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Vytautas Landsbergis 
Prancūzijoje 

Antradienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Balandžio 21d. (Elta) 

— Šiandien V. Landsbergis 
išvyko trijų dienų vizitui į 
Prancūziją. Tą pačią dieną jis 
susitiks su Prancūzijos biudžeto 
ministru Mišeliu Šarasu, su 
kultūros ministru Žaku Langu. 
Balandžio 22 d. V. Landsbergis 
dalyvaus Sorbonos universitete 
rengiamoje konferencijoje 
„Kurlink eina Rytai?", po to 
susitiks su Prancūzijos prezi
dentu Francois Mitterrand, su 
užsienio reikalų ministru Rolan
du Diuma, su Prancūzijos Tauti
nės Asamblėjos pirmininku 
Francois Emanueliu. Balandžio 
23 d. numatytas susitikimas su 
Paryžiaus meru Žaku Širaku. I 
Lietuvą V. Landsbergis grįš 
balandžio 23 d. 

Dž. Soroso viešnagė 
Lietuvoje 

Lietuvoje su trijų dienų vizitu 
lankėsi vienas žymiausių JAV 
finansininkų, žinomas filantro
pas Džordžas Sorosas. Per savo 
fondus svečias yra daug prisi
dėjęs prie totalitarinės sistemos 
buvusioje komunistinėje Rytų 
Europoje demontavimo. Lietu
voje Dž. Soroso fondas įsteigtas 
1990 metais. Jam Dž. Sorosas 
1991 metais skyrė 300 tūkstan
čių JAV dolerių, o šiais metais 
— 1 milijoną. 

Svečią iš JAV priėmė Vytau
tas Landsbergis. Dž. Sorosas 
susitiko su Lietuvoje įsteigto 
savo fondo valdybos nariais. 

Trumpas JAV delegacijos 
vizitas 

Balandžio 17 d. į Vilnių at
vyko JAV senatorius, aktyvus 
Lietuvos rėmėjas senate, Bilis 
Bredlis su žmona, taip pat 
senatorius Robertas Keris, 
kongresmenas Džimis Lichas, 
senato komiteto narys Džonas 
Destas bei juos lydintys as
menys. 

Duodamas interviu senatorius 
Bilis Bredlis žurnalistams pa
sakė: „Atvykome plačiau susi
pažinti su jūsų vykdoma eko
nomine reforma, tartis, kaip 
Lietuva greičiau galėtų integ
ruotis į Vakarų Europą. Mus 
taip pat labai domina Rusijos 
kariuomenės išvedimas iš jūsų 
valstybės". 

Deja, Amerikos delegacijos 
vizitas, beveik neprasidėjęs, 
netikėtai nutrūko. Amerikiečių 
delegacijos mašina Vilniuje 
susidūrė su taksi. Trys ameri
kiečiai nesunkai sužeisti. 
Delegacija išvyko į Frankfurtą 
prie Maino medicininiam patik
rinimui. 

Verslo gudrybių mokys 
J A V savanoriai 

Panevėžyje lankėsi JAV 
„Taikos korpuso" smulkių 
įmonių plėtimo Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje asociacijos 
direktorė ponia Džimi Vilkins. 
JAV užmezgus diplomatinius 
santykius su Lietuva, „Taikos 
korpuso" savanoriams atsirado 
galimybė atvykti į Baltijos šalis 
ir čia teikti konkrečią pagalbą. 
„Taikos korpusas" sudarė 
smulkaus verslo ir anglų kalbos 
mokymo programą. Koordinaci
nis centras įsikurs Rygoje. 
Spalio mėnesį Lietuva sulauks 
pirmųjų savanorių. Mokyti 
anglų kalbos atvyks 12, o 
smulkaus verslo — 8 žmonės. 
Prieš kelionę savanoriai du 
mėnesius mokysis lietuvių 
kalbos. 

J tarptaut ini festivalį 
Į Vokietiją išvažiavo Birutės 

Letukaitės vadovaujamas mo
dernaus šokio teatras „Aura" iš 
Kauno. Jis pakviestas dalyvauti 
III Europos jaunimo festivalyje, 
kuris antrąją Velykų dieną bu
vo atidarytas Duisburgo mieste. 

„Aura" festivalyje parodys 
modernaus šokio gerbėjų pa
mėgtą spektaklį „Migrations". 
Jį pastatė teatro bičiulis, niujor
kietis kompozitorius Mečislovas 
Litvinskis. 

Velykinės dovanos 
Dvidešimt tonų velykinių 

dovanų — konservuotų vaisių 
tyrelių ir sulčių, skirtų Lietuvos 
našlaičiams, į Klaipėdos 
uostamiestį iš JAV atgabeno 
bostoniečiai — „Lietuvos vaikų 
globos" korporacijos atstovai. 
Šalpos siunta padalinta 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus 
kūdikių namams. 

„Mažoji Lietuva" 
Tautinėje M. Mažvydo biblio

tekoje atidaryta paroda „Mažoji 
Lietuva — kraštas ir žmonės". 
Šio krašto istoriją iki 1923 
metų, kai Klaipėda ir jos apylin
kės sugrįžo Lietuvai, primena 
parodos nuotraukos, dokumen
tai, literatūra. 

„Argi mūsų širdys..." 
Vilniuje, Dailės parodų 

rūmuose atidaryta Velykinė 
dailės paroda „Argi mūsų širdys 
nebuvo užsidegusios?" 
Ekspozicijoje — kūriniai iš 
Lietuvos muziejų ir privačių 
kolekcijų: vaizduojamosios ir 
taikomosios dailės darbai, kurių 
autoriai žinomi Lietuvos daili
ninkai ir tautodailininkai. 
Nuotraukos iš Vatikano supa
žindins su moderniuoju 
religiniu menu. Fotografijose — 
žymių pasaulio dailininkų 
kūriniai, bažnyčių, koplyčių 
vaizdai. — (L.K.) 

Vytauto Landsbergio 
pareiškimas dėl 

pilietybės atstatymo 
Vilnius. Balandžio 6 d.— 

Gautas iš AT šis pareiškimas: 
„Mieli Tautiečiai, ateina žinių, 
kad Jus ligi šiol tebejaudina 
neaiškumai, nesusipratimai ir 
nuoskaudos dėl mūsų naujojo ir 
po to dar pataisyto Lietuvos 
pilietybės įstatymo. Noriu pasa
kyti, kad pagal paskutinę šio 
įstatymo raidę Jums, kurie 
buvote Lietuvos Respublikos 
piliečiai iki 1940 m. birželio 15 
d., reikia tiktai turėti dabartinį 
Lietuvos Respublikos pilietybę 
patvirtinantį dokumentą, tai 
yra gauti mūsų ambasadose, 
konsulatuose arba Vidaus 
reikalų ministerijoje Lietu
vos Respublikos piliečio 
pažymėjimą arba naują 
Lietuvos Respublikos piliečio 
pasą. Daugiau ką paaiškinti 
paprašiau mano juridinį 
patarėją Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiojoje Taryboje". 

Pasirašė Lietuvos Respub
likos Aukščiausios Tarybos pir
mininkas Vytautas Landsber
gis. 

Afganistano laisvės kovotojų konvojai, kuriems vadovauja Ahmad Shah Massoud, pasiruošia 
palikti Peshawarą, savo 14 metų partizaninio gyvenimo būstinę, ir grįžti į Afganistaną. Vėliau 
jie apsupo savo sostinę Kabulą ir privertė pasitraukti komunistinę valdžią. 

Konstitucijos projektas mažina 
Jelcino teises 

Šalininkai reikalauja neribotų teisių 

— Lenki jos prez. Lech 
Walesa pareikalavo, kad Parla
mentas suteiktų metams 
specialias teises valdyti 
ekonominį sektorių dekretais. 

Maskva. Balandžio 21 d. — 
AP žinių agentūra pranešė, jog 
Rusijos įstatymų leidėjai patvir
tino naują konstituciją, kuri 
sumažins prezidento Jelcino tei
ses ir todėl galėtų būti tai, kad 
Rusijos prezidentas norėtų 
pravesti tautoje referendumą 
dėl savo teisių vyriausybės 
funkcijose. 

Tačiau šis Liaudies deputatų 
nutarimas tebus t ik mažas 
akibrokštis prez. Jelcinui, kuris 
tur i galią skelbti dekretus 
ekonominiais klausimais ir 
nominuoti savo kab ine tu i 
ministrus. Bet Jelcinas dar turi 
laiko siūlyti pake i t imus 
Konstitucijos straipsniuose ar
ba skelbti referendumą prieš 
balsuojant dokumentą sekan
čioje Kongreso sesijoje, kuri 
bus rudenį. Pats Je lc inas 
šituose deputatų debatuose 
nedalyvavo. Jo asistentai viešai 
ginčijosi 1,046 deputatų tarpe. 
Jelcino šalininkai daug vargo, 
norėdami pakeisti komunistinės 
eros konstituciją, kad sudarytų 
naują ir stiprią vykdomąją 
vyriausybę, kurią jie vadino 
„prezidentinės respublikos" 
pavadinimu. 

Nepriėmė Jelcino projekto 
Opozicijos šalininkai, kurių 

tarpe yra visi aršieji komu
nistai, pasisakė už „parla
mentinę respubliką", kurioje 
prezidento teisės būtų „ap
karpytos", bet Rusijos Par
lamentas turėtų net ir veto 
teisę. Pravestuose balsavimuose 
Kongreso nariai 664 balsais 
prieš 139 pasisakė už „bendrąjį 
konceptą", kurį sudaro 70 
puslapių konstituciniai parag
rafai. 

Rusijos prezidentas Boris Jel
cinas norėjo, kad būtų Konsti
tucija pagrįsta Jung t in ių 
Amerikos valstijų sistemos 
pavyzdžiu, o jos teks tas 
paruoštas Sergejaus Šachrai, 
kuris yra jo teisinis patarėjas. 
Tačiau Rusijos Parlamentas 
nubalsavo nesvarstyti Šachra-
jaus projekto. 

Pagal jau priimtą dokumentą. 
Aukščiausioji Taryba privalo 
tvirtinti prezidento nominuotą 
ministrų kabinetą ir ypač 

ministrą pirmininką. Priimtasis 
dokumentas taip pat suteikia 
teisę apspręsti valstybės 
biudžetą, mokesčius ir krašto 
finansinę hai bankinę sistemą. 

Vyriausioji taryba yra 
renkama Kongreso narių iš 250 
narių. Jie turėtų apspręsti 
minėtus prezidento pasiūlymus. 

Jelcino šalininkų 
reikalavimai 

Bet Jelcino šalininkai,kurie 
yra nepatenkinti dėl politinių ir 
ekonominių reformų nelankstu
mo, reikalavo referendumo, kad 
Jelcinui būtų suteiktos labai 
plačios teisės ir kad jis galėtų 
„paleisti Parlamentą". Šiam 
reikalui buvo suorganizuotas 
masinis mitingas ir stipriai 
pasisakyta prieš senuosius ko
munistus. Kun. Gleb Jakunin, 
radikaliųjų deputatų Kongrese 
atstovas, reikalavo, kad balsuoto
jai turi patys pasisakyti: „Ar jūs 
pasitikite prezidentu Jelcinu, ar 
jūs sutinkate duoti jam išimtiną 
galią, įskaitant ir Kongreso 
deputatų darbų suspendavimą 
ir net legislatūrą vieneriems 
metams:' Daugelis- kalbėtojų 
reikalavo pašalinti buvusius 
komunistų partijoje narius ir 
nepasitraukusius iš delegatų, 
kurie nei prieš nei po perversmo 
Maskvoje nepasitraukė. Jie 
reikalavo izoliuoti tuos politi
kierius kurie kritikuoja Jelcino 
politiką. 

Sužeistas JAV 
senatorius 

Vilnius. Balandžio 19 d. — 
RFE/RL pranešė, jog į Vilnių 
sekmadienį atvyko JAV senato
rius Robert Kerrey, kaip JAV 
Informacijos komiteto delegaci
jos dalis, kurioje dalyvavo ir 
senatorius Bill Bradley. Kai va
žiavo iš Vilniaus aerouosto, tai 
jų automobilis susidūrė su 
taksiu. Buvo sužeista sen. Ker
rey kairioji koja ir jis tuoj buvo 
išskraidintas į JAV karinę 
ligoninę Vokietijoje, kur jam 
buvo suteikta medicininė 
pagalba. Senatorius į Vilnių 
nebegrįžo, bet išskrido į savo 
namus Nebraskoje. 

Afganistane vyksta 
svarbūs pasitarimai 

Washingtonas ragina išvengti 
smurto veiksnių 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Izraelio prezidentas rengia 
valstybinius pietus buvusiam 
Sovietų prezidentui Michailui 
Gorbačiovui, kuris ten lankysis 
birželio mėnesį, kai jam Bar-
Ilan universitetas suteiks 
garbės daktaro laipsnį, praneša 
„Sentinel" laikraštis Chicagoje. 
Gorbačiovas ten bus birželio 14 
dieną. 

— Maskvoje praėjusį sekma
dienį įvyko didelės demonstra
cijos, kur tūkstančiai nešė trijų 

' spalvų rusų vėliavas ir skan
davo „Jelcin! Rusija! Laisvė!" 
Minia prie Kremliaus sienų pa
smerkė savo parlamentarų 
nutarimą apriboti prezidento 
Jelcino teises. Policija 
metaliniais barjerais atskyrė 
kelis tūkstančius komunistų 
demonstrantų, kurie turėjo ir 
savo eiseną. 

— Peru valstybės kons
titucinė krizė pagilėjo, kai 
viceprezidentas Maximo San 
Roman apkaltino patį prezi
dentą Alberto Fujimori 
diktatoriumi esant. Viceprez. 
Roman jau praėjusią savaitę pa
smerkė prezidentą už Parla
mento išvaikymą ir pavadino 
tai „a coup d'etat". Po to pre
zidento įstaiga pranešė, jog prez. 
Fujimori kalbės per televiziją 
šiuo reikalu. 

— Londone buvęs Libijos 
oficialus pareigūnas yra pa
sirengęs liudyti prieš du Libijos 
vyrus, kurie kal t inami 
subombardavę Pan Am lėktuvą, 
rašo „Independent" laikraštis. 
Jis manąs, jog tas lėktuvo 
susprogdinimas buvo suderintas 
su palestiniečių teroristais Siri
joje, kuriuos galėjo finansuoti 
Iranas. 

— Jeruzalėje tūkstančiai 
piligrimų lankė bažnyčias seno
joje miesto dalyje Velykų 
sekmadienį, giedodami giesmes. 
Šiemet būta daug ramiau ir 
šventiškiau, ir daugiau žmonių, 
negu dar prieš 3 metus, kai 
vyko nuolatinės kovos tarp 
izraelitų ir palestiniečių. 

— Jemene ginkluotas vyras 
įėjęs j Saudi Arabijos ambasadą 
grasino susprogdinsiąs rūmus, 
jei ambasadorius nesumokės 
jam milijono dolerių. Saugumo 
žmonės sugebėjo išgelbėti amba
sadorių ir suėmė teroristą. 

Kabu las . Balandžio 20 d. — 
Afganų laisvės kovotojai 
sekmadienį paėmė dar daugiau 
teritorijos ir bandė išvengti 
didesnių susirėmimų su kariuo
menės daliniais, kurie dar kont
roliuoja kai kurias sritis. 

AP žinių agentūra pranešė, 
jog buvęs Afganistano viceprezi
dentas, ne komunistas Abdul 
Rahim Hatif perėmė pašalintojo 
prezidento Najibulah pareigas, 
kad būtų išlaikyta tvarka, 
tačiau vyriausybės galia yra 
nepaprastai sumažėjusi. Hatif 
niekada nebuvo Komunistų par
tijos nariu ir išliko nesusirišęs 
tampriais ryšiais su buvusiuo
ju prezidentu Najibullah. Dip
lomatiniai šaltiniai sako Jog yra 
t ikima, kad jo par inkimas 
prezidento pareigoms paruoš 
kelią svarbiems pasitarimams 
tarp vyriausybės ir mujahedeen 
kovotojų, siekiančių visiškos 
nepriklausomybės savo kraštui. 

S u d a r y t a t a r y b a 

Taip pat pranešama, jog 
dešimties kovotojų grupių vadai 
sus i t iko Pak i s tano mieste 
Peshavvare ir sutarė suformuoti 
tarybą, kuri tarsis su vyriausy
bės likučiais. Pakistano Užsie
nio reikalų ministerijos spaudos 
sekretorius paskelbė, jog Af
ganistane vyrauja buvusios vy
riausybės narių tarpe nusis
tatymas, kad būtų tvarkin
gai perduodama valdžia nau
jiems žmonėms, kad tuo būdu 
butų užbaigtas 14 metų civilinis 
karas. Tačiau pati fundamenta-
liškiausia grupė afganų — Hezb-
Islami nesutiko su visų priim
tu planu kalbėtis su visomis 
frakcijomis, kad būtų viena 
vyriausybė. Šios grupės vadai 

Afganistano likimo. Washing 
tonas finansavo 13 metų parti
zanus, kad jie atsilaikytų prieš 
sovietines jėgas. O dabar, kai 
Najibulah nebėra valdžioje, 
Amerika nebeturinti daug 
aspiracijų. Pagrindinis noras 
esąs, kad viskas vyktų taikingai 
ir neįsiliepsnotų naujos kovos 
tarp pačių afganų kovotojų. 

Par t izanų vyriausybė? 
Moderuotų partizanų vadas 

Ahmad Massoud, kurio vyrai 
apsupo Kabulą ir privertė Na
jibullah pasislėpti, paskelbė 
savo planą sudaryti islamišką 
vyriausybę iš partizanų visų 
grupių, milicijos komendantų ir 
aukštų kariškių iš buvusios vy
riausybės tarpo. Massoud, kurį 
rėmė VVashingtonas ir Saudi 
Arabija,yra gerai žinomas 
rezistentas per 9 metus, kai 
tęsėsi Sovietų okupacija. Jo par
t izanai laikomi geriausiai 
organizuota grupe iš visų ko
votojų tarpo. 

„Situacija yra pasikeitusi", 
kalbėjo Massoud užsienio 
žurnal i s tams savo bazėje, 
maždaug 40 mylių už Kabulo. 
,,Aš manau, kad reikia 
sudaryti neutralią vyriausybę. 
Būtų geriausia, kad Mujahe
deen (partizanų) sudaryta vy
riausybė perimtų Afganistano 
valdžią". O buvusiam preziden
tui Najibulah afganų kariškiai 
nori sadaryti tokias sąlygas, 
kad jis galėtų pasitraukti iš 
krašto į užsienį. Jungtinių 
Tautų atstovas Benon Sevan 
daro visus žygius, kad patys 
afganai apjungtų visas savo 
grupes Afganistano gerovei. 

Pranešta, jog Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius vyksta 
į Afganistaną tartis su visomis 
kovotojų grupėmis. 

Ahmad Shah Massoud, įtakingiausias Afganistano laisvės kovotojų vadas, 
privertęs pasitraukti komunistą prezidentą Najibullah iš Kabulo. 

sako, jog negali būti jokio kito 
sprendimo taikai: „Arba Kabulo 
vyriausybė turi pasiduoti, arba 
mes pulsime juos". 

Nebeski r iama daug dėmesio 
Washingtone vyriausybės 

pareigūnai daro pastangas, kad 
visos grupės Afganis tane 
bendradarbiautų su Jungtinių 
Tautų atstovu, tačiau šiuo 
metu, kai šaltasis karas yra 
pasibaigęs, Amerika neberodan-
t i t i ek daug in te reso dėl 

KALENDORIUS 

Balandžio 22 d.: Leonidas, 
Lakštuolė, Kajus. Norvaidė, 
Visgailas. Žvaigždonė. 

Balandžio 23 d.: Jurgis, 
Adalbertas. Daugaudas. Rodvi-
lė, Vygailė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:02. leidžiasi 7:37. 
Temperatūra dieną 49 1., 

naktį 39 1. 
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LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMUI 

Sveikiname Jus, mieli broliai ir sesės, Lietuvos Skautų sąjungos 
suvažiavimo dalyviai Labai nuoširdžiai džiaugiamės lietuvių tau
tos troškimų išsipildymu. Lietuva vėl nepriklausoma, valstybė ir 

joje naujai iškeltos skautų vėliavos. Linkime jums sėkmingai 
apsvarstyti Lietuvos Skautijos organizacinius klausimus. Sudėkite 
teisingus kelicženklus, kurie vestų Lietuvos jaunimą tiesiais ir tvir
tais skautybės keliais. 

Lietuvių Skautų sąjunga išeivijoje, jungianti Skautų Broliją, 
Skaučių Seseriją ir Akademinį Skautų sąjūdį, stengiamės dirbti 
sutartinai ir vieningai Auklėjame mūsų jaunimą kilniais žmonėmis 
ir ugdome juose skautybės idealus. Įdiegiame norą išlaikyti 
lietuvybę ir dirbti mūsų visų tėvynei Lietuvai. 

Kviečiame išgyventi skautybę kartu, bendradarbiaudami tarp 
abejų Skautų sąjungų. Tegul bendrauja vienetų vadovai, skautai 
ir skautės. Šiam pasiūlymui pritarė Lietuvių Skautų sąjungos 
Taryba. Tikime, pritarsite ir jūs susirinkę Lietuvos Skautų sąjungos 
suvažiavime. 

Geros sėkmės jūsų darbuose! 
Budėkime! Ad Meliorem! 

v.s.fil. Sigitas Miknaitis 
Lietuvių Skautų sąjungos Tarybos pirmininkas 

v.8. Gediminas Deveikis 
Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausias Skautininkas 

v.s. Birutė Banaitienė 
Lietuvių Skautų Seserijos Vyriausia Skautininke 

v.s. GI. Edmundas Korzonas 
Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadijos pirmininkas 

LSS VYRIAUSIA SKAUTININKE PRANEŠA 

Sv. J u r g i s . S k a u t ų ir L ie tuvos ū k i n i n k ų pa t ronas . Jo Hentė švenčiama 

ba landž io 2 3 d. 
P i e š i n y s iš Pau l i aus G a l a u n ė s „Lietuviu liaudies menas" 

Į ŠV. JURGI 
Visų skautų Globėją 

Globėjau, šventasis Jurgi, išmelsk palaimos visiems visų kraštų 
broliams skautams ir sesėms skautėms, kad tavo užtariami mes 
nėštume per pasaulį Kristaus vėliavą, mylėtume kiekvieną žmogų 
ir kiekviename gamtos kūrinyje mylėtume amžinąjį Kūrėją, kuris 
gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. 

Šv. Jurgi, kurio apsaugai lietuvis ūkininkas pavedė viską, kas 
jam brangiausia — savo žemę ir savo laisvę, būk m tik ūkininko, 
bet ir kiekvieno tautiečio gerasis gynėjas nuo pikto Tegu per tavo 
globą nepaliečia mūsų ūkininko žemės ir pasėlio nei audra, nei 
ledai, nei pikti žmonės, tegu nedoras geismas bei darbas nepaliečia 
nei vieno lietuvio širdies. Padėk mums, kad kiekvienas liktume 
ištikimas mūsų Dievui ir tėvynei, kaip kad tavo globojami per šimtus 
metų buvo ištikimi mūsų protėviai. 

Kilnusis Riteri, šimtmečiais simbolizavęs mūsų tautos kovą su 
piktuoju slibinu, vesk mus ir toliau šitos kovos keliu. Amen. 

Mielos seses, 
Sveikinu visas Seserijos va

dijos nares, vadoves ir skautes 
Šv. Velykų proga. Linkiu 
visoms ramybės, laimės ir 
džiaugsmo Jūsų gyvenime ir 
daug sėkmės skaut iškame 
darbe. 

Suskambo Velykų varpai 
sidabriniai 

Šviesiau bus krūtinėj, laukuos ir 
žydrinėj 

Ir Kristus ir žemė, tiek skausmo 
iškentę 

Mums atneša linksmą pavasario 
šventę 

Petras Vaičiūnas 

PRANEŠIMAI 

Su meile į ateitį: 
(Skautiškos Šeimos 

suvažiavimas) 

1992 m. gegužės 23-25 die
nomis „Dainavos" stovyklavie
tėje, netoli Manchester, Michi-
gan ; vyks LSS skautininkių, 
skautininkų, židiniečių ir Aka
deminio Skautų sąjūdžio narių 
kar tu su skautais vyčiais, 
vyresnėmis skautėmis, gin-
tarėmis, jūrų budžiais, pri
tyrusiais skautaisėmis suvažia
vimas. Skatinu visas dalyvauti 
ir pasidalinti mintimis apie 
mūsų ateitį ir bendradarbia
vimą su Lietuvos skautais. 

„Gintaro" ir Ąžuolo" 
vadovių,-ų mokyklos 

GVM vedėja v.s. fil. Gilanda 
Matonienė ir AM vedėjas v.s. fil. 
Kazys Matonis praneša, kad 
1992 m. Gintaro ir Ąžuolo vado-
vių,-ų lavinimo stovykla vyks: 
rugpjūčio 15-22 dienomis 
Toronto skautų,-čių, .Romuvos" 
stovyklavietėje. Prašau tun-
tininkes ir vietininkes atkreipti 
dėmesį į skautes, turinčias suge
bėjimų vadovauti, kad užsi
registruotų ir dalyvautų šioje 
svarbioje stovykloje. 

Laužavedžių kursai : 

Šiais metais 3-jų dienų lauža
vedžių kursai vyks stovyklų 
metu; 

Ramiojo vandenyno rajono 
stovykloje liepos 26-28 d. 

Kanados rajono „Romuvos" 
stovykloje rugpjūčio 2-4 d. 

Seserija ir Brolija džiaugiasi, 
kad s. fil. Lyvija Garsienė vėl 
sutiko vesti kursus. Kursai yra 
puikiai paruošti, ir labai padeda 
mūsų jaunoms sesėms, kurios 
turi laužavedės talentą. Tun-
tininkės ir vietininkės prašomos 
skatinti skautes dalyvauti 
šiuose krusuose. 

LSS rašinių konkursas : 
Sausio 20 d. Jums pranešta 

laišku apie LSS rašinių konkur
są. Konkurso laikas nuo 1992 
m. vasario 16 d. iki balandžio 23 
d. Tikiu, kad vienetų vadovės 
atkreipė dėmesį į šį konkursą ir 
skat ino skautes gausiai 
dalyvauti. 

PASIKEITIMAI 
PAREIGOSE 

Montrealio „Neringos" tunto 
tuntininkė v.sk. Vilija Luko-
ševičiūtė perdavė savo pareigas 
ps. Rimai Piečaitienei 1991 m. 
rugpjūčio 12 d. 

Chicagos „Kernavės" tunto 
tuntininkė ps. Irena Meilienė 
pasi t raukė iš tun t in inkės 
pareigų 1991 m. gruodžio 1 d. 
„Kernavės" tuntui vadovauti 
įsipareigojo s. Ramutė 
Kemežaitė. 

Washingtono, Jlambyno" vie-
tininkijos vietininkė s. Lyvija 
Garsienė perdavė savo pareigas 
vyr. sk. vyr. si. fil. Mirgai Rima-
vičiūtei-Buschbacher 1992 m. 
vasario 1 d. 

Los Angeles „Palangos" tun
to tun t in inkė s. Gražina 
Tompauskienė perduoda 
pareigas ps. Dainai Petro-
nytei-Kasputienei 1992 m. 
balandžio 26 d. 

Pareigose buvusioms sesėms 
širdingai dėkoju už gražiai 
atliktą darbą: tikiu, kad ir to
liau liksite aktyvios skautiškoje 
veikloje. Naujoms tuntininkėms 
linkiu geriausios sėkmės nau
jose atsakingose pareigose. 

Su geriausiais skautiškais lin
kėjimais. 

Budėkime! 
v.s. Birutė Banaitienė 

LSS Vyriausia skautininke 

SUVAŽIAVIMUI 
RUOŠIANTIS 

Skautininkų,-ių, Židiniečių ir 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
narių suvažiavimas vyks 
Dainavos stovyklavietėje 
gegužės 23-25 dienomis. Suda
ryta plati ir nūdienai aktuali 
programa, kuri artimiausiu 
laiku bus paskelbta „Skautybės ! 
kelyje". Visi skautininkai,-ės j 
židinietės ir akademikai , 
skautai yra kviečiami. Kiek
vieno dalyvavimas ir pasi
sakymai bus svarbus įnašas 
tolimesnei LSS veiklai. Tad 
dalyvaukime visi! 

Iš Chicagos pageidaujantieji 
vykti autobusu prašomi apie tai 
pranešti LS Brolijos skauti
ninkų skyriaus vedėjui vs fil. f 
Antanui Paužuoliui, te l . 
312-434-5714. Praneškite ne
delsdami. Jei susidarytų ati
tinkamas skaičius — bus samdo
mas autobusas. 

Tuo pat laiku Dainavoje vyks 
ir vyr. skaučių, skautų vyčių, 
gintarių ir jūrų budžių suvažia
vimas. Jie irgi kviečiami regist
ruotis kelionei autobusu. 

KAD VASAROS 
STOVYKLA BŪTŲ 

SMAGI 

Jau pradėta ruoštis kelionei į 
„Stelmužę" Rakė. Šių metų 
skautų ir skaučių stovykla vyks 
liepos 11-25 dienomis. Stovyklos 
viršininkas — ps. fil. Vytenis 
Kirvelaitis. 

Sėkmingai praėjus stovyklos 
vadovų ir vadovių paruošimo 
kursams (kurie vyko balandžio 
11-12 dienomis), dabar vyksta 
pastovyklių programų sudary-
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mas ir registracijai pasiruoši
mo darbai. Apie stovyklos 
registraciją bus pranešta atei
nančią savaitę. Turint klausimų 
stovyklos reikalais, prašom 
kreiptis į brolį Vytenį, tel. 
708-301-0072. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

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

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 
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„LITUANICOS" 
TUNTUI 40 METŲ 

„Lituanicos" tuntas Chicagoje 
40 metų veiklos sukaktį minės 
šį šeštadienį, balandžio 25 
dieną, L ie tuv ių centre, 
Lemonte, vyksiančiame sukak
tuviniame vakare. Pradžia 6 
vai. vak. 

Šventė bus pradėta trumpu 
oficialiu sukakties minėjimu. 
Programą vesti pakviestas fil. 
Eugenijus Butėnas, priklausąs 
tuntui nuo vilkiuko laikų. 

Po oficialios programos — gera 
vakarienė ir linksma skautiška 
programa, a t l i ekama j . s . 
Leopoldo KupcikeviČiaus ir v.s. 
Vlado Vijeikio. Bus laimės mė
ginimai ir smagūs šokiai, gro
jant Sauliaus Gylio „Žiburio" 
orkestrui. Šioje jubiliejinėje 
šventėje laukiami visi per ištisą 
keturiasdešimtmetį turėję ryšių 

Kab. (1-312) 735-4477; 
*ez. (708)246-0067; arba (708)246 8581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CftAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 
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Valandos pagal susitarimą 
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DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
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DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTOSIU KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

„Li tuan icos" tunto „Pe rkūno" draugovės skau ta i Raudonojo Kryžiaus kur
suose susipažįsta su pirmosios pagalbos te ik imu. 

su „Lituanicos" tuntu. Susi
tikime visi — bus smagu! Apie 
dalyvavimą prašoma iš anksto 

pranešti tunto šventės rengimo 
pirmininkui j .s. dr. Algiui Pau
liui, tel. 708-584-5527. 

ASS L O •• •- sky i »aus met inė je šventėje pasižadėjimą 
šios narės. Iš k.: I eil. — Tina Petrušytė, Tara Bar.n 

• Giedraitytė. II eil. - Undinė Mulokaite, Lidija Tompausk i 
taitytė ir Miranda Frankėnaitė. 

vusios ASD > 
skaitė, Teresytė 
tė, Laima Žemai 

LIETUVOJE 
Lietuvos Skautų sąjungos 

suvažiavimas balandžio 25-26 
dienomis vyks Kaune, Vytauto 
Didžiojo universitete. Vyks 
vadovybės rinkimai. 

Lietuvos skautų vadovai 
planuoja vykti į skautų sto
vyklas Vokietijoje, Švedijoje ir 
kitur. 

Lietuvos Tarybos vicepir
mininkas s. R. Malkevičius, 
Seserijos Vyriausia skautininke 
s. Alina Dvoreckienė ir Brolijos 
Vyriausio skautininko pavaduo
tojas s. A. Praleika lankėsi 
Genevoje 1991 m. pabaigoje ir 
tarėsi su Pasauline skautų or
ganizacija dėl sąlygų priimti 
Lietuvos Skautų sąjungą i šią 
organizaciją 

LSS Tarybos Pirmijos Pirmi
ninkas v.s. fil. Sigitas Miknai
tis, Brolijos Vyriausias Skau
t ininkas v.s. Gediminas 
Deveikis ir Seserijos Vyriausia 
Skautininke planuoja vykti į 
Lietuvą šią vasarą — liepos 
mėnesį, tartis dėl arte'' -čios 
Jubiliejinės stovyklos Lietuvo
je, susitikti su vadovais, krašto 
atstovais ir aplankyti stovyklas. 

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

ir hemoroidų gydymas 
5940 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr, penkt. 12-3 v.p.p., ketv 2-7 v.v 
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PETER STECY, M.D. 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
116 N. Mlchlgan Ava . , Sulta 324 Ir 

S63S S. Pulaakl Rd., Chicago IL 
81 St. Ir Kaan Ava.. Just lca. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 va i ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
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Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 565-7755 

A R A S ŽLIOBA. M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madtcal Cantar-

Naperviiie Campua 
1020 E. Oajden Ava. , Sulta 310, 

Naparvtlle IL 60563 
Tai . 1 •706-927-0090 

Valandos pagal susitarimą 
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" R . P E T K A S Ž L I O B A 
< ^ O J i CHIRURGAS 

6745 Weat 63rd Straat 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Kas yra 

KOSMOPOLITAS 
Sekant šių dienų žinias labai 

krinta akin žodis kosmopoliz-
mas. Taigi verta pasvarstyti, 
kas yra tie kosmopolitai, kokios 
jų idėjos ir požiūris į pasaulį. Į 
tai labai atkreipiau dėmesį kai 
televizijos žiniose kalbėtojas 
pasakė tokį sakinį: „Visos pre
zidento Busho pas tangos 
išlaikyti nesugriuvusią Jugosla
viją nepavyko". Ar tai kosmo
polito galvosena? Gal nevisiš
kai. Buvo norėta turėti dvi ar 
blogiausiu atžvilgiu tris super-
galybes, o kiti mažutėliai turėjo 
tykiai nusilenkti jiems primes
tai ideologijai. Kaip žinome, 
bandymas sulaikyti skilimą ir 
vėl nepavyko, sugriuvo Sovietų 
Sąjunga ir Jugoslavija. 

Taigi panagrinėkime, kas pa
tinka ir kas nepatinka kosmo
politui, kuo jis pasižymi. Apie 
tai daug rašė J. Girnius. Pirmoji 
savybė — tai egoizmas, viską 
matuojantis tik materialine 
nauda. Kur gerai, ten ir tėvynė. 
Toks asmuo stipriai nejaučia, 
kuri yra jo tauta ir gali be jokio 
susigraužimo jas pakeisti. Jam 
atrodo, kad ilgainiui tautos vis 
vien turės išblėsti, išnykti, 
sukuriant kelias galingas vals
tybes iš tautybes užmiršusių 
gyventojų. (Kaip šiandiena 
rodo, tai ir vėl nelabai vyksta). 
Tokios valstybės laikysis tik 
materialinės gerovės siekimu ir 
užsitikrinimu. 

Yra ir broliškumo idealu 
tikinčių kosmopolitų, bet jie 
ilgainiui neatlaiko imperialistų 
vadų spaudimo. Taigi šitoje 
galvosenoje giliai glūdi tautų 
išnykimo viltys. Čia visiškai 
sunyksta Tėvynės žodis. Vien 
žmoniškumo žodis dar nesuli
pina skirtingų tautų į vienaly
tę masę, nes žmogus mėgsta į 
save panašius. Čia susiduriame 
su tautine individualybe, su tai, 
ką vadiname ir vertiname kaip 
savo tautos kultūrą. Kai tautoje 
tos savybės pasidaro nebe
vertinamos, ta tauta savaime iš
nyksta, nes išnyksta meilė sa
vai tautai . Bet kol tautoje yra 
žmonių, gulančių prieš atei
nančius juos užkariauti tankus, 
toji meilė yra labai ryški ir 
okupantui tampa neįmanoma 
su tuo nesiskaityti. Tokie per
gyvenimai budina tautą ir veda 
ją į ryžtą, auką ir pasiprie
šinimą. Dabartiniais laikais, 
turint galvoje greitą spaudą ir 
televiziją, toks pasipriešinimas 
nelieka nepastebėtas ir dažnai 
priverčia valdovus pakeist i 
dainelę, ką pastebėjome Busho 
greito persivert imo net ir 
Jugoslavijos subyrėjimo atveju. 

* * * 

Mūsų pačių namuose, tiek 
Lietuvoje, t i ek išeivijoje, 
sutinkame abiejų rūšių tau
tiečių. Turime tam tikrą nuo
šimtį kosmopolitų, ypač sukū

rusių mišrias šeimas ir užau
ginusių beveidžius vaikus, 
kur ie t iesia r ankas į ma
terialines gėrybes, užmiršdami 
savo vidaus pasaulį. Patrio
tizmo žodis jau paliečia ne visų 
širdį. Bet dauguma visgi atsi
gavo, nusikračiusi tiek ko
munizmo, tiek internacionaliz
mo žavesiu, ir ta i jau buvo įro
dyta ir sau, ir pasauliui per 
paskutinius metus. Atgauname 
savo veidą ir savo vidaus mo
ralinį paveikslą. Daugiausia 
džiugina gausus būrys jaunimo, 
pasiryžęs vykti į Lietuvą ir ten 
daryti įtaką į jų jaunus žmones. 
Ar galėjome tada svajoti, kad ne 
jie, o mūsiškiai veršis prie 
Lietuvos atgaivinimo darbo, 
prie mokytojavimo jų mokyk
lose! Valio jiems ir jų tėvams, 
kad neužaugino jų kosmopoli
tais. 

* * * 

Dabar dar keletas žodžių apie 
skirtumą tarp patriotizmo ir na
cionalizmo. Tuo seniau yra daug 
rūpinęs is St . Ša lkauskis , 
sakydamas, kad patriotizmas 
yra meilės ir doros santuoka, ko 
nacionalizmas nepripažįsta, o 
tai ir mums patiems teko patir
ti per antrąjį pasaulinį karą. 
Patriotizmas nėra prakalbos 
prieš tautiečių minią. Jis neturi 
vesti į valdžios monopolį, jis 
pasireiškia ne prakalbomis, o 
kova su tautos silpnybėmis, kas 
vėliau išaugina tautos didybę. 
Ar tai ne toks prakalbingumas 
atvedė Europą į nevieną karą, 
į mažų tautų užkariavimus ir 
didžiūnų nenorą jiems pri
pažinti tas pačias teises, kaip ir 
didelių valstybių gyventojams? 
Dabartiniai didžiųjų vadai irgi 
labai bijosi mažųjų valstybių 
teisės į laisvę, lyg ta teisė ne 
visiems priklausytų. Ne žmonių 
skaičius yra tautos vertė, bet 
kultūrinis vertingumas. Ir ne
būtinai alyvos šaltinių kiekis ir 
deimantų ir aukso kasyklos 
iškelia tautą į didžiūnų aukš
tumas istorijos akyse. 

Demokrati ja tu r i laisvus 
rinkimus, nes ne tauta yra pa
valdi valstybei, bet valstybė yra 
a t sak inga t a u t a i ir jos 
mažumoms. Čia svarbiausias 
bruožas y ra tai , kad tau
tiškumas privalo eiti drauge su 
žmoniškumu. Todėl Hitlerio 
Holokaustas yra tokia baisybė 
šiais apsišvietusiais laikais. 
Tokie veiksmai be abejo, karto
jasi istorijoje ne nuo dabar, bet 
tai neatneša garbės nei val
dovams, nei paklusniems paval
diniams. Žmogus neatsakingas 
už savo kilmę, bet jis atsakingas 
už savo veiksmus. Todėl tai 
turėtų būti taikoma tiek val
dovams, tiek visoms tautinėms 
grupėms. Demokrati ja be 
moralės suprat imo neturės 
jokios ateities. 

RKV 

IŠEIVIJA NEGRĮŽTA 

Sakoma, kad išeivijos negrįž
ta. Praeitis — lavonas, kas tad 
gali į ją grįžti? Iš praeities gali
ma išminties ar klaidų pasi
mokyti bei stiprybės pasisemti. 
Pagaliau išeivijos pagrindinis 
tikslas ne grįžti į gimtąją žemę, 
bet iškovoti jai laisvę ir ją 
atstatyti, padėti joje sukurti 
naują gyvenimą. Ne tik išeivijos 
negrįžta, bet negrįžta ir tautos 
į savo praeitį. Juk pasilikę 
Lietuvoj taip pat ilgisi praeities, 
kaip mes išeivijoj. Skirtumas tik 
tas: pasilikę Lietuvoj turi savo 
tėvynės žemę, nors ir pakeistą, 
skaudžiai sužalotą ir bolševiko 
kryžiuojamą. Mes gi, išeiviai, jos 
neturime. 

M. Krupavičius 

Telšių vyskupas Antanas Vaičius su velykiniais sveikinimais prisiuntė Telšių seminarijos 
nuotrauką su svečiais. Prieky sėdi kun. Kazimieras Pugevičius, vysk. Paulius Baltakis, vysk 
Antanas Vaičius, profesoriai ir studentai. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ 
Buvo dideliame pavojuje 

Praėjusių metų eigoje Lie
tuvos parlamento pirmininkas 
Vytautas Landsbergis yra daž
nai perspėjęs mūsų tautiečius 
apie Lietuvai gresiantį mir
tiną pavojų. Su įvykusiu Omon 
kariuomenės dalinių nekaltų 
žmonių žudymu ir teroru norėta 
palaužti Lietuvos ryžtą atgauti 
nepriklausomybę. Dabar prade
dama įsitikinti, kad buvo rim
tai galvojama ir laukiama dide
lio kraujo praliejimo. 

Maskvoje prieš 5 mėnesius 
prasidėjusioje byloje atrasta 
duomenų, kad praėjusių metų 
rugpjūčio 19d., perversmo metu 
jau buvo iš anksto paruošti 
planai, nuvertus Gorbačiovą, 
grįžti prie masinių stalinizmo 
metodų. Tardytojų duomenimis 
iš surastų 100 dokumentų yra 
aiškiai nustatyta, kad sukilėliai 
turėjo tikslą grįžti prie 1984 
metų valdymo formos. Tuo metu 
visi gyventojai buvo paversti 
politiniais ka l in ia is . Visa 
spauda, radijas ir televizija buvo 
išimtinai kontroliuojama 
Komunistų partijos. Visi parti
jos išstatyti kandidatai buvo 
išrinkti 100 procentų, nes tik 
viena pavardė buvo jų išrink
tam tikslui. Viskas kas buvo 
padaryta nuo 1985 metų 
Gorbačiovo pradžios iki 1991 
metų rugpjūčio mėnesio, būtų 
buvę absoliutiškai panaikinta. 

Visi perversmo dalyviai buvo 
pasiruošę vykdyti griežtas sta-
linistines priemones ir metodus. 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Sukilėliai buvo suplanavę likvi
duoti išrinktus parlamentus, 
tarybas ir kitus organus visose 
respublikose ir areštuoti pro
gresyvius reformatorius. Pavy
kus sukilimui, visi vadai, ku
rie buvo Gorbačiovo paskirti, 
tikėjosi, kad ir pats Gorbačiovas 
prisijungs prie sukilėlių, kelias 
dienas Gorbačiovas buvo laiko
mas namų arešte ir sukilėlių 
vadų raginamas sutikti su jų 
reikalavimais. 

Nežiūrint Gorbačiovo atsisa
kymo paklusti jų norams, 
sukilėliai pasiryžo patys vieni 
vykdyti jų planą pavadintą 
„ABC", naktį iš rugpjūčio 17 į 
18 dieną. Planui nepavykus ir 
praslinkus trims dienoms suki
lėliai pasidavė ir buvo areštuoti. 
Sukilėlių vadai padarė fatalinę 
klaidą, pirmiausia prieš suki
limo pradžią neareštavę Jelcino. 
Neužėmė parlamento ir neap
skaičiavo rusų tautos dvasios ir 
ryžto. Žmonės jau buvo paraga
vę laisvės, kurios nenorėjo pra
rasti. Visi gynėjai užbarikadavo 
Jelciną Maskvoje su savo kū
nais ir tankais. Jelciną ir Gor
bačiovą išgelbėjo eiliniai žmo
nės, kurie yra pasiilgę laisvės ir 
pasiryžę už ją kovoti ir mirti. 

Pasiryžėlių dėka šis sukilimas 
žlugo ir demokratija įgavo naują 
formą su Gorbačiovo atsistaty
dinimu. 

įdomu, kad istorija pasikarto

jo, kaip ir Lietuvoje, kada 
Lietuvos laisvės gynėjai 

užbarikadvo parlamento rūmus 
su V. Landsbergiu ir neleido 
Sovietų kariuomenės tankams 
užimti paskutinės Lietuvos 
laisvės tvirtovės. 

Dvylika sukilėlių vadų Mask
voje buvo oficialiai apkaltinti 
perversmo rengimu ir valdžios 
pasiėmimu į savo rankas. Nusi
kaltėlių bausmės gali būti 15 
metų kalėjimo ar mirties baus
mė. I šį nusikaltėlių sąrašą 
įtraukti buvęs ministeris pir
mininkas Valentin S. Pavlov, 
gynybos ministeris maršalas 
Dmitri T. Jazov, buvęs vicepre
zidentas Genady I. Janayev ir 
KGB vadas Vladimir A. Kry-
učkov. Buvęs vidaus reikalų 
ministeris Boris Pugo po ne
pavykusio perversmo nusižudė. 

Kiti 12 sukilėlių vadų dėl jų 
sveikatos stovio dar nėra apkal
tinti. Sukilėlių teismas įvyks 
šių metų vasarą. Sukilėlių gy
nėjai reikalauja pakankamai 
laiko išstudijuoti 125 knygas 
paruoštos apkaltinimo medžia
gos. Šią bylą jau pilnai paruošė 
valstybės prokuroras. Tardymo 
ir apklausinėjimo eigoje rasti 
dokumentai KGB bylose atiden
gė visų įveltų į šią bylą asmenų 
skaičių. Pagal rastus duomenis 
sukilėlių vadai buvo pasirengę 
kontroliuoti kraštą pasiunčiant 
patrulius į visus miestus, ra

jonus ir kaimus su įsakymu šau
dyti vietoje visus vagis ir krimi
nalistus. Dabar paaiškėjo suki
lėlių planai nesusitikti slaptai 
ir sutartose vietose, bet kalbėti 
atvirai savo darbovietėse. Visi 
kalbėjo atvirai apie būsimą 
perversmą. Tačiau Gorbačiovas 
nieko nedarė jam užbėgti už 
akių iš anksto. 

Kas svarbiausia, kad visi 
sukilimo vadai buvo paskirti 
Gorbačiovo. Jie yra buvę jo 
patikėtiniai, todėl jis nedrįso jų 
užkabinti. 

Ateities istorikai įrodys, kad 
šio nepavykusio sukilimo dėka 
Pabaltijo kraštai išsivadavo 
laisvam gyvenimui šių susidėju
sių aplinkybių dėka. Kraštai 
atgavo galutinę laisvę anksčiau, 
negu kas nors planavo ar tikė
josi. Šio sukilimo dėka Sovietų 
Sąjunga galutinai subyrėjo 
kaip vienalyt inė vals tybė. 
Įsisteigė naujos respublikos su 
savo atskiromis kariuomenė
mis, piniginiu vienetu ir nauju 
patriotizmu savajam kraštui. 
Vykstant persiorganizavimui į 
Vakarų ekonomiją gyventojams 
trūksta maisto. Vakarų valsty
bės neskuba su ekonomine pa
galba. 

O kokios yra ateities perspek
tyvos? Atsakymas yra paskuti
nėje išvadoje. Norint išlaikyti 
laisvę ir nepriklausomybę, yra 
reikalinga nuolatos budėti . 
Reikia laiku užkirsti kelią 
norintiems tą laisvę užgniaužti. 

Krauju išpirkta laisvė yra 
nedaloma. Tai yra taikoma 
visoms tautoms, nežiūrint kur 
jos bebūtų. 

Lietuvių tautos priežodis tin
ka viso pasaulio tautoms. Tas 
laisvės nevertas kas negina jos. 

TARPTAUTINIS 
TEATRŲ FESTIVALIS 

Chicagoje nuo gegužės mėn. 
26 iki birželio 21 d. vyks tarp
tautinis teatrų festivalis. Daly
vaus lenkų, jakutų, anglų ir 
kitų tautų teatrų grupės. 

PASITRAUKĖ 
UNIVERSITETO 

PREZIDENTĖ 

Hanna Gray, Chicagos uni
versiteto prezidentė, pareiškė, 
kad ji 1993 m. birželio 30 d. pasi
trauks iš šių pareigų,Gray yra 
60 m. amžiaus. Ji yra pirmoji 
moteris, tapusi šio universiteto 
prezidente. 

Po „Draugo"' koncerto suruoštam programos dalyviams pobūvyje dr. Antanas 
Razma. Lietuvių Kataliku spaudos draugijos pirmininkas, sako padėkos žodį. 
Šalia jo J. Levickas ir D. Viskontienė. 

Jono Tamulaičio nuotr. 

Kas duoda džiaugsmo pasau
liui yra keliamas aukščiau, nei 
tas, kuris užvaldo pasaulį. 

Richard Wagner 

PEMPES 

Vargiai kas mūsų šalyje 
nepažįsta pempės, nes ji yra taip 
paplitusi, kaip varna ar kuosa, 
ir yra vienas populiariausių 
Lietuvos paukščių, kurį lietuvis 
visuomet mini geruoju, nes ji 
jokios žalos nedaro, o pasi
rodydama anksti pavasarį yra 
mielai kaimiečių sutinkama. 

Būd ingas šio paukščio 
požymis — gražus ilgas 
kuodukas, sudarytas iš kelioli
kos laibų plunksnų; šį kuoduką 
pempė sugeba aukštai pakelti 
ar prie galvos priglausti. Seno 
patino skruostai ir kaklo priekis 
iki krūtinės, taip pat ir viršu
galvis, juodi. 

T. Ivanauskas 
(iš Lietuvos paukščių) 

SVEČIUOSE PAS LIETUVOS 
STOMATOLOGUS 

JUOZAS KONČIUS 
1 
Žodis stomatologas nėra dažnas mūsų kasdieninėje 

kalboje, o daugeliui gal net negirdėtas. Toks jis buvo 
bent man prieš įsijungiant į lietuvių dantistų sambūrio: 
„American Dental Assistance to Lithuania — ADAL" 
veiklą. Žodį stomatologas pirmą kartą išvydau Lietuvos 
sveikatos ministerio Juozo Olekos daktarui Leonidui 
Ragui rašytame laiške, kuriame jis tarp kitko sako, 
„mes labai džiaugiamės Jūsų rodoma iniciatyva pagel
bėti mūsų stomatologijos sričiai". Griebiausi lietuvių 
kalbos žodyno, išleisto Lietuvoje 1972 metais ir štai ką 
jis sako; „Stomatologija — mokslas apie burnos ertmes, 
organų ir žandikaulių ligas; stomatologinis kabinetas 
— dantų gydymo". O vėliau kalbantis su Lietuvos 
dantų gydytojais paaiškėjo, jog Sovietų okupacijos 
metais vartotas stomatologo vardas, vietoje dantų 
gydytojo, dar ir šiuo metu daugeliui yra patrauklesnis, 
nes, anot jų, Sovietijoje buvo ruošiami ir dantų gydyto
jai, kurių mokslas truko tik trejetą metų (jei tiksliai 
prisimenu) ir jie buvo gan menko išsilavinimo. Gi tapti 
stomatologu, jau reikėjo baigti aukštąją mokyklą — 
akademiją. Tad žodis stomatologas, stomatologinis ka
binetas, stomatologijos fakultetas. Lietuvoje šiuo metu 
yra įaugęs į kasdienę vartoseną. Tačiau reikėtų pri
durti, kad yra jau stomatologų tarpe Lietuvoje 
manančių, jog reikėtų atgaivinti iki okupacijos vartotus 
„dantų gydytojo", „odontologijos fakulteto" ir pan ter
minus. Ypač ta linkme norėtų pasukti jaunesnieji dak

tarai. Tačiau stomatologo terminas kol kas dar 
nepakeistas, plačiai Lietuvoje paplitęs, tad ir aš rašy
damas savo įspūdžius iš Lietuvos irgi šį terminą 
vartosiu. 

Grupė Chicagos apylinkėse gyvenančių dantistų bei 
jų vienminčių susirinko lapkričio mėnesio viduryje 
Lietuvių centre, Lemonte, kur išdiskutavę ir aptarę 
sunkią dabartinę dantų sveikatos padėtį Lietuvoje, 
nutarė savo talka prisidėti prie dantų sveikatingumo 
lygio Lietuvoje pakėlimo. O kad ten dantų higienos 
lygis nėra patenkinamas, su tuo sutiko visi daly
vavusieji dantistai, nes kone kiekvienam iš jų yra tekę 
asmeniškai su dantų sveikatos problemomis Lietuvoje 
susipažinti. Šių pasitarimų išvada buvo ta, kad ADAL 
(American Dental Assistance to Lithuania) organiza
cija turėtų pasiųsti savo atstovus į Lietuvą ir vietoje 
susipažinti, kokiu būdu būtų tinkamiausia šiuo metu 
talką išvystyti. 

Tokių minčių vedami bei susirinkimo dalyvių 
paskatinti, lapkričio 29, trise — daktaras Leonidas 
Ragas, daktaras Gordon Klockow, amerikietis iš 
Ransselear. Ind. ir šias eilutes rašantis, pakėlėme spar
nus, geriau pasakius, SAS Boeingo sparnai pakėlė mus 
kelionei link Lietuvos. 

Kelionė per Atlantą niekuo ypatingesniu 
nepasižymėjo. Keleiviu neperdaugiausia. daug tuščių 
vietų, galima ir pailsėti. Lėktuvo įgula puiki, valgydina 
ir vaišina apsisukdami pirmyn ir atgal, tad ir septynių 
valandų skrydis į Kopenhaga praeina nepastebimai. 

Kopenhagą pasiekiame apie 8 vai. ryto. o 9 vai. 30 
min. jau kitas skrydis į Rygą. Laiko turime 
pakankamai, reikia tik pereiti į kitą aerouosto galą. 
Nuotolis tikrai nemažas, bet einant įdomu pasidairyti 
į šonus, į patraukliai išsidėsčiusias parčuotuves bei 
užkandines. Dauguma įų dar uždarytos, nes dar 

ankstokas rytas, žmonių ne per daugiausia. Praeidami 
dirsteliam į išstatytų prekių kainas, atrodo gan aukš
tos, bet turbūt ir kokybė šį tą reiškia. 

Kelionė per Baltiją, iki Rygos lėktuvu tik geras 
katės šuolis. Tik spėja lėktuvas pakilti, šį sykį jis jau 
pilnutėlis, ir ekrane matai, kad jau artėjame prie 
Rygos. Nusileidus Rygos aerouoste vaizdas niūrokas, 
be skandinavų SAS lėktuvo, aplink matyti t ik 
vienas kitas Aerofloto lėktuvas, o tolėliau raudonom 
žvaigždėm atžymėti stovi kariški lėktuvai. Prie pasta
to stoviniuoja keletas kariškių. Iš karto neaišku, kas 
jie tokie — rusai, ar latviai. Vėliau įsitikiname, kad 
tai tie patys žaliais antpečiais bei skirtingais laipsniais 
pasipuošę saugumo darbuotojai, kokius yra tekę susi
tikti Maskvos muitinėje, einant pro pasų kontrolę. Tą 
pat daro jie ir čia. Tie patys balti granito veidai, tie 
patys į tave įsmeigti lediniai žvilgsniai. Kažką žiūri, 
kažką tikrina keletą minučių kiekvieną. Praeinant 
Gordon, kuris skrenda į buvusią Sovietų Sąjungą pirmą 
kartą, tikrinantis net kažką pasižymi. 

Laimei su rusais daugiau reikalų turėti nebetenka. 
Bagažą tikrina patys latviai. Viskas vyksta sklandžiai. 
Užpildome vizos formą, kurioje tik keli klausimai. Ant 
paso užspaudžia pora nemažų antspaudų, į ką mūsų 
amerikietis bendrakeleivis pastebi, kad kuo mažesnis 
kraštas, tuo didesni antspaudai. 

Laukiamajame mus pasitinka profesorius Jonas 
Žekonis, terapinės-ortopedinės stomatolgijos katedros 
vedėjas, stomatologė Audra Valiukienė ir mažo autobu
siuko (van) „Latvija" šoferis Arūnas. Audra, kaip 
kalbanti angliškai, vertėjaus ir kalbės su mūsų Gor
don u Šen ir ten pagelbstime kalbos sunkumuose ir 
mudu su daktaru Leonidu. 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
TAUTODAILĖS INSTITUTO 

POPIETĖ 
Balandž io 12 d. Verbų 

sekmadieni , Lietuvių klubo 
salėje vyko L ie tuv ių Tau
todai lės ins t i tu to tu r in inga 
kul tūr inė popietė. Programos 
pradžioje pirm. Saulė Šatienė 
aptarė salėje paruoštą daili
ninkės Eugenijos Rastonienės 
gobelenų parodą. Pasveikino 
kūrėją gyvų gėlių puokšte. Savo 
septintajai gobelenų parodai, 
Cape Code gyvenanti dail. E. 
Rastenienė, pateikė 17 kūrinių; 
jų tarpe buvo patys naujausi, ką 
t ik nuo staklių nuimti darbai. 
Jos kūrimų savi tumas, origi
na lus spalvų ir formų derinys 
sub t i l i a i p e r t e i k i a gamtos 
vaizdų ir augmenijos grožį. 
Spalvingi, konkrečių formų 
daiktai persipina su prislopin
ta is , pasteliniais įvaizdžiais, 
sudarydami platų menininkės 
i š j au tos s p e k t r ą . A u d i n i o 
pavidale įgauna naują menišką 
išraišką, tarsi iš dailininkės 
tapybos ir grafikos darbų gimę 
gobelenai „Rausvi medžiai", 
„ D e b e s y s " i r „ M i š k a s " . 
Susimąstymas apie gyvenimo 
prasmę, meilę gyvenimui ir 
žmonėms atsiskleidžia E. Ras
tonienės darbuose „Gyveni
mas", „Gyvybės gija", „Šeima", 
„Poezija". Su šia paroda dail. E. 
Rastenienė ir pirm. S. Šatienė 
šį mėnesį dalyvaus Philadelphi-
jos LTI skyriaus renginyje. 

Antroje p rogramos dalyje 
A .P .P .L .E . o rgan izac i jos 
direktorė Vaiva Vebraitė-Gust 
išsamiai papaskojo apie savo or
ganizac i jos t i k s l u s ir pa
siekimus, s tengiant is padėti 
švietimo reformai Lietuvoje, 
r u o š i a n t v a s a r o s mokytojų 
tobulinimosi kursus . Pokalbyje 
dalyvavo praėjusių metų kursų 
mokytojos Gitą Kupčinskienė. 
V i r g a J e l i o n y t ė - G h a y u r , 
Marytė Goštautienė ir viešnia iš 
L ie tuvos , moky to ja Dainė 
Raicevičiūtė, besistažuojanti 
New Hampshire . Kalbėtojos 
pasidalino savo įspūdžiais, pa-
brėždamos tokių kursų svarbą 
ir reikalingumą, bei atsakinėjo 
į klausimus. Rūta Kalvaitytė, 
P L J S v icep i rm. , i r E ly tė 
K a z l a i t ė p a d a r ė s k a i d r i ų 
pranešimą apie 7-ąjį PLJK, 
vykusį 1991 m. gruodžio — 1992 
m. sausio mėn. Pietų Ameriko
je. Visoms prelegentėms buvo 
įteikti velykiniai suvenyrai . 
Prie verbų ir margučių stalo 
buvo g a l i m a į s i g y t i š ių 
tradicinių dovanėlių Velykoms. 
Renginys baigėsi bendru pasi-
vaišinimu. 

L B BOSTONO A P Y L I N K Ė S 
NAUJA VALDYBA 

"Balandžio 12 d., Lietuvių 
klube įvyko naujai išrinktos 
valdybos posėdis. Susirinkime 
pasiskirstyta pareigomis: Aidas 
Kupčinskas — pirm., Kazimie
ras Bačanskas — ižd., Liuda 
Žiaugrienė — sekr., Brutenis 
Veitas, Leonas Bernotas, Daiva 
Ve i t a i t ė -Ne idha rd t , Mar ius 
Žiaugra ir Arūnas Kleinas — 
valdybos na r i a i . I šk lausy t i 
buvusios valdybos pirm. B. 
Veito, ižd. K. Bačensko ir LIC 
viršin. G. Čepo pranešimai. Ap
tart i naujos veiklos pasiūlymai, 
nustatytos ar t imiausio meto ir 
ilgalaikės darbo gairės. 

PAVASARIO K O N C E R T A S 
Balandžio 26 d., sekmadienį, 

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
klubo salėje 1 vai. p.p. vyks 

V E R T I N G A G Y D Y T O J O S 
P A S K A I T A 

1 vai 
solisčių Aldonos Vilčinskaitės ir 
Astos Krikščiūnaitės pavasari
nis koncertas . Akompanuos 
pianiste Audronė Kisieliūtė, 
įėjimas — auka 10 dol. asme
niui; s tudentams — 5 dol. Ren
gia Bostono Lietuvių Informaci
jos centras (LIC). 

L Ž . 

LMK Federacijos Bostono 
klubo sausio 25 d. susirinkimą 
pradėjo pirm. Elena Vasyliū-
nienė, pakviesdama paskaitai 
viešnią iš Lietuvos, Kauno 
kl inikų kardiologe gydytoją 
Jolantą Šakalienę. Paskaiti
ninke kalbėjo apie Lietuvos 
moters gyvenimą, o vėliau apie 
širdies ligas. Ji lygino Lietuvos 
moterų gyvenimą su moterų 
gyvenimu Amerikoje. Moterų 
visur vienoda paskirtis — rūpin
tis šeima, vaikų auklėjimu, bet 
gyvenimo sąlygos yra labi skir
tingos. Priminė Lietuvos mote
rų sunkią dalią laike 50 okupa
cijos metų. Jos ir dabar sunkiai 
dirba be namų ruošos patogumų 
— dulk ias iurb l ių , skalbimo 
mašinų. Savo sumanumu ir pa
stangomis, stovėdamos eilėse, 
aprūpina savo šeimą maistu ir 
reikmenimis, auklėja ir sugeba 
gražiai aprengti vaikus. Joms 
teko kentėt i išleidžiant sūnus į 
okupanto kariuomenę. Reikėjo 
išgyventi netikrumą ir pavojus. 
Didelis nuopelnas Lietuvos 
moterų, slapta išauklėjusių savo 
va ikus l ietuviais patriotais; 
slapta mokė lietuviškų dainų, 
nors už kai kurias buvo okupan
to baudžiamos. Padėka močiu
tėms, savo vaikaičius išmokiu
sioms poterių, vežusioms juos 
krikštui net į ki tas parapijas. 
Motinos buvo priešingos miš
rioms vedyboms. Per tuos 50 
okupacijos metų padaryta daug 
žalos jaunimo auklėjime. Daug 
yra at i t rūkusių nuo tikėjimo. 
Jos nuomone, padėtis pagerės 
po 10-15 metų. Prasidėjus 
„Sąjūdžio" veiklai, daug akty
vumo parodė moterys, kartais 
drąsa pralenkdamos vyrus. Kal
bant apie lietuves moteris Ame
rikoje, kai kurios klausytojos 
pas t ebė jo , k a d a t v y k u s į 
A m e r i k ą į s i k ū r i m a s buvo 
nelengvas. Per sunkų darbą ir 
dideles pastangas, beveik visos 
moterys, šalia vyro, ėjo dirbti, 
rūpinosi šeima ir vaikų lietu
višku auklėjimu, nors be perse
kiojimų ir pavojų. Bet čia jau 
kita tema. 

Toliau sekė gydytojos Jolantos 
Šakalienės tema apie širdies 
ligas iš jos stebėjimo rezultatų. 
J i t ik i , kad moterys, nors 
vadinamos „silpnąja lytimi", 
vra stipresnės už vyrus svei
katos atžvilgiu. Moterys šir
dies a takas gauna dažniausiai 
vėlesniam amžiuje. Krauja
gyslių susiaurėjimą skatina 
cholesteroliu gausus maišas, rū
kymas, cukraligė ir kitos prie
žastys. Lietuvoje moterys ir 
vyrai anksč iau pasensta ir 
daugelis jų nekreipia dėmesio 
sveikatai, tik tada susirūpina, 
kai pasirodo ligos simptomai. 
Prelegentė ragino neignoruoti 
skausmų žandikaulyje, petyje, 
rankoje, skrandyje ar kai naktį 
skausmas plinta į rankas. Kai 
skausmas pasireiškia už krū
t inkaulio, gali būti ženklas 
širdies atakos — infarkto. Tokiu 
atveju nedelsiant kreiptis pas 
gydytoją. Išvengimui širdies 
atakos, patarė naudoti 2 as
pirino tabletes per savaitę nes 
susiaurėjusiomis kraujagyslė
mis skystesnis kraujas lengviau 
teka . Davė patar imų, kaip 
natūraliomis priemonėmis sau
gotis nuo kraujagyslių susiau
rėjimo, širdies negalavimų, 
aukšto kraujo spaudimo. Po to 
p a s k a i t i n i n k e a tsakinėjo į 
klausimus. J i pripažno, kad ar
t r i tas yra širdies ligų korpuse, 
nes širdis turi ryšį su raumenų 
audiniais. Po įvairių diskusijų 
gyd. Jolanta Šakalienė baigė 
savo įdomią paskaitą. Dėkingu
mą reikšdamos klausytojos jai 
plojo už vertingas žinias. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE RE Al ESTATE 

Prof. dr. Jono Račkausko 50 metų jubiliejaus proga Vilniaus Universiteto biblioteka buvo su-
ruošusi jo mokslinių darbų parodą, apėmusią 10 vitrinų bibliotekos rūmuose. Iš bibliotekos rinki
niuose esančių Račkausko rastų, išleistų tarp 1965 ir 1991 metų, parodą sukomplektavo Universi
teto istorikas V. Bogušas. Ją globojo Algirdą- Čaplikas, Vilniaus Universiteto bibliotekos vice
direktorius. Jonas Račkauskas, Lituanistikos tyrimo ir Studijų Centro pirmininkas ir Chicago 
State University profesorius, yra gausiai rases pedagoginiais ir lituanistiniais klausimais anglų 
ir lietuvių kalbomis. 

NAUJI RŪPESČIAI 
LITUANISTIKOS 

STUDIJŲ CENTRE 
B R O N I U S J U O D E L I S 

Neseniai įvyko Lituanistikos 
tyrimų ir studijos centro 1991 
m. apžvalginis posėdis. J ame 
dalyvavo direktorių tarybos na
riai: pirm. dr. A. Darnusis, 
V. Kleiza, kun. V. Gutaus
kas, dr. Br. Vaškelis, dr. F. 
Palubinskas, dr. K. Eringis, dr. 
D. Katiliūtė-Boydstun ir T. Blin-
strubas. Dalyvavo valdybos 
nariai: pirm. dr. J. Račkauskas, 
vykd. vicepirm. dr. R. Vitas, vi
cepirm. Br. Juodelis, sekret. J. 
Dainauskas, Č. Grincevičius, J. 
Žemaitaitis, L. Kairys, M. Stan
kūnienė, H. Moliejienė, adv. V. 
Kirvelaitis ir reikalų vedėjas A. 
Zailskas. Posėdyje svečiu daly
vavo iš Vilniaus atvykęs Lietu
vos Istorijos inst i tuto vice
pirmininkas dr. Alfonsas Ei
dintas. 

Tarybos pirmin. dr. A. Darnu

sis, pradėdamas posėdį pasi
džiaugė, kad 1991 metais atliko 
daug darbų ir sulaukė iš Lietu
vos gražų būrj mokslinių ben
dradarbių . 

F inans inę 1991 m. atskaito
mybę pateikė vicepirm. ir iždi
n inkas dr. R. Vitas. Nors apy
skai ta buvo prel iminarinė, bet 
išjos buvo matyti , kad per 1991 
metus buvo turė ta 79,553.61 
dolerių išlaidų, kur ių nepaden
gė met inės pajamos. Trūksta
mas lėšas teko skolintis. LTSC 
tur i 70,000 užšaldytą kapitalą, 
kurio t ik procentus gali panau
doti. Gaunant apie 7.5%, kapi
ta las duoda ^ , 2 5 0 dolerių, kai 
me t inė pa ta lpų nuoma y ra 
11,000 dolerių. Apie 10,000 
dolerių buvo išleista per metus 
iš Lietuvos mokslinių bendra
darbių išlaikymui bei kelionėms 

nuo New Yorko ir atgal . Apie 
5,000 dolerių buvo išmokėti 
vasaros darbų s tudentams ir 
ki ta t iek mokslinių bendradar
bių honorarams. Nemažai kai
navo raštinės išlaikymas, pašto, 
telefono priemonių išlaidos, 
spausdiniai ir knygų siuntimas 
į Lietuvą penkiais konteine
riais, kurių išlaidų visumą apie 
20,000 sumokėjo JAV LB „Do
vana Lietuvai" fondas. 

Didžiausios pajamos atėjo iš 
kun. B. Krištanavičiaus fondo. 
Mažiausią paramą 7,900 dole
rių, lyginant su ankstyvesniais 
metais, skyrė Lietuvių Fondas. 
Nebuvo didelės ir pavienės au
kos, nes visų dėmesys buvo Lie
tuvos nepriklausomybei. 

Metinės veiklos pranešimą da
vė valdybos pirm. dr. J . Rač
kauskas . J is pasidžiaugė kad 
1991 m. buvo sulauktas didelis 
Lietuvos mokslininkų ir mokslo 
institucijų dėmesys turimomis 
vertybėmis. Jų net 12 praleido 
po 3-6 mėnesius centro ar
chyvuose r inkdami mokslinę 
medžiagą, kur ios Lietuvoje 

(Nukelta į 5 psl.) 

A. vssati*. 
Dirigentas 

E. Domarkas 
Režisierius 

Valer i ja Vaičjurgienė 

R. Šokas, 
Chormeisteris 

L I E T U V I Ų O P E R A 
36-asis sezonas 

Verdi 

4 veiksmų opera 

OTELLO 
1992 m. balandžio 26 d., 3 vai. popiet 

Morton HS auditorijoje 
2423 S. Austin Blvd., 

Cicero, Illinois 

Diriguoja ALVYDAS VASAITIS 

Bilietai gaunami Vaznelių prekyboje, 
2501 VV. 71st St., Chicago, II. 

312471-1424 

Ten pat gaunam; ir autobusų bilietai. 
Spektaklio dieną bilietai gaunami 
nuo 1 vai. popiet prie įėjimo į salę. 

V i sus ir iš visur kv ieč iame a tvykt i 
i v ieninte l i šios o p e r o s spektak l i 

V. Noralka. 
Otelio 

Mllkavldlūt*. 
Desdemona 

Markauskas, 
Jago 

M. Motakaltts, 
Chormeisteris 

Z. Žamaltlc. 
Cassio 

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 vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Mdzla Ava.. 
CMcago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

ŠIMAITIS REALTY 
V i k t o r a s Šimai t is 

I raną B l ins t rub lene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. K a d * * Ava. 
Tai. 436-7878 

Gntuifc 21 
1 MIS 

REAIMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312 585-6100 

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

Buv 312-585-6100, iev 312-778-397 

MISCELLANEOUS 

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

Ttl . 376-1882 ar 376-5996 
10%_20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 YVett 95th Stret 
Ta i . — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

„ • T 

HELP VVANTED 

laikoma 30 Iki 50 m. motar la, turinti 
patyrimo ligonių slaugyme, prižiūrėti vyr. 
amžiaus moterį ir gyventi kartu VVestches-
ter, I I Maisto gaminimas, lengva namų 
ruoša 6 dienas savaitėje. Trečiadieniai 
laisvi. $150(sav Skambinti tarp 2-5 v p p 
tel . 708-562-5583. 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys ] 
Tai. M5-S624. Nuo 8 ryto Iki S-r.-v. 

Kalbėti lietuviškai • 

PADĖKA 
Lietuvių Fondo rengti koncertai nuo Atlanto iki Pacifiko 

vandenynų buvo svarbus įnašas į lietuvių išeivijos kultūrini 
gyvenimą, kurį praturtino solistai iš Lietuvos: Irena 
Milkevičiūtė, Vaclovas Daunoras ir pianistas Robertas 
Bekionis. 

Lietuvių Fondo vadovybė, gerai suprasdama ir įver
tindama daugelio rengėjų bendro darbo pastangas, reiškia 
nuoširdžią padėką Lietuvių Fondo įgaliotiniams: Detroit — 
Vytui Petruliui, Cleveland — Daliai Puškorienei, Nevv York 
— Lilei Milukienei, Baltimore — Daliai Remienei, St. 
Petersburg — Janinai Gerdvilienei, Los Angeles — Violetai 
Gedgaudienei ir Houston — Birutei ir Rimtautui Vizgirdams 
bei visiems jų komiteto nariams ir talkininkams. Taip pat 
dėkojame visiems globojusiems koncerto menininkus, 
visiems atsilankiusiems į koncertus ir ypač aukotojams, kurie 
idealistiškai parėmė visais galimais ištekliais Lietuvių Fon
do tautines — kultūrines pastangas. 

Nuoširdus ačiū už šaunius muzikinius koncertus solis
tei Irenai Milkevičiūtei, solistui Vaclovui Daunorui ir pianis
tui Robertui Bekioniui. 

Pagarbą ir padėką reiškiu Lietuvių Fondo vadovybės 
vardu. 

Marija Remienė 
L.F. Valdybos Pirmininko Pavaduotoja 

ir Koncertų Koordinatorė 

L. Jonutytė, 
Emilija 

J . Savrtmas, 
Rodengo 

v Momkua, 
Vtontano 

Mactukavietus, 
Heraldas 

J. Vaznolla. 
Lodovico 

THE ART OF VIKTORAS PETRAVIČIUS 
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THE ART OF 
VIKTORAS PETRAVIČIUS 

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

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

Vasario 16 gimnazijos kanklininkių būrelis Nepriklausomybės minėjime. 
R. Margevičiūtė, O. Senkutė ir L. Lipšyte. 

vadovė R. Senkuvienė, 
Nuotr. M. Šmitienės 

Pokario metais gausus parti
zanų būrys veikė Panemunio 
valsčiuje, Rokiškio rajone. Jų 
buvo arti 300. Jie 1944 metų 
rudenį buvo užėmę Panemunio 
miestelį ir nubaudė Tėvynės 
išdavikus. Stribai, remiami 
okupantų kariuomenės, keršijo 
ir medžiojo partizanus. 
Panemunio valsčiuje gimusių 
partizanų buvo sušaudyta apie 
vieną šimtą. Jų tėvai ir giminės 
buvo išvežti į Sibirą. Daugumas 
negrįžo. Susirinkę giminės ir 
pažįstami nusprendė Panemu
nyje pastatyti partizanams at
minti paminklą. Tai bus baltas 
angelas, kuris globos išniekin
tas bolševikų aukas. 

Š io paminklo statybai 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fl. 

Miami, FL. 

MUZIKOS ŠVENTĖ 
Mūsų ir aplinkinių kolonijų 

tautiečiai turėjo nepaprastą 
progą balandžio 2 dieną Lietu
vių klubo patalpose išgirsti 
mūsų Tėvynės solistus Ireną 
Milkevičiūtę, Vaclovą Daunorą 
ir pianistą-akompaniatorių 
Robertą Bekionį. Tai tikrai 
aukšto lygio menininkai, ku
riuos Lietuvių Fondo dėka teko 
pamatyt i , i šgirst i ir ja is 
pasigėrėti. 

Solistė Milkevičiūtė mus buvo 
aplankiusi praeitais metais su 
solistu Virgilijum Noreika. 
Todėl žinojome, kad tai gražaus 
ir pajėgaus balso pirmaujanti 
Lietuvos Operos dainininkė. 
Žinoma, ji mūsų neapvylė ir 

NAUJI RŪPESČIAI 
(Atkelta iš 4 psl.) 

nėra. A. Tauragis, Lietuvos kon
servatorijos docentas, pirmosios 
lietuviškos Muzikos Enciklope
dijos redaktorius, nuo 1991 m. 
rugsėjo 6 d. centre dirba po 12 
valandų į dieną ir darbą baigs 
tik pavasarį. Visus svečius ap
gyvendina, maitina ir aprūpina 
privačiame Jėzuitų duotame 
name prie centro. 

Buvo planuotas įsteigti Vil
niuje filialas. Susidarius nepa
lankioms sąlygoms ir dėl lėšų 
stokos atsisakyta nuo tokio filia
lo steigimo, tiesiai iš Chicagos 
bendradarbiaujant su Lietuvos 
mokslinėmis institucijomis. 

Per 1991 metus į Lietuvą iš
siuntė konteineriais 220,000 
svarų knygų daugiausia M. 
Mažvydo Nacionalinei bibliote
kai. Nebegaunant lėšų iš JAV 
LB „Dovana Lietuvai" fondo ar 
iš kitų šaltinių, nuo gruodžio 
sustabdė knygų siuntimą į Lie
tuvą konteineriais dėl -?šų 
stokos. O knygas siųsti reika
linga nes žmonės nuolatos jas 
siunčia ar veža į Jaunimo cen
trą. Nuolat skambina JAV uni
versitetai, siūlydami veltui 
paimti sunkvežimius mokslinių 
knygų bei žurnalų anglų kalba, 
kurių labai prašo Lietuvos 
aukštosios mokyklos. Tokiomis 
knygomis jau užkrautas vienas 
centro kambarys. Deja, nėra 
pinigų jų pervežimui į Lietuvą, 
nes konteinerio transportas kai
nuoja 6,000 dolerių. 

Posėdyje labai įdomų praneši
mą padarė svečias iš Lietuvos 
dr. A. Eidintas. Jo ir kitų va
dovaujamam Lietuvos Istorijos 
institute, kuris yra Lietuvos 
Mokslų Akademijos buvęs pada
linys dirba 11 mokslo daktarų, 
43 mokslo kandidatai ir 97 ki
tokie bendradarbiai ir iš viso 
172 asmenys. Tokiam tarnauto
jų išlaikymui valstybė neturi 
lėšų ir trečdalis ar daugiau 
tarnautojų bus atleisti. Darbų 
yra begalės, bet tam trūksta 
lėšų, kaip ir Lituanistikos 
tyrimų ir studijų centrui. Posė
dis buvo produktyvus pastabo
mis ir nutarimais. 

šiame koncerte. Taip pat pianis-
tas-akompaniatorius Robertas 
Bekionis atliko savo paskirtį, 
berods, be priekaištų. 

Didžiausią staigmeną visiems 
padarė solistas bosas Vaclovas 
Daunoras. Daug kas iš mūsų jau 
ir jį buvome girdėję anksčiau ir 
žinojome, jį esantį pirmaujančiu 
bosu. Tačiau šį kartą, vos jam 
atidarius burną, buvo aišku, 
kad jis padarė nepaprastą, gal 
net nuostabią pažangą . 
Pašalinęs anksčiau turėtus 
mažus trūkumus balso pasta
tyme, dabar sužibo ka ip 
pasaul in io masto daini-
ninkas-bosas. Per daug neper-
dėtume, jei jį įrikiuoltume į 
Chris tof fo , Ghiaurov'o , 
Pirogov'o, Reizen'o ir gal net 
Šaliapin'o ratelį. Tai tikrai 
gražaus tembro, g a l i n g a s 
balsas, neturintis problemų nei 
aukštame, nei viduriniame, nei 
žemutiniame registre. Mūsų 
klubo salė, turinti blogą vardą 
dėl menkos akustikos, solistui 
Daunorui nesudarė j o k i ų 
sunkumų. Jo balsas buvo gir
dimas k i e k v i e n a m e s a l ė s 
kampelyje. Kai kurios klausy
tojos net skundėsi, kad solistas 
dainavęs per garsiai. Žinoma, 
solistui tai komplimentas, nes 
užpildyti didžiąsias operų sales 
reikia kuo didesnio, pajėgesnio 
balso. Daunoras tokį balsą ga
rantuotai turi. 

Taip pat negalima praleisti 
nepaminėjus solisto puikios 
scenoje laikysenos ir duete iš 
operos „Don Carlo" parodytų 
neeilinių vaidybinių gabumų. 
Tai yra menininkas, kuris 
tikriausiai būtų imponuojantis 
karaliaus Pilypo, Mefisto ir 
Boriso vaidmenyse. Daugumas 
mūsiškių negalime suprasti, 
kodėl tokio kalibro dainininkai, 
kaip solistas Daunoras, dar iki 
šiol nebuvo sudarytos sąlygos 
dainuoti mūsų Chicagos Lietu
vių Operoje. Kyla klausimas: 
kodėl s tatyt i , ,Otel lą" su 
Noreika, o ne „Faustą" ar „Don 
Carlo" su Daunoru? Jau gir
dėjome su Noreika „Meilės 
eliksyrą", jau girdėjome su 
Noreika „Lietuvius", greit vėl 
girdėsime su Noreika „Otellą"... 
Peršasi mintis, kad būtų pats 
laikas (kad ir pavėluotai) pri
statyti Vaclovą Daunorą mūsų 
visuomenei, kuri taip myli ir 
iš laiko Chicagos L ie tuv i ų 
Operą. Tikime, kad tai nebuvo 
kokia konspiracija prieš solistą 
Daunorą. Jis.kiek teko girdėti iš 
įvairių šaltinių, užtenkamai 
buvo skriaudžiamas sovietiniais 
laikais. Jeigu šiuo atžvilgiu 
buvo neapsižiūrėta ir padaryta 
klaida, tikime, kad ta klaida 
bus atitaisyta. 

Dar kartą padėka priklauso 
Lietuvių Fondui, kuris suor
ganizuoja šiuos koncertus . 
Viliamės, kad ir ateityje aukš
tos kokybės reng in ia i 
neaplenks mūsų šioje saulėtoje 
Floridoje. Gausiai atsilanky
dami į ruošiamus koncertus 
įrodome, kad esame verti jų. 

L. Sode ika 

tino karstą ir vėl sukalbėjo 
paskutines laidojimo maldas. 
Paskutiniam atsisveikinimui 
visi giedojo himną ir Ma
rija, Marija. Petras Ski-
kūnas padėkojo kun. dr. Vin-

Balandžio8d.įMiamiatvyko « • Andriuškai, saulių pirm. 
vyskupas P. Baltakis. Gausus Kunigundai Kodatienei, vi-
būrys Miami apylinkės 

VYSK- P. BALTAKIO 
VIZITAS 

lietuvių susirinko į St. Francis 
bažnyčią, kurioje buvo išklau
sytos išpažintys ir atlaikytos Mi
šios. Mišias aukojo vyskupas P. 
Baltakis, kun. V. Pikturna ir 
kun. dr. V. Andriuška. Pamoks
lą pasakė vyskupas P. Baltakis. 

Po Mišių visi susirinko į Craw 
Daddy's restoraną pietums. 
Pr ieš pradedant pietauti 
vyskupas P. Baltakis sukalbėjo 
maldą, pasveikino kiekvieną, 
padėkojo susirinkusiems ir savo v a s a r i n e linksmą gegužinę. 

tautiečius Programa, laimėjimai ir kiti 
įvairumai. Saulės pagamins 

š iems šaul iams ir visiems 
kitiems dalyvavusiems lietu
viams pareiškusiems pagarbą, 
atsilankiusiems palaidoti pa
skutinio savanorio į amžino 
poilsio vietą. 

GEGUŽINĖ 

Balandžio 30 d., ketvirtadienį 
1 vai. Ipolito ir Valerijos Jokšų 
sodyboje, 580 NW 90 st., Miami, 
Aušros šaulių kuopa ruošia pa

renkamos aukos. Kilusius iš 
Rokiškio apskrities ir nuo 
Panemunio prašome prisidėti 
prie šio paminklo statybos. 
Aukojusių pavardės bus 
įrašytos į garbės knygą ar spe
cialią atminimo lentą. Bus iš
duodami ženkliukai. 

Aukas galima perduoti Chica-
goje gyvenančiam lietuviui 
Zenonui Buinevičiui: 7800 S. 
Lacrosse, Burbank, EL 60459. 
Tel. 708-425-8244. Lietuvoje 
aukas galima pervesti perlaida 
per paštą arba banką šiuo 
adresu: Lietuvos Kultūros fon
do Rokiškio rajono visuomeni
nio rėmimo Taryba, Lietuvos 
banko Rokiškio skyrių, sąskai
tos Nr. 700536. Panemunio 
valsčiaus pokario rezistencijos 
dalyvių (partizanų) paminklui. 

Visą laiką šį tekstą būtina įra
šyti į perlaidą ir nurodyti savo 
vardą, pavardę ir adresą. Tačiau 
šią perlaidą galima pasiųsti tik 
iš Lietuvos. Apie valiutinę 
sąskaitą bus pranešta vėliau 
Zenonui Buinevičiui. 

Iškilusiais klausimais galima 
kreiptis į šių eilučių autorių 
šiuo adresu: Danielius Gužas, 
Krivių 15-2 Vilnius 2007, Lietu
va. 

Lauksime Jūsų paramos. 
Daniel ius Gužas, 

Organizacinio komiteto 
paminklui statyti narys 

kalboje vis ragino 
neužmiršti Lietuvoje vargs
tančiųjų, ragino negailėti aukų. 

Miami apylinkės vardu kalbą 
pasakė klubo pirmininkė Elena 
Jonušienė. Padėkojo vyskupui 
Baltakiui už atvykimą, paprašė, 
kad ir ateityje neužmiršti čia 
gyvenančių lietuvių. Padėkojo 
kun. dr. V. Andriuškai už patar 
navimą daugiau kaip 20 metų 
Miami apylinkės lietuviams. 
Padėka pareikšta kun. V. 
Pikturnai ir visiems gausiai 
susir inkusiems. Po to visi 
šventiškai nusiteikę papietavo. 
Tai buvo visiems malonus susi
tikimas. 

V. D. 

ATSISVEIKINOME 
PASKUTINĮ SAVANORĮ 

Miami lietuvių klubas iškil
mingai švęsdamas tautines 
šventes vis pagerbdavo savo 
turimus savanorius - kūrėjus. 
1988 m. mirė Jonas Karvelis, 
1991 m. dr. Kazimieras Pau-
tienius. Kovo 19 d. mirė Miami 
Beach gyvenąs paskutinis 
savanoris - kūrėjas Vladas 
Šapėnas, sulaukęs 90 metų. 
Giliam nul iūdime pasiliko 
žmona Liucija. 

Pagerbiant paskutinį Miami 
savanorį šauliai suorganizavo 
atsisveikinimą Riviera laidoji
mo namuose, kurį pravedė 
petras Skikūnas. Karstas buvo 
apdengtas tautine vėliava ir 
aplink jį gėlių puokštės. Petras 
Šilas atsisveikino mirusį Aušros 
šaulių kuopos vardu, Petras 
Skikūnas visų lietuvių vardu ir 
Irena Stongvilaitė asmeniškai. 
Sugiedota Ma 'ja, Marija. 

Kovo 21 d. palaidoti vėl susi
rinko gražus būrys lietuvių. 
Kun. dr. Vincas Andriuška pa
reiškė likusiai žmonai Liucijai 
užuojautą ir sukalbėjo maldas 
už mirusį. Nulydėjus į Wood-
lawn kapines kunigas pašven-

skanius karštus pietus. Po to 
kavutė, pyragai ir atsigaivi
nimui vaisvandeniai. 

Visi kviečiami ir laukiami. Iš 
95 greitkelio 10-tas sukimas ir 
ten pat tik keli skersgatviai. 

Kunigunda 

A.tA. 
ANASTAZIJAI BUKŠNIENEI 

mirus, jos sūnų VYTENĮ su šeima, seseris MARIJA, 
JADVYGĄ ir ONĄ, brolius VYTAUTĄ ir MEČĮ, jų 
šeimas ir artimuosius giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Agota, Vytautas, 
Regina ir Mindaugas Labanauskai 

Twisp, Washington 

Mielai Mamytei 

A.tA. 
EVAI BANIENEI 

mirus , gi l iame liūdesyje l ikus ius — dukterį 
VANDUTĘ su šeima ir sūnų ALGIRDĄ giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Valerija Jančauskienė 
Zuzana Brencienė 
Milda su šeima 
Marytė Maciežienė 

NEW JERSEY. NEW YORK - „Uetuvoe AUIm»n»mal 
Mkmadlanlili nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Seton HaH untvsfsl-
t«to stot lM, 89.5 FM banga. „Muaic of Uthuania pro 
gramoa. vadamoa anglų kalba, I i toa pačio* atotfaa. 
taip pat aakmadianlala girdimos nuo 1 Iki 2 v p.p. Dr 
J. J. Stukaa — direktorius 234 Sunltt Dr., Watchung. 
N. J. 07060. T«l. 908-753 5636 

Turbūt jokios mūsų jaunystės 
dienos nebuvo taip pilnai iš
gyventos, kaip tos, kurias mes 
manome palikę visai neiš
gyvenę: tai dienos, kurias 
praleidome su mėgiama knyga. 

Marcei Proust 

Nekalbėk apie beprasmį pri
sirišimą; pris ir iš imas nie
kuomet nėra beprasmis. 

Henry Wadsworth Longfellovu 

A.tA. 
Kun. JUOZAS DOMEIKA 
Su giliu liūdesiu pranešame draugams ir pažįstamiems, 

kad S.m. balandžio 18 d., Didįjį Šeštadienį išsiskyrė iš mūsų 
tarpo kun. Juozas Domeika. 

Velionis gimė 1918 m. gegužės 2 d. Lietuvoje, Lukšiuose. 
1944 m. buvo įšventintas į kunigus. 

Velionis ilgą laiką gyveno Chicagoje ir ilgus metus buvo 
Šv. Kryžiaus parapijos vikaru. Vėliau jis gyveno Tucson, AZ. 
Mirė paralyžiaus ištiktas po keturių mėnesių Holy Family 
slaugymo namuose. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, balandžio 22 d. 5 v.v. East 
Lawn Mortuary, Tucson, AZ. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 23 d. Iš laido
jimo namų 10 vai. ryto bus atlydėtas j St. Pius X parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. 
Po Mišių velionis bus nulydėtas Amžinam Poilsiui Holy Hope 
mauzoliejuje. 

Nuoširdžiai prašome kun. Juozą Domeiką pažinusius, 
prisiminti jį maldose. 

Laidotuvėmis rūpinasi Kostas ir Aldona Eidukoniai. 

A.tA. 
RAIMUNDUI KUDUKIUI 

tragiškai žuvus, miela GRAŽINA su šeima, mielas 
tėve PETRAI, norime nors maža skausmo atraiža 
pasidalinti su Jumis. 

Kazys ir Agutė Rimai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA m CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4005-07 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 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

T T 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ZailtAS^ 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraitus žemiausiomis kainomis. 
CAIĮOO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų 
882S South 79th AVMMM 

T»Mow— (70«) 430-7272 

223 K+imrąų Q*tv* 
v***, tšmmm 
TetofonM 280-118 Ir 778-382 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 \Vest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos HUls, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
V i sus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

file:///Vest


DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. balandžio mėn. 22 d. 

x Vyresniųjų lietuvių cen
t re — Seklyčioje balandžio 22 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p. „Pensi
ninko" žurnalo red. Karolio 
Milkovaičio paskaita: „Tei
giamo protavimo reikšmė ir 
prasmė žmogaus dvasinei bū
senai". Po paskaitos bendri pie
tūs. Kviečiame visus atvykti, 
pasiklausyti paskaitos ir 
pabendrauti. 

x J o n a s Biržiškis, Lietuvos 
susisiekimo ministras, ir Rim
tautas Telyčėnas, Susisiekimo 
ministerijos tarptaut inių 
santykių skyriaus viršininkas, 
balandžio 24 d. 7 vai. v., penkta
dienį, Seklyčioje (2711 W. 71 St.) 
kalbės apie susisiekimą Lietu
voje ir už jos ribų. Visi kviečia
mi. 

x Antanas Krutulis, ilga
metis Lietuvių Operos choro 
narys, kiekvienais metais 
rūpinasi ir teatro kostiumais 
mūsų solistams ir choristams. Šį 
sezoną jis vadovauja „Otelio" 
operos kostiumų skyriui, kiek
vienam pritaikydamas scenos 
rūbus pagal režisieriaus nuro
dymus. 

•AISVi 

x Chicagos Lietuvių Teat
ras „Vaidilutė" gegužės 17 d. 
Jaunimo centro didž. salėje pa
rodys naują premjerą, suvai
dindamas dar Amerikoje nesta
tytą Petro Vaičiūno komediją 
„Patriotai". Veikalą režisuoja 
Klaipėdos dramos teatro vyr. 
režisierius Povilas Gaidys, o 
jame vaidina: Laima Šulaitytė, 
Aldona Pankienė, Regina 
Kudiulaitė, Giedrė Griškėnaitė, 
Arūnas Satkus, Vidas Durna-
sius, Sigitas Gūdis, Vladas Sen
kevičius. 

x Kr. Donelaičio lit. mo
kyklų mokinių tėvų visuo
tinis sus i r ink imas šį šeš
tadienį, balandžio 25 d., 9:15 
vai. ryto vyks Fr. McKay mo
kykloje. Tėvų komitetas ir 
mokyklų vadovybė prašo tėvus 
šiame susirinkime dalyvauti. 
Bus aptariami svarbūs, visiems 
rūpimi reikalai. Mokyklų egzis
tencija ir jos tolimesnis gyva
vimas priklauso nuo mūsų 
pačių, todėl visų tėvų pareiga 
šiame susirinkime dalyvauti. 

x Eugenijus Butėnas, „Ant
ro kaimo" aktorius, vadovaus 
„Lituanicos" skautų tunto 40 
metų veiklos sukaktuvinio 
vakaro programai šį šeštadienį, 
balandžio 25 d., Lietuvių centre, 
Lemonte. Šventėje laukiami visi 
dabartiniai ir buvę „Lituanicos" 
tunto nariai, vadovai ir rėmėjai. 
Pradžia 6 v.v. 

x Dr. Aleksandras Štro
mas balandžio 24 d., penkta
dienį 7:30 v. vakaro Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje 
skaitys paskaitą „Dabartinė 
Lietuva ir demokratija". Jis 
analizuos atsikuriančios 
Lietuvos valstybės politinę san
tvarką, įvertins dabart inę 
Lietuvos politiką ir bandys 
numatyti, ar Lietuva gali tapti 
Vakarų tipo demokratija. Dr. 
Štromas yra politinių mokslų 
profesorius Hillsdale kolegijoje, 
Michigan. Po paskaitos vaišės. 

x Į Laisvę, rezistencinės 
minties ir politikos žurnalas Nr. 
113(150), 1992 Pavasaris . 
Redaktorius Juozas Baužys, 
leidžia Lietuvių fronto bičiuliai. 
Spausdina „Draugo" spaustuvė. 
72 p. Administruoja J. Prakapas 
(14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 
93305). Bendradarbiauja daug 
autorių iš Lietuvos ir išeivijos. 
Redakcijos žodyje tarp kitko 
klausiama: „Ar prisikels tauta 
ir dvasiškai, kaip prisikėlė vals
tybinei nepriklausomybei, ar 
pasuks visu veidu į Vakarus? 
Ar suras išeivija savo naujų 
uždavinių kryptį, ar susilauks 
teisingesnio traktavimo bei 
įvertinimo iš Lietuvos vyriausy
bės? 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 va! vak 
Aeštad 9 v r iki 1 vai d 

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

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60621 
Tel. (708) 325-3157 

Valaijdos pagal susitarimą 

x Už a.a. Salomėjos Ša-
gamogienės sielą šv. Mišios 
bus aukojamos š.m. balandžio 
27 d., pirmadienį, 8 vai. ryto 
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 
Lemonte. Kviečiame šv. Mišiose 
dalyvauti ir pasimelsti už Lietu
vių Fondo geradarę jos dviejų 
metų mirties sukaktyje. Lietu
vių Fondas. 

(sk) 

x Jadvyga Budrienė, visuo
menininke, balandžio 20 dieną 
užprašė šv. Mišias už a.a. Adelę 
Kazlienę Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje, Cleveland, Ohio. 

(sk) 
x Registraci ja metiniam 

JAV LB Vidurio Vaka rų 
apygardos atstovų suvažia
vimui prasidės 8 v.r. sekma
dienį, balandžio 26 d. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, Bočių 
menėje. Pagal numatytą darbo
tvarkę ( suvažiavimas baigsis 
12:30 v. p.p. Atstovų registraciją 
atliks Lemonto apyl. valdyba. 

(sk) 

x Dėmesio Floridos gyven
tojams! Kviečiame keliauti į 
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 Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
kus, 540 Ambassador Ct. 
Sunny Hills, Fla. 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 

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

(sk) 

x Ona Mockunienė, Kosto 
Dočkaus lydima, lankėsi „Drau
ge" ir papasakojo, kaip vyksta 
Lietuvoje, ypač Žemaitijoje, pri
vatizacija. Mockūnienė yra Ste
fos Kisielienės ir Jadzės 
Dočkienės sesers Stasės, gyve
nančios Lietuvoje duktė. Moc
kūnienė antros bolševikų 
okupacijos pradžioje ilgai 
gyveno Klaipėdos krašte, iki 
galėjo sugrįžti į savo tėviškę, 
Lybiškių km., Jurbarko rajoną. 
Ji yra Lybiškių Kultūros namų 
darbuotoja. 

x Šį sekmadienį po Mišių 
yra puiki proga apžiūrėti Sv. 
Šeimos vilą Lemonte, kuri yra 
prie 123 gatvės (Mc Carthy Rd.), 
apie 2 mylias į rytus nuo 171 
kelio. Šv. Šeimos vilos „Open 
House" bus nuo 12:30 iki 3:00 
vai. p.p. Visi kviečiami. 

x LB Socialinės tarybos, 
kuriai vadovauja B. Jasaitienė, 
rengiamas pobūvis-vakarienė 
įvyks balandžio 25 d., šį šešta
dienį, 6:30 vai. vakaro Sekly
čioje. Bus ir meninė programa, 
kurią atliks sol. Praurimė Ra-
gienė su muz. M. Motekaičio 
palyda. Susidomėjimas vaka
riene yra didelis, tad norintieji 
dalyvauti prašomi nedelsiant 
teirautis Seklyčios raštinėje. 

x „Otelio" operos vienintelio 
spektaklio, kuris bus balandžio 
26 d., 3 vai. popiet, Morton au
ditorijoje, 2423 S. Austin Blvd., 
Cicero, II., bilietai gaunami 
Vaznelių parduotuvėje, 2501W. 
71st St., Chicagoje. Telefonas 
312-471-1424. Ten pat gaunami 
ir autobusų bilietai, kurie 
išvyks iš Marquette Parko 
sekmadienį, 1:30 vai. po pietų, 
nuo valdiškosios mokyklos, kuri 
yra prieš mūsų bažnyčią, aikš
tės. Autobusai sustos Brighton 
Parke prie bažnyčios, Californi-
jos ir 44 gatvių sankryžoje. 
Kviečiame visus atvykti į labai 
įdomų ir vertingą „Otelio" 
operos spektaklį, kuriame daly
vauja ir 17 artistų bei vokalis
tų iš Vilniaus. Salė talpina 
2,500 žmonių. Matomumas iš 
visur labai geras, o girdėjimas 
iš bet kokios vietos tikrai 
puikus. 

(sk) 

x Daktarai Linas i r Dalia 
Sadauskai (IL) parėmė IX 
Tautinių Šokių Šventę 250 
dolerių auka. Šventės lėšų telki
mo komisija nuoširdžiai dėkoja 
už auką ir kviečia kitus jauno
sios kartos atstovus savo 
aukomis prisidėti prie Šokių 
Šventės surengimo. 

(sk) 

x Kaip ir kiekvieno mė
nesio paskutinį sekmadienį, 
balandžio 26 d.. Baltia Express 
(member of Amber Group) pri
iminės siuntinius Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte nuo 9 
vai. ryto. Laivo konteineris iš
plaukia balandžio 27 d. 

(sk) 

x „Velykų stalas" — ba
landžio 26 d., sekmadienį, 12 
vai. Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Rezervacijoms skam
binti: 708-985-7216. 

(sk) 

x Kaip ir anksčiau. Atlanta 
laukia Jūsų siuntinių į Lietu
vą. ATLANTA IMPORT EX-
PORT, 2719 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 

x Vidmantas Rapšys ir 
Aurelijus Butvilas dėkoja vi
siems Baltia Express klien
tams ir praneša, kad visi 
velykiniai siuntiniai buvo pri
statyti prieš šv. Velykas. Mes ir 
toliau siunčiame siuntinius 
greitai ir patikimai. Skam
binkite nemokamu tel. 1-800-
SP ARNAI (1-800-772-7624) ar 
ba atvežkite adresu 3782 W. 79 
St., Chicago, IL 60662. Kitas 
laivo konteineris — balandžio 
27 d. 

(sk) 

mK ZVAIGZD UTĖ 
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VELYKŲ RYTAS 

Per kalnelį aukštą aukštą 
Ir per lauką platų platų 
Dar — dar — dar keliu vežimą 
Vytautėlis riedant mato. 

Jį šeši kiškiukai stumia, 
Jį šeši kiškiukai traukia, 
O šeši šimtai pakalnėj 
Jau vežimo šito laukia! 

Apdalins margais margučiais . 
Jie Vytuką, Miką, Joną — 
Duos visiems, visiems po vieną, 
Duos po gražų, po raudoną. 

Keleliu vežimą riedant 
Žibančios akytės lydi, 
O dangus kaip lino žiedas, 
Kaip melsva žibutė žydi. 

Vytė Nemunėlis 

VELYKOS 

Ne visada liūdime, ne visada 
džiaugiamės, tačiau be liūdesio 
nežinotume kas yra džiaugs
mas. Po liūdnos Gavėnios, kada 
prisiminėme skaudžiausius 
Kristaus išgyvenimus ir mirtį, 
sulaukėme džiaugsmingo Jo iš 
numirusių Prisikėlimo — Vely
kų. Nuplovę daug dulkių nuo 
savų sąžinių, švaresni su
tinkame velykinį džiaugsmą. 
Šis džiaugsmas padidėja, kad 
galime kartu su Lietuva švęsti 
šią didingą šventę. 

Šio džiaugsmo nuotaikoje, 
sveikinu ..Tėvynės žvaigždutės" 
bendradarbius ir skaitytojus. 
Linkiu viltingai žvelgti į švie
sesnį mūsų Tėvynės rytojų ir 
mūsų gyvenamo krašto ateitį. 
Linkėjimai gali tapti realybe 
per darbą ir pasišventimą šiems 
kilniems tikslams. Svarbiausia, 
nepamirškime savo kalbos ir 
rašto, kad išliktume lietuviais 
kokiame pasaulio krašte begy
ventume, laikykimės savo gra
žių papnx'ių ir skaitykime bei 
palaikykime savą spaudą. 

Tegul džiaugsmas ir tautinė 
dvasia vyrauja mūsų šeimose, 
mokyklose ir visuomenėje, bei 
visame lietuviškame judėjime. 
Velykų ir Kudirkos „Varpas" 
tegul mu> visus kviečia į darbą 
už gražius idealus Dievui ir 
Tėvynei. To pasieksime būdami 

VELYKOS, J Ų REIKŠMĖ 
IR P A P R O Č I A I 

Velykos yra švenčiamos visa
me krikščioniškame pasaulyje. 
Visi labai laukia Velykų, nes 
yra p radž ia pavasar io ir 
Kristaus iš numirusių prisikė
limo šventė. 

Didžojo šeštadienio rytą, vie
nas iš šeimos narių parnešdavo 
iš bažnyčios švęsto vandens ir 
šventintos ugnies. Su švęstu 
vandeniu šeimininkai apšlaks
tydavo namų stogus ir visus 
namus, kad perkūnas netrenk
tų. Su š v e n t i n t a ugnimi 
apeidavo visus laukus, kad 
nebūtų gyvačių. Tada buvo ir 
dabar yra smagu marginti vely
kinius kiaušinius — velykai
čius. 

Pirmą Velykų dienos rytą visi 
žmonės skubėdavo į bažnyčią, į 
P r i s ikė l imo Mišias. Visi 
nešdavosi p in t ines pi lnas 
velykinio maisto, kad kunigas 
po pamaldų pašventintų. Per 
Prisikėlimą žmonės giedodavo 
„L inksma diena mums 
p ra šv i t o " . Giedodami šią 
giesmę, jie tris kartus eidavo 
aplink bažnyčią. 

Po pamaldų visi skubėdavo 
namo, nes kas pi rmut inis 
pasieks namus, tam per visus 
metus darbai geriausiai seksis. 

Namuose, prieš valgydami, 
viens su kitu susidauždavo 
kiaušiniais. Nesumuštas laimė
davo. Dar ridendavo margučius. 
Tuo būdu vieni laimėdavo kiti 
pralošdavo kiaušinius. Pavalgę, 
jaunieji eidavo pasisupti į 
sūpynes arba eidavo velykauti 
— kiaušinių rinkti. Lalauninkai 
— būrelis jaunimo, giedodami 
velykines giesmes, eidavo į 
k i t u s ka imus kiauš iniaut i 
(margučių rinkti). 

Velykas lietuviai švęsdavo 
t r is dienas ir jas smagiai 
praleisdavo. 

Kar ina Turnerytė , 
8 sk. mokinė. 

Dariaus Girėno lit. m-la. 

VELYKOS 

Pasibaigus gavėniai, prasi
deda Velykos. Svarbiausias 
laikotarpis prieš Velykas yra 
Didžioji savaitė. Šios savaitės 
metu, Lietuvoje buvo įvairių 
papročių. Verbų sekmadienį visi 
eina į bažnyčią su verbomis. 
Verbos bažnyčioj buvo pašven
tinamos. Po pamaldų grįžę 
namo žmonės, verbas uždėdavo 
virš durų, kad apsigintų nuo 
baisenybių ir gaisro. 

Margučiai yra marginami 
Didįjį šeštadienį. Tą dieną 
vaikai eina į bažnyčią parsinešti 
švęsto vandens ir šventintos 
ugnies medžio kempinėje. 
Medžio kempinė yra tam tikras 
grybas, kuriame ugnis smilksta, 
bet nedega. Kai grįžta namo, 
kempinę su pašventinta ugnimi 
įdeda į židinį, kad turėtų 
šventos ugnies. 

Lietuvos Velykė nėra kiškis. 
Kiškių paprotys yra atėjęs iš 
Vokietijos. Lietuvos Velykė yra 
gražiai pasipuošusi apysenė 
moteris. Ji anksti atsikelia ir 
aprūpina margučiais gerus 
vaikus. Per Velykas vaikščioja 
jauni vyrai, vadinami lalau
ninkai, kurie dainuoja prisi
artinę prie žmonių namų ir 
renka kiaušinius. Jei lalau
ninkai negauna kiaušinių, jie 
labai supyksta ant šeimininkų. 

Marius Vygantas, 
8 sk. mokinys. 

Dariaus Girėno lit. m-la. 

GALVOSŪKIO NR. 116 
ATSAKYMAS 

Patarlė: „Genys margas, žmo
gaus gyvenimas dar margesnis. 

GALVOSŪKIS NR. 
ATSAKYMAS 

117 

Panašūs laiveliai yra netoli 
jūrininko galvos: kairėje ir deši
nėje pusėje. 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

119 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

120 

GALVOSŪKIS NR. 138 

(Žiūrėkite piešinį) 

We3Hv 
Šis piešinėlis yra paimtas iš 

vienos pasakų knygos: „Princas 
prisiartino ir atsiklaupė šalia 
jos..." Parašykite tos pasakos 
pavadinimą. Jei neprisiminsite 
pavadinimo, parašykite trumpą 
pasakos turinį. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 139 

(Žiūrėkite lentelę) 

K V A 

^ s a k c s e 151. •.Tie t c j a s 

KV T 
Kampų — iį viso keturi. 

* ivW I i I i 
Esu paplitęs mineralas! 

L K03 
Cia pusė žemes, o ne galas! 

KĮVĮA 
Ai — vidutiniška šalelė! 

RlVA 
Mane pajust kiekvienas gali. 

Ežerai ir valstijos: 1. Pont-
chartrain — Louisiana. 2. Win-
nebago — Wisconsin. 3. Lake of 
the Ozarks — Missouri. 4. Pend 
Oreile — Idaho. 5. Great Salt 
Lake — Utah. 6. Okeechobee — 
Florida. 7. Puachita — arkan-
sas. 8. Yellowstone — Wyoming. 
9. Eufaula - Oklahoma. 10. 
Salton Sea — California. 

UvU D D 1 
Gird i , kaip groja keturiese! 

KOTTI 

dori ir vieningi! 
Redaktor ius 

Verbų dieną vadina Palmine. 
Atėję iš bažnyčios muša verba: 
tėvas apmuša vaikus, vyras — 
žmona, visą šeimyną apmuša, 
kad klausytų vyresnių ir būtų 
laimingi. 

(Tverečius) 

Atsakymai — pakaitalai: 1. 
Jaunystės. 2. kapitonas, 3. 
vadovas, 4. dolfins, 5. baidyklė, 
6. brezentas, 7. kriminalistas, 8. 
pusbrolis, 9. frankas, 10. malū
nas, 11. muzikantas, 12. juokda
rys. 

GALVOSŪKIS NR. 136 

Pasiskaitę literatūros, vyresnio 
amžiaus jaunuoliai, parašykite, 
nuo kada pradėta rašyti lietu
viškai ? Už tikslias žinias 
gausite 10 taškų, už apytikres 
— tik 5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 137 

Pasiskaitę religinės litera
tūros, parašykite, kokiame kape 
buvo Jėzus palaidotas? Taip pat, 
kokiuose kapuose tais laikais 
buvo žmonės laidojami, ar pana
šiai kaip dabar? Už platesnį 
paaiškinimą gausite 10 taškų, 
už trumpą — tik 5 taškus. 

Kiek prisivalgiau. 
Ne varlių galvosūkis. Nei 

kūdrų, kuriose gilu. Nei 
balučių, kur seklu. Tai kas čia 
kvaksi kva kva kva. Ir kur žalia 
varlių spalva? Kažkas kvaksės 
ir netylės, nors nėra čia nė 
vienos varlės! Vadinasi, visai 
kas kita šiais „kva" šį Sykį 
pasakyta? Užpildykite likusius 
tuščius lngelius. (Atsiuntė Ga
ja Bublytė iš „Genio). 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR.140 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Nuspalvokite tuščius tarpus 
pažymėtus juodais taškais . 
Parašyki te pavadinimą ir 
maistą. 

(5 taškai) 


