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Statykime paminklus 
širdyse... 

Antradienio žinos iš Lietuvos 
Vilnius. Balandžio 14 d. (Elta) 

— Radviliškyje įvyko Lietuvos 
Laisvės kovos sąjūdžio antrasis 
a tkur iamasis suvažiavimas. 
Pirmasis Lietuvos partizanų 
suvažiavimas, įkūręs laisvės 
kovos sąjūdį, įvyko prieš 43 
metus, 1949 metų vasario 2 d. 
netoli Radviliškio. 

Suvažiavimą pradėjo vieninte
lis gyvas likęs pirmojo suva
žiavimo dalyvis, buvęs par
tizanas Viktoras Šniuolis. Už 
dėl Tėvynės laisvės žuvusiųjų, 
nukankintų, negrįžusių atmi
nimą buvo sukalbėta partizanų 
malda. 

Suvažiavime buvo apžvelgta 
Lietuvos rezistencinio judėjimo 
istorija, priminti šlovingi kovos 
su okupantais epizodai. Mes 
pavargę, daug kančių iškentėję, 
bet Tėvynei dar labai reikal
ingos mūsų jėgos, mūsų kovos 
pa t i r t i s , mūsų išt ikimybė 
Lietuvai, kurią mes savo krau
ju ir aukomis įrodėme, kalbėjo 
veteranai. Mes nereikalaujame 
lengvatų, bet reikalaujame teis
ingumo ir teisių, kad galėtume 
sud rausmin t i t uos , kurie 
niekina už Tėvynės laisvę 
sudėtas aukas, kurie išduoda 
Tėvynę. Buvo pabrėžta, kad 
žmonės tur i žinoti visą tiesą 
apie laisvės kovotojų judėjimą, 
l a ikas parengt i ir išleisti 
fundamentalų veikalą apie 
Lietuvos partizanus. Dar yra 
nemaža gyvų tų dienų ir įvykių 
liudininkų, kurie gali padėti at
skleisti istorinę tiesą, atstatyti 
spaudos leidiniuose neretai pa
sitaikančius netikslumus. 

Suvažiavime kalbėjo Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pir
m i n i n k a s Vytau tas Land
sbergis. Laisvės kovotojai mums 
y r a ir l iks istorijoje kaip 
Lietuvos kariai, kaip Lietuvos 
kariuomenės istorijos tarpsnis, 
pasakė jis. Jūs atlikote kario, 
valstybės gynėjo pareigą ir 
išlyginote prieš jus buvusios 
Lietuvos kariuomenės garbės 
skolą Tėvynei. 

V y t a u t o L a n d s b e r g i o 
p a r e i š k i m a s 

„Grasinami Rusijos kari
ninkų pareiškimai, kai jie 
ateina iš Lietuvos teritorijoje 
neteisėtai esančios svetimos ka
riuomenės, kuri pagal savo 
pavadinimą turėtų būti kitur ir 
saugoti kitos valstybės sienas, 
kelia ir Lietuvos saugumo ir 
tarptautinės teisės klausimus", 
— pasakė Vytautas Landsber
gis, komentuodamas Sovietų 
Sąjungos kariuomenės, esančios 
Lietuvoje, pasikartojančius gra
sinimus panaudoti jėgą. „Ir 
jėgos panaudojimas, ir baugina-
mi jos demonstravimai, ir 
grasinimai panaudoti jėgą prieš 
kitą šalį turi būti visuotiniai 
pasmerkti, kaip to reikalauja 
tarptautinės konvencijos bei 
sutartys. Mes tikime, kad Rusi
jos vadovybė nedelsdama nu
baus tuos savo karinius parei
gūnus, kurie nusižengė statu
tams ir politiškai sukompro
mitavo Rusiją". 

Klaipėdos vadovų ir Rusijos 
karininkų susit ikimas 

Klaipėdoje dislokuotų Rusijos 
karinių formuočių karininkų 
prašymu, juos priėmė miesto 
vadovai. Susitikime dalyvavo 
per 150 karininkų. Pasak 
uostamiesčio mero Benedikto 

Petrausko, atrodo, dvi valandas 
trukusiame susitikime pavyko 
rasti bendrą kalbą. Karinin
kams dar kartą buvo priminta, 
kad jie gyvena nepriklausomo
je valstybėje ir jos įstatymai yra 
privalomi visiems. Karininkai 
informavo, kad nuo šiol 
nutraukia karinį patruliavimą 
miesto gatvėse, išskyrus gele
žinkelio stotį, kai čia atvyks 
traukinys Maskva - Kalinin
gradas. 

Papi ldoma pagalba Lietuvai 
Lietuvos Misija prie Europos 

Bendrijos gavo pranešimą iš 
Europos Bendrijos komisijos 
apie papildomą humanitarinę 
pagalbą Lietuvai. Žemės ūkio 
produktų siunta — 90 tūkstan
čių tonų maistinių kviečių ir 20 
tūks tančių tonų pašarinių 
grūdų Vokietijos, Danijos ir 
Prancūzijos laivais pasieks 
Klaipėdos uostą jau gegužės -
birželio mėnesiais. Šiuo metu 
Europos Bendrijos laivais 
ba ig iama pristatyti kovo 
mėnesiui skirtą žemės ūkio pro
dukcijos siuntą — 60 tūkstančių 
tonų kviečių ir 25 tūkstančius 
tonų miežių. 

Kalbantis ...lobis 
Nuo 1944 m. išgulėjo Šančiuo

se. A. Juozapavičiaus gatvės 
kiemo duobėje, trys dėžės su 
unikaliomis plokštelėmis. Jose 
— prezidento A. Smetonos nepri
klausomybės paskelbimo proga 
pasakytos kalbos, žymių kultū
ros veikėjų balsai. Dalis 
plokštelių apgadintos, bet 
daugelį bus įmanoma restau
ruoti. Plokšteles ten paslėpė 
rašytojas Balys Gražulis, 1941 
m. sukilime vadovavęs „Radio
fono" užėmimui, o po trejų metų 
pr ivers tas pasi t raukti iš 
Lietuvos į JAV. Saugodamas 
nuo sunaikinimo „Radiofono" 
plokšteles, užkasė jas savo 
kieme. Prieš kurį laiką 
B.Gražulis paskambino savo 
giminaitei ir pranešė apie lobį. 
Paieškos buvo ilgos — tik su 
ekskavatoriaus ir minų ieškik
lio pagalba, perkasus visą 
kiemą, plokštelės buvo surastos 
keturių metrų gylyje. 

Kinematografininkų veikloje 
Lietuvos kinematografininkų 

sąjungos neeiliniame 
suvažiavime pritarta naujojo 
statuto projektui. Jį įgyven
dinus, ši kūrybinė organizacija 
imsis ir profesinės sąjungos 
uždavinių — įvairių kinemato
grafinių specialybių žmonės jo
je vienysis profesinių gildijų 
principu. Sąjungos prezidentu 
išrinktas kino režisierius Gytis 
Lukšas. 

Kino konkursas Šiauliuose 
Šiauliuose įvyko tradicinis 

neprofesionalaus kino kūrėjų 
konkursas „Debiutas 92". Jau
niausiai jo dalyvei Marinai Ver-
tinskajai, kuri lanko techninės 
kūrybos rūmų kino mėgėjų bū
relį — tik penkeri metai, o 
Pranui Sakalauskui iš Austra
lijos, susukusiam juostą apie 
išeivijos lietuvių gyvenimą — 
per aštuoniasdešimt. 

Žydų muzikos festivalis 
Balandžio 26 - gegužės 6 d. 

Vilniuje rengiamas pirmasis 
tarptautinis profesionaliosios 
žydų muzikos festivalis. Žydų 
muzikos šventėje dalyvaus 
žymiausi Lietuvos kolektyvai ir 
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Rezignavo Rusijos 
ministrų kabinetas 

Buvę komunistai paraližuoja reformų eigą 

Kai Estijos sostinėje buvo minima šiais metais nepriklausomybės šventė Taline. Pirmoje eilėje 
matyti prez. Arnold Riiūtel su žmona, ministro pirmininko žmona ir min. pirm. Tiit Vaihi, 
Parlamento pirmininkas U. Nugis su žmona, buvęs Užsienio reikalų ministras Lennart Meri su 
žmona, Estijos ambasadorius Amerikai E. Jaakson su žmona ir Pasaulio Estijos tarybos pirm. 
Maido Kari su žmona. 

„Aš nenoriu mirti Amerikoje" 
Merkinė. — Prieš daugel 

metų „Amerikos balso" radijo 
laidoje, skirtoje rašytojo, 
visuomenės veikėjo V. Krėvės 
Mickevičiaus 70-mečiui, vir
pančiu iš susijaudinimo balsu 
rašytojas sakė, kad jam tai nėra 
maloni šventė, kadangi esąs toli 
nuo tėv> nes. Ir nors toje &aiyje, 
kur jis gyvena negresia pavojus 
žmogaus laisvei nei gyvybei, 
visos jo mintys, gyvenimas — 
Lietuvos skausmuose ir var
guose. 

1989 m. rugsėjo 1 d. Merkinėje 
įvyko iškilmingos vidurinės mo
kyklos „krikštynos" —jai buvo 
suteikta V. Krėvės Mickevi
čiaus vardas. Tame darbe svarų 
žodį tarė ir išeivijos lietuviai. 
Poetas H. Nagis iškilus tuome
tinių Lietuvos funkcionierių 
abejonėm dėl užsienio lietuvių 
reakcijos poetas paskubėjo 
atsiųsti laišką su apie 100 
parašų, raginančių pakrikštyti 
mokyklą. Taip ir buvo padaryta 

1990 m. Merkinės miestelio 
gyventojų visuotiniame susirin
kime buvo sudaryta iniciaty
vinė grupė dėl V. Krėvės 
paminklo pastatymo Merkinėje. 
Pradėta rinkti lėšos. Šiuo metu 
skulptorius P. Mazūras jau 
ruošiasi atliejimo iš bronzos dar
bams. Skulptūra stovės Merki
nėje, Stangės upelio šlaite, ša
lia rašytojo apdainuoto Merki
nės piliakalnio. 

1948 m. sausio 18 d. V. Krėvė 
savo laiške rašė: 

„Aš nenoriu mirti Amerikoje, 
tik Lietuvoje. Man dabar 
vienintelė svajonė, kad miręs 
būčiau palaidotas tose pačiose 
kapinėse, kur palaidoti mano 
tėvai". 

Reikia įvykdyti gerbiamo 
rašytojo valią, juo labiau, kad 
šiemet sukanka 110 metų nuo 
jo gimimo. Sudarytas komitetas 
kreipiasi į lietuvių bendruo
menę. Jie bus dėkingi už kiek
vieną dolerį, paaukotą kilniam 
reikalui. Visus rėmėjus surašys 
fundatorių knygoje, kuri bus 

solistai, didelė grupė muzikan
tų, dainininkų, skaitovų iš Iz
raelio, taip pat svečiai iš Lat
vijos, Rusijos, Vokietijos, Pran
cūzijos, JAV. Skambės penkias
dešimties žydų kompozitorių 
muzika. 

Rytoj į Lietuvą atvyksta 
Suomijos prezidentas Maunąs 
Koivistas. (R.G.) 

Merkinės muziejuje. Susiburki-
te, paremkite lėšomis. įvykdy-
kime bendromis pastangomis 
paskutinę didžiojo dzūko valią 
— palaidokime V. Krėvę-Micke
vičių Subartonyse prie jo tėvų, 
rašo komitetas: P. Balkė, Mer
kinės Tarybos pirmininkas, A. 
Černiauskas, DZŪKU kultūros 
draugijos valdybos narys, A. 
Pautienius, paminklo pasta
tymo komiteto pirmininkas ir 
kun. R.A. Puzonas, Merkinės 
parapijos dekanas. J. Subačius, 
V. Krėvės-Mickevičiaus vardo 
mokyklos direktorius. 

Komiteto adresas: A. Pau
tienius, Merkinė. Gardino 24. 
Varėnos rajonas. Lietuva. 

Landsbergis 
dalyvaus Žemės 
konferencijoje 

New Yorkas. Balandžio 8 d. 
— Lietuvos delegacijai Jungti
nių Tautų Aplinkos ir Vysty
mosi konferencijoje vadovaus 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, praneša 
Lietuvos Misija Jungtinėms 
Tautoms. Į pasitarimą, plačiai 
vadinamą „Žemės konferenci
ja", vyks maždaug 100 aukš
čiausiojo lygio šalių atstovų ap
tarti aplinkos apsaugos ir sai
kingo ekonominio vystymosi 
problemas. Konferencija vyks 
Rio de Janeiro. Brazilijoje, 
birželio 3-14 dienomis. 

Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas dalyvaus birželio 13 d. 
įvykusiame „viršūnių pasita
rime", ir konferencijos iškil
mingame uždaryme birželio 14 
d. Nuo konferencijos pradžios 
Lietuvą atstovaus jos Aplinkos 
Apsaugos departamento 
direktorius Evaldas Vėbra kar 
tu su delegacijos nariais — 
Aukščiausiosios Tarybos 
Aplinkos Apsaugos komisijos 
pirmininku Jonu Šimėnu, Ap
linkos Apsaugos departamento 
ekonomikos valdybos vedėju 
Rimvydu Andrikiu, Lietuvos 
Žaliųjų judėjimo atstove Dalia 
Juceryte ir Lietuvos Misijos 
Jungtinėms Tautoms patarėju 
Darium Sužiedėliu. 

— Afganistane bus sudaryta 
speciali komisija, kuri valdytų 
kraštą, kol bus sudaryta lai
kinoji vyriausybė. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Maskvoje pranešama, jog 
susidariusios vyriausybės krizės 
metu Rusijos prez. Jelcinas 
reaguoja šaltai ir viešai nedaro 
pareiškimų. Manoma, kad jis 
baigiantis Rusijos delegatų 
kongresui pasakys kalbą. 

— Vokietijoje markių kursas 
pablogėjo prieš dolerį ir anglų 
sterlingą tarptautinėje finansų 
sistemoje, nes vokiečiai yra 
daug jau padarę investavimų 
Rusijoje. 

— Rusijos prezidentą svei
kino susirinkę žmonės Raudono 
joje aikštėje, pasisakydami už jo 
vykdomas ekonomines reformas 
ir nešė plakatus su įrašytais 
šūkiais: „Mes pasitikime jumis". 

— Anglijos Darbo partijos 
vadas Neil Kinnock prarado 
viltis būti Britanijos premjeru, 
kai balsuotojai nepasisakė už jo 
vadovaujamą partiją praėju
siuose rinkimuose ir atsisakė iš 
Darbo partijos vado pareigų. 

— Europos Bendrijos vals
tybių specialus atstovas pradėjo 
pasi tarimus su Bosnijos-
Herzegovinos vadais, kaip 
sutaikinti tautybių grupes. 

— Jungtinių Tautų vadovybė 
vėl siunčia savo diplomatą 
Cyrus Vance į Jugoslaviją, kad 
sutaikintų įvairių tautybių 
vadus ir galutinai ištirtų taikos 
galimybes ir praneštų Saugumo 
tarybai. 

— Sandraugos nepriklauso
mų valstybių kariniai vadai 
pasakė Vakarų sąjunginikams. 
kad jie sieks taikingo klausimo 
išsprendimo susidariusioje Rusi
jos krizėje. 

— Panamos buvęs diktato
rius Manuel Noriega prisieku
siųjų teisėjų buvo rastas kaltas 
aštuoniuose atvejuose ryšium 
su kokaino pardavimu bei 
pinigų eikvojimu. 

— Estijos teatro vadovai 
skundžiasi, kad nebegali išpar
duoti koncertų kaip kad būdavo 
praeityje. Talino miesto salės 
direktorius Ago Kalde sako, jog 
buvo priverstas skolintis pinigų 
iš banko, kad galėtų padengti 
teatro išlaidas. Estijoje nėra nė 
vieno artisto, kurio pasirodymas 
išparduotų 4,200 vietų salę. Esą 
nesunku pripildyti salę su rusų 
audiencija, bet po to reikia 
remontuoti kėdes, ypač po roko 
koncertų. 

Maskva. Balandžio 14 d. — 
Ministrai, kurie vadovavo Rusi
jos ekonomijai, kad ji pasidarytų 
laisvojo verslo ekonomija, praė
jusį pirmadienį rezignavo iš 
savo pareigų, prieš tai pareiškę, 
jog Rusijos deputatai sudarė 
tokias darbo sąlygas, kad 
neįmanoma dirbti. 

Ten Liaudies Kongreso sesija 
dar nebaigta. Ir tos dienos sesi
ja prasidėjo su pranešimu, jog 
Rusijos kabinetas, tai reiškia 
visi ministrai, pasitraukė iš 
savo postų ir savo rezignaciją 
įteikė Rusijos Federacijos prezi
dentui Borisui Jelcinui. Prezi
dentas Jelcinas, kuris vadovau
ja vyriausybei kaip einąs kar tu 
ir minstro pirmininko pareigas, 
paprašė ministrus pasilikti savo 
pareigose iki baigsis ši Rusijos 
Kongreso sesija šią savaitę. 
Ministrai papasakojo žurnalis
tams, jog Jelcinas jiems pasakė, 
kad ir dabar jais pasitikįs ir 
bandysiąs rasti būdą, kad jie 
galėtų pasilikti savo pareigose. 

Rezignacija 
Ši politinė krizė „Washington 

Post" pranešimu iš Maskvos, 
iškelia ypatingą ekonominės 
programos vykdymo klausimą, 
kurią jis sausio mėnesį pradėjo 
vykdyti i r laimėjo Vakarų 
vyriausybių bei jų finansinių 
institucijų pritarimą. Savo 
rezignacijos pareiškime minis
trai sako, jog Rusijos Parlamen
to reikalaujami pakeit imai 
suardo Vakarų pažadėtą 24 
bilijonų dolerių paramą ir veda 
visą kraštą į chaotinę padėtį. 
Tenka aiškiai pasakyti, jog to
kie deputatų sprendimai sulai
kys pagalbą iš užsienio ir 
stumia Rusiją vėl į izoliaciją, 
rašoma tame pareiškime. Rezig
nacijos pareiškimą perskaitė 
pirmasis ministro pirmininko 
pavaduotojas Jegoras Gaidaras, 
painformuodamas užsienio žur
nalistus. 

Gaidaras spaudos konferenci
joje Kremliuje paaiškino, jog 
Rusijos kabinetas persvarstytų 
savo rezignacijos vykdymą, jei 
Parlamentas atšauktų savo 
nutarimą suvaržyti prezidento 
Jelcino teises ir suprastinti 
ekonominių reformų eigą. Yra 
aišku, jis sakė, jog deputatų 
rezoliucija kenkia reformoms, ir 
ji turi būti atšaukta. 

„Vaikai" 
Rusijos vyriausybėje 

Bet kokios galimybės susitarti 
buvo neįmanomos, kadangi Ru
sijos Kongreso pirmininkas Rus
lanas Chasbulatovas aptarė 

viešai Rusijos Respublikos mi
nistrus, kurių daugelis yra tarp 
30 ir 40 metų amžiaus, „vaikais, 
kurie nežino, ką jie daro" ir dar 
apkaltino, kad jie bando šanta
žuoti Kongresą. Ministrai tuoj 
pat apleido Kremliaus didžiąją 
salę, kurioje būdavo automatiš
kai kilnojamos rankos praeity
je už savo vadų bet kokius pa
reiškimus jiems nesąmoningai 
pritariant, kai už vyriausybę 
sustoję delegatai pradėjo 
nušvilpti kalbantį Chasbulatovą 
ir iš jo tyčiotis. Tuo metu buvę 
komunistai deputatai užstojo jį 
ir įvyko apsistumdymai. Vy
riausybės nariai tada apleido 
Kremliaus sesijos dalę, garbin
gai tuo savo žestu reikšdmai 
protestą prieš jų elgesį. 

Pavojinga situacija 
Žinios iš Maskvos neigiamai 

nuteikė Vakarų vyriausybes. 
Washingtone oficialūs parei
gūnai įspėjo rusus, jog jų at
sisakymas vykdyti suplantuotas 
reformas, t u r ė s į takos į 
suplanuotą teikti bilijoninę 
paramą buvusioms respubli
koms, ypač Rusijai. Chasbu
latovas ir kiti senieji komu
nistai kaltino vyriausybę už tai, 
kad tūkstančiai žmonių nebe
turi darbų ir kad tūkstančiai 
valstybės išlaikomų fabrikų bei 
įmonių turi bankrutuoti, kad 
patenkintų Tarptautinį Pinigų 
Fondą. Taip pat Rusijos Kongre
sas, kuriame dominuoja buvę 
komunistai, priėmė rezoliuciją, 
kuri verčia Jelciną nominuoti 
naują ministrą pirmininką iki 
liepos mėnesio galo. Gaidaro 
vadovaujama vyriausybė pasi
sakė aiškiai bijanti, jog šie ir 

panašūs nutarimai vėl pajungs 
vyriausybę centrinei kontrolei, 
kuri sužlugdys visą dabartinę 
ekonominę strategiją. 

J e g o r u T. Gaidaras, 
Rusijos Federacinės Respublikos pir
masis ministro pirmininko 
pavaduotojas, įteikęs prezidentui 
Borisui Jelcinui kabineto rezignaci
jos rasta 

„Tiesa" liko 
LDDP leidiniu 

Atsižvelgdama į spaudos dar
buotojų prašymus, Lietuvos vy
riausybė priėmė nutarimą, 
kuriuo „Tiesos" laikraščio re
dakcijai sute ikta teisė 
pasirinkti vieną iš šių tolesnės 
veiklos formų: 

1. perimti steigėjo bei leidėjo 
teises kolektyvui, pasidalijant 
buvusį LKP (SSKP), LKP turtą 
Cbe nuosvybės teisės į pastatą), 
kuris paskirstomas nuolati
niams darbuotojams lygiomis 
dalimis. 

2. pasilikti LDDP žinioje. 
„Tiesos" redakcijos darbuo

tojų visuotinis susirinkimas 
slaptu balsavimu nutarė pasi
rinkti antrąjį tolesnės veiklos 
var iantą . Taigi, ,,Tiesa" 
nepanoro tapti nepriklausoma 
ir liko LDDP leidiniu. 

KALENDORIUS 

Balandžio 15 d.: Anastazija, 
Modestas, Gema, Vaidote, Vil
nius. 

Balandžio 16 d.: Didysis 
Ketvirtadienis. Kalistas, Ber
nadeta, Algedė. Giedrius, Joaki-
mas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:13. leidžiasi 7:30. 
Temperatūra dieną 58 1., 

naktį 48 1. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

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

ŠV. VELYKŲ SVEIKINIMAI LIETUVIŲ 
SKAUTŲ SĄJUNGOS NARIAMS IR 

RĖMĖJAMS 
Sveikiname Kristaus Prisikėlimo šventėje visus Lietuvių Skautų 

sąjungos brolius ir seses, skautų,-Čių tėvus ir mūsų rėmėjus. 
Ramybė ir taika teviešpatauja mūsų širdyse ir tarpusavio ben

dravime. To linkime mūsų skautiškoms šeimoms, savo kaimynams 
ir Lietuvos broliams skautams ir sesėms skautėms bei visiems 
lietuviams tėvynėje. 

Budėkime' 
v.s. A Sigitas Miknaitis 

Lietuvių Skautų sąjungos Tarybos pirmininkas 
v.s. Gediminas Deveikis 

Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausias skautininkas 
v.s. Birutė Banaitienė 

Lietuvių Skautų Seserijos Vyriausia skautininke 
v.s. fil. Edmundas Korzonas 

Akademinio Skautų sąjūdžio Vadijos pirmininkas 

Širdingai sveikiname šv. Velykų šventėse visus mūsų rėmėjus, 
bičiulius, didžiąją skautišką šeimą čia ir tėvynėje Lietuvoje. 

Velykų džiaugsmas telydi mus daoar ir visados. Linksmo 
Aleliuja! 

SI. L. Maskaliūnas 
Vydūno Fondo tarybos pirmininkas 

fil. V. Mikūnas 
Valdybos pirmininkas 

* * 

Linksmų Velykų visoms sesėms, 
skautiškos veiklos rėmėjams linkime: 

broliams, tėveliams ir 

,^Aušros Vartų" tuntas 
,Jferįjos" tuntas 

„Kernavės" tuntas 
„Lituanicos" tuntas 

„Sietuva" — skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovė 

Chicago s skautininkių draugovė 
Chicagos Skautininkių,-ų Ramovė. 

Šv. Velykų šventėje sveikinu visus brolius ir seses, linkėdama, 
kad Prisikėlimo džiaugsmingas Aleliuja įkvėptų visus didesniems 
įsipareigojimams Dievui, Tėvynei ir Artimui, siekiant lietuvybės 
ir skautybės klestėjimo Lietuvoje ir užjos ribų gyvenančių lietuvių 

tarpe. 
jvs Irena Regienė 

„Skautybės Kelio" redaktorė 

Korp ' Vyt is vėliava Vydūno Jaunimo fondo sukaktuviniame minėj ime. H 
k.: Edvardas Tuskenis , Ričardas Chiapetta ir Jonas Vanakoj i s 

Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

V y d ū n o J a u n i m o fondo pirmosios valdybos nariai , sus i t ikę fondo 40 metų s u k a k t i e s minėjime. 
Iš k. f i l isteriai — V. Mikūnas , K. Bertul is , O. Ščiukai tė , L. M a s k a l i ū n a s ir A. J u o d i k i s . 

Nuotr . J . T a m u l a i č i o 

41-JĮ VEIKLOS LAPĄ 
ATVERČIANT 

Akademikių skaučių draugovės vėliava o J f, 
veiklos sukakties minėjime. Iš k. - Renata Variakojytė, Ingrida Mikūnaitė 
ir Alida Vitaitė. Muotr j Tamulaičio 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
Vydūno fondo 40 metų veiklos 
s u k a k t i s i š k i l m i n g a i buvo 
paminė ta sekmadienį, kovo 29 
dieną. Fondo darbuotojų, rėmėjų 
ir bičiulių susibūr imas šven
t i ška i papuoštoje Lietuvių Tau
t in ių n a m ų salėje pradėtas 3 
va i . p.p. Korp! Vytis ir Aka
demik ių Skaučių draugovės 
vėliavų įnešimu. Visiems daly
v i a m s sug iedo jus Lie tuvos 
himną, fil. kun. J. Vaišnys, S.J., 
meldė Aukščiausiąjį dvasinio 
a tg imimo Lietuvos jaunimui ir 
T ė v y n e i . P r a š ė p a l a i m o s 
V y d ū n o fondo da rbuo to jų 
v e i k l a i , j i e m s t a r n a u j a n t 
Dievui, Tėvynei ir padedant ar
t imui . Amžino atilsio malda 
p r i s i m i n t i mi rus ie j i , išvar
d inant Namo išėjusius Vydūno 
fondo prad in inkus , veikėjus, 
s tambesnius aukotojus. 

V J F Taryba pirm. fil. Leonas 
Maska l iūnas pasveikino susi
r inkus ius švęsti 40 metų skau
t i š k o Gerojo da rbe l io , 
savanoriškai vykdomo fondo 
tarybos, valdybos, jų talkininkų 
ir rėmėjų. Trumpai aptaręs fon
do t iks lus ir veiklą, popietės 
programą vesti pakvietė VJF 
valdybos vicepirm. fil. Jū r a t ę 
Variakojienę. 

Vydūno J a u n i m o fondo 40 
metų veiklos istoriją per dvi
d e š i m t m i n u č i ų va izdžia i 
papasako jo fil. J o n a s Dai-
nauskas . Chronologiškai, minė
damas da tas , iniciatorių, stei
gėjų ir darbuotojų pavardes, 
darbus , lėšų telkimo būdus, 
pajamų ir paskolų studentams 
sumas ir kt. , kalbėtojas, trum
pais, a iškiais sakiniais nupiešė 
darbą fondo, paremto skautiška 
idėja: „Skautas aukų neprašo, o 
pinigus uždirba savo darbu". Šis 
J . Dainausko pranešimas buvo 
spausdintas š.m. kovo 28 d. 
„Draugo" kultūrinėje sekcijoje; 
apie fondo veiklą kovo 25 d. 
„Skautybės kel io" laidoje rašė 
ir fil. J. Var iakoj ienė, tad 
plačiau istorijos nepasakosime. 

VJF valdybos pirm. Vytautas 
M i k ū n a s , s ė k m i n g a i vado
vaująs fondui 26 metus, pradėjo 
savo pranešimą iškviesdamas 
renginyje dalyvavusius pirmo
sios valdybos na r iu s — pirmi
ninką fil. Oną Ščiukaitę , sek
retorių Alfą Juodikį, iždininką 
Leoną Maskaliūną (Mikūnas to
je valdyboje buvo reikalų ve
dėjas) ir antros valdybos reik. 
vedėją fil. Karolį Bertulį. Daly
viams pirmuosius fondo parei
gūnus aplodismentais pager
biant , jaunosios akademikės 
juos papuošė gėlėmis, o fotogra
fas fil. J . Tamulai t i s skubėjo 
įamžinti nuotraukoje. 

Fil. V. Mikūnas , t rumpai 
prisiminęs fondo steigimą ir 
darbus, pasidžiaugė, kad bendro 

~ : - ^Ometų 
ou. .^Kaupta puae milijono 
dolerių, kurie beprocentinėmis 

g r ą ž i n a m o m i s p a s k o l o m i s 
padėjo 107 asmenims siekti 
aukštojo mokslo ir 47 negrąži
namomis stipendijomis įgalino 
paremt i 47 lituanistiką studi
juojančius. Taip pa t penkiolika 
metinių premijų buvo įvertinti 
l ietuvių tauta i i r lietuvybei 
nusipelnę asmenys. Pernykštė 
5000 dol. premija, pask i r t a 
Lietuvos AT pirm. Vytautu i 
Landsbergiui , l au rea tu i bus 
į te ikta Vilniuje š.m. gegužės 
mėn. Reikšdamas padėką talki
ninkams, rėmėjams ir mecena
t a m s , pastebėjo, kad per 40 
me tų įvairios žmogiškos pro
blemos nesumažėjo, gal da r la
b iau padidėjo. Visų problemų iš
spręsti neįmanoma, bet fondas 
stengsis ir toliau dirbti, kad 
s k a u t i š k a i t a r i a n t , p a s a u l į 
paliktų gražesniu, negu jį rado. 
Džiaugėsi, kad fondo valdybos ir 
tarybos y r a ilgametės, todėl 
pastovios ir veiksmingos. 

Įver t inant V. Mikūno 26-rių 
me tų darbą v-bos pirmininko 
pareigose, Tarybos pirm. L. 
Maskaliūnas įteikė jam padėkos 
plakėte, o valdybos narė fil. D. 
Bielskienė — menišką dovanėlę. 
V. Mikūno žmonos fil. Jolandos 
kantrybė ir parama Vytautui jo 
darbuose buvo pagerbta gražia 
gėlių puokšte. 

Lietuvos g e n e r a l i n i s kon
su las Chicagoje V. Kleiza , 
sveikindamas V J fondą, linkėjo 
sėkmės ateities darbuose. ASS 
vadijos pirm. fil. E. Korzonas 
savo žodyje pabrėžė savanoriško 
įsipareigojimo ir talkininkų dar
bo reikšmę fondo augimui ir 
darbų sėkmei. LSS Tarybos 
pirm. fil. S. Miknai t is siūlė 
išleisti leidinį apie fondo darbą 
ir asmenis, kurie paskolų dėka 
galėjo siekti aukšt . mokslo. Ra
gino tęsti knygų leidimą ir skir
t i stipendiją akademikui,-ei 
Lietu.oje. Fondo steigimo min
ties pradininkas fil. A. Stepai-
t i s siūlė veidu atsigręžt i į 
Lietuvą ir Sibirą. Raštu buvo 
gau t i s v e i k i n i m a i su 
piniginėmis aukomis iš A. Dun-
dzilos. dr. J. Gimbuto, ASS Los 
Angeles skyriaus ir dr. Romo 
Viskantos. 

Į v e r t i n i m o p l a k e t ė s už 
ilgametį darbą V J fondo valdy
boje buvo į teiktos vicepirm. J . 
Variakojienei, Leopoldui von 
Braun ir L. Ramanauskui . 

Sėkmingo V J F darbo 40 metų 
minėjimas buvo baigtas „Gau-
deamųs" i r vėliavų išnešimu. 

Sekė puiki vakarienė, pa
gaminta patyrusių Tautinių 
namų šeimininkių. Vakarienei 
baigiantis buvo įvežtas didžiulis 
sukaktuvinis šakotis, kuriuo 
vaišintis rengėjų vardu kvietė 
fil. H. Plaušinaitienė ir fil. D. 
Bielskienė. Fil. A. Stepaičiui 
pasiūlius tostą sėkmingai fondo 
a t e i t i e s ve ik l a i , pokšėjo 
atkemšamų šampano butelių 
kamščiai, suskambo „Ilgiausių 
metų" linkėjimai. 

Meninę vaka ro programą 
atl iko j a u n a pianistų pora, 
s iekiant i muzikos magis t ro 
laipsnio Illinois universitete — 
vilniečiai Rokas ir Sonata Zubo
vai. Programą pradėjo Rokas 
Zubovas ekspresingai atlik
damas komp. Fr. Liszto „Wil-
helm Tell koplyčia", Sonata Zu
bovienė giliai įsijautusi pa
skambino Cl. Debussy „Vaka
ras Grenadoje" ir abu pianistai 
d u e t u p u i k i a i a t l i ko nuo
taikingus J. Brahms Vengriš
kus šokius Nr. 2 ir Nr. 6. Meni
ninkams padėkota gausiomis 
katutėmis ir gėlėmis. 

„Antro kaimo" jaunosios kar
tos aktoriai — Alida Vitaitė, 
Edv. Tuskenis , T. Bublys, J . 
Variakojis ; r K. Žukauskas 
įtikinančiai atliko kelis humo-
ristiškus vaizdelius, l inksmai 
nuteikdami žiūrovus. 

Dar ilgokai bendrauta dali
nantis įspūdžiais apie fondo 
veiklą. Daugelio nuomone, jei 
kiti lietuviškieji fondai, Vydūno 
fondo pavyzdžiu, vietoje ne
grąžinamų stipendijų, studijuo
jančius remtų paskolomis, grąži
namomis j iems baigus studijas 
ir įsidarbinus, būtų galima pa
dėti žymiai didesniam skaičiui 
mokslo siekiančių jaunuolių. 
Visi buvo patenkinti minėjimu, 
kurio a t sk i ras dalis darniais 
įvadais ir taupiais padėkos žo
džiais jungė puiki pranešėja fil. 
J. Variakojienė. Nors kalbėtojų 
mintys neišvengiamai karto
josi, programa buvo neištęsta, 
vakarienė gera. įdomi meninė 
dalis ir puiki draugiška nuo
taika. Šventės rengėjų daug 
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p a s i d a r b u o t a . T e n k a t a r t i 
„Ačiū!" i š t v e r m i n g i e s i e m s 
darbuotojams. „Valio!" ir ilgiau
sių bei sėkmingiausių metų VJ 
fondui — unikumui Lietuviš
kųjų fondų tarpe. 

I R 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

M . (1-312) 787-7575 
5780 Archer Ava. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero A ve ) 
Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos 

Sąskaitas siunčiame tiesiog •. Medicare 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Kaz. (708)248-0067: arba (708)248-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3800 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3 v p p.-7 v v . antrd 12:30-3 v p p 
trečd uždarytaa. ketvd 1-3 vpp penktd 

ir šeštd 9 v r -12 v p p 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 83rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12-4 

6-9; antr 12-6; penkt 10-12, 1-6. 

K a b . tol. (1-312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7722 S. Kadzle Ava., 
Chicago , III. 6 0 6 5 2 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Te). (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kadzla Ava. , Chicago 
(1-312) 778-8989 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . H.ckory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai panai susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, CMcago, III. 
Tol. (1-3.2)925-2670 

1185 Dunda* *ve., Elgln, III. 60120 
Tol. 1708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Tai. kablnato Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti Ava. , Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava., Sulta 324 Ir 
5835 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 
81 St. Ir Kean Ava. . Juatlca, IL 

Tol. (1-312) 585-2980 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71atSt. 

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

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

Tol. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
265f .. 33rd Stroat 

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

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

P P 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Padekoe piokite v o įondo valdybos vicepirm. fil. J. Variakojienei įteikia VJF 
tarybos pirm. fil. L. Maskaliūnas. Nuotr. J . Tamulaitis 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Of. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wast Ava., Orland Park 
708-349-8100 

10 W Martin. Naporvllla 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-657-8383 

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

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

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

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

Naparvllla Campua 
1020 C. Ogdon Ava., Sulta 310, 

NaparvIHo IL 80563 
Tai. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3188 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Waat 63rd Straot 
Vai pirm antr . ketv ir penkt 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Laisvo žodžio sąvoka 

IR JOS ĮTAKA 
ŽMOGUI 

Išeivijos ir j au čia g imusių 
jaunų lietuvių gyvas t ingumas 
yra labai džiuginantis reiškinys. 
Tačiau laikas bėga, ka ip tvir
t ina visi vyresnieji, vis greičiau 
ir greičiau, ir mūsų eilės vis 
mažėja. O parengimai, koncer
ta i ir minėjimai kas sava i tę 
barškina į tų pačių žmonių 
sąžinę. Visai supran tama, kad 
organizacijos stengiasi gyvint i 
veiklą, ruošti parengimus savo 
vardo pagarsinimui ir savo iždo 
papildymui, tačiau ne vienas 
tautietis jau turi skaitytis su vis 
didėjančiomis į tuos parengimus 
įėjimo k a i n o m i s i r v i s 
mažėjančia pensijos p i n i g ų 
verte. 

Smagu maty t i gaus ius ir 
puikius ansamblius, ga rs ius 
operos da in in inkus , žymius 
mūsų polit ikus. Vargas t ik 
todėl, kad renkan t lėšas tų me
nininkų kelionėms organizuo-
tojai jau visai pagrįs tai jauč ia 
didėjantį rūpestį . Salės vis 
dažniau tampa pustuštės, visko 
pasidarė per daug. Taigi t e n k a 
susirūpinti tokių meniškų pasi
rodymų a t e inanč ių sezonų 
skaičiumi, nes šiais me ta i s 
t i k r a i r e k o r d i n i s s k a i č i u s 
v isokio a m ž i a u s t a u t i e č i ų 
ruošiasi aplankyti Lietuvą, ap
dovanoti ten esančius gimines ir 
draugus, o visa t a i pare ika laus 
didelio diržo suveržimo namie . 

Kitas rūpestis tai silpnėjanti 
spauda. Čia i rgi p r o b l e m a 
dvilypė, — mažėja skaitytojai, 
bet dar daugiau mažėja į spaudą 
rašančiųjų vardai. Dažnai t ame 
nedideliame skaičiuje matome 
vis tuos pačius vardus, o ta ip 
norė tųs i d a u g i a u j a u n i m o , 
daugiau įvairumo. Deja, t a i j au 
sunkiai išsprendžiami užda
viniai, nes šis darbas nežada 
gero finansinio atlyginimo, o tik 
dvasinį pasitenkinimą į šią sritį 
pa l inkusia i p l u n k s n a i . Dar 
sunkiau bus ateityje ras t i pajė
gius ir tam darbui atsidavusius 
redaktorius, bet, nesant pakan
kamai skaitytojų, teks mažint i 
leidinių skaičių, tuo mažinant ir 
pasirinkimą. Vien skanda lus 
aprašanti gyvenamojo kraš to 
spauda vargu ar p a t e n k i n s 
mūsiškių reikalavimus. 

* * * 

Ne tik mūsų spaudoje, bet ir 
jau seniai įsitvirtinusioje ir pri
imtoje uz natūralu išsilavinusio 
žmogaus bruožą pasaulio spau
doje dar vis iškeliamas laisvės 
sąvokos klausimas. Dabar tą 
svarbų ir t a i p dar neseną 
galvosenos bruožą įdomia i 
nagrinėja Christian Science 
Monitor vienas jų nuolat inių 
žurnalistų. Su jo mint imis ver
ta susipažinti i r mums. 

Čia laisvuose kraštuose gyve
nantieji dažniausiai p r i imame 
tą mintį, kaip savaime su
prantamą, lyg taip visada būtų 
buvę, bet t ik pr i s iminkime 
tėvynės spaudą prieš keletą 
metų, vergiškai priverstą kar
toti aukš ta i sėdinčių vadu 
galvoseną, priverčiant skleisti 
jų tiesiog primityvias idėjas. 
Kada ir kur atsirado drąsuolių, 
pakė lus ių balsą p r i e š gal-

LIETUVIŲ FONDO VISUOTINIAME 
NARIŲ SUVAŽIAVIME 

Antano Juodvalkio Informacijos 
komisijos pirmininko pranešimas 

inguosius? Be abejonės, jų buvo 
mažuma ir jie rizikavo savo 
galvomis. Tai vyko 16 šimt
mečio gale, anglų par lamente , 
nors senovės gra ika i j au prieš 
kel is šimtmečius buvo atradę 
šią tiesą ir pasirašę Magna 
Chartą, į kurią likusis pasaulis 
d a r nebuvo pribrendęs atkreip
t i dėmesį ir verčiau pasiliko gar
bint i kara l ius ir kara l iukus . 
Tuo laiku ir olandai jau buvo 
noromis nenoromis įpratę skai
ty t is su žmogaus laisve, nes tuo 
la iku j au buvo suklestėjusi jų 
prekyba su įvairių t au tų ir 
religijų žmonėmis. O gal ta i 
buvo daugiau pakantumas , kad 
nenustotų gerų biznio progų. 

Bri tai buvo tie, kur ie nutarė 
nebeklausyti išpaikusių karalių 
ir per savo par lamentą patys 
ap ta rė savas teises. Nors tie 
pasipriešinantieji buvo patys 
galingi ir tur t ingi žmonės, bet 
j ų pavykęs pas ip r ieš in imas 
prieš karal ių buvo dovana viso 
kraš to piliečiams, nes laisvės 
principas, pr i ta ikytas visiems, 
pasidarė dalis jų tau tos galvo
senos. 

Tokiu būdu, daba r žvelg
damas į istorinį Rusijos lais
vėjimą, autor ius t ikisi , kad 
anglų pamoka virs svarbiu pa
vyzdžiu bandančiam asmens 
teises a ts ta ty t i Jelcinui. J iems 
šiandien teisė tu rė t i laisvę iš
reikšt i savo nuomonę ir nusi
s ta tymą yra didelė naujiena ir 
beveik bauginanti perspektyva, 
išgyvenus tiek metų užrištomis 
burnomis ir pri imant kiekvieną 
Stalino žodį kaip nepakeičiamą 
tiesą ir jo teisę jį primesti vi
siems pavaldiniams. Bet, kaip 
sako autorius, žmonės negalės 
gyventi vien kasdienine duona, 
ir jos atsiradimas krautuvės len
tynose, t ikėk imės , nepakeis 
naujų žmonių vilčių. 

* * * 

Tuo pačiu metu čia Vakaruose 
žmonės yra taip įpratę į asmens, 
spaudos ir kitokias laisves, kad 
beveik užmiršo jų vertę. Jie 
turė tų atkreipt i sa*o dėmesį į 
t a i , kuo tapo Sovietai , už
slopinę tas teises, pasvarstyti 
dabartinio ten užaugusio žmo
gaus pasaulėžiūrą, kuri susi-

I aktyvią Lietuvių fondo veik
lą įsijungiau 1978 m., pakeis
damas žurnalistą Vladą Būtėną, 
persikėlusį nuolatiniam gyve
nimui į Washington, DC. Pa
siūlymą priėmiau, nes t ik ką 
buvau išėjęs į pensiją ir per
sikėlęs gyventi į išeivijos sostinę 
Chicagą. Tuo labiau, kad Lietu
vių fondo steigėjų ryžtas su
kaupti milijoninį kapitalą ir jo 
pajamomis remti išeivijos lie
tuvių švietimą, ku l tū rą ir 
jaunimą, buvo priimtinas mano 
požiūriui. 

Įsijungęs į Lietuvių fondo 
veiklą, iš arti pamačiau kiek 
daug sielos, darbo bei rūpesčių 
įdeda steigėjai, kaupdami Fon
do kapitalą ir stengdamiesi 
įtraukti visus lietuvius išsis
klaidžiusius po platųjį pasaulį. 
Pirmuosius 20 metų Lietuvių 
fondui vadovavo keturi gydy
tojai: Antanas Razma, Gedimi
nas Balukas. Kazys Ambrozai-
tis ir Jonas Valaitis, pakvietę 
pirmuoju valdybos pirmininku 
visuomenininką Teodorą Blins-
trubą (1962-65). Toliau tie patys 
gydytojai, pasikeisdami pareigo
mis, išbuvo Lietuvių fondo va
dovybėje iki pat 1982 metų. 
Gal todėl visuomenėje Lietuvių 
fondas buvo vadinamas „dakta
rų" fondu ar milijoniniu fondu. 

Įsijungus į Lietuvių fondo 
tarybą naujiems žmonėms, pra
dėta svarstyti fondo vadovybėn 
įjungti ir „pasauliečių". Tokiu 
būdu 1982 m. tarybos pirminin
ku buvo išrinktas bankininkas, 
žinomas operos solistas Stasys 
Baras, o 1983 metais valdybos 
pirmininku buvo pakviestas inž. 
Viktoras Naudžius. Jo pirmi
ninkavimo metais buvo baigtas 
redaguoti ir išspausdintas lie
tuvių fondo pirmasis leidinys, 
apėmęs dvidešimties metų Lie
tuvių fondo veiklą (1962-82). 

Naujųjų vadovų (S. Baro ir V. 
Naudžiaus) pastangomis buvo 
įvesta kompiuterinė atskai
tomybės sistema ir pakviesta 
reikalų vedėja Alė Steponavi
čienė, kuri ir šiandien sumaniai 
ir sąžiningai tvarko Lietuvių 
fondo reikalus. Iki tol LF 
raštinės darbus ir atskaitomybę 
vedė pareigingi pensininkai: 
Kazys Barzdukas, Petras Žel
vys. Kleopas Girvilas, Antanas 
Rėklaitis (visi mirę) ir kiti. 
Lietuvių fondui 1980 metais 

darė dėl visiško nebuvimo laisvo i pasiekus du milijonus pagrin-
žodžio nei spaudoje, nei valdžios 
įs tatymuose, dėl neturėjimo 
teisės pasipriešinti , reikalauti 
išleistų įstatymų persvarstymo 
ir jų pakeitimo. Spaudos laisvė, 
laisvė pakeisti nepri imtinus 
vadus r inkimų būdu, laisvė 
turė t i savus įs i t ikinimus ir 
religiją neiškrinta iš dangaus. Ji 
turi būti pr ieinama ir būtina 
visame pasaulyje, ki taip vėl su
grįšime į vergų būklę. Bet kas 
dar yra būtina šioje galvosenoje, 
tai pusiausvyra t a rp laisvės ir 
jos i šnaudo j imo vien savo 
naudai . O ta i j au turėtų nu
spręsti laisvuose pasisakymuo
se patys žmonės, formuodami 
savo tautos būdą, bet neužmerk
dami akių prieš r ibas, ką žmo
nijos istorija jau yra gana išraiš
kingai įrodžiusi. 

RKV 

dinio kapitalo, buvo nutar ta šj 
įvykį a tžymėt i , i š le idž iant 
Lietuvių fondo vardyną. Suda
ryta redakcinė kolegija, vado
vaujama Apolinaro Bagdono. 
Darbas užtruko trejetą metų ir 
knyga pasirodė 1983 m.. Lietu

vių fondui švenčiant 20 metų 
veiklos sukaktį . Tai stambi, 
didelio formato, 448 psl. knyga, 
apimant i L F steigimą ir augi
mą, o ta ip pat ir iliustruota 
daugeliu nuotraukų. Knyga bu
vo išsiunt inėta prenumerato
r iams ir padovanota įvairiomis 
progomis organizacijų vado
vams bei svečiams. Laida baigia 
išsisemti. Lietuvių fondo knyga 
prisidėjo prie Fondo populiarini
mo ir gausesnio aukų bei testa
mentinių palikimų įplaukų. Jei 
pirmiesiems dviems milijonams 
sutelkti reikėjo 19 metų, tai kiti 
4 milijonai buvo sukaupti per 12 
metų ir j a u pasiekė šešis mili
jonus dol. Ta i aukotojų ir vado
vybės nuopelnas. Jiems pri
klauso mūsų padėka. 

Būdamas 14 metų valdyboje, 
9 metus taryboje ir 14 metų in
formacijos komisijoje, stebėjau 
atskirų LF vadovų pasišventi
mą ir ištvermę, kaupiant LF 
kapitalą , jį investuojant ir 
s iekiant didžiausio pelno, pa
t iems asmeniškai dengiant su 
pareigomis susidariusias išlai
das. 

Mano, kaip informacijos komi
sijos pirmininko, santykiai su 
tarybos ir valdybos vadovais bei 
nar ia is buvo šilti ir nuoširdūs, 
jaučiau ne t ik respektą, bet ir 
nuolatinę paramą bei įvertini
mą. Dviem progom buvau pa
gerbtas ir gavau žymenį bei pi
niginę dovaną. Lietuvių fondo 
vadovybė nėra greita dalinti žy
menis. Pirmieji žymenys buvo 
įteikti Lietuvių fondui šven
čiant 25 metu sukaktį. J a i s 
buvo apdovanoti LF kūrėjai ir 
steigėjai, o vėliau ir augintojai. 

Keitėsi tarybų ir valdybų pir
m i n i n k a i bei jų na r i a i , o 
Lietuvių fondas augo, atskai
tomybė ir informacija tobulėjo. 
Lietuvių fondas yra atviras vi
siems nariams ir net visuome
nei, nes skelbi amos ne tik aukos 
ir palikimai, bet ir metinės 
pajamų-išlaidų apyskaitos. Kiek 
šiandien yra organizacijų ir 
institucijų, kurios visuomenei 
skelbia savo apyskaitas? Padė
kas už aukas dažnai skaitome 
laikraščiuose, o kam tos aukos 
buvo išleistos, kokiems tikslams 
sunaudotos, dažniausiai nutyli
ma ir palieka t ik savų narių 
tarpe. Mano įsitikinimu, jei pra
šai visuomenės paramos, ta i 
privalai ir paskelbti, kur gautos 
aukos nukeliavo. Jei organizaci
ja ar klubas išsiverčia savo 
nar ių įnašais, tai pakanka t ik 
savuose susirinkimuose pasvar
styti daromas išlaidas. Nors 
Lietuvių fondas gautų aukų ar 
palikimų neišleidžia ir didina 

kapitalą, o naudoja t ik gautas 
pa jamas , v i s t iek y r a gerai 
skelbti k u r tas pelnas nueina. 
Lietuvių fondas tą ir daro. 
Skelbia aukas, išlaidas ir pelno 
paskirstymą. Daugiau, rodos, nė 
nereikia. 

Atskirai reikia pažymėti Lie
tuvių fondo 25 metų sukaktį, 
k u r i buvo plačiai paminėta lie
tuviškoje spaudoje. Paminėtini 
š ie l e i d i n i a i : „ D r a u g o " 
k u l t ū r i n i o pr iedo 1987 m. 
birželio 27 d. laida, „Pasaulio 
L i e t u v i o " 1987 m. spal io 
numer i s , „Lie tuvių Dienų" 
1987 m. rugsėjo mėn. laida ir 
žurnalas „Aidai" 1988 m. Nr. 1. 
Čia daug rūpesčio ir pastangų 
įdėjo tuometinė valdybos pirmi
ninkė ir informacijos komisijos 
narė Marija Remienė. Ja i ir 
ki t iems ta lk in inkams reiškiu 
nuoširdžią padėką. 

Lietuvių fondo veikla dau
giausia reiškiasi kapitalo augi
n imu ir gauto pelno paskirs
tymu li tuanisit inio švietimo, 
kultūros ir jaunimo reikalams. 
Vi s i v i e n i n g a i s u t a r ė ir 
L i e t u v i ų fondo k a p i t a l a s 
pas igė rė t ina i augo. P laukė 
aukos ir palikimai. Lietuvai 
1991 m. kovo 11 d. atstačius 
nepriklausomybę, nuomonės dė! 
sukaupto kapitalo pradėjo iš
siskirti . Vieni norėjo sukauptą 
kapitalą tuojau atiduoti Lietu
vos švietimo ir kultūros ins
titucijoms, kiti galvojo, kad dar 
per ankst i viską perduoti Lie
tuvai , nes, neturint savos valiu
tos ir vykstant nepažabotai 
rub l io inf l iaci jai , perduot i 
Lietuvių fondo pinigai gali 
nepasiekti numatyto tiklso. Ki
t iems atrodė, kad Lietuvių fon
do kapitalo pajamos turėtų būti 
naudojamos išeivijos švietimo ir 
kul tūrinei veiklai remti. Per
davus kapitalą Lietuvai, nebe
liktų pajamų, i r taip jau silps
tant i išeivijos veikla nebetektų 
finansinės paramos. Klausimas 
jautrus ir dar dabar tebevyksta 
diskusijos ne t ik narių tarpe, bet 
i r pačioje L i e t u v i ų fondo 
taryboje. 

Betgi Lietuvių fondo kapitalo 
tvarkymas yra numatytas LF 
į s t a t a i s ir s u v a r ž y t a s IRS 
nuostatais, kurių Lietuvių fon
do taryba laikosi. 1991 m. narių 
suvažiavime papi ldy tas LF 
įstatų 40 straipsnis leidžia visą 
a r dalį k a p i t a l o per le i s t i 
L i e t u v a i . S u t v a r k i u s for
malumus ir specialiame narių 
suvažiavime (1991.VII.27 d.) nu
t a r u s vieną milijoną skirti 
Lietuvai, buvo nuimtos įstatais 
numatytos užtvaros ir išrinkta 
patikėtinių t a ryba šiam per-

„ Vaikų Vilties" komisija prie Socialinių reikalų tarybos. Stovi ifl kairės: Giers-
tikienė, Garunkštienė ir Soc. reik. tarybos pirmininkė B. Jasaitienė; prieky 
— iš Lietuvos Dona ir jos mama, Tomas ir jo mama. Jaunieji laukia operaci
jos Shriners ligoninėje. 

Nuotr. R. Kubiliūtėa 

davimui vykdyti. Apie tai spau
doje buvo plačiai rašyta ir infor
muota lietuvių visuomenė. Kon
taktuotos Lietuvos atitinkamos 
įstaigos ir l auk iama iš jų 
nurodymų, kokiems projektams 
ir kokiomis sumomis reikės 
remti. Apie tai plačiau išgirsi
me patikėtinių tarybos pirm. dr. 
Antano Razmos pranešime. 

Per visą m a n o 14 metų 
Lietuvių fonde veiklą, nesu 
praleidęs nė vieno valdybos ir 
tarybos posėdžio, o taip pat ir 
narių suvažiavimo. Gyvenu 
Marąuette Parko apylinkėje, 
tad nedaug laiko sugaišdavau 
kelionėms, bet prirašiau šimtus 
straipsnių įvairiomis LF veiklos 
progomis, kalbėjau per Margu
čio radiją, p r a n e š i n ė d a v a u 
spaudos konferencijose. Negaliu 
pasakyti, kad šis darbas būtų 
mane apsunkinęs ir suteikęs ne
malonumų. Ne, tikrai ne. Ma
niau, kad atiduodu tik mažą 
skolos dalį savo tautai, vargs
tančiai rusų komunistų prie
spaudoje. Tai dariau ne t ik aš, 
bet ir daugelis mūsų išeivijos 
lietuvių, laimingai išvengusių 
NKVD-istų šūvio į pakaušį. 
Pagal išgales, sugebėjimus ir 
pareigos supratimą, išeivija 
atliko daug svarbių darbų, kad 
tauta nusikratytų Kremliaus 
jungo ir įsijungtų į laisvų tautų 
šeimą. Nežiūrint išeivijos mažų 
nesutarimų ar nesusiklausymo, 
didžiausią tikslą esame pasiekę 
ir Lietuva atstatė savo nepri
klausomybę, bet dar esame jai 
reikalingi padėti atsistoti ant 
tvirto ekonominio, teisinio ir de
mokratinio pagrindo. Mūsų mi
sija dar nebaigta. 

Baigdamas šią savo 14 metų 
veiklos Lietuvių fonde apžvalgą, 
pranešu, kad daugiau į tarybą 
nebekandidatuoju dėl amžiaus 
naštos, bet nepasitraukiu iš lie
tuviškos veiklos, kol sveikata 
leis. Priešakyje dar tebėra 
didelis įsipareigojimas, kar tu su 
k i ta i s redakcinės kolegijos 

n a r i a i s p a r u o š t i i r i š l e i s t i 
antrąjį L ie tuv ių fondo leidinį — 
vardyną, ap imant į 30-ties me tų 
veiklą ir s u k a u p u s į šešių mili
jonus dol. pagr ind in į kapi ta lą . 

Šia proga nuoširdžiai dėkoju 
lietuviškų la ikraščių ir radijo 
laidų r edak to r i ams , kur ie sa
vo pa l ankumu lengvino infor
macijos komis i jos da rbą i r 
pozityviai ver t ino Lietuvių fon
do veiklą. Taip pa t nuoširdžiai 
dėkoju žurnal is tams, atėjusiems 
į talką ir prisidėjusiems pr ie 
Lietuvių fondo populiar inimo. 
Pagarbia i m in iu prel. Juozą 
Prunskį, Jurg į Janušai t į , Juozą 
Žygą, J u o z ą Šla jų , J u o z ą 
Žemaitį, Apolinarą Bagdoną, 
radijo vedėjus — Petrą Pet ru t į , 
Anatolijų Siutą, Balį Brazdžionį 
Petrą Viščinį bei k i tus . Yra ir 
daugiau apie Lietuvių fondo 
veiklą raš ius ių ir skelbusių 
vienokią a r ki tokią nuomonę. 
Ačiū ir j i ems . 

Per 14 metų Lietuvių fondo 
informacijos komisijos na r ių 
sudėtis po t r u p u t i keitėsi, be t 
b randuo lys i š l iko t a s p a t s . 
Pastaruoju metu komisijos sudė
t is yra ši: Kazys Ambrozait is , 
Vytautas Kaman ta s , Marija Re
mienė ir Ramoną Steponavičiū
tė . Aš į šių metų komisiją j a u 
nebeįeinu, nes ją sudaro t i k 
tarybos na r i a i . 

Dar k a r t ą dėkoju vis iems 
t a l k i n i n k a m s lengv inus iems 
mano, ka ip informacijos komisi
jos p i rmininko, darbą. 

Rudens scenos mums daug ko 
pamoko: gėlės vysta kaip mūsų 
viltys, lapai k r i n t a kaip mūsų 
metai, debesys p laukia ka ip 
mūsų iliuzijos, šviesa mažėja 
kaip mūsų proto įžvalgumas, 
saulė darosi šal tesnė kaip mūsų 
jausmai, upės užšąla kaip mūsų 
gyvenimas — viskas tu r i slaptą 
ryšį su mūsų l ikimu. 

F. R. Chateaubriand 

v okupacijos metu jaučiau, kad Bloznelį, kaip ir daugelį įleisti nekviestų svečių. Grįžo su trijų ginkluotų vyrų 
§ A L Y C L A I S U K O I V T U N I S T A . I S * " t ų ' bolševizmas apvylė. Bet nuo jo pabėgti negalėjo, palyda. Kiek jų liko kieme, nežinojome. Šie t rys m u s 

Stebiuosi, kaip jis pajėgė mane ištraukti iš sovietiškojo visus patikrino, ar neturime prie savęs ginklų, paklau-
Saugumo nagų. Pats mačiau, kad byloje buvo įrodymai, gė. a r jų neslepiame kur namuose. Tada kreipėsi į VYTAUTAS VOLERTAS 
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N A U J A S K A N C L E R I S 

Kardinolas J . Bernard inas 
nauju Chicagos arkivyskupijos 
kancleriu paskyrė Thomas J. 
Paprockį. Jo žinioje arkivys
kupijos administraciniai ir tei
siniai reikalai. J is jau nuo 1985 
m. buvo vicekancleris. Aukš
tąsias bažnytinių teisių studijas 
yra baigęs 1990 m. Gregoria-
numo univers i te te Romoje. 
Anksčiau, 1978-1983 m. buvo 
asistentas Šv. Mykolo parapi-

Netikėjau, kad Bloznelis galėtų už ką nors laiduo
ti. Atrodė, kad jo paties situacija nebuvo saugi. O jei 
„laiduotų", kokie įpareigojimai sektų? Rusijos buvimas 
Lietuvoje, bolševikinė ideologija man buvo lygiai 
priklios, kaip mirtis. Nuo mirties bandžiau gelbėtis ir 
pasitraukiau į Vakarus. 

Kai nutilo karas, Bloznelis pradėjo manės Lietu
voje ieškoti. Lankėsi tėviškėje, vargino tėvus, seseris. 
Šie tvirtino nieko apie mane nežiną, nes iš tikrųjų nieko 
t ikra ir nežinojo. O Tadas manė, kad pabėgau miškan, 
todėl prašė perduoti žinią — man nesą ko slapstytis, 
jis sutvarkysiąs visus reikalus. Aprimo t ik tada, kai 
sužinojo, jog atsidūriau baisiame kapitalistų krašte. 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Gerokai vėliau, kei
čiantis Sovietų sąjungos nuotaikoms, apie Bloznelį pra
dėjau aš pats teirautis. Bet jis buvo dingęs iš mano 
artimųjų akiračio. Neatrodo, kad buvo pasiekęs kokias 
nors reikšmingas pareigas. 

Šio žmogaus, supainioto nepalankios aplinkos, man 
Vienas pilietis, Illinois vals- gaila. Nemanau, kad jis būtų paklausęs Alytaus 

tijos loterijoje laimėjęs 246.292 jaunimą medžiojusio Šaltenio, jei ne tasai labai keis-
dol., paaukojo 2,000 dol. Holy t as nuotykis su amerikiečio žmona. Įkritęs duobėn 
Martyrs bažnyčiai Chicagoje. bandė iš jos kapstytis, bet klimpo gilyn. Pirmosios 

tie Jurgelevičiui mano duoti lapeliai, o jo, negarbingo 
agentėlio, prijungti prie pranešimų. Gal T. Bloznelis 
pats aukš ta i siekėsi NKVD pakopose, pralenkęs tuos, 
kurie mane areštavo ir tardė? Tai kodėl jis nesunaikino 
mano bylos, bet ją paliko NKVD stalčiuose? Ir šia gali
mybe, kad j is buvo NKVD tarnyboje, netikiu. 

Tadui Blozneliui, man gera linkėjusiam draugui, 
negalėjau tuo pačiu atsilyginti. Tarp ankstyvųjų lietu
vių komunistų, nors labai kietai Stalino teorijos auklė
tų, buvo ir tokių, kurie savyje išslapstė žmoniškumo 
grūdelių. Tadas — vienas iš jų. 

joje, o 1983-1986 m. buvo 
administratorius Šv. Juozapo 
parapijos. Teisių studijas yra 
baigęs DePaul universitete ir 
1981 m. buvo pri imtas į tei-
sininkų-advokatų sąjungą. 

DALI L A I M Ė J I M O 
BAŽNYČIAI 

* * * 

Gražų 1944 metų gegužės šeštadienį nuvažiavau 
tėviškėn, į Juozapavičius. Vos spėjus pasisveikinti,tėtis 
įspėjo: 

— Jei turi ką nors neaiškaus. paslėpk Miškuose 
siaučia bolševikai. Jau keliose vietose buvo naktį 
a ts i lankę. Kad čia neatsibelstų. 

Taip ir įvyko. Valgėme vakariene jau prietemoje. 
bet be jokio žiburio. Sąmoningai. Tėtis. mama. 
devynerių metų jauniausioji sesuo Izabelė. Kitos dvi 
seserys Alytuje lankė gimnaziją ir ten gyveno. Staiga 
pasigirdo stiprus t rankymasis į priemenės duris. 

— J a u turime, — ištarė nusiminęs tėtis ir nuėjo 

mane: 
— Tai iš Kauno. 
— Iš Kauno. 
— Ko čia atsiradai? 
— Tėvus lankau. 
— O kur šiandien po pietų buva i nuėjęs? 
— Niekur nebuvau. , 
— Kaip nebuvai? Gerai ma tėme . Vieškeliu nuėjai 

ir už pusantros valandos grjftai. 
— Niekur nebuvau. 
— Nemeluok! Vokiečiams pranešei, kad mes Šilelio 

miške laikomės? . f 
— Vokiečių čįa niekur nėra, o aš i š n a m ų nebuvau 

išėjęs. * ' 
— Kodėl į akis mėšlą drebi? Sak iau , kad m a t ė m e 

kažkur einantį. Mes ne akli! ' 
Gyniausi niekur nevaikščiojęs, nes i š tikrųjų visą 

laika praleidau namuose. Ta pa t ; tv i r t ino m a m a ir 
tėtis. 

— Pamokysime jus , prakeikt i buržujų pakal ika i ! 
Tėvai' Ir tu. inteligente! Laukan! Nudėsime kaip šunis 
p-Uvory' Žinosite, kaip meluoti! Laukan! — mus abu 
stūmė per duris, o mama pradėjo balsu verkti . Išsivedė, 
pastato prie tvoros ir vėl šūktelėjo žvėrišku balsu: 

<Bus daugiau) 



DRAUGAS, trečia< dienia, 1992 m. balandžio men. 15 d. 

BOSTONO ŽINIOS 
ATEITININKŲ 

SUSIRINKIMAS 

Bostono ir apylinkių ateiti
ninkų sendraugių visuotinis 
susirinkimas kovo 14 d. 3 vai. 
p.p. vyko V. Keturakienės na
muose. Susirinkimą pradėjo 
buvusios valdybos pirmininkas 
inž. A. Girnius, supažindin
damas su nauja valdyba: pirm. 
S. Cibienė, vicepinn. J. Rygelis, 
sekr. B. Paliulis, ižd. D. Ketu
rakyte . ir valdybos narys A. 
Girnius. Prel. V. Balčiūnui 
sukalbėjus maldą, S. Cibienė 
pakvietė susirinkimui vado
vauti inž. J. Balčiūną, o sekre
toriauti — O. Girniuvienę. S. Ci
bienė apibūdino pakviestą kal
bėtoją komp. J. Kačinską, pa
sveikindama jį vasario 17 d. 
Vilniuje apdovanojimu Na
cionaline premija. Komp. J.Ka
činskas pasidalino įspūdžiais iš 
dviejų kelionių į Lietuvą. Pasak 
jo, muzikinio gyvenimo lygis da
bartinėje Lietuvoje yra labai 
aukštas, ypač chorų lygis. Dr. S. 
Cibas įteikė kompozitoriui 
dovaną — knygą, o V. Balčiū
nienė pasveikino E. Kačins
kienę gėlių puokštę. Prel. V. 
Balčiūnas aptarė savo kelionę 
Lietuvon, kur dalyvavo arki v. 
A. J. Bačkio iškilmingame 
įvesdinime Vilniaus arki
vyskupu, pabrėžęs, kad šiuo 
paskyrimu popiežius parodė 
ypatingą palankumą ir meilę 
Lietuvai. J. Rygelis supažindino 
su viešnia iš Lietuvos, sesele 
Daiva Kuzmickaite, Lietuvos 
Ateitininkų federacijos sekre
tore. Ji papasakojo apie užmo
jus, ateities planus bei dabarties 
problemas religinėje ir kitose 
srityse. Susirinkusieji dosniai 
apdovanojo viešnią, linkėdami 
jai sėkmės. Susirinkimas baig
tas ateitininkų himnu. Susi
rinkimą baigus vyko bendri 
pašnekesiai prie vaišių stalo. 

S. C. 

MOTERŲ REKOLEKCIJOS 
PUTNAME 

VISUOTINIS LB BOSTONO 
APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS 

LB Bostono apylinkės visuo
tinis narių susirinkimas kovo 
22 d., 12 vai. vyko Šv. Petro pa
rapijos salėje, So. Bostone, po 
Mišių už mirusius apylinkės na
rius. Pirm. B. Veitas apžvelgė 
apylinkės veiklą, ižd. K. 
Bačanskas pranešė finansinę 
apyskaitą, G. Čepas nušvietė 
Lietuvių Informacijos centro 
darbą. Po klausimų ir diskusijų 
buvo išrinkta naujoji valdyba: A 
Kupčinskas, L. Bernotas, A. 
Kleinas, B. Veitas, K. Bačans
kas, D. Veitaitė-Neidhardt, M. 
Žiaugra ir L. Žiaugrienė. Balan
džio 12 d. valdybos susirinkime 
bus paskirstytos pareigos. Po 
rinkimų, vaišinantis kava, vyko 
laisvi pašnekesiai. 

„TAUPOS" METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Visuotinis kredito unijos 
„Taupa" narių susirinkimas 
kovo 29 d., 1 vai. p.p. vyko 
Lietuvių Piliečių klube. Po 
įprastinės metinio susirinkimo 
dienotvarkės, perskaitytas pro
tokolas ir patvirtinta finansinė 
apyskaita. Pagrindinis kalbė
tojas, Brocktono kredito unijos 
ats. vykd. direktorius J. Švagž-
dys, skaitė paskaitą tema „Kre
dito unijos ir bankai šiandien". 
Rinkimų būdu į „Taupos" 
valdybą perrinkti: T. Ashmans-
kas, D. Izbickienė, D. Veitai
tė-Neidhardt, J. Rentelis, R. 
Veitas ir K. Grauslys. Pareigų 
pasiskirstymas įvyks valdybos 
susirinkime šio mėn. 27 d. Į 
paskolų komisiją perrinkti L. 
Bacevičius ir Š. Norvaiša. Susi
rinkimą pravedė buvusios 
valdybos pirm. R. Veitas. Po 
diskusijų vyko pabendravimas 
prie vaišių ir kavos stalų. 

Washingtono valstijos Liet. Bendruomenės valdybos narė Neris Palūnienė, 
tvarkiusi Vasario 16 d. minėjimo darbus, šalia — Andrius Palūnas ir LB pirm. 
Irena Blekytė. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Seattle, WA 

Tradicinį moterų rekolekcijų 
savaitgalį, kovo 20-21-22 dieno
mis, Nekaltai Pradėtosios M. 
Marijos vienuolyne pravedė 
kun. K. Trimakas, vadovaujant 
ses. Palmyrai. Rimties ir susi
kaupimo dienose dalyvavo arti 
30 rekolektančių iš JAV Rytinio 
pakraščio. Tarp jų buvo iš
tikimų, per ištisus 30 metų 
nepraleidusių nei vienų reko
lekcijų, buvo ir tik pirmą kartą 
jose dalyvaujančių. Visos drau
ge dalyvavo konferencijose, 
diskusijose, šv. Mišiose, išsineš-
damos atgaivintą sielą, apmąs
tytą bei sustiprintą tikėjimą. 

PABALTIEČIŲ SERIJOS 
KONCERTAI 

Kovo 29 ir balandžio 5 die
nomis First & Second Church 
salėje vyko estų ir latvių 
atlikėjų koncertai. Estų bari
tono Avo Kittask rečitalyje 
skambėjo Faure, Mozarto, Ver
di, Schuberto, Mendelssohno, 
Gounod, Strausso ir estų kompo
zitorių kūriniai, pianinu akom
panuojant Charles Kipper. Re 
tu koncertiniu įvykiu tapo pia
nistų dueto — latvių kilmės 
Arianfta Godina ir jos vyro 
Remy Loumbrozo spontaniška 
dvikova atliekant Schumann, 
Brahms, Liszt, Infante ir de 
dikuotą atlikėjams Kenninsą 
dviem pianino instrumentams. 
Po koncertų vyko įprastiniai ap
tarimai, bendravimas su mu
zikos meistrais, besi vaišinant 
rengėjų paruoštais skanėstais. 
Užskleidus 32-jį koncertinį 
sezoną, klausytojų dėmesys nu
kreipiamas į ateinantį, 33-ąjį, 
kuris prasidės spalio 4 d. Rygos 
Berniukų choro koncertu. Ren
gėjai — N. Anglijos Pabaltiečių 
draugija. 

METINĖS S. SANTVARO 
MIŠIOS 

Balandžio 5 d. Šv. Petro 
bažnyčioje So. Bostone kun. A. 
Abračinskas šv. Mišias aukojo 
už a.a. poetą Stasį Santvarą jo 
mirties metinėse. Mišias kon-
celebravo kun. A. Baltrušiūnas. 
giedojo sol. B. Povilavičius, 
bažnyčios choras, vargonais pri
tariant komp. J. Kačinskui ir 
fleitistui G. Stankaičiui. Po 
pamaldų visi buvo pakviesti į 
bažnyčios salę, kur visų laukė 
kava ir užkandžiai. Šv. Mišias 
ir vaišes aukojo S. Santvaro 
našlė E. Santvarienė. 

VASARIO 16 D. 
MINĖJIMAS 

Su dideliu džiaugsmu ir 
iškilminga nuotaika buvo Seat
tle atšvęstas 1992 m. Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas vasario 15 d. latvių 
salėje. Programą iškilmingai 
pravedė Bendruomenės valdy
bos narė Suzanne Price. Kaip 
įprasta, vaikučių ratel is , 
pamokytas Valerijos Sparkytės, 
trumpai pasirodė prieš minėji
mo pradžią su dviem tauti
niais šokiais, pianinu akom
panuojant Marijai Petrulytei-
Strickland. Jų programai pa
sibaigus, visi vaikai susirikiavę 
lydėjo Amerikos ir Lietuvos vė
liavas. Jas pristatant pradžioj 
minėjimo himnams akompana
vo Kathie Moritis. 

Bendruomenės pirmininkė 
Irena Blekytė šiltai pasveikino 
visus dalyvius ir apžvelgė 
atei t ies darbus. Valstijos 
senatorius Ray Kreidler per
skaitė gubernatoriaus Booth 
Gardner pranešimą, skelbiant 
1992 m. vasario 16 d. Lietuvos 
Nepriklausomybės diena Wa-
shingtono valstijoje. Istorijos 
profesorius Alfred Erich Senn, 
knygos „Lithuania Awaken-
ing", autorius, pasakė pagrin
dinę kalbą, apibūdindamas Lie
tuvos tautinį atgimimą. 

ATVYKO STAŽUOTIS 

NAUJAS ZIGMO GAVELIO 
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS 

Vilniaus leidykla „Vaga" 1991 
metais išleido Bostone gyve
nančio poeto Zigmo Gavelio eilė
raščių rinkinį „Mano žemė 
krauna žiedus". Tai antroji šio 
autoriaus poezijos knyga pagre-
ta su pernai Lietuvoje išleistu 
iliustruotu leidiniu vaikams 
„Voro tinklas". Savo žodyje 
skaitytojui Z. Gavelis rašo: 
„Mano širdy tebežydi išgyven
tas prieškarinės Lietuvos grožis, 
jos istorinės pilys, bažnyčios, 
miestai, upės. ežerai. Tebežydi 
miškų, pievų ir darželių gėlės, 
laukų javai ir vasaros naktų 
žvilgantis žvaigždėtas dangus. 
Atiduodamas šį mano išgyven
tos nuotaikos eiliuotą žodį į 
tavo, mielas skaitytojau, 
rankas, tikiuosi, kad rasi jame 
bent dalį savos tiesos ir grožio, 
kuriais gyvendamas sieki švie
sesnių Lietuvai dienų". Poezijos 
mėgėjams pateikta 61 eilių kū
riniai, pasižymintys vaikystės 
atsiminimais, Tėvynės grožio 
bei ilgesio, jos istorinių kančių 
ir skr iaudų apmąstymais. 
Tiražas 3000 eg. 

L. Ž. 

Kovo 23 d. į Massachusetts 
General ligoninę Bostone dviejų 
mėnesių stažuotei atvyko dr. 
Ričardas Janilionis iš Vilniaus. 
Jis 1990 m. Medicinos fakulteto 
buvo išrinktas krūtinės ląstos 
chirurgijos klinikos vadovu, 
anksčiau jam patvirtinus do
cento mokslinį titulą. 

Tai jaunas, 36-sius metus 
einąs daktaras, 1980 m. baigęs 
Vilniaus Universiteto Me
dicinos fakultetą ir nuo tų metų 
pradėjęs dirbti chirurgu Raudo
nojo Kryžiaus ligoninėje. 
Vilniuje. 1987 m. jis apgynė me
dicinos mokslų kandidato diser
taciją. Dabar jis du mėnesius 
stažuosis Massachusetts 
General Hospital Bostone, krū
tinės ląstos chirurgijos skyriuje, 
kuriam vadovauja garsus 
chirurgijos profesorius Hernas 
C. Grillo, M. D. 

Dr. Ričardas Janilionis yra 
vedęs. Jo žmona yra vaikų ligų 
gydytoja. Jiedu augina du 
vaikus. Bostone jį priglaudė ir 
globoja Elena Santvarienė. 
Svečias džiaugiasi amerikiečių 
kolegų rodomu jam nuoširdumu 
ir lietuvių paslaugumu. 

„Laisvės Varpas" 

Prieš baigiant akademinę 
dalį, Bendruomenės vardu I. 
Blekytė įteikė padėkos pažy
mėjimą valdybos narei Zitai 
Petkienei už daugiau kaip 
dešimt metų darbo Seatt le 
lietuviškoj veikloj, leidžiant 
„Tulpės" ap l inkraš t į ir 
vadovaujant „Lietučio" tautinių 
šokių grupei. 

Meninę programą su entuziaz
mu atliko „Lietučio" šokėjai. 
Užbaigiant minėjimą, visa audi
torija sugiedojo ..Lietuva Bran
gi". Po to liko gardžiuotis 
skania suneštine vakariene ir 
šokti bei linksmintis. 

Minėjimo ruošos darbams ga
biai vadovavo valdybos narė 
Neris Palūnienė. talkininkau
jant visam pulkui pasišventusių 
darbininkų. Irena Kinderienė, 
valdybos sekretorė, paruošė salę 
minėjimui, o stalus dailiai 
papuošė Vida Žvirzdytė-Farler. 
Virtuvės pagrindinę atsako
mybę apsiėmė Dalia Tutlytė-
Morowiec; Zita Žvirzdienė ir 
Birutė Gylienė dosniai aprūpino 
bendrą stalą „vežimu" ska
nėstų. Po renginio salę sutvarkė 
Viktoro Raišio vadovaujamos 
jėgos. Scenos bei salės apšvie
timu sąžiningai rūpinosi Fred ir 
Inutė Gylys-Colwell, o meni
ninkė Loreta Werner paruošė 
programas spausdinimui. Prie 
durų svečius maloniai priėmė 
Irena Morkūnienė ir Vytautas 
Lapatinskas. Prie įėjimo taip 
pat veikė „Lietučio" stalas, 
kuriam talkininkavo šokėjų 
iždininkas Steve Buck, veikė ir 
bendros informacijos stalas, 
paruoštas Valerijos Sparkytės. 

Tėvai atvykę į minėjimą su 
mažais vaikučiais parodė pa
garbą šventės rimtumui, per 
akademinę dali vaikus palik
dami Jūratės Mažeikai tės-
Harrison suroganizuotoje prie
žiūroje. Šventė sklandžiai praėjo 
pasišventimo visų minėtų dar
bininkų bei jų pagelbininkų ir 
minėjimo dalyvių dėka. 

Savo viešnages Seatte metu 
profesorius Senn davė interviu 
National Pub!; Radio kores
pondentui. PasiKalbėjimas apie 
Lietuvą buvo transliuojamas 
per visą Ameriką kovo 30 d. 
Profesorius Senn taip pat skaitė 
paskaitą apie Lietuvą Univer-
sity of VVashington studentams 
bei Seattle visuomenei vasario 
14 d. 

VAKARONE SU VYTAUTU 
BELIAJUM 

Tarp tau t in io šokio bei 
lietuviškų šokių meistras Vy
tautas Beliajus lankėsi Seattle 
pradžioje kovo mėn. ir dalyvavo 
amerikiečių festivalye. Jis 
maloniai susipažino su „Lietu
čio" šokėjais, kurie suruošė 
linksmavakarį kovo 6 d. Gerbia
mas svečias, kuriam jau suėjo 
84 metai, energingai demons
travo ir mokė „Lietutį" įvairių 
pasilinksminimo šokių. Vakaro
nė per greitai pasibaigė, bet V. 
Beliajaus įtaka bus ilgai ir 
maloniai jaučiama. Šokėjai ap
dovanojo svečią naujai išleistais 
„Lietučio" marškinėliais bei 
ženkliuku. „Vilties" žurnalo šių 
metų gegužės laidoje pasirodė 
„Lietučio" nuotrauka bei apra
šymas. „Viltis" tai V. Beliajaus 
spausdinamas anglų kalba leidi
nys apie tarptautinį šokį. 

„Lietutis" stropiai ruošiasi 
savo koncertui, kuris įvyks Nor-
dic Heritage Muziejuje, Seattle, 
gegužės 16 d. Gegužės 25 d. 
, J-ietutis" pasirodys metiniame 
Amerikos Šiaurės Vakarų etni
niame festivalyje, Seattle, o po 
to — į Šokių šventę Chicagoje! 

CLASSIFIED GUIDE 

KAZIUKO MUGE 

1991-1992 metais Valerijos 
Sparkytės ryžtingas vadova
vimas būsimiesiems skautu
kams privedė prie pirmą sykį 
Seattle pravestos skautų tra
dicijos — Kaziuko mugės, kuri 
įvyko kovo 14 d. Montlake Com-
munity Center 3-5 vai. p.p. 
Mugė iškilmingai atidaryta 
vėliavų įnešimu, himnų sugie-
dojimu bei kaspino perkirpimu. 
Kaspiną perkirpti buvo pakvies
ta viešnia iš Lietuvos Ievutės ir 
Paulinos Gauryčių močiutė Ona 
Rimšienė. Vaikai tada pašoko 
Noriu Miego ir mugė prasidėjo. 

Su tėvų talka skautukai bei jų 
vadovė pardavinėjo knygas, 
kuklius lietuviškus rankdar
bius ir vaišes. Jie taip pat 
pravedė loteriją ir įvairius 
žaidimus. Tamara Dunaravich 
su savo dukrelėm ir sūneliu 
pravedė dainas — angliškai ir 
lietuviškai. Užbaigiant popietę 
Gintas Nalis pravedė žaidimą 
su virvėmis. Po to visi dalyviai 
sustojo į ra tą sadainuoti 
„Ateina Naktis" ir baigėsi 
mugė. Valio tėveliams, vaikams 
ir ypačiai vadovei Valerijai 
Sparkytei už puikiai pravestą 
programą praėjusiais metais! 

Z.P. 

REAL ESTATE RE AL ĮSTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

ca 

BELL BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6 5 2 9 S. Kedz le A v e . , 
C h l c r g o , IL 6 0 6 2 6 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

Ontuifc 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras S ima i t i s 

Iraną Bl lnstrubiene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kedde Ave. 
Tel . 436 7878 

21 REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski. 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 pWJaWą[ 

' BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Buv 312-585 6100, rev 312-778-3971 

MISCELLANEOUS FOR RENT 

A V I L I M A S MELUOSE PARKE — išnuomojamas 
* * * • • " ' * V W 5 kamb. butas su garažu Geras susi-

9J| O V I N Cm siekimas. Arti mokykla. Neapšildytas. 

T o l 376-1882 ar 376-5996 
$400 mėn. Skambinti: 
Tel. 1-708-345-1798 6 vai. vak. 

10<*b—20°/o—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
:as mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wsst 95th Stret 
Tsl. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Chiogos miesto leidimą DuDu t 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Pasaulio Lietuvių centre išnuomo
jamas vieno kambario butas su 
prausykla. Virtuvė bendra, šiluma ir 
elektra įskaitoma į nuomą. Geros 
sąlygos ir smagi aplinka. Teirautis 
708-257-8787 nuo 9 v.r. iki 3 v. p.p. 

IEŠKO DARBO 

Atvažiavau Iš Lietuvos matams 
ir norėčiau gauti bet kokį darbą. 
Skambinti Gražinai: 

312-471-0811 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 

Tel. S854824. Nuo 8 ryto Iki « * . v . 
Kalbėti lietuviškai 

Tik MetuvtekaJ kalbantis vyras Ieško 
sėdimo darbo. Kreintis angliškai: 
Trecy, 708-433-3441 . agentūra darb
daviui sumokės už apmokymą darbo 
metu. 

UŽDARO IR APJUNGIA 
MOKYKLAS 

Chicagos mokyklų superin
tendentas skelbia, kad nuo 
ateinančių mokslo metų numa
tomos uždaryti keturios val
dinės aukštesnės mokyklos ir 
trys pradžios mokyklos. Be to, 
planuojamas kai kurių mokyklų 
apjungimas. Tai galės sutaupyti 
apie 8 mil. dolerių. Svarstomas 
apjungimas net 30 pradžios 
mokyklų. Suplanuotos uždaryti 
aukšt. mokyklos yra vadinamas 
Vocational Fenger ir Lindblom 
technikos mokykla. 

Patrauklus, pasiturintis, aktyvus. Į 
pensiją išėjęs Amarlkos liatuvis, 
5 '11 " ūgio. 175 sv svorio, ieško pa
trauklios, ištikimos, patikimos, nerū
kančios, narkotikų ir svaigalu 
nevartojančios. moters bendram, malo
niam gyvenimui. Amžius nesvarbu. 

Skambinti: 708-448-5385 

MES DAŽOM NAMUS, 
Plaunam langus ir atliekam 

kitokius darbus. 
Apdrausti darbininkai 

Kalba lietuviškai 
Dienos metu skambinkite Henrikui: 

(312) 581-3525 

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

Užsakymus siųsti:. 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

NEW JERSEV, NCW YORK — ..Lietuvos Atsiminimai 
sekmadieniais nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Seton Hali Universi
teto stoties. 89.5 F M banga. ..Muslc of Lithuania" pro
gramos vedamos anglų kalba, i i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 Iki 2 v p.p. Dr 
J . J . Stukas — direktorius. 234 Sunllt Dr., VVetchung, 

N. J . 0 7 0 6 0 T e l . 9 0 8 - 7 S 3 5 6 3 6 

1 — 1 . ^ 

INTERNATIONAL 
v ^ 

TRAVEL CONSULTANTS , Z a i i > « V T ' 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CAROO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketu pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 

Lietuvoje per 10 darbo di^nų. 

9628 South 79th Avenue 
Mefcory HM, HNnots 60457 
Telefonas (706) 430-7272 

223 KarverUK gatvė 
VNnlua. Lietuva 
T e l e f o n e * 3 5 0 - 1 1 5 Ir 7 7 8 - 3 9 2 

Šv. Velykų proga sveikinu savo 
gimines, draugus ir klientus, linkėdama 
sėkmės ir linksmos pavasario nuotaikos! 

Juzė Augaitis 
Owner 
TULPĖ 

RESTAURANT 

2447 VVest Lithuania Plaza Ct. 
Chicago, Illinois 60629 
Phone: (312)925-1123 



Havajų lietuviai vasario 16 d., susirinkę Makani Kai Yacht klubo patalpose Kaneohe, mini 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo dieną. 

LIETUVIŠKOJI VEIKLA 
HAVAJUOSE 

Šių metų vasario 16-tą Havajų 
lietuviai susirinko įprastiniam 
L ie tuvos nepr ik lausomybės 
šventės paminėjimui. Po ošian
čiom palmėm, Makani Kai 
Yacht-klube, buvo išstatyta tau
tinių rūbų ir liaudies tekstilės 
bei meno paroda. Virtuvinis sta
las buvo apkrautas suneštais 
skanėstais ir buvo įdomus savo 
unikal iu įvairumu: šalia šal
tienos, kugelio, barščių ir dešrų 
buvo ir kinietiški makaronai, 
korejietiškai paruošta mėsiena, 
j a p o n i š k o s daržovės ir 
h a v a j i e t i š k i va i s i a i . Ta i 
savotiškas atspindys Havajų 
Lietuvių klubo sąstato, kuriame 
yra daugiau negu šimtas narių, 
o tarp įprastų pirmos, antros ir 
trečios kartos lietuvių yra ir 
japonų, korėjiečių ir kiniečių 
kilmės lietuviškųjų havajiečių. 
Ko gero, *ai bus pasaulyje 
s a v o t i š k a i p a t i m i š r i a u s i a 
l ie tuvių bendruomenė. Tad 
susir inkimus ir visą veiklą 
dažniaus ia i re ik ia p raves t i 
anglų kalba, nes gerai lie
tuviškai kalbančių yra t ik gal 
apie dvidešimt narių. 

Vasa r io 16-tos minėj imą 
pravedė Elena Aglinskienė ir 
pradėjo, peržvelgdama visų 
metų veiklą. J inai priminė 
pereitų metų minėjimą, į kurį 
buvo atsilankiusi JAV Kon
greso atstovė Patsy Mink. Tuo
met visi žiūrėjo t ik ką iš 
Lietuvos atvežtą video juosta 
apie žiaurųjį sausio 13-tos sek
madienį ir k lausėmės kaip 
kongreso narė teigė, jog Lietuva 
turi būti Amerikos pripažinta ir 
tapti Jungtinių Tautų nare. Ir 
kaip greitai viskas taip ir įvyko! 
Bet pernai, sausio ir vasario 
mėnesiais, Havajų l ietuviai 
taipgi daug pasidarbavo Lietu
vos labui. Suruošė dvi demon
stracijas Honolulu miesto cent
re, pareikšdami pasipiktinimą 
sausio 13-tos žudynėm ir reika
laudami Amerikos užtarimo ir 
paramos. 

Laiškais, telegramom ir tele
fono skambinėjimais Havajų lie
tuviai ragino išrinktus JAV 
Senato ir Atstovų rūmų dele
gatus , kad jie remtų Lietuvai 
palankius įstatymus, rezoliuci
jas ir viešus pas i sakymus . 
Kadangi Havajuose t ik vienas 
milijonas gyventojų, o jų tarpe 
nėra daug kitų gerai organi
zuotų etninių grupių, ta i lietu
vių atkaklus spaudimas labai 
greitai atkreipė išrinktų ats
tovų ir politikų dėmesį. Kai čia 

lankėsi Lietuvos Pa r l amento 
deputatas Stasys K a š a u s k a s , jį 
ir lietuvių bendruomenės ats
tovus m i e l a i s u t i k o J A V 
s e n a t o r i a i D a n i e l I n o u y e , 
Daniel A k a k a ir JAV atstovai 
Neil Aberc rombie ir Pa t sy 
Mink. Taip pa t v isus su t iko ir 
įteikė Lietuvos Pa r l amen tu i 
laišką valstijos gubernator ius 
John Waihee, o Honolulu mies
to burmistras F r a n k Fasi išleido 
oficialią proklamaciją, paskelb
damas Vasar io 16 Havajuos — 
Lietuvos laisvės diena. Havajų 
valstijos S e n a t e ir Atstovų 
rūmuose S t a s y s K a š a u s k a s 
buvo oficialiai p r i s t a ty tas ir 
pagerbtas, o Atstovų rūmuose jo 
atsi lankymo proga buvo priim
ta rezoliucija, i š re iškiant i pa
garbą ir p a r a m ą Lietuvos lais
vės kovai. Depu ta to Kašausko 
čia lankymosi dienomis buvo 
gerai i šnaudota viet inė tele
vizija ir radi jas , per kur iuos 
buvo perduoti su juo ilgesni 
pasikalbėjimai apie Lietuvos 
praeitį ir t uome t inę būklę . 

Rugsėjo mėnesio pradžioje, 
kai jau buvo įvykęs rugpjūčio 
perversmas Maskvoje, Havajų 
lietuviai vėl sus i r inko rudeni
niam pobūviui, kurį pavadino 
„GIVE BUSH A P U S H " baliu
ku, norėdami a tkre ip t i dėmesį, 
jog Amer ika vis delsia Lie
tuvos pripažinimą. Vietinė tele
vizija įvykį pr i s ta tė vakar inėse 
žiniose, paka r todama lietuvių 
rūpesčius ir parodydama pasku
tinių metų įvykius Lietuvoje. 

Per visus me tus Havajų du 
d ienrašč ia i pa sau l i o įvykių 
skyriuose skelbė daug žinių apie 
Baltijos k r a š t u s . Didžiosios 
įtampos m e t u buvo Lie tuvai 
palankių vedamųjų ir laiškų 
skyri"ose a t spausdin t i klubo 
narių laiškai . Buvo du išsames
ni s t r a ip sn i a i apie Hava jų 
lietuvius ir jų veiklą Lietuvos 
labui. E lena Aglinskienė ir 
Povilas Bal t i s skai tė paska i t a s 
ir pravedė pašnekes ius apie 
Lietuvą įvair ioms amerikiečių 
organizacijoms ir kelių gim
nazijų s tuden tams . Žodžiu, per 
metus Lietuvos vardas gerai 
išgarsintas Havajuose. 

E. Aglinskienė metų apžvalgą 
minėjime ba igė , r a g i n d a m a 
narius parašyti padėkos laiškus 
sena tor iams bei kongresme-
n a m s ir t o l i a u p r a š y t i j ų 
dėmesio L i e t u v o s r e i k a l u i . 
Dabar i t in svarbu pabrėž t i 
svetimos kar iuomenės išvedimo 
rūpestį ir prašyt i atstovų, kad 

j ie to reikalautų tarptautiniuose 
forumuose. 

Po metinės apžvalgos susi
r i n k u s i u s pasve ik ino lenkų 
organizacijos „Chopin Society" 
p i rmininkas P a u l Stankiewicz, 
p r imindamas , jog mūsų tėvų 
kraš tų jstorijos giminingos ir 
m e s v i e n i k i t i e m s ga l ime 
padėti . Aglinskienė j a m pa
dėkojo ir pasakė , kad kol kas 
Havajų l ietuviai l ieka lenkams 
skolingi, nes per pereitus metus 
jie visada dalyvavo lietuvių de
monstracijose ir ta ip pat ryškino 
Lietuvos kovą už laisvę įvai
riuose amerikiečių forumuose. 

Po lenkų sveikinimo publikai 
buvo p r i s t a t y t a v i e š n i a iš 
Lietuvos, liaudies dainų atlikėja 
Veronika Povilionienė. J inai 
visus sužavėjo savo nuostabiu 
balsu ir mūsų senų dainų pap
ras tumu ir gražumu. Publika 
leido jai pailsėti t ik tuomet, kai 
sužinojo, jog kovo 6 d. bus viešas 
Veronikos koncer tas Havajų 
universi tete. (Apie šį koncertą 
Kul tū r in iam priede). 

Antroje p r o g r a m o s dalyje 
buvo pokalbis apie kelių klubo 
n a r i ų n e s e n i a i į v y k u s i a s 
keliones į Lietuvą. Kalbėjo dr. 
Audr ius Ag l inskas , Povilas 
Balt is ir dr. Diane Drigot. Dr. 
Aglinskas a iškino apie jo kom
panijos bandymus užmegzti pro
fesionalinius ryšius su Lietuvos 
gydytojais i r l igoninėm. P . 
Balt is pasakojo apie jo pirmą 
kelionę 1989 meta is ir 1991 
metų dalyvavimą Mokslo ir 
Kūrybos simpoziume Vilniuje. 
Dr. Drigot, j a u trečios kartos 
l ietuvaitė , pasakojo, kaip jinai, 
jos tėvai ir sesuo keliavo Lie
tuvon ieškoti „šeimos šaknų". 
Pat i būdama gamtos apsaugos 
mokslininkė, j ina i įdomiai pa
komentavo Lietuvos gamtos da
bart inę būklę . Po pokalbio vyko 
gyvos diskusijos, buvo daug 
klausimų t iek simpoziumo da
lyviams, t iek viešniai iš Lie
tuvos. 

Minėjimui pasibaigus, dar il
gai visi pabuvojo ka r tu , pasi
šnekuč iuodami , apžiūrėdami 
parodą, įsigydami lietuviškų 
juostų ir kilimėlių. Išsiskirs
tėme, t a r d a m i iki pasimatymo 
Veronikos Povilionienės kon
certe kovo 6 dieną. 

Krp. 

Liaudies ir kitokių lietuviškųjų dirbinių paroda Havajuose Lietuvių klubo 
surengtame Vasario 16-tos minėiime. Kalba Elena Aglinskienė. 

Brandi noezijos knyga, kurioje kas
dieniškos buities akimirkos praeina 
amžinybės žingsniais 

Knygą išleido Ateities Literatūros 
Fondas. Ją galima gauti ir „Drau
ge"; kaina 5 do), su persiuntimu — 
6 dol 50 centų; Illinois gyventojai 
prie sumos dar prideda 40 centų 
valstijos mokesčio. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vice
pirmininkui 

RAIMONDUI KUDUKIUI 
tragiškai žuvus judėjimo katastrofoje, gilią 
užuojautą reiškiame jo žmonai GRAŽI
NAI, dukrai ALEKSANDRAI, sūnui 
RAIMONDUI, tėvui PETRUI ir visiems 
artimiesiems Lietuvoje. Visa iševija liūdi 
kartu su Jumis, netekusi savo ilgamečio 
darbuotojo ir Lietuvos laisvės gynėjo. 

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba 

DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. balandžio mėn. 15 d. 

N A U J A S STADIONAS 

Chicagoje balandžio 6 d. įvy
ko iškilmingas pamatų praka
simas naujo stadiono sporti
ninkams. Naujas stadionas bus 
tik skersai gatvės nuo senojo 
Chicagos stadiono. Kainuos 175 
mil. dol., kur ie bus gau t i iš pri

vačių ša l t in ių . P r a k a s i m o 
iškilmėse dalyvavo meras R. 
Daley, gubernatorius Edgar 
Statybos vadovas J . Reinsdorf. 
Stadionas turės 21,500 vietų. 
Numatoma, kad naujasis sta
dionas bus užbaigtas paruošt 
rungtynėms 1994 m. rugp. mėn. 

y rf* 
* 

Lietu* 
. 0? JAV LB Socialinių 

r
0e Reikalų Tarybos Padalinys 

2711 W. 71 St., Chicago, IL 60629 

Tel . 312-476-0664 

„Lietuvos Vaikų Vilties" Motinos Dienos 
vajaus aukos 

_ . , 1991-1992 
(Tęsinys) 
$20.00 — Ona Adomaitienė, Sunny Hills, FL; Teresė Alenskas, 
Lemont, IL; Marija Ališauskienė, Oak Oawn, IL; Antanas Arūnas, 
VVoodhaven, NY; Vanda Bagdonas, Daytona Beach, FL; Roma BaJ-
chunas. Evergreen Park, IL; Antanina Baleišis. Chicago, IL; Cecilija 
Balsys, Redford, Ml; Elena Baltrušaitienė, Bloomfield Hills, Ml; 
Stefanija Baltušis, Kenosha, Wl; Donatas Banaitis, VVoodhaven, NY; 
Edvvard W. Baranauskas, Schenectady, NY; Regina Barauskaitė, 
Meirose Park, IL; P. & J. Beinarauskas, Chicago, IL; Joseph Ber-
not, Union, NJ; Vincent Blazaitis, Baldwin, NY; Juozas Blažys, 
Hotliston, MA; Martinas R. Brakas, Jamaica, NY; Algimantas G. 
Bražėnas, Royal Oak, Ml; S. Brencius, Chicago, IL; Jonas Bukas, 
Gulfport, FL; Norman Burstein, Skokie, IL; L. G. Butikas, Chicago, 
IL; A. V. Čepėnai, Dovvners Grove, IL; A. Čepėnas, Oak Lawn, IL; 
Petronėlė Cicėnas, Sioux City, IA; Gene čyvienė, St. Petersburg 
Beach, FL; Valentina Dailidkienė, Albuquerque, NM; Mrs. L. Dat-
nauskas, Chicago, IL; Elena Druskis, Palos Park, IL; Ona Drūtienė, 
Chicago, IL; A. Galinaitis, Chicago, IL; Mr. Bruno Gediminas, Gar-
den Grove, CA; Grožvyda Giedraitis, Chicago, IL; Mrs. Albina Giz-
zarelli, Barrington, Rl; Rev. Msgr. A. GokJikovskis, Cleveland, OH; 
Mr. and Mrs. Griganavičius, Downers Grove, IL; Mr. and Mrs. P. 
Gudas, VVheaton, IL; Vladas Išganaitis, Chicago, IL; Irena Jakš
tienė, So. Pasadena, FL; Jurgis ir Marija Janickai, Carlsbad, CA; 
Mr. & Mrs. Joseph Janiūnas, Stratford, CT; B. Janušauskas, West 
Hartford, CT; Jonas Janušauskas, Chicago, IL; Mr. & Mrs. Paul J. 
Jocius, Chicago, IL; Juozas Jonaitis, Grand Rapids, Ml; Vytautas 
Jonaitis, Grand Rapids, Ml; Pranas Jonelis, Rockford, IL; Peter & 
Genė Juodikis, Chicago, IL; Vytautas Juodišius, Chicago, IL; Vin-
centina ir Jonas Jurkūnas, Beverly Shores, IN; Antanas Juzelskis 
Dowagiac, Ml; Vytautas Kantrimas, Chicago, IL; Povilas Karosas, 
New Britain, CT; Ronald A. Karpius, Brattleboro, VT; Aleksandra 
Kavaliūnienė, Chicago, IL; Anthony Kelecius, Chicago, IL; Irena ir 
Vladas Kilius, Valley Stream, NY; Stasys Kiršinąs, East Chicago, 
IN; Anastasija Klavs, Chicago, IL; V. Kleiza, Chicago, IL; Anelė 
Kybartienė, Chicago, IL; Teresė ir Algimantas Landsbergis, Upper 
Malboro, MD; J. Lapinas, Rochester, NY; John & Stasė Latvys, 
Chicago, I L; Donna Laureckas, Darien, IL; Antanas ir Stasė Lei-
kai, West Haven, CT; Vladas Lelis, Rochester, NY; S. P. Leveckis, 
Ormond Beach, FL; A. Liutkevičius, Norvvood, MA; Mr. J. V. Lopa-
tauskas, Santa Monica, CA; Marija Macieza, Chicago, IL; Gene Mal-
denas. Chicago, IL; Gailė Mariūnas, Euclid, OH; Žibutė Masaitis, 
Delran, NJ; Romas Masiulionis, Buffalo, NY; Jadvyga Matulaitienė, 
Hillcrest, NY; Vanda Mažeika, Park Ridge, IL; V. Mažeika, Deer-
field Beach, FL; Rev. Alphonse Micka M.I.C., Darien, IL; Ona Mie
želienė, Sun City, AZ; Stasė Miketevičienė, Hometown, IL; Milda 
Mikėnas, Los Angeles, CA; S. Miknaitis, Clarendon Hills, IL; Sigu
tė Mikrut, Lake Bluff, I L; Karolis Milkovaitis, Yorba Linda; CA; Ne
lė Mockūnienė, Yucaipa, CA; Maria Mogenis, Belleville, IL; V. & 
M. Momkai, Chicago, IL; Praurima Murinienė, Meirose Park, IL; Bro
nius Nainys, Lemont, IL; Viktoras Naudžius, Chicago, IL; Izabele 
ir Juozas Naujalis, Cicero, IL; Elena ir Mykolas Naujokaičiai, San 
Diego, CA; Tadas Normantas, Glenwood, IL; Vytas & Danutė Nor
vilas, Chicago, IL; Julius ir Pranė Pakalkai, Beverty Shores, IN; Bro
nius ir Eleonora Paliulioniai, Cicero, IL; Birutė Panką, Chicago, IL; 
A. Pargauskas, Oriand Park, IL; Helena Patackienė, Chicago, IL; 
Mr. V Petravičius, Hartford, CT; Victoria Pikelis, Chicago, IL; Jo
nas Pleirys, Chicago, IL; Ona Pranckeviciūtė, Chicago, IL; R. & D. 
Puodžiūnai, Chicago, IL; Kazys Račiūnas, Beverly Shores, IN; 
Jonas Radas, Livonia, Ml; Anthony J. Radzevich, Amsterdam. NY; 
Aleksandras ir Gene Radžiai, Baltimore, MD; Ona Raštikis, Mei
rose Park, IL; Elena Repšienė, Oak Lawn, IL; Kazimiera Sadaus
kas, Hot Springs, AR; Alphonse J Sarauskas, Nashua, NH; Jonas 
ir Nastė Sema, Chicago, IL; Mrs. Kristina Senulis, Paterson, N.J.; 
Nichotas Senyszyn, Huntington, NY; Ignas Serapinas, Chicago, IL; 
Zina Sinkevičienė, Meirose Park, IL; Julija Smilgienė, Chicago, IL; 
V. A. Smitas, DDS, Albany, NY; Teresė ir Linas šoliūnai, Chicago, 
IL; Pranas Stankus, Hartford, CT; V. J. Statkus, No. Riverside, IL; 
Lidija Strazdas, New Britain, CT; V. švabienė. Chicago, IL; Leonas 
& Gražina Traška, Oak Lavvn. IL; Kęstutis Trimakas, VVestchester, 
IL; Juozas ir Teresė Ūsas, Chicago. IL; K. V., Chicago, IL; Jonas 
Vaičys, Albion, NY; Jonas Valauskas, St. Petersburg Beach, FL; 
Edmundas Vambutas, Garrison, NY; dr. Daina Variakojts, Chicago, 
IL; Stasys Vaškelis, Framingham, MA; Aldona Venk-Venckūnas, 
Santa Monica, CA; Elizabeth Vyšniauskas, San Gabhel, CA; Anta
nas Zailskas, Cicero, IL; Mr. & Mrs. Jerome Zak. Oak Lavvn, IL; 
Joseph Zoruba, Sunny Hills. FL; Aldona Zotovas, Chicago, IL; Pe
ter Zuyus, Maspeth, NY. 

(Bus daugiau) 
„Lietuvos Vaikų Vilties" komitetas ir JAV LB Socialinių Reikalų 

Taryba nuoširdžiai dėkoja visiems už dosnias aukas. 
Visos aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių. 

A.tA. 
BRONIUS BENDORAITIS 

Gyveno South Haven, Ml, anksčiau Chicagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1992 m. balandžio 11 d., sulaukęs 83 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Marijampolėje. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: žmona Bronė, gyv. South Haven, Ml, duktė 

Izolda Klein, gyv. Frankfurt, IL, posūnis Ron Žiūraitis, gyv. 
Blue Jay, CA, aštuoni anūkai, vienas proanūkas; brolis Petras 
Lietuvoje. 

Velionis buvo tėvas a.a. Ričardo. 
Kūnas pašarvotas antradienį, balandžio 14 d. nuo 4 iki 

9 v.v. ir trečiadieni, balandžio 15 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus 
Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 16 d. Iš laido
jimo namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią. Po religinių apeigų 10:30 vai. ryto velionis 
bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. 

» Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, duktė, posūnis, brolis, anūkai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312^76-2345. 

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 SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 merų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

H312M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 6046? 

708^30-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South SOth Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

La ido tuv ių namai Chicagoje ir p r iemiesč iuose . 

Visus l a ido tuv ių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

i 

• • 



6 DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. balandžio mėn. 15 d. 

x Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioje Brighton 
Parke velykinės šv. Mišios bus 
sekmadienį 10 vai. Giedos sol. 
Virgilijus Noreika ir Lietuvos 
Operos nariai, diriguojant ir 
vargonais pritariant muz. Alvy
dui Vasaičiui ir Juozui 
Sodaičiui. Visi kviečiami 
dalyvauti ir prisiminti Velykų 
šventę. Kviečia klebonas kun. 
Antanas Puchenskis. 

x Skautų akademikų re
kolekcijos bus Jaunimo centre 
balandžio 16-17 dienomis 7 vai. 
vakare. Jas sutiko pravesti ses. 
Margarita. 

x Po sėkmingų devynių 
k o n c e r t ų , kuriuos rengė 
Lietuvių fondas, solistė Irena 
Milkevičiūtė, solistas Vaclovas 
Daunoras ir pianistas Robertas 
Bekionis pirmadienį sugrįžo į 
Chicagą. Ypatingo dėmesio 
Lietuvos menininkai sulaukė 
Houston, Texas, kur jie atliko 
du koncertus. Tais koncertais 
gėrėjosi keli tūkstančiai ameri
kiečių. Solistas V. Daunoras ir 
pianistas R. Bekionis balandžio 
14 d., antradienį, išvyko į 
Lietuvą, o solistė Irena 
Milkevičiūtė pasiliko Chicagoje, 
kur ji dainuos Chicagos lietuvių 
operoje. 

x Brighton Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos 
valdyba, Chicago, 111., per val
dybos kasininkę Bronę Rus
teikienę atsiuntė „Draugui" 
100 dol. su laiškučiu: „...valdy
ba paskyrė auką paremti lietu
viškos spaudos darbą. ,Drau
gas' mums yra labai reikalin
gas, atrodo, kad be jo negalė
tume gyventi, kaip žuvis be van
dens, nes nieko nežinotume kas 
.vyksta lietuviškame gyvenime. 
Linkime daug sėkmės Jūsų dar
buose*. Labai dėkojame Jūsų 
vertinimą, mielus linkėjimus ir 
paramą. 

x Omahos LB valdyba, 
Omaha, Nebraska, valdybos 
sekretorė J. Povilaitienė, rašo: 
„Su šiuomi siunčiu Tamstoms 
Omahos LB valdybos čekį. 
mūsų .Draugo" spaudos rei
kalams. Taip pat linkime sėk
mės spaudos darbe". Dėkojame 
už 50 dol. auką ir linkėjimus. 

x Paaukojo po 10 dol. įvai
riomis progomis: Norman Burs-
tein, Peter Ziaukas, E. Vaba-
lienė. VI. Eidutis. Stanley Vi-
linskas, J. Gylienė, Adelė Že
maitis ir Jonė Bružas. Dėko
jame. 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandom pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Cibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo °> iki 7 vai. vak 
Šeštad 9 v r iki 1 vai d 

x Sol. Aldona Stempužie-
nė, kuri pažadėjusi dainuoti 
Verdi operos „Otelio" pasta
tyme Emilijos, Jago žmonos 
partiją, dėl labai svarbių prie
žasčių šios partijos turėjo atsi
sakyti. Ją pakeis jauna solistė 
Laima Jonutytė-Lileikienė, 
neseniai baigusi Lietuvos 
konservatoriją. 

x Š ia i s me ta i s J ė z u i t ų 
koplyčioje vakarais trijų dienų 
rekolekcijas pravedė sesuo 
Margarita. Rekolekcijų medžia
ga buvo gerai išmąstyta ir pri
taikyta klausytojams. * 

x Pra tęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: sol. Margarita ir 
Vaclovas Momkai, Pranas Gru-
muldys, Kazys Vasiliauskas, 
Marija Macevičius, Valeria 
Tumpienė, visi iš Chicago, 111., 
A. R. Graužinis, Elgin, 111., 
Vladas Gilys, Los Angeles, Cal., 
F. P. Baltakis, Burtnsville, Md., 
Albert Vinick, Homond, Ind., St. 
Washkys, St. Petersburg Beach, 
Fla. Dėkojame. 

x Pra tęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: akt. Eglė Vilutis, 
Daytona Beach, Fla., B. Selenis. 
Livonia, Mich., A. Numgaudis, 
Costa Mėsa, Cal., M. Jagutis, 
Daytona Beach Shores, Fla., 
Tadas Jurcys, Palos Hts., 111., A. 
Baltrušaitis, Dovvners Grove, 
111., Gražina M. Karsas Mont-
gomery, Alabama, M. Vaičius, 
Santa Monica, Cal. Dėkojame. 

x Pra tęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: dr. T. Quinn, 
Orland Park, 111., Zigmas 
Jakimčius, Ann Arbor, Mich., 
Walter VVaskelis, St. Pe
tersburg, Fla., Vincas Viltrakis, 
Chester, Pa., M. Kleinaitis, St. 
Petersburg, Fla., Juozas Kaz
lauskas, VVaterbury, Conn., 
Kazimieras Jakštas, Lemont, 
111. Dėkojame. 

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

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Pra tęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: Norman Burstein, 
Skokie, 111., Laima Repeika, 
Lombard, 111., O. Kremeris, La 
Grange Park, 111., Domas 
Misiulis, Locport. 111., Adelaida 
Strijauskas, St. Petersburg, 
Fla., Anthony Vaivada. 
McLean, Va., Leonas Kazėnas, 
Willowick, Ohio, K. J. Nakas, 
Buchanan, Mich., Emil ia 
Čekas. East, Chicago, Ind., 
Dėkojame. 

x Hot Springs Lietuvių mo
terų seklyčia, Arkanso, supras
damos lietuviškos spaudos 
sunkumus atsiuntė 20 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Pra tęsė prenumeratą su 
15 dol. auka: Antanas Laba
nauskas. Antanas Osteika, V. 
Germanas, Danutė Mikoliūnas, 
S. Bačkaitis. Dėkojame. 

x „Otelio" operos vieninte
lis spektaklis įvyksta balan
džio 26 d., 3 vai. p.p. daly
vaujant 17-kai menininkų iš 
Lietuvos. Bilietai gaunami 
Vaznelių prekyboje, 2501 W. 
71 st St., Chicago, IL 60629. 
Parduotuvė kasdien atidaryta 
nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų, o trečiadieniais — visai 
neat idaroma. Prekybos tele
fonas: 312-471-1424. Paskam 
binus, galima sužinoti visas 
informacijas. Operos valdyba 
kviečia lietuvius iš visur su savo 
draugais amerikiečiais dalyvau
ti šiame spektaklyje. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Dėmesio Floridos gyven
tojams! Kviečiame keliauti i 
Lietuvą. Išvykstam birželio 4 d. 
sugrįžtam liepos 4 d. Pilna bilie
to kaina $1,165.00. Kreiptis į 
G.T. I n t e r n a t i o n a l (708) 
430-7272. 

(sk) 

x Lietuvos 
po8 Brightor 
kimas bus 1 
pirmadienį, 
dėjimo parap 
rinkimo prad 
vak. Russ Po 
juostą apie 
rodymus Liet 
Visi kviečian 

x A.a. mai 
nės atmini 
šeima, Cicen 
paaukojo 45 d 

x Kazys C 
Pa., „Draug 
meratorius, i 
pratęsė prem 
dol. auką ir k 
dines kortele 
prierašu: „F 
dinių atviru 
mano visi di 
jau yra iškeli 
irgi einu 91-: 
šiems už 1 
Linkiu sveik 
Dėkojame už 
laukti šimtii 

x James 
prenumerata 
korteles, kai 
dol. auką; B. 
tis Rūbas, B 
Patlabaitė, ! 
Stasys Micki 
Stasė Tauc 
Gailė Janus 

x Cicero 
vininkų k! 
žinodami Ii 
sunkumus i 
sekretorių . 
„Draugui" 5 
dus ačiū už \ 
žodžio. 

x Dr.Nicl 
mell, Crysta 
Chicagoje ii 
„Drauge". I 
dol. auką 
dėkojame. 

x Po 20 
kalėdines k< 
Stasė Kaluzi 
Kanada, J' 
Lawn, 111., 
Kenosha, V 
Joseph Gleb 
Patricia E 
Mich., Jose j 
111., Stanley 
burg Beai 
tariame nu 

x Gražir 
siuntė 100( 
nių Šokių 
mo komisijž 
tės garbės 
kimo komis 
ja poniai Li 
ką ir kvieči; 
atsiuntė sa' 
ti. 

x Iki ba 
bu suspėt 
taxes —už 
TA IMPO 
ir anksči? 
Jūsų siunti 
nius gali 
Taipogi, 
persiunčia 
Jūsų gimi 
už pigią k 
bilietus gi 
vos atskri 
rius metu: 
tekainuojj 
LANTA I 
2719 West 
IL 60629. 

x Stato 
niurnai L 
nuo Len 
kreipkite 
nis-Kredy 
Real Est« 
arba 815-

. 

B Vyčių 36 kuo-
n Parke susirin-
balandžio 20 d., 

Nekalto Prasi-
pijos salėje. Susi-
ižia bus 7:30 vai. 
ontali rodys video 

religinius pasi-
tuvoje ir Rusijoje, 
ni dalyvauti. 
mytės Šarauskie- * 
imui Laniauskų 
*o, 111., „Draugui" 
iol. Nuoširdus ačiū. 

Gasiūnas iš York, 
50" garbės prenu-
nuoširdus rėmėjas, 
iumeratą, pridėjo 20 
kitą 20 dol. už kalė-
es ir kalendorių su 
Prašau man kalė-
učių nesiųsti, nes 
Iraugai ir artimieji 
iavę į Amžinybę. Aš 
-sius. Ačiū jums vi-
lietuvišką darbą, 
katos ir ištvermės", 
ž viską. Linkime su-
inę. 

B. Wbite, pratęsė 
:ą, o už kalėdines 
įlendorių, pridėjo 15 
. Petrauskas, Ramu-
5. Misevičius, Stasė 
Salomėja Nyerges, 

IUS, Vytautas Valys, 
cytė, S. Jazbutis, 
šonis. Dėkojame. 

> Lietuvių namų sa-
:lubas, Cicero 111., 
ietuviškos spaudos 
išeivijoje per klubo 
Joną Kuprį įteikė 

50 dol. auką. Nuošir-
vertinimą lietuviško 

molas ir Karen Ge-
al Lake, 111., lankėsi 
ir ta proga sustojo 
Išvykdami įteikė 50 
„Draugui". Labai 

) dol. atsiuntė už 
lorteles, kalendorių: 
za, Mississauga, Ont. 
John Rejeris, Oak 
.. Alfonsas Jaras, 
Wisc., Po 15 dol. -
bus, Cleveland, Ohio, 
Bandža, Carleton, 
:ph Brizgys, Chicago, 
t Vashkys, St. Peters-
ich Fla. Visiems 
aoširdų ačiū. 

na Liautaud (IL) at-
)0 dolerių IX Tauti-
( Šventės lėšų telki-
įai ir tapo Šokių šven-
mecenate. Lėšų tel-

sija nuoširdžiai dėko-
.įautaud už didelę au-
ia visus, kurie dar ne-
ivo aukos, tai padary-

(sk) 

alandžio 15 d. svar-
ti užpildyti Income 
žsukite pas ATLAN-
)RT EXPORT! Kaip 
įau, Atlanta laukia 
tinių į Lietuvą. Siunti-
ima atsiųsti UPS. 
neilgai t runkant , 

ami pinigai doleriais, 
inėms Lietuvoje. Čia 
sainą galima nupirkti 
iminaičiams iš Lietu-
isti į Chicago: viene-
įs galiojantis bilietas 
ja 824 dolerius. AT-
IMPORT EXPORT, 
>t 71st Street, Chicago 

Tel. (312) 434-2121. 
(sk) 

omi nauji kondomi-
x)ckport, IL (15 min. 
monto). Susidomėję 
;ės į Jūrą Gail
ys, Century 21 Prime 
Ate, tel. 708-301-0880 
1-838-2447. 

(sk) 

AS ROOFING 
krvydas K lai a 

ama Ir taisoma 
j rūalų stogus 
. 708-257 0647 
mblntl po 6 v.v. 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 
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Žemaičių koplytstulpis iš Plungės. 
Piešė Mikalojus 

Konstantinas Čiurlionis 
1909 metais 

ANTANUKAS IR 
PLAKTUKAS 

Kala, pokši jo plaktukas, 
Vinis kala Antanukas. 
Vis į pirštą, ne į lentą, 
Jo plaktukas kreivai krenta. 

Numuštas pirštukas skauda, 
Tas plaktukas daro skriaudą. 
Ai, mamyt, užrišk pirštuką, 
Atiduodu aš plaktuką. 

Nebekalsiu aš vinių, 
Paskaityti jau einu: 
Apie Lietuvą tėvynę, 
Tą, kur broliai narsiai gynė. 

Nerimą Narutė 
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ČIA NE MANO DALYKAS r. 

(Mintys Gavėniai) 
Kartą vienas pamokslininkas 

sakė pamokslus viename Ame
rikos mieste. Klausytojų tarpe 
jis pastebėjo ir jauną, pažįs
tamą advokatą. Pasibaigus 
pamokslui, kunigas priėjo prie 
jo ir taip prabilo: 

— Ar jūs esate krikščionis? 
— Taip, aš save laikau krikš

čionimi, — atsiliepė advokatas. 
— Ar Jūs stengiatės ir kitus 

prie Kristaus pritraukti? — vėl 
paklausė kunigas. 

— Ne, čia ne mano, o Jūsų, 
kunigų, dalykas Mano pašau
kimas yra praktikuoti teisę, o 
jūsų — apaštalauti. 

Kunigas atvertė Apaštalų 
Darbų, vienos Švento Rašto 
dalies aštuntą skyrių ir paprašė 
advokatą paskaityti . Jis 
paskaitė mintį: 

— Tie, kurie buvo išblaškyti 
svetur, ėjo visur, skelbdami 
Žodį. — 

— Bet tai buvr, apaštalai, — 
tuojau tarė advoteatas, pakėlęs 
galvą. 

— Skaityk 'oliau, prašė 
kunigas. 

Advokatas skaitė: 
— Tie, kurie buvo išblaškyti 

svetur, išskyrus apaštalus. 
Dabar advokatas nebeturėjo 

ką besakyti. 
Taip, ne vien apaštalų, ne 

vien kunigų darbas yra traukti 
žmones prie Du-vo. Visų krikš
čionių pareiga eiti išganymo 
keliu ir kiek galima vesti juo 
kitus. Daug yra šiandien klai
džiojančių tampiais takeliais. 
Paklausykim ir lietuviškos pa
tarlės, kuri sako: „Nemesk 
kelio dėl takeho". 

i 

J 

' 

^ 
ZVAIG: 

Įsteigtas Lietuviu 
806 W. a5th Ptece, Chicago, IL 60829 

M I K A L O J U S 
KONSTANTINAS 

ČIURLIONIS 

an labai patinka Čiurlionio 
i n i a i . Jo kū ryba t u r i 
laptingą reikšmę, kurią 
ivienas, kuris stebi, įvertina 
ai savo fantaziją. Čiurlionio 
inktos spalvos švelnios, 
žios ir reikšmingos. Čiur-
rio menas pilnas simbolių. 
1 kurie simboliai iššaukia vi-
ių jausmų. Man irgi patinka 
irlionio tematika, kuri yra 
ata ir Dievo galingumas, 
mai Čiurlionio kūr inia i 
iša Dievą su gamta, pvz. 
įsaulio sutvėrimas", „Tva-
1". Čiurlionis naudojo savo 
zduotę tapydamas. Savo 
iniuose stengėsi parodyti tų 
kų pasaulio gerumus ir blo-
>es. Žiūrėdama į Čiurlionio 
•ybą, suprantu, kodėl jis toks 
'sus dailininkas. 

D iana Gulbinai tė 
Vinco Krėvės mokykla, 

8-tas sk. Philadelphia. 

VISKAS REDAKTORIUI 

lano vardas Saulė. Man 13 
tų. Ūgis 1,64 cm. mėgstu 
iziką ir ka tes . Mokausi 
į\ų, vokiečių ir rusų kalbas, 
igstu keliauti. Norėčiau susi-
inėti su vaikais užsienyje, su 
sų šalies vaikais ir su kitų 
ių vaikais. Aš žinau, kad pas 
i yra „vaikų" skyrius, todėl 
riu, kad mano laiškas būtų 
ne išspausdintas. Jei pas jus 
j nebeegzis tuoja vaikų 
yrius, tai prašau persiųsti 
mo laišką kitai vaikų laik-
ščio ar žurnalo redakcijai, 
iri turėtų vaikų adresų iš viso 
šaulio. 
Iš anksto labai dėkoju. 

Saulė Dirvelytė 

Red- Saulės adresas yra pas 
ane, kas su ją norėtų susira-
nėti, parašykite man. 
Aš tokių laiškų ir panašių 
lunu daug, kur ie norėtų 
įsirašinėti su užsienio vaikais, 
igu aš juos visus spausdinčiau, 
^beturėčiau vietos „T.Ž" nė 
m kūrybai. Visa „T.Ž." būtų 
ien adresai. Aš noriu, kad 
T.Ž." būtų ne adresų skyrius, 
st jaunųjų kūrėjų skyrius, 
usirašinėjimą stipriai remiu ir 
ageidauju, kad kiekvienos 
etuvių šeimos vaikučiai su
rašinėtų su Lietuvos vaikais, 
rauda jums ir jiems. Sustiprin-
jmėte jų dvasią sunkiose va-
mdose, kai Lietuvą dar valdo 
usų armija. Sustiprintumėt 
avo geografines ir istorines 
inias, praturtintumėte savo 
odyną ir lietuvių k. rašybą, 
'asikeistumėte Lietuvos ir 
Amerikos krašto nuotraukomis, 
iteratūra Nuvykę į Lietuvą, 
urėtumėte naujų draugų. Dar 
laug daug kitų naudingų 
lalykų sužinotumėte. Adresų 
jalite gauti iš manęs ir iš kitų, 
ik kad būtų noro truputį 
ititrūkti nuo TV ir pašvęsti va-
andėlę laiko savo bendra
amžiams tautiečiams. Mūsų 
ledaug, tik ryšius palaikydami 
stiprinsime tarpusavio vienybę. 

Paprastai žmonės pirmą Vely
kų dieną į svečius nevaikščioja. 
Jei kas tą dieną nueina kur nors 
į vaišes, tai tam duoda kailinius 
valyti nuo parazitų. (Kvėdarna, 
Viduklė). 

Verbų dieną, kai pareina iš 
bažnyčios, tai muša vaikus, kad 
geriau augtų. 

(Liškiava) 

IŠSTOVYKl 
GYVENTM 

Vytas Žemaitaitis 
niolikos metų studer 
ta Clara universitet< 
paklausėme, ką j 
daryti laisvalaikia 
atsakė: „Dažniausiai 
Jis beveik viską mėg 
bet labiausiai jar 
lietuviški ir itališ 
Vytas atvažiavo i 
todėl, kad jis kiekvi 
mėgsta praleisti lail 
je. Jis norėjo būti per 
vadovu, bet susirgo 
tos pareigos atlikti 
būti geru pavyzdži 
Stovykloje jam reii 
kartų gulėti amb 
Nepatiko, kai stovy 
erzino, kad jis kreiv 
ja. Visi parsiveža nj 
los įspūdžių... Jis \r 
mena tą vakarą, kai 
audra, kai reikėje 
mergaites, kurios 
buvo užgesus elekti 
vandens. Jam dar 
labai keistai, bet \ 
praėjo. 

Iki pasimatymo 
vasarą, Vytai! 

GALVOSŪKIS 

Sujungę taškus 
daugiau smulkm< 
piešinį. Keliais s 
rašykite šio piešin 

GALVOSŪKIS 
(Žiūrėkite 5 pi 

Suraskite ir apil 
šias figūras. (5 te 

GALVOSŪKI 

(Žiūrėkite p 

Čia nupieštas 
būti kiaušinis, 
nulis. Jūs padar 

t 

ZDUTE 
į Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

LOS 
O 

yra aštuo-
įtas iš San-
). Kai Vyto 
is mėgsta 
is, tai jis 
miegoti..." 

sta valgyti, 
n patinka 
ki valgiai. 
Į stovyklą 
eną vasarą 
iąDainavo-
įkto būrelio 
ir negalėjo 
. Jis norėjo 
u vaikams. 
kejo keletą 
>ulatorijoje. 
klautojai jį 
ai vaikščio-
įmo stovyk-
is dar prisi-
buvo didelė 

• prižiūrėti 
bijojo, kai 

•a ir nebuvo 
igus atrodė 
iškas gerai 

ateinančią 

, sužinosite 
mų apie šį 
akiniais ap-
io įvykį. 

(5 taškai) 

I NR. 132 
ešinėlius) 

arėžkite pana-
iškai). 

S NR. 133 

iešinėlį) 

daugiau. Pridėkite rankas, ko
jas, kepurę papuoštą gražiomis 
gėlėmis, akis ir besišypsančią 
burną. Tą darbą atl ikę — 
nuspalvokite. Už tai gausite 5 
taškus. 

GALVOS4KIS NR. 134 

Iš žodžio APTRAUKALAS 
raidžių padarykite kiek galima 
daugiau naujų žodžių, kurie 
vartojami šnekamojoje kalboje. 
Negal ima pridėti daugiau 
raidžių ar ženklų. Tas žodis 
reiškia medžiagą, kuria kas 
nors aptraukiama, apmušama, 
apsiuvama, pvz. apsiuvamas 
kailinių viršus gražia medžiaga. 
Iki 10 naujų žodžių — 5 taškai, 
daugiau negu 10 žodžių — 10 
taškų. 

GALVOSŪKIS NR. 135 

Žemiau parašyta penki gėlių 
pavadinimai angliškai. Tačiau 
ir angliškai kalbantis paskaitęs, 
nesupras apie kokias čia gėles 
kalbama, mat yra sumaišytos 
ra idės . Pirmiausia reikės 
ats tatyt i raidžių tvarką ir 
parašyti tikrus gėlių pavadi
nimus. Be to, reikės parašyti, 
ka ip tos gėlės l ie tuviškai 
vadinasi. Jei ir nepasiseks su
rasti visų pavadinimų, vis tiek 
gausite 5 taškus už pastangas 
surasti. Gėlės: 1. Hailad, 2. 
Sayid, 3. Shytarfio, 4. Daniegra, 
5. Hatheer. 

GALVOSŪKIO NR. 111 
ATSAKYMAS 

Genovaitės Raguotienės su
rinktomis žinimis, žodžio „kny
ga" kilmė iki šiol nėra visiškai 
aiški. Vieni mokslininkai šį žodį 
lygina su graikų „gnoceo" 
(pažįstu), su lotynų k. žodžiu 
„gnosco" (žinau), kiti — su gotų 
žodžiu „kunnan" (žinoti) ar 
„kunna" (žinia), treti — su me
džiaga, ant kurios buvo rašomos 
knygos. 

„Knygos" pradžios ieškoma 
Rytų tautų kalbose, ir tas žodis 
kildinamas iš kinų „kuen" 
(ritinys? asirų „kunukku" 
(antspaudas) ir panašiai. 

Į tautų kalbas žodis „knyga" 
atkeliavo įvairiai. Manoma, kad 
„kniga" į rusus atėjęs iš kinų 
per turkus ir mongolus. Kiti tą 
žodį išveda ir gotų žodžių („kun
nan" ir „kunna"). 

Tačiau įdomu, įvairios kalbų 
grupės „knygą" vadina pana
šiai. Angliškai knyga — „book", 
vokiškai — „Buch", švediškai 
„bok" (buk), olandiškai „boek" 
(buk), norvegiškai — „bok" 
(buk). Tos tautos panašiai 
vadina ir buko medį. Pasirodo, 
kad tų tautų proseneliai knygas 
rašė buko medžio lentelėse. 

Kitų kalbų grupėse žodis 
„knyga" vėl panašus. Italai ir 
ispanai ją vadina „libro", pran
cūzai — „livre" Givr), portugalai 
— „livro". Šiose kalbose tuo 
pačiu ar panašiu žodžiu vadina
ma ir sudžiūvusi medžio žievė-
luobas. 

Žodį „knyga" visai taip, kaip 
mes, lietuviai, vadina ir kitos, 
ypač slavų tautos — rusai, bal
tarusiai, serbai, chorvatai, bul
garai. Labai panašiai skamba 
tas žodis ukrainiečių, čekų, 
slovakų, lenkų kalbomis. Lietu
viai šį žodį tikriausiai pasisko
lino iš baltarusių. 

GALVOSŪKIO NR. 114 
ATSAKYMAS 

ovalas. Gali 
raidė o arba 
ykite ką nors 

Šuo, lempa, obuolys, 
rankinukas, pelė, inkaras, an
tis, pelėda, žiedas. 


