybių vaikams. 
Dalyvaus lietuviai, latviai ir 
estai. Latvių organizuota panaši 
eisena davė labai gerą pelną, 
net kelis š imtus tūkstančių 

lietuviai <*ame visi — 
lietuviu I tmšt ar esi? 

3001 \VEST »TH STREET 
(.H1CAGO. ILLINOIS 60629 

PHONL: (312) 471-3900 
VS.A. 

iiHumu iBits / ^ i n u m FOIINDATI 
Santrumpos: atm. įn = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio = 

aukotojas, įrr = įmokėjo, asm = asmuo, suma po pavardės = (našų 
iš viso. 

(Tęsinys) 
1 x $385 Sirmenis dr. Vincas atm. jn.: Vaškelis Aleksas ir 

Prima $35 G-ims Gedas ir Aldona $30. American Lithunian Club 
$25, Gruzoys Antanas ir Vanda $25. Kačinskas Leonas $25, 
Reventiene 3ronislava $25. Šulaitis Joseph ir Aldona $25 ir 7 kt. 
asm., $385 

7 x $500 Adomavičius Vladas ir Liucija. $600; Ažubalis dr. 
Alfonsas a:m Įn.: Ažubalienė Genovaitė. Si,220: Baltrušaitis 
Algimantas Vytautė, Tomas ir Gabija: Įm. Baltrušaitis Andrius, 
$500; Rože-as Albertas atm.: Rožėnienė Konstancija, $1,500; 
Simanas Vacys. $2,600; Sutkuvienė Ada ir dr. Pranas (miręs), 
$3,185; Užupis Juozas ir Sigute. $1,000. 

2 x $700 Raišienė Jadvyga atm. įn.: Raišys Vidmantas ir 
Maria, $1,300: Rubšys kun Antanas. $1.000. 

7 x $1,000 Babilius Vincas. Petronėlė. Antanas. Rokas. Ona 
ir Elzbieta r̂  Babilius Joseph Alex, $1,000; Glambiai Justinas. 
Teresė, Ire^a ir Aigis: įm. Glamba Justinas. $1,000; Goeldneris 
Anastsia testamentinis palikimas, $1,000; Kepenis Alfonsas atm.: 
Kepenienė j j i i ja. $2,000: Krištolaitis Jurgis Vytautas atm. įn.: 
Daugėlienė Knštolaitytė Juzė, $1.000; Nemickas dr. Rimgaudas 
ir Joan, $4.200; Stankus Steponas atm. (n : Bumelis Elizabeth. 
$1,000. 

2 x $5,000 X stipendijų fondas. $5.000; Maurukas dr. Jonas 
ir Dalia, $5.000. 

1 x $9,000 Gudėnienė-Petkevičienė Justinas atm. {n.: 
Gudėnas Jonas A. $4,500, Gudėnas Kazys C $4.500. $9,100 

1 x $10,745.11 Bačauskas Kazys testamentinis palikimas. 
$11,895.11 

Iš viso S54.721.11 
Lietuyių Fondo pagrindinis kapitalas 1990.X31 pasiekė 

5,179,400 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą. 
meną, kultūrą ir jaunimą 2,787.586 dol 

DRAUGAS, trečiadienis. 1991 m. balandžio mėn. 24 d. 5 

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį Iš viso palikimais » 
gauta 1.528.618 dol 

1991 m. sausio mėn. 

1 x $5 Pieža Stasys, $15. 
8 x $10 Banaitis Bronius ir Birutė, $25; Bernotas Alfonsas $10; 

Brakas Martinas. $30, Kiukys Vaclovas, $40; Martis Vai. ir Aldona, $10; 
Matiukas Povilas. $20; Rempert Kathenne. $110; Vilkutaitis Juozas atm. 
įn., $210. 

5 x $20 Janušauskas Jonas. $190; Keliuotis Juozas atm. įn., $170; 
Petrauskas Steponas atm įn., $415; Vaičiulaitis Antanas, $120; Willeke 
Klaus ir Audronė. $40 

7 x $25 Balčius Jonas, $45: Budreika Romas ir Jane, $125; Daukan
tas Bladas ir Zuzana, $600: Empakeris Donatas, $45; Kasperienė 
Danutė atm. įn : įm. Urbšaitis K ir S.. $25; Prasčiūnienė Ona atm. įn.: 
įm. Buiviai J. ir D.. $25, Skudžinskienė Adolfina atm. įn.: įm. Buiviai 
J. ir D., $25. 

1 x $30 Kovas Bronius, $50. 
(Bus daugiau) 

VII PLJK^ 
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VII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas 

KAM YRA ĮDOMUS 
ŠIS KONGRESAS? 

LIETUVIŲ IŠEIVIŲ JAUNIMUI, LIETUVOS JAUNIMUI IR 
LIETUVIAMS DALYVIAMS BEI TURISTAMS IŠ VISO 
PASAULIO KRAŠTŲ. 

KADA ir KUR ĮVYKS? 
1991 m/GRUODŽIO MĖN 18 d. — 1992 m. SAUSIO MĖN. 
8 d. PIETŲ AMERIKOJE: ARGENTINOJE, URUGVAJUJE IR 
BRAZILIJOJE. 

KAS JĮ ORGANIZUOJA? 
LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS: 

PASAULIO 
ARGENTINOS 
URGUVAJAUS 

BRAZILIJOS 
IR KOMITETAI: KONGRESO RENGIMO bei TALKOS 

KOKIA BUS KONGRESO PROGRAMA? 
STUDIJŲ DIENOS — BUENOS AIRES, Argentinoje 
KULTŪROS DIENOS — MONTEVIDEO, Urugvajuje 

STOVYKLA — SAO PAULO, Brazilijoje. 

KUR GALIMA GAUTI PLATESNĘ INFORMACIJĄ? 
PAS JŪSŲ KRAŠTO/MIESTO LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGOS VALDYBĄ AR ATSTOVĄ, ARBA PAS 

doler ių . Vis ; pajėgūs eit i 
prašomi dalyvauti su aukos 
lapais, pasirašytais aukotojų su 
pažymėta suma kiekvienam ki
lometrui. Aukos šį kartą bus 
renkamos iš mūsų amerikiečių 
draugų, nes amerikiečiai ėjimus 
praktikuoja ir žino tą aukų 
rinkimo būdą Eiseną organi
zuoja Chicagos apygardos Lietu
vių Bendruomenė. 

R.P. 

P h i l a d e l p h i a , P A . 

ROMO KALANTOS 
M I N Ė J I M A S 

Šįmet tradicinis Romo Kalan
tos minėjimas yra rengiamas 
gegužės 5 dieną, sekmadieni. 
Sv. Andr ie jaus parapijos 

bažnyčioje ir salėje (19th & 
Wallace StJ. Minėjimas bus iš
kilmingas, nes minėjimo mi
šiose 10:30 vai. ryto giedos 
Čiurlionio ansambl i s iš 
Clevelando. Jis atliks muziko 
Alfonso Mikulskio Mišias ir 
kitas giesmes. 

Tuoj po Mišių parapijos salėje 
bus Romo Kalantos aukos 
pagerbimas ir vaišės pa
bendravimui su čiurlioniečiais. 

Lietuvių Moterų federacijos 
Philadelphijos klubo valdyba 
maloniai kviečia visuomenę 
gausiai dalyvauti Mišiose ir 
salėje. Moterys ir jaunimas yra 
prašomi pasipuošti tautiniais 
drabužiais ir įsijungti į procesiją 
bažnvčioje. 

Sn 

Pagerbkime mūsų 
MOTINAS 

įjungdami jas į 
šį specialų 

šv. Mišių devindienį! 

*+M \1*<U-

Mot inos D i e n o s N o v e n a — Geg. 3 12 

MARIJONŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE 
Ši novena, j Vilniaus Aušros Vartų Stebukl. Gailestingumo ir 

Nepaliaujamos Pagalbos Švč. Dievo Motina Mariją, bus celebruojama 
už mūsų motinas, pamotes, uošves, močiutes ir žmonas, gyvas ir 
mirusias 

VII PLJK RENGIMO KOMITETĄ: 
OBLIGADO 2702 3°B 
1428 Buenos Aires 

Argentina 

TEL: 54-1-786-8321 
FAX: 54-1-786-2922 

A£ROL/N£SS 
ARG£NTrNAS 

Reikšdamas dėkingumą už motinos meilę ir pasiaukojimą 
jungiu ja i sv. Mišių noveną. 
Motinos v ardas gyva mirusi 

Novenai aukoju . 
Vardas. ward* 
Adresas 

MAR1AN FATHERS, 6336 S. Kilboum Ave., Chicago, IL 60629 

DVIDEŠIMTIES METU MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JŪRATĖ URBUTIENĖ 

JUODELYTĖ 
Paliko mus 1971 m. balandžio 28 d. Šv. Mišios bus 

atnašaujamos šį šeštadienį, balandžio 27 d., 9 vai. 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Šeima kviečia gimines 
ir draugus kar tu pasimelsti už a.a. J ū r a t ę . 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metu praneša 

kad atidaro naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hvvy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų te le fonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Vlarquette FuneraI Home 
2533 West 7lst Street 
Chicago, Illinois 60629 

1-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus FuneraI Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 6(1650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus FuneraI Home 
144h South ^Oth Avenue 

Cicero. Ulinius 60650 
708-652-1003 

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

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
l AVVRENCE C. GASUNAS 

file:///VEST


DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. balandžio mėn. 24 d. 

x Balfo Chicagos apskr i 
t ies skyrių valdybų ir įgalio
tinių susir inkimas — pasi
tarimas įvyks balandžio 28 d., „ 
sekmadienį, 1 vai. po pietų Švč. pasamdyti autobusai. Norintieji 
Merge lės Marijos Gimimo vykti i Midway aerodromą 

x Lietuvos prezidentas Vy
tau tas Landsberg i s į Chicagą 
atskrenda gegužės 11d., šešta
dienį, 12:57 vai. į Midway aero
dromą. Žmonių, norinčių prezi
dentą sutikti, patogumui bus 

x P r e z i d e n t a s V y t a u t a s 
Landsbergis viešės Chicagoje, 
rašo „Chicago Tribūne" skyrius 
IN'C. Antradieni, balandžio 23 d. 
Prezidentas susitiks su biznio 
vadais ir aktyvistais. ,.Mintis 
yra užkurti politinę ugnį, kad 
prezidentas Bush neužmirštų 
Lietuvos", rašo skyriaus vedėjos 
OMalley ir Collin. 

x Sol. Gražina Apanavičiū-
tė stropiai ruošiasi būsimam 
koncertui. Repeticijos vyksta 
muz. Manigirdo Motekaičio stu
dijoje. Margučio rengiamas kon
certas bus gegužės 5 d. 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. 

x Anglijos l ietuvių k lubo 
na r ių susirinkimas šį sekma
dienį, balandžio 28 d., vyks 
Jaunimo centre. Pradžia 2 vai. 
p .p . Visi na r i a i prašomi 
dalyvauti. 

x Pianiste Sonata Deveiky-
tė-Zubovienė muzikos kūri
niais palydės Janinos Degutytės 
poeziją, kurią skaitys Nijolė 
Martinaitytė. Popietė įvyks 
sekmadienį, balandžio 28 d., 3 
v. p.p. Baizeko Lietuvių kultū
ros muziejuje. Po programos vai
šes. 

x I Lietuvos Raudonąj į 
Kryžių prašymu 1990 m. Nr. 
892 kreipėsi Aldona Bar-
vydaitė-Balkevičienė, gyv. Šiau
liuose. Krymo 2-20. Aldona 
Balkevičienė ieško žinių apie 
savo tėvą Antaną Barvydą. 
Dominyko, kuris gimė 1903 m. 
birželio mėn. Ilakių kaime. 
Aldonai 62 metai. Antanas 1944 
m. vasarą p a s i t r a u k ė iš 
Lietuvos ir pa sku t i n iomi s 
žiniomis, apsigyveno Chicagoje. 
Turint žinių galima kreiptis tie
siog i Aldoną Balkevičienę ar 
Lietuvos Raudonąjį Kryžių. 
Gedimino pr. 3a. Vi ln ius 
232600. Lithuania. 

x Aukotojai, norintieji pa
remti Muzikos šventę ir būti 
atžymėti šventės leidiniuose, 
aukas prašomi siųsti iki balan
džio 25 d.: L i thuan ian Music 
Festival. P .O. Box 29485, 
Chicago. IL 60629. Aukos nu
rašomos nuo federalinių mokes
čių. 

(sk) 

parapijos salėje. Visi, kurie 
domisi Balfo veikla, kviečiami 
dalyvauti. 

x Lietuvos operos ir baleto 
teatro solistai, kurie dalyvauja 
,,I Lituani" operos pastatyme, 
jau atvyko iš Vilniaus. J a u pra
dėtos bendros repetici jos. 
Sekmadienį Jaunimo centro 
koridoriai jau skambėjo nuo 
dainų, kaip seniai nėra 
skambėję. 

x Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugi jos metinis nar ių 
sus i r inkimas vyks „Dainos" 
mažojoje salėje šį sekmadienį, 
balandžio 28 d., 12:30 v. p.p. 
Svarbus visų narių dalyva
vimas, nes bus renkama nauja 
valdyba, svarstomi veiklos pla
nai. Po susirinkimo pietūs ir pa
bendravimas. 

x Viktoras Šimaitis, „Šalis 
ta Lietuva vad inas" , eilėraš
čiai, išleisti Tėviškėles, iliust
ruoti Vlado Vijeikio. Tai patrio
tiniai, sklandus ir daugiausiai 
paliktą tėviškę liečia eilėraščiai, 
kurių pabaigoje vaizdelis-vaidi-
nimas ir baladė. Iliustruota la
bai gausiai tautiniu menu, 
didelio formato, 24 psl., su vir
šeliais. Knygelė gaunama ir 
..Draugo" administracijoje. 

x Įvair ias demons t rac i jas 
gali be t kas suorganizuot i , 
bet kultūringą religinį koncertą 
amerikiečių bažnyčioje, beveik 
Chicagos centre, gali surengti 
tik lietuviai menininkai. Tokį 
koncertą rengia ..Tauragio" 
kamerinis orkestras šį sekma
dienį, balandžio 28 d. 3 v. p.p. 
4300 S. California Ave. Peace 
Lutheran Church . 

(sk) 
x Buvę Pabal t i jo Universi

teto profesoriai ir s tuden ta i , 
gyvenantys Chicagoje ir 
apylinkėse ir Muzikos šventės 
proga atvykę iš įvairių vietovių 
Chicagon, kviečiami l a b a i 
svarbiam susit ikimui gegužės 
25 d., šeštadienį 10 v.r. 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centre, 5620 S. Claremont Ave. 
Prašome registruotis: Danu tė 
Eidukiene. 4629 S. Mozart St., 
Chicago, IL 60632, Tel . (312) 
376-2153. 

(sk) 

autobusu, prašome registruotis 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
raštinėje nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. p.p. 

x Balandžio 26 d., penkta
dienį, 7:30 v. vakaro Baizeko 
lietuvių kul tūros muziejuje 
Millersville universiteto profe
sorius Saulius Sužiedėlis skai
tys paskai tą „Dabar t in i a i 
įvykiai Lietuvoje istorinėje per
spektyvoje". Prelegentas ištirs 
istorinių ryšių problemą tarp 
šių dienų lietuvių kovos dėl savo 
valstybingumo ir praeities lietu
vių tautinių judėjimų. Įdomią 
paskaitos dalį sudarys ban
dymas įvertinti panašumus bei 
sk i r tumus t a r p padėties 
Europoje 1918-1919 metais ir 
šiuolaikinių tarptautinių pro
cesų, kai vyksta kova dėl tautos 
nepriklausomybės. Bus vaišės. 

x T e o d o r a s B l ins t rubas , 
Chicago, 111., visuomenininkas, 
lietuviškos spaudos ir veiklos 
dosnus rėmėjas, „Draugo" gar
bės prenumeratorius, pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams su 50 dol. auka dienraščio 
stiprinimui. Labai dėkojame už 
mielą paramą. Paskutiniu laiku 
T. Blinstrubas buvo sunegala
vęs, turėjo operaciją, bet tas vis
kas sėkmingai baigėsi. Linkime 
geros sveikatos. 

Redaguoja y«12iagą siųsti: 

ŽVAIGŽDUTĖ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

65th Piace, Chicago. IL 60629 

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

(sk> 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2M9 W 63 St.. Chicago, IL 60629 

Tel. (l-312t 776-5162 
14300 S Bell Rd , lockport, IL 60441 

Tel. (708» 301-4866 
vatando* pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
624" S Kedzie Avenue 

Chicago. IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

nun 4 iki 7 vai \ ak 

x Pavasa r io pokylyje ge
gužės 11d. P a s . Liet . cent re , 
L e m o n t e , gardžiuosimės 
Aid. Šoliūnienės pa ruoš ta 
vakariene, šoksim „Vyčio" 
orkestrui grojant, t rauksim 
lietuviškas dainas! Vietos rezer
vuojamos tel.: 708-257-8787 ar
b a 708-968-0184. 

(sk) 

x G. T. INTERNATIONAL, 
INC., rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasiti
kimą ir persodinimą New Yor
ko bei Washingtono Aerouos
tuose. Prašome kreiptis: G. T. 
I N T E R N A T I O N A L , INC. , 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL. Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 

Št-stad iki i 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 
Hinsdale. IL 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x „ Ž A I B A S " N R . 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. drus
kos, dėžė ananasu , 2 dež. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų, 
64 oz. aliejaus. 1 dėž įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00. Kreipt is : „ŽAIBAS" 
9525 South 79th Ave. , Hicko
r y Hills, IL 60457. telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

x L iuda Ve lūnas , Chicago, 
111., nuoširdi „Draugo" rėmėja, 
garbės prenumeratorė, lankėsi 
dienraščio administracijoje, pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams su 40 dol. auka. Už 
realią paramą tariame didelį 
ačiū. 

x P r a n a s Ži tkus, Paul Nau
jokas, Elelia Gaška, Michael 
Lubert, visi iš Chicago, 111., 
„Draugo" garbės prenumera
toriai, buvo atvykę į „Draugą", 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams ir kiekvienas pa
aukojo po 20 dol. Labai dėkoja
me. 

x A. a. Violeta Karosaite 
amžinybėn iškeliavo 1989 m. 
balandžio 24 d. Minint dviejų 
metų mirties sukaktį, šv. Mišios 
bus aukojamos balandžio 27 d. 
9:30 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Prašome pasimelsti 
už velionės sielą. 

(sk) 
x A L I A S Chicagos sky

r iaus p a v a s a r i n ė s golfo var
žybos rengiamos š.m. ba 
landžio 28 d. 12 vai., Old Oak 
golfo laukuose (kampas Parker 
Rd & 143 St.). Registruotis pas 
Joną Barį: 708-790-1399. 

(sk) 
x Be B E L G R A D O ir 

MASKVOS ir be VARŠUVOS 
„mielos", su Lufthansa per 
Berlyną skrendam MIESTAN 
G E D I M I N O ! ČIKAGA -
B E R L Y N A S - V I L N I U S 
SPORTO šventėn: 23 liepos iki 
08 rugpjūčio nuo $1,095.00. 
SPORTO šventėn: 25 liepos iki 
10 rugpjūčio nuo $1,125.00, 
M E N O IR MUZIKOS: 22 
rugpjūčio iki 07 rugsėjo n u o 
$1,125.00 G. T. INTERNA
TIONAL, INC. 9525 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, 111. 60457. 
Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 

x Bilietai į Lietuvos Dukte
rų draugijos Pavasar io poky
lį gegužės 4 d. 7 v.v. Jaunimo 
centre, gaunami LDD nameliuo
se, 2735 W. 71 St. T e l . 
312-925-3211. 

(sk> 
x Greit pa rduodu vienos ir 

dviejų seimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
S tankus , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

KUO AŠ SKIRIUOSI NUO 
SAVO AMERIKIEČIŲ 

DRAUGŲ 

Kartais man atrodo, k ad labai 
sunku būti lietuvaite Ameriko
je. Bet iš kitos pusės, tmnant 
lietuvaite pralinksmina ir pra
turt ina mano gyvenimą 

Pirmiausia, mus skiria kalba. 
Aš esu vienintelė savo pradinėje 
mokykloje, kuri kalb- dviem 
kalbom. Dienos met.. visas 
mano gyvenimas vyksta anglų 
kalboje. Kalbu angliška, galvo
ju angliškai, skaitau angliškai 
ir draugauju su amerikietėmis 
draugėmis. Kai grįžtu namo, 
mano gyvenimas pasikeičia. 
Mama mane sutinka prie durų 
ir sveikinasi lietuviška: Ir taip 
mano lietuviškas gyvenimas 
prasideda. Dabar man reikia 
galvoti ir kalbėti lietuviškai, o 
tai atlikti kartais būna sunku. 

Kartais parsivežu iš mokyklos 
savo draugę. J i vis stebisi, kaip 
aš galiu taip daryti. Vieną 
minutę kalbu su mama lietu
viškai, o kitą minutę su drauge 
jau kalbu angliškai. Tas kartais 
būna man naudinga. Mes su 
mamyte galim privačius daly
kus pakalbėti draugei nesu
prantant. Mano draugei labai 
patinka lietuvių kalba. Aš ją 
esu išmokius keletą žodžių 
lietuviškai. 

Ne tik jinai, bet visi mano 
draugai, mokytojai ir kaimynai 
žino, kad aš esu lietuvaitė. 
Pasku t in ių metų įvykiai 
Lietuvoje sudarė progą dažnai 
pakalbėti apie Lietuvą. Aš 
pasakoju jiems kas ten vyksta, 
kaip lietuviai kovoja už laisvę. 
Jie žino, kad aš dalyvauju 
demonstracijose Detroite. Teko 
man ir savo mokytoją atsivesti 
į . Vasar io Šešioliktosios 
minėjimą. Jam labai patiko 
kaip mes šokom taut in ius 
šokius. Jis tada gerai suprato, 
ką reiškia man augti dvikal
biame gyvenime 

Mano pakvietimas mokytojo j 
Vasario Šešioliktosios mi
nėjimą, buvo ir Lietuvai 
naudingas. Jis šį mėnesį kalbės 
mūsų amerikietiškos klasės 
mokiniams istorijos pamokoje 
apie Lietuvą. Tokio dalyko dar 
nėra buvę mūsų moKykloje. Bus 
man įdomu išgirsti, kiek jis 
išmoko iš manęs apie Lietuvą. 

Mano draugės mokykloje vis 
stebisi, kiek aš daug turiu 
draugių kituose miestuose, o tai 
dėl to, kad aš jau iš pat mažens 
stovyklauju Dainavoje. Ten 
suvažiuoja visos Amerikos lie
tuviai. Per metu- mes susira
šinėjame laiškaii - pasiskam
biname telefonu Jau dabar 
planuoju vasarą nusitikti su 
draugėmis stovykloje. Net jau 
pradedu pakuot: ~ Mano ame
rikietės draugės ,,esuparanta 
mūsų džiaugsmo st vyklavimui. 
Kad jos bent kar.-. nuvyktų į 
Dainavą, jos suprastų mūsų 
džiagusmą. 

Kaip lietuvaite iriu progos 
daug keliauti. Da . vavau prieš 
t re jus metus Kanadoje, 
Taut in ių šoki ; šventėje. 
Negalėjau tikėti kiek daug 
šimtų šokėjų suv avo ir kaip 
gražiai visa sai su šokėjais 
atrodė. Tai visad. atsiminsiu! 

Šiais metais us smagu 
nuvykti j Chic i, į Dainų 
šventę. Mano ė agai tikrai 
nustebs, kai pap akosiu, kad 
Ann Jillian pravf visą šventę. 
Aš stelgsiuos su susipažinti, 
o gal ji pasiraš savo nuo
trauką ir man r iovanos. Jei 
t a i p a ts i t ik t ik ra i 
džiaugčiaus būda a lietuvaite, 
turėdama progos sipažinti su 

GALVOSŪKIS NR. 132 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Amerikos lietuviukas Rimas ir nykštukas Barzdukas skrenda ant debesėlio 
j Lietuvą. (Iliustracija iš knygutes, apie kurią rašo Kauno berniukas Dainius). 

žymia lietuvaite. Sugrįžus į 
amerikietišką mokyklą, mano 
draugės tikrai man pavydėtų. 

Visi šie dalykai ir visos 
pažintys, tik todėl vyksta, kad 
aš esu lietuvaitė. Nors kar ta is 
esu nepatenkinta, kad šeštadie
niais reikia anksti keltis ir eiti 
į lietuvišką mokyklą, at l ikti 
pamokas, skaityti ir kalbėti lie
tuviškai. Tačiau yra verta tai 
daryti. Niekada nesutikčiau pa
sikeisti vietomis su savo ame
rikietėmis draugėmis, nes visi 
mano darbai atliekami lietuvių 
kalboje ir mano pasiaukojimai, 
padaro mano gyvenimą pras
mingesnį ir linksmesnį. 

Milda Bub ly t ė 

Šis Mildos Bublytės, Detroito 
„Žiburio" l i tuanistinės mo
kyklos 7 sk. mokinės, rašinėlis 
laimėjo pirmąją vietą LB Švie
timo tarybos skelbtame rašinių 
konkurse. 

Šios jaunos 12 metų lietuvai
tės — ambasadorės pavyzdys 
turėtų paskatinti visus lietu
vius ir lietuvaites, lankančius 
amerikietiškas mokyklas, su
rasti daug draugų amerikiečių 
Lietuvai. Turėdami daug drau
gų greičiau" sulauksime JAV 
pripažinimo Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo. 

Red. 

LAIŠKAS RAŠYTOJAI 
' Gerb iama rašytoja , 
Bi ru te Pūkelevič iū te , 

Jums rašo laišką Dainius 
Šiaudinis. Aš gyvenu Kaune, 
Lietuvos mieste. Mano adresas: 
Žeimenos gatvė nr. 80-42. 

Man labai patiko skaityti 
Jūsų pa rašy tas k n y g e l e s . 
Labiausiai patiko knygutė ,, 
Rimas pas Kęstutį". Įdomiau
sias buvo Barzdukas, kuris 
Rimą atnešė į praeities Lietuvą 
— pas Vytautą. Ar negalėtų tas 
gerasis Barzdukas nuneš t i 
mane į pasakų šalį Amerikoje 
„Disneilendą". Aš ten norėčiau 
sutikti „Mikimauzą". 

Dar skaičiau knygutę „Skrai
dantis paršiukas" ir „Valentina 
ir Klementina". Jos man irgi 
patiko. Pas mane ateina mano 
draugė Jurga, mes abu su 
įdomumu skaitome Jūsų knygu
tes. 

Aš turiu šuniuką, jos vardas 
Margutė. Aš ją labai myliu. 

Linkiu Jums dar daug kny
gučių parašyti vaikams! 

Jūsų draugas D a i n i u s 

GALVOSŪKIO NR. 114 
A T S A K Y M A S 

Judas buvo skirtingų pažiūrų 
žmogus nuo k i tų apaštalų. 
Jėzus skelbė apie dangaus ka
ralystę, o Judas galvojo apie 
politinę karalystę. Kai kurie 
apaštalai galvojo, kad Judas yra 
žydų nacionalistų-ekstrimistų 
n a r y s , kur ių t i k s l a s j ėga 
n u v e r s t i r o m ė n ų valdžią 
Palestinoje. Jis buvo Kristaus ir 
a p a š t a l ų iždin inkas . J u d a s 
tikėjo, kad Jėzus bus galingas 
žemės valdovas ir jį paskirs 
f inansų va ldyto ju . I lg iau 
pabuvęs Jėzaus apaštalų tarpe, 
pamatė, kad jo mintys tolsta 
n u o jo norų, nes J ė z a u s 
karalystė ne tokia, apie kokią 
j is galvojo. Jėzus žinojo, kad 
Judas jį išduos. Kiti apaštalai 
ta ip negalvojo ir nežinojo Judo 
planų. Kai Jėzus kartą pasakė 
apaštalams, kad vienas iš jūsų 
mane išduos, visi klausinėjo. 
,,Ar a š ? " Tada Jėzus davė 
ženklą, kuris išduos. Judas 
galvojo, išduodamas Jėzų vy
riausiems kunigams (žydų), kad 
kunigai gal jį paskirs žydų 
revoliucijos vadu. Judas kartu 
bendraudamas su Jėzumi matė 
daug stebuklų, j is galvojo, kad 
Jėzus ir šiuo metu stebuklingu 
būdu išsigelbės. Tačiau visi jo 
planai neįvyko ir sąžinės grau
žiamas jis pasikorė. Tai buvo 
Dievo nubaustas . 

# » 3 # 2 

c^J 
Sujunkite taškus ir nuspal-

vokite piešinėlį. 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 133 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

113 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

115 

Prie šių skaičių pridėjus 9, bus 
tokios pačios kombinacijos, kaip 
nurodyta galvosūkyje nr. 115: 
12, 34, 45. 67, 89 

Ši vietovė yra MO valstijoje 

G A L V O S Ū K I S NR. 130 

K E T U R I V Ė J A I 

(Lietuvių tautosaka) 
Sakydavo , kad visuose 

ke tu r iuose žemės šonuose 
gyvena keturi broliai vėjai. 
Žiemiuose gyvena pikčiausias 
brolis, vasariuose — nuolaid-
nesnis, nuolankesnis, ryčiuose 
ir vakariuose — šiaip sau, nei 
šiokie, nei tokie. 

Klausdavome vyresnius, ar jie 
— tie vėjai — nesusimuša. 

— Ai, — sakydavo, — susi
pyksta ir įniršta. Žiemių vėjas 
sakydavo, kad aš jus sušaldysiu, 
o Vasaris: „Aš paprašysiu saulę 
— ji pašildys ir visus sušildys. 

V i sus pasakė lės , ,Ketur i 
vejai" žodžius surašykite rai
dyno tvarka, taip, kaip žodynai 
yra tvarkomi. 

5 taškai 

G A L V O S Ū K I S NR. 131 

Kaip pasikeis dviejų skaičių 
suma, jeigu kiekvieną skaičių 
p a d i d i n s i m e t r i s k a r t u s ? 
Duokite pavyzdį. 

5 taškai 

Mergaitė nusileido į požemį, 
kad apžiūrėtų vandens iš
graužtus urvus ir kanalus. Pa
dėkite mergaitei pasiekti antrą 
išėjimą į paviršių. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 134 

Nusibrėžkite šešis langelius, 
į kuriuos reikės įrašyti raides, 
kad susidarytų žodis. Kad būtų 
lengviau tą žodį sugalvoti, duo
dami šie palengvinimai: Ė yra 
raidės Ž dešinėje. U yra raidės 
G kairėje. G yra raidės E deši
nėje. E yra tarp dviejų G. 

Kuris žodis? 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR 135 

(Žiūrėkite piešinėlius) 

Čia matote nupieštus 3 paukš
čius. Parašykite jų lietuviškus 
pavadinimus. Sukeitę, pridėję 
ar atėmę nuo tų žodžių po raidę, 
sudarykite tris naujus žodžius: 
1. Kaip vadinasi tie smulkūs 
vandens lašeliai, susidarę vasa
ros vakarais ir ankstyvais ry
tais? 2. Vieną raidę atmetus, 
pa rašy t i m e r g a i t ė s vardą, 
sukeitus kitas raides. 3. Vieną 
raidę pakeitus kita, turi išeiti 
žodis, vaizduojąs ilgą plastikinį 
vamzdį, naudojamą vasarą žolei 
laistyti. 

(5 taškai) 

' 




