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Labai svarbiu Lietuvos
politinio gyvenimo indikatoriu
mi pavadino opozicijos Seime
lyderis Vytautas Landsbergis
požiūrį į neseniai paminėtą
Lietuvos Nepriklausomybės
dieną. Kovo 15 dieną įvykusioje
spaudos konferencijoje jis pažy
mėjo, kad šventiniuose rengi
niuose buvo demonstruojamas
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Šmėkla virš Rusijos

Antradienio žinios iš Lietuvos

Kam naudinga klastoti
k o v o 11 prasmę?
Tik — Rusijai
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A. Kozyrevas negaili
Lietuvai komplimentų
Vilnius, kovo 16 d. (Elta) —
Vakar, pakeliui į Helsinkį, Vil
niuje buvo sustojęs Rusijos
užsienio reikalų m i n i s t r a s
Andrejus Kozyrevas. Po valan
dą trukusio pokalbio su prezi
dentu A. Brazausku A. Kozyre
vas, taip pat Karaliaučiaus
(Kaliningrado) sirties adminis
tracijos vadovas J. Matočkinas
ir Rusijos URM Antrojo Europos
skyriaus vedėjas J. Fokinas,
susitiko su žurnalistais.
A. Kozyrevas pagyrė Lietuvą
už „subalansuotą ir realistinį
kursą" vidaus politikoje bei
Rusijos atžvilgiu, pasakė, jog
Rusijos vadovybės tikisi, „atver
ti naują tarpusavio santykių
etapą". Paneigęs priekaištus,
kad Rusijos užsienio politikos
tikslai esą „neoimperiniai", mi
nistras tačiau pareiškė, kad
,,Rusija nenorėtų p r a r a s t i
suverenios Lietuvos", kurioje
tautinėms mažumoms žymiai
geriau gyventi, negu Latvijoje
ar Estijoje. Sukalbamesnė Lie
tuva ir „karinių problemų sri
tyje". J. Matočkinas kvietė
lietuvių verslininkus kurti Ka
raliaučiaus srityje bendras su
rusais įmones.
A. Kozyrevas konstatavo, kad
A. Brazauskas palankiai sutiko
komisaro tautinėms mažumoms
posto Baltijos jūros šalyse
įsteigimo idėją. Spaudos konfe
rencijoje dalyvavęs prezidento
vyr. patarėjas akademikas R.
Rajackas patikslino, jog prezi
dentas „leidęs suprasti", kad tai
turėtų būti bendras Baltijos
jūros šalių sprendimas.
Atskirai šnekėta apie rusų
kariškių tranzitą „iš Smolens
ko į Karaliaučiaus sritį". Rusai
teigia, jog dokumentų tikri
nimas pažeidžia 1991.07.29,
susitarimą, Lietuvos pusė —
k a d t a i susiję su dažnais
mėginimais pervežti kontra
bandą, bet nužginčijo rusų
teisės į karinį tranzitą per Lie
tuvą. Lietuvos prezidentas
leidęs suprasti, jei Rusija didins
ekonominį spaudimą, tas gali
atsiliepti jų pačių tranzitui.
A. Brazausko ir A. Kozyrevo
susitikime, kaip pranešta žur
nalistams, buvo aptarti ir pa
siuntinybių pastatų Romoje bei
Paryžiuje grąžinimo klausimai,
kalbėta apie Rusijos pasiunti
nybės Vilniuje įkurdinimą. Su
sitikime nebuvo aptartas netei
sėtas desanto pulko permetimas
į Lietuvą šių metų pradžioje, ne
paprašyta pasiaiškinti dėl sau
sio 21 d. priimto Rusijos įsta
tymo apie lengvatas karei
viams, tarnaujantiems „gink
luotų konfliktų zonose", tarp
kurių nurodytos ir Baltijos ša
lys. I Lietuvos URM notas dėl
šių problemų Rusijos URM iki
šiol nėra atsakiusi.
Po spaudos konferencijos
Rusijos delegacija susitiko su
tautinių bendrijų atstovais.
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ir priešiškumas Kovo 11-ajai,
jautėsi noras įpiršti LTSR tei
sėtumo idėją.
„Prieš trejus metus mes apgy
nėme Lietuvą nuo LTSR, dabar
mums tą LTSR vėl bandoma
įpiršti", pareiškė opozicijos
lyderis. Požiūris, kad Kovo
11-ąją įvyko tik valdžios pasi
keitimas, reikštų, kad ne
buvo okupacijos, nebuvo anek
sijų.
Kalbėdamas apie dabartinę
situaciją Rusijoje, Vytautas Š. m. vasario 25 d. Lietuvos Seime Algirdas Brazauskas, pauejęs ranką ant
Landsbergis teigė, kad ji labai Lietuvos Konstitucijos, skaito prezidento priesaiką. Priesaika priima Lietuvos
sudėtinga. Demokratinės jėgos Konstitucinio teismo teisėjas J. Žilys.
silpnėja ir tai — „grėsmė
Lietuvai numeris vienas". Ap
skritai nerimą kelia Rusijos
pozicija, esą ji niekuo dėta dėl
visų Lietuvos tragedijų ir
nuostolių, nors ir skelbiasi
TSRS paveldėtoja.
Komentuodamas tautos atgi
Washington, D C , kovo 12 d. formacinius pusryčius naujiems
mimo sąjungos kūrimąsi, Vy — Kovo mėnesio aplinkraštyje JAV Kongreso ir jų štabo
tautas Landsbergis pažymėjo, Jungtinis Amerikos Pabaltiečių nariams. Visų trijų Pabaltijo
kad tai bus partija ir ji turės komitetas praneša apie savo šalių ambasados sutiko daly
savo organizacines struktūras veiklą per praėjusius metus, vauti ir painformuoti apie savo
miestuose, rajonuose, gal ir siekdamas parodyti, kad jo kraštus.
mažesniuose miesteliuose. Par veikla nėra susiaurėjusi išim
JBANC taip pat yra paruošęs
tijos steigėjai tikisi platesnio tinai Latvijos naudai. Apie informacinius lapus apie kiek
rėmėjų kontingento, kuris gal JBANC veiklą, įtaigojant JAC vienam kraštui labiausiai svar
būt jungsis į klubus ar ratelius. bei Rusijos vyriausybę rūpintis, bius rūpesčius. Ir. formacija bus
kad rusų daliniai būtų išvesti iš išsiuntinėta Kongreso nariams,
visų trijų Pabaltijo valstybių, reguliariai papildant vėliau
TRUMPAI
pernai buvo rašyta Drauge. siomis žiniomis.
Pagaliau JBAN<5 ruošia klau
Komiteto pirmininkystė kasmet
• Vakar pradėjo streiką
pasikeičia visų trijų, jai pri simų sąrašą, bendradarbiaujant
Raseinių rajono ūkininkai. Jie
klausančių organizacijų, tarpe: su senatorium Riegle, kurie gali
nebeparduoda mėsos ir pieno.
pernai pirmininkavo ALTAS, būti paduoti ir senatoriui Paul
• Žinia filatelistams: kovo 22 šįmet pirmininkauja Amerikos Simon, apklausinėjant Strobe
dieną Šilutės pašte proginiu Estų Taryba.
Talbottt paskyrimą į Valstybės
spaudu bus antspauduojamas
Šiuo metu JBANC palaiko ry departamentą. Jei Senatas pri
V y d u n o gimimo 125-osios meti šius su kitų Rytų Europos gy ims nominaciją. Talbott turės
nėms skirtas ženklas.
ventojų, esančių JAV, organiza didelį vaidmenį, skirstant JAV
• Nuo šiol nuskristi į Maskvą cijomis; bendradarbiauja su finansinę pagalbą naujai nepri
Lietuvos ir Rusijos piliečiams JAV ukrainiečių, lenkų, veng klausomoms, buvusios Sovietų
kainuos 50 dolerių (iki šiol kai rų, rusų ir armėnų organizaci Sąjungos šalims.
navo 20). Galima atsiskaityti ir jomis, toliau ruošdama pasiūly
laikinaisiais Lietuvos Respub mus JAV užsienio pagalbos
Reklamos ir rusų
likos pinigais-talonais pagal įstaigai USAID apie JAV pa
valstybinio komercinio banko galbos Rytų Europai pertvar
kalba
tos dienos kursą.
kymą.
Po Sovietų Sąjungos suirimo
• Nuo balandžio pradžios te
JBANC aktyviai įtakoja JAV Vakarų pasaulio verslininkai
lefono pokalbiai su NSV šalimis Kongreso narius remti sen. De stengiasi pasinaudoti at
pabrangs. Vienos minutės po Concini ir kongr. Steny Hoyer siradusia jų produktams nauja
kalbis su Rusija kainuos 230 abejuose Kongreso rūmuose ne rinka Rusijoje Kartu su pro
talonų.
trukus jų pristatysimą rezo duktais ateina ir reklamos. Ta
• Paklausa degalams Lietu liuciją, spaudžiant Rusiją čiau angliškos reklamos susi
voje pastarosiomis dienomis išvesti savo kariuomenę iš Pa- laukia vis daugiau priekaištų iš
išaugo 7 kartus. Degalinėse — baltijos šalių. Komitetas taip įvairių rusų visuomenės sluoks
milžiniškos automobilių eilės. pat bendradarbiauja su sen. nių. Teigiama, kad „svetima
Priežastis — pasklidę gandai Riegle, redaguojant kongresinį kalba viešose vutose pažeidžia
apie numatomas didinti benzino laišką prezidentui Clintonui ta žmonių dvasią ir veda į persikainas. Lietuvos-Suomijos fir tema. Panašus laiškas yra ruo ėmimą svetima kultūra" (įdo
mos „Litofinn Service" direk šiamas ir Atstovų rūmuose mu, kad ši taisyklė negaliojo
toriaus Kęstučio Zalecko nuo kongr. R. Durbin pastangomis. jėga prijungtoms sovietijos res
mone, degalų kainos tikrai gali
JAV Kongreso komisija prie publikoms, kur r įsų kalba buvo
dar padidėti, nes Lietuvoje jos
Europos Saugumo ir Bendradar brukte brukama kiekvienoje
mažesnės negu kaimyninėse
biavimo konferencijos (ESBK) vietoje). Pernai gruodžio mėn.
šalyse.
organizuoja grupę stebėti svetimomis kai: >mis reklamos
• Nuo kovo 22 dienos savaitei žmogaus teisių vykdymą Pabal buvo uždraust- St. Petersbursustabdomas Vilniaus valstybi tijo šalyse. Vyriausias JAV ge, o neseniai Maskvos meras
nis mėsos fabrikas. Direktorius atstovas toje grupėje bus John įsakė, kad visos reklaminės len
D. Masaitis sako: remontui. Va Finnerty, kuris yra ir ESBK tos, esančios mušte, turi turėti
sario ir kovo mėnesiais fabrikas pareigūnas. JBANC, kartu su užrašus ir rusi, <alba.
gavo 40 procentų mažiau gyvu JAV-Baltijos Fondu, prieš jam
Komunistinėj-- sistemoje nuo
lių negu pernai tuo pačiu metu. išvykstant, surengė painforlat jautę įvairią prekių trū
Tiekėjų nepatenkina supirkimo mavimo sesiją.
kumus, rusai bi i o pripratę ver
kainos — už kilogramą kiaulie
tinti
vakarietiškas, o ypač ameKartu su JAV-Baltijos Fondu
nos 200 talonų. Jie nori gauti
ir Carnegie Endovvment for In rikietiškas, pr-Kes, nors jos
260. Vartotojai kovo mėnesį ternational Peace — tarptauti buvo daug kart brangesnės už
gaus trečdaliu mažiau mėsos nės taikos skatinimo fondu vietines. Šio įpr io laikomasi ir
produktų.
Jungtinis Amerikos Pabaltiečių dabar. Maskvos aikraštis „Co• Sudaryta vyriausybinė ko komitetas rengia tarptautinę mersant" pram-.i, kad neseniai
misija ELTOS, valstybinės įmo konferenciją apie mažumas įvykdytose aps: tusose, norint
nės „Spauda" ir laikraščių bei Pabaltijo šalyse, įvyksiančią šį pirkėjams įsiūlyti amerikiežurnalų redakcijų patalpų pri rudenį Washingtone. Šiuo metu tiškas cigaret* - pavartotos dvi
vatizavimui išnagrinėti. Komi JBANC daro paskutinius patai reklamos: viena anglų, o kita
sijos pirmininkaas — Kultūros symus lėšų prašymo dokumen rusų kalba. '• -kiškai rekla
ir švietimo ministro pavaduo tuose, kurie bus išsiuntinėti muojamų eigai- ų parduota be
tojas K. Platelis. Projektą dėl įvairiems fondams, prašant veik dukart daugiai ir už aukš
minėtų patalpų privatizavimo paramos šiai konferencijai.
tesnę kainą, ne u rusiškai rek
komisija vyriausybei turi pa
lamuotų, nors <įgaretės buvo
teikti iki kovo 30 dienos. (V.P.) Kovo mėnesio pabaigoje lygiai tos pačio*
JBANC rengia pirmuosius in

JBANC aktyviai kelia
Pabaltijo šalių rūpesčius
JAV Kongrese

Pereiti iš vienos komunistinės
sistemos į demokratinę nėra
lengva. Todėl visas pasaulis, o
ypač tie, kurie tą sistemą ir tą
tautą pažino, įvykius buvusioje
imperijoje seka su įtampa ir
skepticizmu. Visų turėtos viltys,
Rusija greitai ir taikiai pereis į
demokratinį pasaulį, atrodo,
blėsta. Visiems aktualus klau
simas yra: ar įvyks pilietinis ka
ras pačioje Rusijoje, nes kraujas
jau liejamas Azerbaidžane, Ar
mėnijoje, Gruzijoje, Tadžikis
tane, Moldovoje?
Ta proga verta peržvelgti
politinių įvykių eigą Rusijoje
Gorbačiovo ir Jelcino laikotar
piu. Pradžioje, kaip žinoma,
Gorbačiovas norėjo tik pagerinti
esamą komunistinę sistemą ir
gyvenimo sąlygas. Kaip ir ato
minių tyrimų eigoje, reakcija
nuėjo per toli, ir jos pats
Gorbačiovas sustabdyti nega
lėjo. Per jo laikotarpį demo
kratinis judėjimas palengva
augo, bet sustiprėjo gerokai tik
po pučo, Jelcino laikotarpiu.
Kaip ir Lietuvoje, pradinis
judėjimas subūrė aplink save
tautos daugumą. Nepaisant,
kad jis žadėjo laisvę, privačią
rinką, privačią nuosavybę,
laisvą prekybą ir pramonę,
ilgainiui ėmė silpnėti dėl eko
nominiu sunkumų. Atsirado
naujas vadas ir kelias į laisvę po
šimtmečių carizmo ir 70
metų dar žiauresnio komunizmo
valdymo, šiai didžiulei tautai
tapo atviras. Nauji demokra
tiški idealai, atrodė, turėjo
surišti visus bendrai kovai prieš
tuos, kurie dėl asmeniškų sume
timų savo tautai gero nelinkėjo.
Juos pateisinti ideologija nega
lima, nes marksizmas mirė, jo
neįvedus, o leninistus iššaudė
Stalinas prieš 50 metų. Tuojau
po pučo komunistų partija buvo
uždaryta, jos šulai atsidūrė
kalėjime. Tačiau tas smūgis
nebuvo galutinis. Ir Rusijoje de
mokratinis frontas vieningas
nebuvo, suskildamas į daugybę
partijų. Pavojus pastebėtas, kai
kairiųjų frontas ėmė stiprėti.
Tik tada demokratinių partijų
atstovai 1992 m. rudenį susi
rinko aptarti tolimesnę veiklą ir
nutarė dirbti, remiantis konsti
tuciniais nuostatais, laikytis de
mokratinių principų, moralu
mo, neorganizuoti pusiau mili
taristinių dalinių savo tarpe.

Tuo tarpu kairieji, nors irgi
kiek susiskaldę, jungėsi į vieną
frontą. Jų tarpe atsirado ketu
rios pagrindinės frakcijos: 1.
Darbininkų socialistinė partija;
2. Rusijos darbininkų partija; 3.
Visasąjunginė bolševikų parti
ja; 4. Komunistų sąjunga. Visas
sudėjus, susidarė pusė milijono
patikimų narių, iš anksčiau bu
vusiu 14 mil. Nepaisant nelega
lios jų pozicijos, visų partijų
atstovai š.m. vasario 13-14 d. su
važiavo į Maskvą antram suva
žiavimui. Jame dalyvavo ir iš
kalėjimo išleisti pučo dalyviai.
Atstovų rezoliucijų komitetas
paskelbė šiuos nutarimus: stab
dyti tolimesnį krašto kapitalistinimą, neleisti žemės ūkio pri
vatizacijos, atstatyti socialistinę
sistemą su „žmogišku veidu",
nuversti Jelcino valdžią parla
mentarinėmis priemonėmis.
Kai anksčiau į komunistinės
partijos atstatymą žiūrėta pro
pirštus, dabar jau kreipiamas
rimtas dėmesys, nes pastarieji
sugebėjo prisijungti visokios rū
šies nacionalistus, kazokus ir
t.t., tuo būdu padidindami priešjelcinį bloką. Maskvoje padary
tas 1,100 gyventojų apklausimas parodė, kad 369t yra už ko
munistų partijos draudimą. 30^
užjos legalizavimą. 30'? nepa
reiškė nuomonės. Netgi konsti
tucinis teismas iki šiol nepra
dėjo komunistų partijos bylos.

kyti Gorbačiovui kainavo visiš
ką pralaimėjimą ir pažeminimą.
Abu „kiškiai" pabėgo, o medžio
tojas pasalintas nuo vairo. Rusi
jos konservatyvus elementas
laukė momento, kol liaudis,
prikankinta trūkumų, pati išeis
į viešumą ir reikalaus Jelcino
atsistatydinimo. Nors Rusijoje
ir blogai, bet laukto bado, kaip
įvyko po kolektivizacijos, 30-tais
metais, nesulaukta. Todėl persi
metė į politinę veiklą: pašalin
ti Jleciną per parlamentą, kurį
daugiausia Gorbačiovo laikais
išrinkti deputatai, neatstovau
jantieji tautos pažiūroms. Jel
cinas, norėdamas įrodyti, kad
dauguma tautos yra su juo,
nutarė pravesti referendumą: ar
tauta nori toliau eiti į de
mokratinį gyvenimą, ar grįžti
prie senos tvarkos. Parlamen
tas, bijodamas pralaimėti, su
referendumo pravedimu nesuti
ko ir dar atėmė iš Jelcino kele
tą svarbių funkcijų, sumažin
damas jo valdymo galią ir auto
ritetą. Ateinantys mėnesiai,
atrodo, bus lemtingi. Kadangi
parlamentas neleidžia Jelcinui
pravesti legalų referendumą, jis
bandys atsiklausti tautos per
populiarų apklausimą. Nors
toks apklausimas teisinės galios
neturės, jo rezultatai turės
rimtą poveikį į visumos oponiją.

Jelcino ir d e m o k r a t i j o s
ateitis
Viso pasaulio sovietologai
sukruto spėlioti Rusijos ateitį —
kas gali pašalinti Jelciną?
Gorbačiovą sutvarkė jo sėbrai.
Tik dabar vienas jų, Lukianovas, skelbia, kad Gorbačiovas
apie pučą žinojo, nes tai buvo
diskutuojama jų ratelyje. Bet
Gorbačiovas apgavo savo drau
gus ir nutarė „nušauti du kiš
kius vienu šūviu". Lukianovas
teigia, kad Gorbačiovas Kryme
nebuvo visiškai atkirstas nuo
pasaulio ir turėjo galimybę susi
siekti, su kuo jis norėjo. Tačiau
jis laukė ir žiūrėjo, kurion pusėn
laimėjimas eina. Jeigu pučis
tams būtų pavykę, tada Gorba
čiovas grįžtų Maskvon ir būtų
prisidėjęs prie pučininkų. Kai
jis, porą dienų palaukęs, pamatė,
kad pučistai pralaimi, nutarė
prisidėti prie buvusio oponento
Jelcino. Tas jo delsimas pasisa-

Merai, policijos vadai ir
valdžios pareigūnai svarstė
nusikaltimų problemas
Kaunas, kovo 13 d. — Kovo bių skyriaus vedėjas A. Gylys.
12 d. Kauno Savivaldybės
Aptarta kriminalinių nusikal
rūmuose įvyko neeilinis susiti timu priežastys, kovos su nusi
kimas policijos darbo tema, kaip kalstamumu padėtis visoje Lie
rašo Kauno laikas. Dalyvavo tuvoje ir atskiruose miestuose,
Vilniaus, Kauno, Panevėžio, dalintasi patirtimi, aiškintasi
Šiaulių, Alytaus, Marijampolės, apie trūkumus ir jų likvidavimo
Palangos. Druskininkų ir Birš galimybes. Daug diskutuotų
tono miestų merai, taip pat šių klausimų „ a t s i r e m d a v o " į
ir Klaipėdos miesto vyriausieji finansines problemas.
policijos komisarai bei vidaus
Kalbėtasi apie organizuotą
reikalų ministras R. Vaitie
nusikalstamumą, nusikaltėlių
kūnas ir vyriausybės Savivaldy pasaulio j a u n ė j i m ą ,
apie
— Vilniaus meru 39-28 balsų konkrečias priemones kovai su
santykiu išrinktas Vytautas reketu, apie blaivyklas ir jų
Jasulaitis. Technikos univer klientus, kuriais kartais tampa
siteto, kuriame dirba 42 metus, net miestų tarybų deputatai,
docentas, technikos mokslo kan apie varganą areštinių padėtį,
didatas. Kelių katedros vedėjas. nežmoniškas sulaikytųjų ir nu
Gimė 1928 m. Kaune. Nepri teistųjų gyvenimo sąlygas, jų
klausomybės partijos narys, sugrąžinimą į visuomenę, grįžus
Parlamento gynėjas. Kariuo iš įkalinimo vietų, jų migraciją,
menės Kūrėjų Sąjungos pirmi nakvynės namus ir buvusiųjų
ninkas. Baltijos Valstybių Keli kalinių šalpos, registracijos,
ninkų tarybos ir kitų tarybų įdarbinimo kontrolės proble
mas.
narys.

Kas nugalės?
Iki šiol Jelcinas bandė išlai
kyti krašte pusiausvyrą, nusi
leisdamas kai kuriems konservatyvistų reikalavimams. Ta
čiau toliau nusileisti jis negali.
Visa tai numatydamas, Jelcinas
jau kuris laikas bando sudaryti
bendrą frontą su centrinėmis
grupėmis ir karinių pajėgų va
dovybe. Ap'r tai jis įspėjo savo
oponentus. Lieka tik visiems ne
žinomas faktas, kiek tų karinių
pajėgų eis su Jelcinu ir kiek prieš
jį. Dar didesnė paslaptis: ką
remtų dar labai stipri KGB.
Karinių pajėgų įsivėlimas į poli
tika, be abejo, privestų prie pi
lietinio karo, kaip įvyko ir 1917
metais.
Kokios p a s e k m ė s Lietuvai?
Jelcinui laimėjus, padėtis
nepasikeistų. Visiškai kitas
vaizdas būtų, jeigu laimėtų kon
servatyvus elementas. Visų pir
ma kariuomenės išvedimas iš
Pabaltijo sustotų. Nutrūktų
žaliavų pristatymas. Pasinau
dodami įgulomis ir fiktyviais ki
virčais, konservatyvistai bandytų
atstatyti kritusią imperiją. Gal
pasiūlytų Brazauskui savano
riškai grįžti jų prieglobstin.
Reikia tikėtis, kad mūsų prezi
dentas tokiam eventualumui
tinkamai ruošiasi.
E. Ringus

KALENDORIUS
Kovo 17 d.: Šv. Patrikas, Ger
trūda, Gendvilas, Varūna.
Kovo 18 d.: Šv. Kirilas Jeru
zalietis, Edvardas, Eimutis,
Gintarė.
ORAS CHICAGOJE
Trečiadienį salė tekėjo 6:02,
leisis 5:58. Šalčiau, temperatūra
nukris iki 28 F f- 2 C). Ryte
lietus, vėliau pavirs sniegu.
Naktį temperatūra apie 15 F (•
10 C).
Ketvirtadienį saulė tekės
6:01. Debesuota, gali snigti ar
ba net lyti. Temperatūra apie 35
F (2 O .
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokestj, atžymima, iki kada yra užsimokejv*

ŠAUNI KAZIUKO MUGĖ NEW YORKE

DRAUGO pranumarata mokama I i ankato

Girdint nusiskundimus, kad
vis mažiau ir mažiau besilan
kančių renginiuose, to negalima
pasakyti apie Kaziuko mugę,
kurią New Yorke, Kultūros
Židinyje, sekmadienį, kovo 7 d.
buvo surengę skautai ir skau
tės. Mugė susilaukė gausių
lankytojų, o kas svarbiausia —
tai, kad atsilankiusieji amžiumi
buvo labai „mišrūs": vaikai,
jaunimas. ..viduriniokai", o ir
vyresnieji.
Kultūros židinio didžiosios
salės vienoje sienoje kabojo
didelis skautų globėjo, šv.
Kazimiero paveikslas, papuoš
tas plačia ir ilga tautine juosta.
Prieš paveikslą stovėjo Mišioms
paruoštas stalas. Stalo galuose
— dideli vazonai forsintijų
šakelių su vos bepradedančiais
skleistis žiedais. Stalo priekyje
— Vilniaus verbos.
įnešus skautų vėliavas, šv.
Mišias už mirusius skautus
aukojo skautų kapelionas kun.
dr. Kornelijus Bučmys, OFM (jis
ir pamokslą pasakė) ir kun.
Jonas Pakalniškis. Aukos buvo
a t n e š t o s : skautų žurnalas
„Skautų aidas'", balta lelija.
duona ir vynas, o prisimenant
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo (kovo 11) dieną, amba
sadorius Anicetas Simutis
atnešė vainiką. Aukas nešant,
jų reikšmę aiškino skautininke
Vida Jankauskienė. Aukas
nešė, skaitymus skaitė ir Mi
šioms tarnavo skautai ir skau
tės. Mišių pabaigoje buvo sugie
dota „Marija. Marija" ir Tautos
himnas.
Po Mišių vyko trumpa skau
tų sueiga. Pradžioje buvo pa
kviestas ambasadorius A. Simu
tis tarti žodį. Ambasadorius,
tarp kitko, sakė: „Dėkoju tė
vams, kurie sudaro galimybę ir
sąlygas, kad taip gražiai būna
pagerbiamas skautų globėjas šv.
Kazimieras. Taip pat ta pačia
proga prisimenama ir kita svar
bi diena, tai kovo 11-ji. Tai
diena, kada buvo pakartotas
1918 metų nepriklausomybės
paskelbimo aktas... Besidžiau
giant, nereikia pamiršti, kad
Lietuvoje yra dar užsilikęs iš
okupacijos laikų labai sunkus
košmaras. Bet tikėkime! Lietu
va iš to košmaro išsivaduos ir
gyvens pilnu ir laisvu gyve
nimu..."
Už nuopelnus skautijai, gar
bės žymeniu buvo apdovanota
Josephina Senken. Skautų
vadovų lavinimosi kursus bai
gusioms: Monikai Bilerytei ir

Nidai Stankūnaitei buvo įteikti
baigimo pažymėjimai. Įžodį
davė Alė Mikalauskaitė ir
Viktorija Galkutė.
Dviejų surištų tautinių juostų
mazgą atrišo ir mugę atidarė
buvęs ilgametis skautų sąjun
gos vyriausias kapelionas kun.
Jonas Pakalniškis.
Po to prasidėjo turgus. Ir ko
čia nebuvo! Pagal salės sienas
rikiavosi stalai su įvairiais me
džio ir gintaro dirbiniais,
paveikslais, knygomis, pašto
ženklais, lietuviškais krepšinio
marškinėliais, riestainiais, me
dumi... Skautai „prekiavo" kep
dami vaflius, „meškeriodami" ir
žaisdami bingo. Buvo ir tur
tinga vertingais daiktais lo
terija.
Posėdžių kambaryje, naudo
damas savo gerą aparatūrą,
Gerimantas Penikas rodė Vikto
ro Kapočiaus paruošta vaizda
juostę, sudarytą iš kelių dalių.
Joje buvo matoma: „Seimo
r i n k i m a i " , „ L i e t u v o s ka
riuomenės šventė", Kaziuko
mugė Vilniuje ir 89, 90, 92
metais New Yorke". „Joninės
Žemaitijoje" ir kt.
Mažojoje Židinio salėje buvo
pietaujama. Visus valgius,
skanius tortus ir pyragaičius,
iškepė skautės ir jų mamytės.
Visai programai, sumaniai ir
prityrusiai,
vadovavo
skautininke Vida Jankauskie
nė.
B. Palys

„Baltijos" tunto dalis skautų Kaziuko mugės atidaryme, Detroite.
Nuotr. J . U r b o n o

KAZIUKO MUGĖ BOSTONE
Bostono skautų,-čių tradicinė
Kaziuko mugė vyko sekma
dienį, kovo 7 d., Lietuvių Pilie
čių klube. Mugė prasidėjo po
11:30 vai. ryto vykusios bendros
skautų,-čių sueigos, kurią pra
vedė komendante Naida Snipaitė.
Vytenis Krukonis ir Paulius
Manomaitis davė vilkiuko įžo
dį. Skaidrys de Sa Pereira davė
skauto įžodį. Priimti nauji
kandidatai į skautus. Susi
kaupimo minute prisimintas
buv. ilgametis „Žalgirio" tunto
tuntininkas a.a. s. Vytautas
Jurgėla.
Tuntininkui s. Algiui Adomkaičiui oficialiai atidarius
mugę, skautai ir skautės pasi
skirstė prie savo iš anksto pa
ruoštų ir papuoštų prekystalių.
Veikė įvairios loterijos, žai
dimai, laimės traukimai; vyko
prekyba skautiškais ir tau
tiniais suvenyrais, kuri šįmet
nebuvo itin gyva. Kaip visada,
vyr. skaučių Židinys pateikė
didelį pasirinkimą rankdarbių,
tautodailės dirbinių, tortų ir
pyragų. Lankytojai galėjo papie
tauti ir paragauti saldumynų su
kava.

JUBILIEJINEN STOVYKLON
LIETUVOJE VYKSTANTIEMS
dant Lufthansa oro linija:
Iš New Yorko - 945.00 dol. Šiais metais liepos 3-11 dieno TAX
(grįžtant
nakvoti
mis Lietuvoje vyks Jubiliejinė nereikia).
skautijos stovykla. Ji bus KuniIš Čikagos - 1,045.00 dol.
giškėse, netoli Palangos. Lietu TAX (įskaitant nakvynę Frank
vių Skautų sąjungos Pirmija furte).
skatina pilnamečius LSS narius
Iš Detroito — 1,045.00 dol.
vykti į šią Jubiliejinę stovyklą. TAX (įskaitant nakvynę Frank
Nepilnamečiai s k a u t a i ir furte).
skautės nebus organizuotai ga
Kadangi vietų skaičius ribo
benami; LSS vadovai,-ės ten ne
tas, vykstančiųjų registracija
vadovaus ir Lietuvių Skautų
p r i i m a m a iki balandžio 1
sąjunga nebus atsakinga kelio
dienos. Užpildytą registracijos
nėje ar stovykloje Lietuvoje už
lapą, kartu su 200 dol. užstatu,
savo iniciatyva ten nuvykusius
prašoma siųsti;
nepilnamečius skautus ir skau
v.s. fil. Ritai Penčylienei
tes.
12617 So. 73 Ct.
Išskrisime birželio 29 d. ir
Palos Heights. IL 60463
grįšime liepos 15 d. (liepos 14 d.
Tel. 708-448-7279.
skrendant per New Yorką).
Budžiu!
G. T. International, Inc., ke
v.s. fil. Rita Penčylienė
lionių agentūra Čikagoje siūlo
LSS
JAV
Vidurio rajono atstovė
tokias skrydžių kainas, skren-

Mieli Sesės ir Broliai,

„Kernavės" tunto paukštytės pasiruošusios pasveikinti Čikagos skautu ir skaučių Kaziuko mugėn
atsilankančius svečius.
Nuotr. N. Užubalienės

VASARIO 16-TOS
SUEIGA TORONTE

U.S.A
Kanadoje ir kitur ( U S A . doli
U S A savaitinis (šeši. laida)
Kanadoje ir kitur (šešt laida
U S A dol.i savaitinis
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4.30. šeštadieniais
nedirba

metams *-a metų
$80
$45
$90
$50
$45
$30
$50

$30

3 mėn.
$25
$30
$25
$25

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra tesunaudotų straips
nlu
- nesaugo. Juos gražina tik iš

3 vai. p.p. prasidėjo vaidi Vasario 7 d. „Rambyno" ir
• Redakcija dirba Kasdien nuo
anksto susitarus Redakcija u i
nimas sukurtas pagal liaudies „ Š a t r i j o s " t u n t a i šventė
8:30-4:00: šeštadieniais nedirba
skelbimų turini neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
pasaką „Ožka ir septyni deimantinę Lietuvos nepri
prašymą
ožiukai". Šį linksmą ir nuotai klausomybės atstatymo su
kingą vaidinimą, kaip ir kaktį. Prisikėlimo parapijos
kasmet, režisavo s. Lina Suba- šventovėje skautai organizuotai
Žmogus be draugų — kaip
tienė, o scenai pritaikė vs. Stefa s u vėliavomis dalyvavo Mišiose,
-r]>
6321 Avondala, St*. 102
Subatienė. Įdomų muzikinį kurias atnašavo kun. E. Jurgu- paukštis be plunksnų.
Turkmėnų patarlė ^ " J ^ ^ " " Chicago, IL 60631
sprendimą paruošė vs. Birutė tis, OFM, ir kun. L. Januška,
Tat. 312-774-0042
Žiaugrienė. Šviesas ir garso sis- OFM; pastarasis pamoksle
Tomas Kisielius, M . D .
temą tvarkė Adomkaičių šeima, priminė skautų gerus norus
DR.
LINAS
M.
KLYGIS
Steven Sandler, M . D .
Scenovaizdį sukūrė „Senųjų padėti atsikuriančiai Lietuvai.
Praktika su
Adrian B i a n c o , M . D .
Lapinų" skautų vyčių būrelis. Skaitymus atliko ir aukas nešė
DR. ALLEN C. BERNTHAL
B o z e n a VVItek, M . D .
Vaidintoju kostiumus ir grimą skautai,-tės, giedojo Nijolės
GASTROENTEROLOGIJA
paruošė tėveliai.
Benotienės vaikų choras.
IR KEPENŲ LIGOS
V ė ž i o ligos ( O n k o l o g i j a / h e m a t o l o g i j a i
6827 W. Stanley Ave.. Benvyn, IL
Žiūrovus džiugino maži vai- p 0 Mišių didžiojoje salėje vyko
Valandos pagal susitarimą
(prie MacNeal ligoninės)
dintojai savo įsijautimu ir iškilminga sueiga. Įnešus vėlia
Tai. (708) 749-4617
gražia, raiškia kalba, o taip pat vas, komendantas ps. A. Saplys
Valandos pagal susitarimą
netikėtai nauju pasakos va priėmęs raportus, perdavė tunKab. t a i . (312) 585-0348;
riantu. Mat. kai vilkas (Gintas tininkams 104 išrikiuotus skau
Raz. (312) 778-5533
Adomkaitis' prarijęs ožiukus tus,-tes. Buvo daug skauDR.
FRANCIS MAŽEIKA
užmigo, juos išvaduoti kartu su tininkų,-kių, tėvelių ir svečių. DR. ROMUALDAS POVILAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DANTŲ GYDYTOJAS
ožka Mekekeke (Loreta Kaza- Po tuntininkų pasveikinimo
4255 W. 63rd St.
Tai. (1-312) 767-7575
j Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4
kaitytė) ir mažiausiu ožiuku vyko įsakymai — įžodžiai.
5 7 8 0 Archar Ava.
6-9. antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.
Makaliuku (Tomas Subatis)
(6 blokai į vakarus nuo Cicero A v e )
Vilkiukų įžodį davė: Jonas ir
Valandos pagal susitarimą
Kab. t e l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0
atskubėjo išradingasis gandras Paulius Didžbaliai, Aras RusVIDAS J . NEMICKAS, M.D.
(Aliukas Wolosenko). Pašaukęs lys, Dainius Saplys, Vytas Ka
K
A
R D I O L O G A S - - ŠIRDIES L i G O S
miško „Greitąją pagalbą" — minskas, Eri£a%' ir Adomas
DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C.
7 7 2 2 S. K e d z l e A v e . ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šeškus Kinkį (Gina Walat) ir Nielsen, Viktorhs Bražukas,
Chicago, III. 6 0 6 5 2
Priklauso
Holy
Cross
ir
Chnst
ligoninėms
slaugute (Vida Žiaugraitė), gan Tomas Giniotis ir Petras Ston.
2434 W. 71 Street, Chicago
dras snapu perpjovė vilkui pil Draugovei vadovauja ps. M. RuCardlac Diagnosla, Ltd.
T a i . 312-434-5849 (veikia 24 v a i )
Marquotta Madlcal Bulldlng
vą ir visi ožiukai buvo išgelbėti. sinas.
Pirm., antr, ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p.
6132 S. Kadzla
10401 S. Robarta Rd\. Palos Hllls, IL
Skaučių „Dainos" draugovei
Žiūrovai daug plojo, dėkodami
Chicago, IL 60629
T a i . 708-598-4430 (veikia 24 vai)
už įdomų ir talentingą renginį. vadovauja ps. D. Grybaitė, 10
Tol. (312) 436-7700
Pirm., antr., ketv.. penkt 4 v.p.p.—7 v v
Mugė tęsėsi beveik iki 5 vai. kandidačių davė įžodį ir gavo
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
K a b . 312-735-4477;
p.p. Jos pravedimui vadovavo geltonus kaklaraiščius, kuriuos
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581
Bostono „Baltijos" ir „Žalgirio" uždėjo draugininkai, tėvynės
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
DR. E. DECKYS
tuntų tuntininkai — ps. fil. Jū mazgelį užrišo tuntininkai, o
Valandos pagal susitarimą
GYDYTOJA IR CHIRURGE
ratė Aukštikalnienė ir s. Algis gerojo darbelio — tėveliai. Visi
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
Namų (708) 584-5527
EMOCINĖS LIGOS
gavo iš tuntininkės po rožę. Iš
Adomkaitis.
DR.
ALGIS PAULIUS
CRAVVFORD MEDICAL BUILD1NG
L. Ž. kilmėm užbaigtos Lietuvos him
ORTOPEDINĖS
LIGOS
6449 So. Pulaakl Road
CHIRURGIJA
nu, išneštos vėliavos, pager
Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kadzla, Chicago, III.
ARTĖJA KAZIUKO MUGĖ biant j a s mažuoju saliutu.
DR. A. B. GLEVECKAS
Tai. (312) 925-2670
Užbaigai, visiems sustojus į
CLEVELANDE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1185 Oundaa Ava., Elgln, III. 60120
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS
Jau laikas ruoštis Kaziuko ratą, sugiedota „Lietuva bran
Tai. (708) 7 4 2 0 2 5 5
3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
mugei! Kovo 28 d., sekmadienį. gi" ir „Ateina naktis".
Valandos paga! susitarimą
Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p
Dievo Motinos parapijos salėje Ateinantis susibūrimas —
DR. L. D. PETREIKIS
trečd uždaryta, ketvd. 1-3 v p p .
kovo
7
d.
Kaziuko
mugė.
Kaziuko mugę rengia „Ne
DANTŲ GYDYTOJA
penkt. ir šeštd. 9 v r -12 v.p.p.
9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls, IL
M.
ringos" skaučių ir „Pilėnų"
6132 S. Kadzla Ava., Chicago
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441
„Tėviškės žiburiai"
skautų tuntai. Visi laukiami!
DR. K. A. JUČAS

„SIETUVA" DIRBA IR KLESTI
Štai ir vėl rašau kas vyksta
„Sietuvos" skautininkių ir vy
resniųjų sesių draugovėje.
Lemonte.
Nors oras buvo šaltas ir vėjas
žvarbus, sietuvietės skubėjo į
lapkričio mėnesio sueigą,
vykusią Lietuvių centre,
Lemonte. Dalyvavo beveik visos
36 draugovės narės. Kaip sma
gu ir kokia šilta nuotaika! Šioje
sueigoje išgirdome ps. dr. Vili
jos Kerelytės paskaitą apie mi
tybą. Daktarė sueigoje dalyva
vusioms paaiškino ką valgyti,
ko vengti, ko žiūrėti perkant
maisto produktus.
Sausio mėnesį sietuvietės
buvo susirinkusios švęsti „Sie
tuvos" antrąjį gimtadienį. Šven
tė įvyko Lemonte, Lietuvių cen
tro „Bočių" menėje. Buvo labai
gražiai paminėta draugovės
dviejų metų veiklos sukaktis, o
šio skautiško vieneto steigėjai ir
draugininkei s. fil. Jolandai
Kerelienei įteikta vertinga
dovana — s. dr. Romualdo Po";1':'čioiš vario ir gintrr> !<•!>•
ta rankšluostinė. Šventės metu
sesė Birutė Trinkienė davė
vyresnės skautės įžodį. Įžodis
buvo labai įspūdingas ir jau-

dinantis.
Vasario mėnesio sueigoje
buvo paminėta Susimąstymo
diena ir Vasario Šešioliktoji.
Susimąstymo dienos minėjimą
paruošė sesė vs. Irena Serelienė.
Gražiai paminėta ir Vasario Še
šioliktoji. Šioje sueigoje girdė
jome inž. Povilo Vaičekausko
paskaitą
apie
dabartine
Lietuvą.
Paskaitininkas,
neseniai grjžes iš kelionės į
Lietuvą, papasakojo savo spū
džius apie šiandienine Lietuvą
— jos žmones, politinę padėtį ir
požiūrius.
Nestokojame darbų darbelių,
planų planelių, o kas vyks
toliau — parašysime vėliau!
Sesė Svajonė
„SIETUVA" KVIEČIA
„Sietuvos" draugovės su
eiga šaukiama penktadienį,
kovo 19 d., 7:30 v.v. Lietuvių
centre, Lemonte. Visos narės
prašomos dalyvau' ; Kvie* : 'imos visos skautininkės ir vyr.
skautės. Sueigoje paskaitą skai
tys farmakologė j.ps. Rūta
Kirkuvienė.

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybe vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
ir hemorcndų gydymas
5540 S. Pulaakl Road.
T e l . (312) 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Pirm., antr. penkt 12-3 v.p.p.. ;tv. 2-7 v v
Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W. 55th St.. Chicago. IL
Tel. (312)476-2112
9525 S 79th Ave.. Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą
Tai. kabineto Ir buto: (708)652 4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 S o . 50th Ava., Clcaro
Kasdien 1 iki 8 v v
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
'gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL
T e l . 312-585-1955
172 Schllter St., Elmhurst, IL 60126
708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
24S4 W 71 si Straet
(312) 434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis, pritaiko akimus
2618 W. 71st St.
Tel. (312) 737-5149
Vai pagal susitarimą
Paloa Vision Centar, 7152 W. 127th St
Palos Hgts, III Ketv. vai 3-6 v v
Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Straet
Vai antr. 1-4 v p p ir ketv 2-5 v P D
šešt pagal susitarimą
Kabineto tai. (312) 776-2880.
Raz. (708) 448-5545

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybe — Vidaus igų gydytoms
Kalbame hetuvškai
6165 S. Archar Ava. (prie Austin)
Valandos papsi susitarimą
Tel. (312) 585-7755
ARAS ŽLIOBA. M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarttan Madlcal CantarNapr " '•» '*»fr>pua
1020 E. Ogdan Ava., Sutte 310,
Naparvllle IL 60563
Tel. 708 527 0090
Valandos pagal susitarimą
Kab. M 312-586-3166
Nar
Tl
H 3772

DR. PEI KAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 W. 63rd St . Chicago, IL 60638
V a i : pirm, antr ketv -r penkt 3-6,
Šeštadieniais pagal sus'tanma.
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Priemonės panašėti į Kristų

ASKETIKA
Ne visų žmonių gyvenimo
sąlygos ar sveikata leidžia pas
ninkauti Gavėnios metu, todei
Bažnyčia sumažino katalikamprivalomą pasninką, bet Baž
nyčia vis vien skatina kokią
nors mūsų pačia pasirinktą
atsižadėjimo praktiką šalia pri
valomo pasninko. Tai dėl to, kad
Bažnyčia šiandien, nemažiau
kaip praeity vertina asketika ir
Gavėnios metu skatina visus ti
kinčiuosius jos imtis, kaip dali
mūsų „atsivertimo" darbo,
mūsų panašėjimo j Kristų, kaip
dalį mūsų atsakymo į Kristaus
kvietimą draugystėn.
Norint pasirinkti atitinkamą
asketikos praktiką, svarbu ge
riau susipažinti su Bažnyčios
supratimu, kas yra asketika. Ją
glaustai
susumavo
kun.
Thomas Ryan savo knygoje Fasting Rediscovered
(Paulist).
Asketika, kaip jis rašo, yra visos
to pratybos, kurios mus pa
ruošia būti jautriems Dievo
veikimui
kasdieniniame
gyvenime. Savo organizmo ali
nimas jokiu būdu neturi vietos
krikščioniškoje asketikoje, nes
pagal šiandieninį mokslišką
ž m o g a u s psichologijos bei
fiziologijos supratimą aišku, kad
sergančiam, kenčiančiam žmo
gui yra labai sunku kreipti min
tis kitur, kaip į save, į jaučiamą
gyvybei pavojų, į savo skausmą.
Iš tiesų net ir tikra malda ken
čiančiam prasideda jos ar jo
kančioje. Tad kančia labai su
s i a u r i n a gyvenimą. (Nors
Dievas net ir toje apsunkintoje
žmogaus būsenoje bendrauja su
žmogumi ir jos ar jo neaplei
džia.)

NORI ATSUKTI RUSIJOS LAIKRODĮ
Maksvoje nuolat sklinda gan
dai, kad vieną dieną gali būti
nuversta B. Jelcino vyriausybė.
Tamsios jėgos planuoja perimti
valdžią ir įvesti diktatūrą. Net
pats B. Jelcinas Britų parla
mente pernai lapkričio mėnesį
užsiminė, kad oponentai pla
nuoja pašalinti jo valdžią ir prie
varta sugrąžinti Rusiją atgal į
jos nelaimingą praeitį. Jo prie
šai aiškina, kad pats preziden
t a s nori įvesti diktatūrą, pla
nuodamas paleisti parlamentą
ir valdyti savo išleidžiamais po
tvarkiais. Šalyje, kur 500 metų
veikia autokratija, tokie ispė
jimai labai veikia visuomenę,
pirmą kartą mėginant įvesti de
mokratinę santvarką.

IGNAS MEDŽIUKAS
kraštutinių nacionalistų ir
griežtųjų komunistų. Pik. Sta
nislovas Terekhov prisipažino
suorganizavęs karininkų uniją
prieš Jelciną. Po trijų dienų jam
buvo uždrausti agitacija nu
versti teisėtą vyriausybę. Pik.
Terekhov buvo tuojau atleistas
iš a; raij-s. Fronto vadai, nepa
tenkinti uždraudimu, surengė
vem.ir trr cijas ^. askvoje, šven
čiant 75 metine r io Iševikų
revoliucijos lap*i :ic , d.
„Tegul amerikiečiai džiau
giasi demokra\ja patys, —
pareiškė Terekhov. — Mums jos
nereikia. Mums reikia dikta
tūros"'. Nors kariuomenės vado
vybė užtikrino Jelciną, kad jis
turi kariuomenės paramą, bet iš
tikrųjų kariuomenes pozicija ne
aiški.
Nacionalistai, kaip Nikolai
Lysenko, kaltina amerikiečius,
sakydamas: „JAV suplanavo ir
įvykdė Sovietų Sąjungos su
griuvimą". Fronto vadai ragina
rusų tautą pasipriešinti ir paša
linti prezidentą.
Pomiat, nacionalistinė, griež
tai antisemitinė srovė, nori
sugrąžinti caristinę monarchiją
su fašistiniais simboliais. Jie la
biausiai dėl Rusijos nelaimių
kaltina svetimos kilmės žmo
nes, bet nenori susidėti ir su
komunistais ar kitokia „izmo"
sistema, nes, jų nuomone, tai
negali vesti į laisvę.
Visa tai imant dėmesin, tuo
tarpu sunku pasakyti, kas gali
ateityje įvykti. Baimė, kad tam
sios jėgos planuoja perversmą,
gali vieną dieną tapti realybe.
JAV yra suinteresuotos, kad
B. Jelcinas Rusijoje išsilaikytų,
nes, grįžus diktatūrai, vėl įvyks
šaltasis karas. Kai neseniai
Amerikos pareigūnas rusų reikalamas, Richard Armitage,

kalbėdamas apie Rusiją, viešai
pasakė, kad B. Jelcinas Rusijo
je neišsilaikys, buvo atleistas iš
pareigų.

Di.TŲ PRASMĖ

Lietuvos istorija — tai laisvės atkūrimo Aktą, išreiškiantį tau
kovų ir nepriklausomybės ne tos valią nusimesti svetimųjų
tekčių istorija. Šiemet sukaks priespaudą ir gyventi nepri
740 metų, kai buvo įkurta klausomai. Tarsi sugriautą
Lietuvos karalystė, kai tapome rūmą, valstybę ir vėl reikėjo at
Norėjo nudurti B. Jelciną
valstybės tauta. Rytai ir Vaka statyti po plytą. Iš pirmos dienos
Neseniai pasklido žinia, kad rai dalinosi Lietuvą — ir prieš elgėmės, kaip pridera elgtis
buvo ruošiamas pasikėsinimas du šimtus metų, ir prieš pusę valstybei ir pasiekėme pripa
Vasario
16-ją žinimą pasaulyje. Per šiuos tre
prieš Rusijos prezidentą B. Jel amžiaus.
ciną. Prokuratūros duomenimis, paminėjome Nepriklausomy jus metus reikėjo ne tik statyti
sulaikius rusų armijos kai nin- bės atkūrimo 1918-siais metais sugriauta valstybę, bet ir gintis.
ką, manoma, kad čia buvęs suo 75-jį jubiliejų. Kovo 11-ją — vos Per šiuos metus kūrėme demok
kalbis. Tasso pranešimu, pa trečiąsias antrojo jos atkūrimo ratinės valstybės institutus,
skirti tardytojai, kuriem pavesta metines. Kovo I l s i o s Aktas teisės sistemą, kariuomenę. Pri
išaiškinti motyvus ir galbūt remiasi į vasario 16 Aktą ir į is ėmėme naują Konstituciją.
žmones, kuiie dalyvavo, ruo torinės Lietuvos valstybės iš Pasiekėme, kad iš mūsų šalies
kraustosi okupacinė kariuo
šiant šį pasikėsinimą. Rimtas takas.
įtarimas, kad šiame nusikalti
Suvokdami save laisvais ir at menė.
me dalyvavo grupė žmonių. Tuo sakingais žmonėmis, siekiame
Per šiuos trejus metus keitėsi
tarpu, ruošiau: pasikėsinimą savo žmogiškojo gyvenimo pasaulis ir Lietuva jame. Lietu
prieš Jelciną, nuduriant peiliu, prasmingų tikslų. Būdami va atlaikė blokadą ir tankų
kai jis turėjo atvykti į darbą tautos gyvąja karta, bran ataką, bet pavargo nuo permai
vasario 3 d. rytą, apkaltintas tik giname tautos savastį ir laisvę. nų naštos ilgame ir sunkiame
vienas asmuo. Jo pavardė mjr. Todėl rūpinamės savo valstybe, kelyje iš slogios praeities.
Ivan Kislov, 36 metų. Jis buvo kaip tautos gyvavimo ir raiškos Pasaulis mums netapo daug
laikomas lojaliu, patikimu ka pasaulyje organišku pavidalu. saugesnis, tačiau mes tapome
rininku. Jis savo noru prisi
Didingos ir tragiškos Lietuvos mažiau atsargūs. Tarsi jau ne
pažino, norėjęs įvykdyti šį praeities datos kalba apie reikėtų su nerimu žvalgytis į tenusikaltimą. Kislov aiškinosi, amžiną mūsų pareigą — kovoti betvyrantį Rytuose pavojaus de
kad jo pilietinė ir kaip kariškio ir sergėti. Kovoti — laisvės besį, klausiant savęs — ar dar
pareiga buvo nužudyti Jelciną, netekus, sergėti —ją iškovojus. pajėgsime priešintis?
kurio mirtis būtų padėjusi kovo Turėsime savo valstybę tik tol,
Kovo 11 tautos valia atkūrę
je dėl socializmo.
kol neprarasime savyje poreikio valstybę, neturėjome nei ka
Kai po Kislovo arešto dau ją turėti ir pareigos ginti jos rinės, nei ekonominės galios
išsivaduoti iš imperijos. Rėmė
giau aplinkybių iškilo aikštėn, nepriklausomybę.
paaiškėjo prezidento apsaugos
Paminėjome tik trečiąjį mės tik moraline galia ir tarp
trūkumai. Pasikėsintojas buvo 1990-jų kovo 11-sios jubiliejų, tautine teise. Neturime pamirš
pagautas, pasislėpęs pastogėje bet drįstu teigti, kad jau baigėsi ti, kad vien tik tarptautinė teisė
namų, pastatytų arti ministrų ir nugrimsta istorijon ištisas neapsaugos nuo grįžimo į
kabineto Maskvos centre. Kis Lietuvos nepriklausomybės priklausomybę, jeigu būtume
lov atvyko į Maskvą sausio 1 d. atkūrimo laikotarpis. Šiam sugrąžinti, nepanaudojus jėgos.
Jis turėjo dvi bombas, kurias laikotarpiui ir tik jam buvo Tad turime išlikti valingi ir sau
buvo paslėpęs sniege. Manyda ryškiai būdingi t a m tikri goti savo moralines galias.
mas, kad tos bombos permirko politikos principai, politinės
Imperija atkuriama arba jėga,
ir galėjo būti neveiksmingos, jis kultūros ir visuomeninės raiš arba per ekonominius saitus.
nutarė nužudyti prezidentą pei kos bruožai, kurie dabar jau Apie tai, kokią grėsmę kelia Ru
liu. Vaizduodamas darbininką nebepasikartos. Būdingiausias sijos karinė jėga, žinome iš
ar sniego valytoją, jis planavo ir reikšmingiausias praėjusio patirties. Tačiau ar pakan
prieiti prie prez. Jelcino, kai jis laikotarpio bruožas — idealis k a m a i suvokiame antrąją
atvykęs išlips iš savo mašinos, tinė politinės veiklos ir pilie grėsmę? Mus dabar traukia ir
tačiau buvo vieno sargybinio pa tinio aktyvumo motyvacija.
vilioja į naftos ir dujų, anglies
stebėtas ir areštuotas.
Kovo 11 paskelbėme valstybės ir plieno, bankų ir kitokias po
sovietines Rytų sąjungas ir
„erdves". Tiesiogiai ir netiesio
giai siekiama Lietuvą susieti su
NVS šalių kolektyvinėmis
struktūromis. Mums siūlo pasi
rinkti bet kokį statusą. Mums
siūlo prisitaikyti ir tūnoti
svetimų interesų lauke, nebijoti
tapti netikra valstybe
Kai vedamas bendras ūkis,
jau gyvenama susidėjus. Politi
zuotas Rusijos kapitalas siekia
perimti svarbiausių Lietuvos
ūkio šakų. pirmiausia — ener
getikos ir transporto kontrolę.
Česlovas Stankevičius

galima lyginti su žmogišku
vedybiniu ryšiu — tai yra unika
liai krikščioniška.
Tačiau žinoma, kad, nepaisant
viso to gėrio, žmogus nuolat
pasirenka besaikiŠkumą, malo
numų siekimą kaip tikslą. Tai
dėl to, kad žmogus nuolat
gyvena vidinės kovos būsenoje:
mumyse nuolat vyksta konku
rencija tarp fizinių ir dvasinių
poreikių. Kadangi žmogus yra
kūno ir sielos junginys, tiek ig
noravimas kūno poreikių, tiek
ignoravimas ir dvasios poreikių
— abu nuves į pražūtį.
Krikščionybėje
asketika
siekia p i l n u t i n i o žmogaus Jelcino oponentai stiprina
išsipildymo. Kadangi ji laiko
pozicijas
Kristų žmogiškumo pilnatve, ji
pilnutiniu žmogaus išsipildymu
Ne paslaptis, kad neatgailau
laiko supanašėjimą į Kristų. Bet jantieji griežtosios linijos komu
čia žmogus užtinka daug kliū nistai, nepatenkinti militarisčių — tiek savyje, tiek ir išorėje. tai, ultra nacionalistai bei se
Asketika siekia tas kliūtis paša nosios gvardijos aparačikai
linti. Ji siekia pasalinti visa, stengiasi įsistiprinti ir atsukti
kas žmogui trukdo mylėti taip, Rusijos laikrodį atgal. Kai kurie
kaip Kristus; vykdyti Dievo Tė jų yra labai kraštutiniai, kiti
vo valią taip, kaip Kristus; pri šiek tiek nuosaikesni, kurie no
imti Dievo Tėvo meilę, plau rėtų tik sulėtinti ekonominius
kiančią per Šventąją Dvasią, pokyčius. Vieni jų veikia par
taip, kaip Kristus.
lamento priedangoje, kiti tel
Tad asketika visuomet yra kiasi provincijoje, senose prof
dvilypė: atsižadėjimas ko nors, sąjungose arba vietinės valdžios
kas trukdo panašėti į Kristų, tarybose. Tokių yra ir pačioje
kad tuo pačiu galėtumėm priim valdžioje, pvz., konservatyvus
ti ką nors, kas padeda panašėti viceprezidentas Aleksandras
į jį. Asketikos tikslas niekuomet Rutskoj ar pasižymėjęs parla
nėra atsižadėjimas pats savyje. mentaras Ruslan Khasbulatov,
Tuo pačiu asketikos praktikos kuris anksčiau buvo Jelcino
yra labai įvairios, nes skirtingi šalininkas, bet dabar siūlo su
žmonės p a t i r i a skirtingus mažinti prezidento galią. Kol
t r u k d y m u s panašėjimui į kas nė vienas nėra sukaupęs
Kristų.
pakankamai jėgos, bet susi
Nors pasninkas yra klasiška jungę jie trukdo įvesti reformas.
asketikos praktika, jis, pavyz
Vienas tokių, su kuriuo Jel
Visų pirma Dievas sutvėrė džiui, nepadės neurotiškai ba cinas turi eiti į kompromisus,
žmogų, pasaulį ir visatą, kad daujančiai moteriai panašėti į yra Arkadijus Volsky; nors jis
džiaugdamasis tvarinija, žmo Kristų. Nepadės ir vyrui, kuris nėra kraštutinis oponentas, bet
gus pažintų, pamiltų ir garbintų didžiuojasi savo sugebėjimu jis yra stipriausias. Volsky 60
jos Kūrėją. Nuosaikumas rei „save įveikti" pasninkavimu. metų, yra buvęs komunistų par
kalingas dėl to, kad žmogus be- Pasninkas tačiau gali būti pui tijos aparačikas ir patarėjas passaikingumu nekenktų sau, ki priemonė žmogui, kuris kar kutiniems trims sovietų va
neapglušintų savęs ir kad tuo tais suabejoja, ar jis gyvena dams. Daug kas mano, kad jis
įgalintų reikštis savo dieviškojo tam, kad valgytų, ar valgo tam, ateityje bus ministras pir
prado poreikiams bei lūkes kad gyventų. Pasninkavimas mininkas. Jis pasisako už re
čiams: savo išminčiai, sugebė yra puiki Gavėnios praktika formas, bet ne tokias skaus
jimui tvarinija (ir save) apvaldy žmonėms, kurie jaučiasi pri mingas. Jo kritikai tvirtina, kad
ti kūrybai, grožio suvokimui, klausomai nuo maisto, o nori Volsky tikslas yra sugrąžinti
dvasinio ryšio su Dievu ir su jaustis priklausomi nuo Kris ekonomijai valstybės kontrolę.
kitais žmonėmis ilgesiui.
taus. Bandydami susilaikyti Kitos opozicinės grupės tiesiog
Dievas taip sukūrė žmogų, nuo maisto, jie prašo jo pagalbos reikalauja B. Jelciną atsistaty
kad tie dalykai, kurie labiausiai ir malonių, kad jie pasninka dinti ir sustabdyti reformas.
reikalingi žmogaus gyvybei ir vimo metu giliau pažintų Kris
išsilaikymui, teikia malonumą. tų.
Tautinio gelbėjimo frontas
Tokio pasninko metu žmogus
O žmogus pajunta tą malonumo
Praėjusių metų spalio mėn.
jausmą tiek iš fizinių, tiek ir iš dažniau kreipiasi į Dievą. Pas
Diskusijos yra pasikeitimas
daugelis
radikaliųjų opozicijos
d v a s i n i ų d a l y k u . Tad nei ninkaujantys prisipažįsta, jog,
žinojimu,
o ginčai — pasikei
organizacijų
sudarė
vadinamą
nuosaikumas, nei asketika ne net dirbant kasdienišką darbą,
LTM
Da
iva
Jaunimo
centro
scenoje
s.m.
vasario
21
dienos
koncerte
timas nemokšiškumu.
siekia panaikinti malonumą ateina mintys ir jausmai, kurie Tautinio gelbėjimo frontą, į kurį
Nuotr J o n o Tamulaieio
Robert Quillen
įeina
militaristų
koalicija,
žmogaus gyvenkiie, nes malo aiškiai tegali būti tik Dievo
numo jausmas yra būtinas fi įkvėpti. Šitaip suprantant aske
ziniam, dvasiniam žmogaus tika, aišku, kad pasninkas nėra
— Kada? — paklausiu.
Latviai susijuokė, direktorius suraukė kaktą, o
išsilaikymui. Bandydami pa vienintelė asketinė praktika.
— Tai, kad tikrai ir jie nežino. Kai rytą atidarę, policijos viršininkas žiūrėjo nustebęs į vieną ir kitą.
neigti malonumus, ar jų visiškai Senovėje turtuolai, valdovai,
tai pasigedę penkių centnerių kavos. Tik nežinia, kodėl Iš akių supratau, kad nemalonumams išvengti jis pats
išvengti, paneigtume, kad mūsų kurie jautėsi prisirišę prie
įtarimas ant jūsų krito. Ir ne mes įtariam, bet pats būtų paėmęs jas palaikyti.
J U R G I S JANKUS
kūnas bei medžiaginė kūrinija švelnių, brangių drabužių (kaip
Direktorius paėmė pirmas manąją, pavartė.
direktorius pasišaukė, liepė apieškoti ir jam pristatyti.
108
ir
šv.
Kazimieras),
Gavėnios
ar
yra gera, o Šv. Rašto Pradžios
— Kiek čia yra? — paklausė.
Tai eisim.
— Nieko nepadarysi, taip direktorius įsake. — vėl
knygoje skaitome, kad pats atgailos metu užsivilkdavo ašu
— Apie keturiasdešimt.
Mikas patraukė pečiais.
Dievas viską, ką sutvėrė, patvir tinę, kad jos šiurkštumas juos aiškina viršininkas.
— Tūkstančių?
— Turėsim garbės su direktorium pasikalbėti.
— Aha, latviai labiau patikimi. Ką gi, prašom, gal
skatintų maldauti Kristaus
tino esant gera.
Jis jau mūsų laukė. Nors buvo seniai po penktos,
— Taip, tūkstančių.
ką
rasite.
pagalbos
atgailą
tesėti
ir
— Iš kur juos gavai?
bet
namo
neišvažiavo.
Policijos
viršininkas
pranešė,
Malonumo patyrimas, kurį
išmokytų
geriau
jo
klausytis.
Ieškoti
čia
nėra
kur.
Pastalė,
du
paloviai
:r
«nin
— Iš Lietuvos atsivežiau.
jaučiame, santykiaudami su
kad nieko nerasta.
Mes, kurie jaučiamės labai ta. Latviai atstumia spintą ir apžiūri grindis, paskui
— Na?
žmonėmis ir besidžiaugdami,
— Rasta apie du kilogramai kavos, — įterpė lat
pakelia
lovas,
apžiūri
lubas.
prisirišę
prie,
sakysim,
tele
Jis išplėtė akis ir nusišypsojo.
naudodamiesi tvarinija, mus no
vis.
— Stenkitės, po medalį gausite, — sako M:kas. —
rom nenorom ištraukia iš susi vizijos programos, galime jos
— Buvau atsivežęs daugiau kaip šimtą, bet dabar
— Dėl tiek? — numojo viršininkas, bet direktorius
koncentravimo į save, pa atsižadėti ir tą laiką paskirti Papratę juk visiems stengtis.
teliko tiek.
rankos mostu jį sulaikė.
— Užčiaupk marmūzę, — atkerta vienas.
traukia mūsų dėmesį, žavesį, maldai, dvasinės literatūros
— Bet Lietuvoj pinigai ant medžių neauga.
— O iš kur ją gavot?
Mikas ima pykti, bet viršininkas suramina.
pastato mus akistaton su gėriu, skaitymui ar kokiam nors ar
— Beveik, pone direktoriau, — nusijuokiau.
— Teta iš Amerikos atsiuntė, — greitai atšovė
— O sandėliukas kur? — sako.
kuris yra už mūsų asmens ribų, timo meilės darbui. Kurie
Nuostabu, aš visiškai nesinervinau, nors Mikas
Mikas.
— Lauke, prašau, — smagiai atsako Mikas ir jau
nugali mūsų savimeilę, siauru esame per daug apsikrovę dar
paskui
sakė, kad buvau pabalęs.
— Ar jis gauna siuntinių iš Amerikos? - kreipėsi
mą, cinizmą, išblokšdamas mus bais (visi labai svarbūs — jei nori vesti, bet latviai būtinai nori pasižiūrėt; mūsų į viršininką.
— Malūną turėjau. Jeigu būčiau žinojęs, kad reikės
į kažką nauja, kas ir mums pa mes nepadarysime, viskas su kišenes.
bėgti,
pusmilijonį būčiai pasidaręs.
— Gauna, — atsakė tas. — Ir pats jau greitai ren
Viršininkas sakosi tokio įsakymo neturįs, ir mes
rodo daugiau, negu manėme ar grius), galime kai kurių jų atsi
—
Bet tu juk buvai studentas.
giasi išvažiuoti. Jis Amerikos pilietis.
įsivaizdavome. Tačiau žmogus žadėti, kai kurias šias naštas atsisakome leistis krečiami. Latviai pasižiūri vienas
— Buvau ir studentas, — greitai atkirtau, bet kai
— Kišenes atsisakė parodyti. — pridėjo tas pats lat
gali malonumus piktnaudoti, atiduoti Kristui (gal pavedant į kitą ir susimirksi. Išvedam laukan.
tėvus
bolševikai išvežė, tai ir malūnas ant mano galvos
vis.
— Va sandėlis, — parodom malkų krūva
siekdamas jų, kaip tikslo savy kam kitam, gal tik padarant
paliko.
— Kodėl?
Abu lietuviai nusijuokia, bet latviai ima versti
je; tai darydamas, žmogus pažei pertrauką Gavėnios metu), kad
— Ir vokiečiai jo nekonfiskavo.
Direktorius primerkė akis.
džia kitus ir dažnai save patį, turėtumėm daugiau laiko „atsi malkas ir pyksta, kad niekas nepadeda. Paskui dar
— Nespėjo. Pačius didžiuosius ne visus spėjo su
— Mes galvojom, kad jie nieko į mūsų kišenes
tuo nedidindamas, o mažin sėsti prie Kristaus kojų", kaip užlipa ir koja praduria kartonines duris Mikas jau
rinkti.
nepadėjo. — atsakiau ir ėmiau galvoti, ką reikės
damas laimę ir gėrį. Tas su Mortos sesuo Marija (Lk siunta.
— O tamsta iš kur gavai? — staiga paklausė Miko.
pasakyti
dėl pinigų.
— Tokios kiaulystės ir mirdamas neatleisiu, —
vokimas nėra tik krikščionių iš 10:38-42), kad tuo atiduotumėm
—
Spekuliavai?
— Prašau iškrėsti dabar.
mintis, bet sąvoka, kad tai nu jam dalį savo naštos ir tuo galė griežia dantį, o aš tyliai džiaugiuos, kad laimingai
Bet Mikas nei angliškai, nei prancūziškai nemokėjo
Tuoj vienas prišoko prie Miko. Išėmė nešvarią
rodo Dievo ryšį su žmogum, kad tumėm priimti jo naštą, kuri, pralindo kišenės. Kai visi susirenka, paprašau
nosine, taboką, žiebtuvėlį, sidabrinį pieštuką ir pini sv-'Valbėti. Paprašė, kad išversčiau.
per savo tvarinija Dievas žmo kaip jis žadėjo, yra ir švelni ir pasakyti, ko ieškojo.
— Bet versk, kad nenuvirsčiau, — pasakė.
gų traukia į save ir kad Dievo lengva (Mt 11:30).
— Sako Unros sandėlį apkraustę, — aiškina vir ginę, storą, pilną pinigų.
'Bus daugiau)
Kitas emė krėsti mane. Išėmė cigaretes, knygą ir
s a n t v k i a v i m a su žmoeumi
a.j.z. šininkas.
piniginę. Mano irgi buvo stora.

NIEKAM NEREIKALINGI

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. kovo mėn. 17 d.

LIETUVIŲ
BOSTON, MA
MIRĖ SENIAUSIA
LIETUVĖ BOSTONE

CLASSIFIED GUIDE

TELKINIAI

AEAL ES ."ATI

REAL ESTATE

GREAT
PARDUODA

ganizacijai. Klebonas, kun. P.
Šakalis po koncerto įteikė „Glo
bos" atstovei R. Veitienei 1,450
dol. čekį.

BELL-BACE REALTORSf
J. BACEVIČIUS
6529 S. Kedzk* Ava.,
Chlcaoo, IL 60«2t

Š.m. vasario 22 d. St. Joseph's
SUSITIKIMAS SU
Manor senelių namuose BrockCHIRURGIJOS GRUPE
ton, MA., mirė Uršulė Paladžus,
sulaukusi 101 m. amžiaus.
Kovo 25 d., ketvirtadienį, 8
Velionė buvo gimusi 1891 m. v.v. Lietuvių Piliečių klube, So.
Galkių km., Vaškių parapijoj, Bostone vyks susitikimas su
Linkuvos valsč., 3-jų brolių ir sugrįžusiais iš Lietuvos dr. M.
5-kių seserų šeimoje.
Dunn veido chirurgijos grupe ir
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 75-tos sukakties šventėje, Bostone. Priekyje jaunosios kar
Būdama 17 metų amžiaus, at „Lietuvos Vaikų Globos" talki
tos atstovės — lituanistinės mokyklos mokinės. Už jų - garbingi veteranai — inž. Aleksandras
vyko į JAV, Connecticut valstiją ninkais A. Kulbių, ses. E.
Čaplikas ir savanoris kūrėjas Stasys Griežė-Jurgelevičius.
Nuotr. D. Dilbienės
ir pradėjo dirbti tabako ūkyje. Ivanauskaite ir D. Ščiukaite. Šį
Prieš atsikeldama į So. Bostoną, bendradarbiavimo projektą
gyveno Paterson, N.J. Bostone finansavo ir susitikimą rengia
Šiemet, RI seimui vasario 16 dimo metu prie ratelio išmokė 75 m. jubiliejui pritaikytų
gyvendama, dirbo audėja. 1929 „Lietuvos Vaikų Globa", Inc.. esant atostogose, šį paminėjimą tautos atžalyną rašto. Ne bran minčių pluoštą.
m. išteko už Roko Paladžiaus. pirm. D. Neidhart.
Kun. A. Klimanskis, pakvies
surengė RI Etninis komitetas, jo gias materialines vertybes, o
Užaugino dvi dukras. Pasi
tas
kalbėti, užvedė „Lietuva
knygas
lietuviai
slaptai
gabeno
narės S. Šakalienės iniciatyva.
žymėjo savo veikla lietuviškame
brangi"
dainą. Ji mus visus su
Minėjimą atidarė komiteto į Lietuvą, rizikuodami laisve ir
gyvenime. Priklausė: Lietuvos
artino ne tik tarpusavy, bet ir
PABALTIEČIŲ SERIJOS
r e n g i n i ų derintoją Gladys gyvybe.
Sūnų ir Dukterų draugijai, TREČIASIS KONCERTAS Wyatt. Kun. A. Klimanskis
Vasario 21 d. tęsėme mi su tėvyne, kuri taip sunkiai
D.L.K. Vytauto draugijai, Dorsukalbėjo invokaciją. Barbara nėjimą Šv. Kazimiero parapijos žengia pilnutinėn laisvėn. Jis
chesterio Moterų klubui, San
Kovo 28 d., sekmadienį, 3 v. M. Leonard, RI valstijos sekre bažnyčioje su vėliavomis, su gyvai, spalvingai perduoda savo
daros 7-tai kuopai, Sandaros p.p., First & Second Church.
drabužiais išgyventus įspūdžius, patirtus
torė, pavadavo išvykusį guber t a u t i n i a i s
Moterų klubui, So. Bostone 66 Marlborough St., Bostone,
natorių Bruce Sundlun. Ji pasipuošusiomis moterimis, su 1992 m. vasarą, lankantis
• Lietuvių Amerikos Piliečių klu vyks Pabaltiečių serijos trečia
džiaugėsi turėdama progą ar iškilminga kun. A. Klimanskio Lietuvoje pirmą kartą po 56
bui ir „Gabijos" chorui, kuriam sis šio sezono koncertas. Estų
Aiškiai
nupiešė
timiau pažinti Lietuvą ir lietu aukota šv. Mišių auka, jo metų.
vadovavo komp. Mikas Pet atlikėjos Leelo V a l d s a a r
vius; nors iki šiol nebuvo aplan giliomis religinėmis bei patrio Bažnyčios sunkią būklę ir
rauskas. J a i minint 100 m. Basham, (fleita) ir Maaja Roos
tinėmis mintimis, su Maironio ragino atsiliepti į vyskupo
amžiaus sukaktį, ją sveikino (piano) užskleis Naujosios kiusi Lietuvos, norėtų ir joje ap
silankyti. Ji perskaitė guberna eilėraščiu „Nepriklausomybę Pauliaus Baltakio prašymą
JAV prezidentas G. Bush'as.
Anglijos Pabaltiečių draugijos toriaus proklamaciją, skel a t g a v u s " , paskaitytu A. pagelbėti Lietuvos Bažnyčiai ir
Be dukterų Lillian ir Violetos rengiamą 34-jį koncertinį ciklą. biančią Vasario 16-ją Lietuvos Kairienės.
maldomis, ir finansais, ir darbu.
su šeimomis, Chicagoje gyvena
Nepriklausomybės diena.
Popietyje minėjmas tęsėsi
jos sesuo Marija Macevičienė.
V. Mathieu papasakojo daly
V. Mathieu savo kalboje trum Lietuvių klubo salėje. Ji buvo K.
(k.n.)
viams
apie minėjimo dalį
pai supažindino dalyvius su Valiuškienės papuošta Lietuvos
VERBŲ SEKMADIENIO
Lietuvos istorija. Jis kalbėjo lino audiniais, žvakėmis bei vasario 16-ją valstijos namuose
UŽGAVĖNĖS
POPIETĖ
apie Napoleoną, jo kelionę per gėlėmis. Iškilmingai su palyda ir perdavė Etninio komiteto
LITUANISTINĖJE
vėliavos. LB direktoriaus Raymond Gallison
Lietuvą, susižavėjimą Šv. Onos įnešamos
MOKYKLOJE
Balandžio 4 d., 3 vai. p.p. bažnyčia Vilniuje. Pasakojo ir apylinkės pirmininkas K. Nava- (Gelžinio) sveikinimus. Rimas
Lietuvių Piliečių klubo 3a. apie prancūzų karius. Sunku kauskas pradede minėjimą, Saulėnas perskaitė guberna
Lituanistinėje mokykloje Bos salėje vyks tradicinė Verbų jiems buvo grįžti iš Maskvos iš kviečia kun. kleboną invoka- toriaus deklaraciją, Dovydas
tone Užgavėnės buvo šven sekmadienio popietė. Pro vargintiems, išbadėjusiems, cijai. Renkasi garbės prezi Skirkey (Skirkevičius) — LB
čiamos vasario 20 d., pietų per gramoje A. Kezio fotoparoda ir sužeistiems. Lietuviai pagelbėjo diumas. Jo nariai paberia keletą rezoliuciją.
Nuskambėjo
traukos metu. Įsijungus keliems susitikimas-pašnekesys su jiems kiek tik galėjo. Nemaža minčių: J. Kiela — Lietuvių Lietuvos ir Amerikos himnai,
etnografinio ansamblio „Sodau- Lietuvos Dramos aktoriais A. buvo prancūzų karių, kuriems klubo vardu, V. Kielienė — žmonės grupavosi prie aukų
to nariams — K. Kveragai, D. Večerskiu ir D. Dapšiene. taip patiko Lietuva ir jos mer Moterų pagalbinio vieneto, J. stalo. Maždaug
penkios
Matulionytei de Sa Pereira, Z. Pašnekesį praves aktorius A. gaitės, kad jie pasiliko, sukūrė Walaska — Lietuvos Vyčių dešimtys dalyvių suaukojo arti
ir P. Krukoniams, A. ir G. Kup Čiuberkis iš New Yorko. Veiks mišrias šeimas ir tapo mūsų vardu.
800 dol. Vaišinomės E.
činskams, linksmai skambėjo velykaičių, margučių, verbų tautos dalimi.
Pirmininkas paskaitė LB Tribuišienės virta kavute ir
armonika, griežė smuikas, lie paroda ir pardavimas. Visus
Mathieu gėrėjosi Lietuvos mo Krašto valdybos atsiųstų suneštinėmis vaišėmis.
josi dainos, sukosi šokių rateliai. maloniai kviečia dalyvauti, pa tinomis, kurios spaudos drau Nepriklausomybės paskelbimo
koresp.
Jaunesni mokiniai dalyvavo su bendrauti ir p a s i v a i š i n t i
pačių pasidarytomis kaukėmis. rengėjai, Bostono LTI skyrius,
Holy Cross Hospital's
Tėvų komiteto talkininkai visus pirm. S. Šatienė.
Maria Kaupas
pavaišino šviežiai iškeptais bly
L.Ž.
nais, kai kam teko paragauti
Adult Day Care Center
pikantiškų blynų su pipirais ir
Ar jūsų mylimiems vyresnio amžiaus šeimos na
druska. Šių linksmų išdaigų PROVIDENCE, RI
riams reikia kasdieninės priežiūros? Šia problemą
sumanytoja — mokytoja Aldona
rūpestingai ir praktiškai gali jums išspręsti š v .
Kryžiaus ligoninės „Maria Kaupas Suaugusiųjų
Lingertaitienė.
LIETUVOS
Priežiūros Centras" Šv. Kazimiero Seserų
NEPRIKLAUSOMYBĖS
vienuolyne,
2601 W. Marąuette Rd. Čia vyresnio
MINĖJIMAS
amžiaus asmenims dienos metu suteikiama pro
PARAMA LITUANISTINEI
fesionali priežiūra malonioje, šeimyniškoje atmo
Lietuvos Nepriklausomybės
MOKYKLAI
sferoje. Mūsų tarnautojai turi patyrimą ir
paskelbimo 75 m. jubiliejaus mi
Alzheimer liga sergančiųjų slaugyme. Platesnei
informacijai kreipkitės: tel. 312-471-8032.
Lietuvos Nepriklausomybės nėjimą gyvenantieji Rhode
Island
valstijoje
pradėjome
va
sukakties minėjime, vasario 21
d., Bostono lituanistinei mo sario 16 d. valstijos rūmuose. Į
kyklai paremti Lietuvių fondas jį a t s i l a n k ė gražus b ū r y s
per savo įgaliotini „Laisvės var lietuvių ir kitataučių. Lietuvių
draugas prancūzas Victor
p o " vedėją Petrą Viščinį
Mathieu prieš keletą metų,
paskyrė 2.600 dol. auką.
sekdamas
Massachusetts
lietuvių pavyzdžiu, kreipėsi j RI
Holy Crost Hospttal lt own»<J and
kongreso atstovą Renė M.
VYTENIO VASYLIŪNO
cperated by Th* Slsters of
Lafayette, kad jis įneštų RI vals
SL Caslmir of Chicago.
VARGONŲ REČITALIS
Hospital
tijos seiman rezoliucija pravesti
Šv. Kazimiero parapijos įstatymą Vasario 16-ją skelbti
bažnyčioje Brocktone kovo 7 d., Lietuvos Nepriklausomybės
sekmadienį, 6 v.v. vyko Vytenio diena ir ją paminėti valstijos
Vasyliūno vargonų rečitalis, seimo posėdyje. V. Mathieu
Įsigykite vieną dieną ,.Adult Day Care" už $30
kurio pajamos buvo skirtos Bos prašymas buvo įvykdytas 1987
ir kitą dieną gausite veltui!
tono Lietuvos Vaikų Globos or m. vasario pradžioje.

RE/MAX
REALTORS ^ : » T ~ ^
(312) 586-5959 I •
. JI
(708) 425-7161 ^ m ^ ^ m

' 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"

MISCELLANEOUS

A

VILIMAS
MOVIN G

TBI. 376-1882 ar 376-5996
1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
oas mus.
FRANK ZAPOLIS
3208V2 W e s t 9 5 t h Stret
Tai. — (708) 424-8654
(312) 5 8 1 - 8 6 5 4
ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu
ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

(312) 7*8-2233
•
•
•
•
•
•

INCOME TAX
-INSURANCE
Namų pirkimas ir pardavimas
MLS kompiuterių ir FAX pagalba*
Veltui namų įvertinimas
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Visi agentai kalba lietuviškai
Nuoia;da pensininkams •

i

FOR RENT

Išnuomojamas 4 kamb. 1 mleg. erdvus
butas pirmame aukšte. Naujai išdekoruotas, ąžuolo grindys, moderni virtuvė, šaldy
tuvas ir virykla. Prieš parką, California Ave.
Susidomėjusiems verta pamatyti. Pagei
daujama vyr. amžiaus pora arba vienas
asmuo. Teirautis vakarais; t a i .
708-430-2137.
HELP VVANTED

Reikalingos moterys —
namų valytojos. Reikia gy
venti užmiesty. Skambinti:
708-469-1518. Kalbėti ang
liškai arba lenkiškai.

Antanas Paskųs

KRIKŠČIONIS
PSICHOLOGINĖJE
KULTŪROJE
KRITINIS SKERSPJŪVIS

TAISOME
'
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis ( Hermis Deckys
«st 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v.
Kalbėti lietuviškai

Income Tax
Pigiausias patarnavimas Čikagoje:
paprasta 1040 forma — $20. Pensininkams
nuolaida. Reikalui esant, atvykstu į namus.
Kreiptis trečiadieniais bet kuriuo laiku. Ki
tomis dienomis — vakarais. Lietuviškai ar
ba angliškai. Tel. 312-436-1395.

Nuo Reformacijos laik didžiau
sias lūžis katalikybėje vyksta šian
dien. Šioje knygoje kaip tik nagri
nėjama to lūžio priežastis, apraiš
kos ir implikuoja galimas pasekąs
vakarų katalikybei. Knyga yra 216
psl. Išleido Lituanistikos Tyrimo
ir studijų centras, Chicago. Il
linois 1987. Kaina su persiuntimu
6.50 dol. Illinois gyvenantieji moka
6.98 dol.
Užsakymus siųsti:
Draugas, 4545 W. >3rd St.,
Chicago, IL 6 0 6 2 9

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose
Povilas Petkevičius
Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir 8-rius metus kalėjimuose. Kaina su persiuntimu 9.50 dol.
IL. gyv. dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Viską mums
siųste „Draugo" adresu.

7TM ANNIVERSARY S P E C I A L I
Nauji klientai turi atitikti centro reikalavimus.
Tik dvi atkarpos asmeniui.
Šis pasiūlymas galioja iki š.m. kovo 31 d.

L2t^~S

|
INTERNATIONAL
TRAVEL CONSULTANTS

^ .
Zaib S*

)rganizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.
CARO© — siunčiame oro linija
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus
Lietuvoje per 10 darbo dienų.
9S2S South 79ttt Avemie
223 Kalvarijų gatvė
Hlckory HIII, llllnol* 6 0 4 5 7
Tai. 70S-430-7272

Šimtametė Uršulė Paladžius su dukra Vmlpta Larkin.

Vilnius, Lietuva
Telefonai: 77-7S-t7 k 77-«3-t2

Dail. POVILO PUZINO monografija, yra didelio formato ir
talpina 28 spalvotas reprodukcijas, kartu ir XX amžiaus
Madona, šis paveikslas apdovanotas aukščiausia premija
tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, Calif. ir
Grand National Avvard Amerikos dailininkų profesinėje
sąjungoje New Yorke. Puiki dovana tinka bet kuriomis pro
gomis įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Kaina su per
siuntimu 27 dol. Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 VVest 63rd Street,
Chicago, IL 60629
Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio.

LIETUVOS ĮKAITAI
1943 metų vasaris, kovas.
Vokiečių okupacinė v a l d ž i a
skelbia Lietuvos j a u n i m o mo
bilizaciją į vokiškas SS eiles.
Š a u k i a stoti ir vokiškom
b a u s m ė m nestojantiem grū
moja.
J a u n i m a s bausmių nenusi
gąsta. J a u n i m a s į SS n e i n a .
Jaunimas traukia:
Tu girele, tu žalioji...
J a u n i m a s t r a u k i a į žaliąją
girelę.
J a u n i m o suėmimo įstaigose
t a r y t u m giltinės vaikštinėja. Į
r a š t i n ę , k u r turėjo būti p a i m t a
keli šimtai jaunuolių, ateina vos
keturi-penki, ir t i e patys — šlei
vi, kreivi, persimetę it sudžiū
vusi žagrė, luoši ir klipatos,
a i š k i a i n e t i n k ą SS š ė k u i
pjauti...
(iš Balio Sruogos knygos „Dievų
miškas")
Lietuvos j a u n i m u i a t s i s a k i u s

stoti į Hitlerio SS armiją, 1943
m. kovo 16 d. naktį Gestapo
suėmė 46 žymius ir įtakingus
Lietuvos inteligentus. Jie buvo
nugabenti į Štuthofo (Stutthof)
koncentracijos lagerį prie Balti
jos jūros, 36 km į rytus nuo
Gdansko (dabar Lenkijos teri
torija) ir paskelbti Lietuvos įkai
tais.

„Išlaisvino" juos rusų armija,
žygiavusi Berlyno link. Tačiau
d a r ilgai jie buvo laikomi po
r u s ų j u n g u ir t i k keliems pa
vyko arba grįžti į Sovietų oku
puotą Lietuvą, a r pasprukti į
Vakarus.
Suimtųjų tarpe buvo kun. A.
L i p n i ū n a s ( n u k a n k i n t a s la
gery), k u n . S. Yla (mirė JAV,
k p t . J. Noreika (nukankintas
Lietuvoj), prof. rašytojas Balys
Sruoga (iškankintas mirė Lietu
voje), prof. V. J u r g u t i s (mirė
Lietuvoj)...
Mūsų žiniomis to baisaus la
gerio liudininkų liko vos keli:
Čikagoje prof. M. Mackevičius
ir P. Narutis, Klevelande J. Čiuberkis, Tasmanijoj A. Kantvilas, Lietuvoj L. Puskunigis...
Šiais 1993 m. minim jau pus
šimtį metų nuo Lietuvos įkaitų
suėmimo. Tai d a r viena Lietu
v o s ir j o s n e k a l t ų a u k ų
sukaktis, kurios pasaulis nepri
simena ar nenori žinoti. Prisi
m i n k i m e bent mes, nes ir jie
kentėjo už Lietuvos laisvę ir jos
garbę.
Be Lietuvos įkaitų Štuthofo
koncentracijos lagery iš viso
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kalėjo apie 1200 lietuvių, iš j ų
apie 1100 žuvo arba dingo b e
žinios.
Apie Štuthofo lagerio išgyvenimus y r a išleistos dvi k n y g o s :

(ĮKAITAS: įkeistas žmogus,
t.y. s u i m t a s asmuo savo gyvybe
ar laisve laiduoti, kad kuri nors
s u t a r t i s a r apskritai kuris nors
r e i k a l a v i m a s bus vykdomas.
Sąlygas išpildžius, įkaitas palei
džiamas; priešingu atveju,
paprastai — žudomas). (Lietuvių
enciklopedija, VIII t. Boston).
Lageryje Lietuvos įkaitus na
ciai žiauriai kankino, marino
badu, m u š ė , spardė, vos pasi
velkančius n u o ligų ir išsekimo
varė į sunkiausius darbus bei
stengėsi visokiais būdais juos
nužmoginti. J a u po mėnesio
j a u n i m a s , nepaklausėm nacių t r y s iš jų mirė, vienas buvo
užmojų ir nestojom į t a u t i n į SS užmuštas. Vėliau mirė dar dau
legijoną. Kentėjo už t a i ir dr. giau.
Adolfas Darnusis, r e d a k t o r i u s
B a l y s G a i d ž i ū n a s , k u n . V.
LIETUVOS STUDENTĖS DĖKOJA
P i k t u r n a bei k i t i kitose kon
centracijos stovyklose.
TAUTINĖS KULTŪROS FONDUI
Visų jų, tai y r a nacių genoci
Lietuviai, Sibiro tremtiniai 1989 m. Vilniuje.
Džiugu, k a d Lietuvių Tauti koti Fondo vicepirmininkui P. J.
do lietuvių aukų, minėjimas,
Nuotr. V. Kapočiaus
k u r i a m e bus prisimintas ir Gu nės K u l t ū r o s Fondas, įsteigtas Bučui, kuris buvo pagrindinis
lagas, įvyks šį penktadienį, vos prieš t r e j u s metus, jau g a n a tarpininkas t a r p Fondo ir mūsų,
balandžio 17 d., 7:30 v.v. Balzeko a k t y v i a i reiškiasi ir r e m i a bei kurio pagalbą ir rūpestį mes
Lietuvių kultūros muziejuje. n e m a ž a i k u l t ū r i n i ų d a r b ų . nuolat jaugėme.
Ačiū ir už mums paskirtas sti
Pirmoje minėjimo dalyje buvęs Vienas svarbesnių šio fondo už
„Atžalyno" aktorius V y t a u t a s davinių y r a remti studijuojantį pendijas, kurios mums pagelbės
Prisiminimų ir dabarties akimirkos
J u o d k a , šią dalį p r a v e d a n t jaunimą. Č i a duodame studen ateityje, tęsiant studijas Lie
Stutthofo kalinio prof. B. Sruo čių Algės Macaitytės ir Astos tuvoje.
Sugrįžę į Lietuvą, mes labai
Prieš 30 m e t ų , t.y. 1943 m. ko
lų. Todėl ir jo vardas gyvas iš gos d u k r a i Daliai, p a s k a i t y s iš Būgaitės padėkos laišką, rašytą
vo m ė n u o t u o m e t i n i a m Lietu
liko iš ankstyvosios jaunystės k u n . Ylos ir B. Sruogos kace- iš Lietuvos buvusiam fondo pir m a l o n i a i p r i s i m e n a m e t u o s
p e n k i s mėnesius, praleistus
vos j a u n i m u i , k a r t u ir m a n o
dienų. O su Pilypu Naručiu, t i n ė s kūrybos. Po to po kelias m i n i n k u i J o n u i Jurkūnui:
k a r t a i , b u v o didžiai pavojingas,
tada buvusiu Žukausku, nors ir m i n u t e s pakalbės dar gyvi iš- [
„Nuoširdžiai dėkojame Lie Amerikoje ir už tai Jūsų Fondui
n e s m ū s ų g i m i m o m e t ų (1919keliais metais vyresniu, lankėm likę iš Stutthofo įkaitų grupės tuvių T a u t i n i a m Kultūros Fon esame ir liksime labai dėkin
1923) v y r u s naciai š a u k ė stoti į
tą pačią Panevėžio gimnaziją ir n a r i a i prof. M. Mackevičius ir d u i už m u m s padovanotą tokį gos".
Šiuo metu Lietuvių Tautinio
S S legijoną. N u o l a t o s tekdavo jį tada, nors ir iš tolo, pažinau. inž. P. Narutis. Dėl nacių geno nuostabų laikotarpį, praleistą
s l a p s t y t i s , k a i SS a r SD karei
J a u karui pasibaigus, pabė cido pasisakys Berlyno-Bayreu- Amerikoje ir galimybę pasimo Kultūros Fondo valdybą sudaro
viai a t v y k d a v o į miestelius bei
gėlių stovykloje Flensburge t h o kalėjimuose sėdėjęs dr. k y t i Čikagos koledže. Jūsų Fon žinomi t a u t i n ė s minties veikė
k a i k u r i u o s k a i m u s , apsupdavo teko susipažinti su buv. Stutt Adolfas Darnusis, p i r m o s i o s do dėka, mes turėjome labai jai: Stasys Briedis — pirminin
bažnyčias, t u r g a u s aikštes ir ki
hofo kalinio, paskui į Švediją o k u p a c i j o s m e t u b o l š e v i k ų geras sąlygas mokytis bei įdo kas, Petras Buchas — vicepirmit u s žmonių telkinius, ieškodami patekusio Vietinės Rinktinės kalėjime kalinta g a r s a u s 1940 miai ir turiningai leisti lais ninkas-sekretorius ir Oskaras
S S legijonui š a u k i a m o amžiaus štabo viršininko pulk. O. Ur m. vasarą vykusio Lietuvos valaikį. Nuolatinis Jūsų rūpes Kremeris — iždininkas. Fondo
jaunuolių. J a u n i m a s , taigi
bono žmona, vėliau New Yorko mokytojų suvažiavimo dalyvė S. tis leido mums lengvai ir greitai veiklą kontroliuoja ir veiklos
manoji k a r t a , šiems nacių užmo apylinkėse su garsiu Štuthofo Petersonienė ir Gulago kalinys apsiprasti naujojoje aplinkoje, gaires nustato Direktorių Ta
ryba, susidedanti iš devynių
j a m s v i e n i n g a i nepakluso, ir stebukladariu a.a. dr. Antanu Povilas Vaičekauskas.
k u r mes buvome viskuo aprū
narių.
L i e t u v a , vienintelė iš Baltijos Starkumi, vienu metu buvusiu
Čia pat salėje b u s išstatyta na pintos.
S.B.
valstybių, t a u t i n i o SS legijono gydytoju mano gimtajam Va cių vykdytojo genocido parodėlė,
Norime taip p a t labai padė
nesudarė.
Kai
pu
m e t ų balninke; C e v e l a n d e su buv. k u r i a rūpinasi buv. Stutthofo
(1944.02.16) gen. P. Plecha „Dirvos"' redaktorium. Jonu stovyklos kalinio, vėliau Lietu
vičius p a š a u k ė vyrus stoti į jo Ciuberkiu; Čikagoje su vienu vos partizanų kovos l a u k e žu
vadovaujamą Vietinę Rinktinę, m e t u b u v u s i u „Laisvosios vusio kpt. J. Noreikos d u k r a
A.tA.
kurios t i k s l a s bus ginti Lietuvos Lietuvos'" redaktorium a.a. Vy Dalia Kučėnienė. P r a d e d a n t
ALDONAI KUBILIENEI
t e r i t o r i j ą n u o s u g r į ž t a n č i ų t a u t u Staneika; su genocido pa minėjimą, k u r i s , k a i p numa
bolševikų, m e s su dideliu entu rodos organizatorium a.a. Jonu toma, užtruks tik p u s a n t r o s
m i r u s , jos v y r u i , klubo n a r i u i J O N U I reiškiame užuo
z i a z m u g e n e r o l o k v i e t i m u i Rimašausku. Vėliau susipaži valandos, bus perskaitytos visų
jautą
p a k l u s o m ir greit iš tūkstnačių nus, gan artimai teko bendra 49-ių Stutthofo koncentracijos
s a v a n o r i ų b u v o s u f o r m u o t a darbiauti su a.a. kun. Stasiu stovyklos kalintų Lietuvos įkai
L i e t u v o s V i e t i n ė R i n k t i n ė . Yla, o iki šių dienų dalyvauti tų pavardės. Minėjimą praves
Beverly Shores Lietuvių
klubas
Tačiau dėl jos pasisekimo nacių b e n d r u o s e s u ė j i m u o s e su L i e t u v o s P o l i t i n i ų k a l i n i ų
n e r v a i n e i š l a i k ė , ir po poros šnekiuoju prof. Mečiu Macke sąjungos pirmininkas P. Naru
m ė n e s i ų ji buvo akiplėšiškai vičium bei santūriuoju inž. Pily tis. Žodį tars ir Lietuvos gen.
l i k v i d u o t a , v i e n i e m s spėjus pu Naručiu. Tai vis tie vyrai, garbės konsulas Čikagoje V.
l a i k u p a b ė g t i , o k i t u s išve^vs į
kurie kentėjo už mūsų kaltes,
Kleiza.
VI. R.
A.tA.
Vokietiją aerodromų apsaugai kad mes, tuometinis Lietuvos
a r k i t o k i e m s uždaviniams.

JIE KENTĖJO UŽ MŪSŲ
KALTES

Tokius a u d r i n g u s įvykius tuo
m e t i n i a m Lietuvos j a u n i m u i
t e k o i š g y v e n t i prieš 50 metų.
N a c i a i , k e r š y d a m i už nesud a r y m ą t a u t i n i o S S legijono.
1943 m. kovo 16-19 d. suėmė 49
lietuvius inteligentus įkaitais ir
n e t r u k u s j u o s išvežė į Stutthofo
koncentracjos stovyklą. Kiek
vienas d a b a r t i n ė s , jau vyriau
sios, lietuvių kartos atstovų, su
imtųjų i n t e l i g e n t ų tarpe turė
j o m ir p a ž į s t a m ų . Man buvo
p a ž į s t a m i a r iš tolo matyti šie
asmenys.
P i r m i a u s i a rašytojas Balys
Sruoga, kilęs iš Baibokų kaimo,
V a b a l n i n k o valsčiaus, nes Sruo
gų vaišingoje sodyboje vaikys
tėje bei jaunystėje teko ne kar
tą su tėvais lankytis, o ten, šalia
k i t ų brolių, m a t y t i ir prof. Balį
Sruogą, tą neeilinį rašytoją ir
būsimųjų avangardinio teatro
a k t o r i ų auklėtoją. Kitas, mirtį
s u t i k ę s t i k ką su kitais išsiva
davęs iš koncentracjos stovyk
los, tai k u n . Alfonsas Lipniūnas,
iki V i l n i a u s grąžinimo Lietuvai
dirbęs Panevėžyje, kur sekma
dieniais katedroje klausy
davomės io uždegančių pamoks

DANAI NOVICKIENEI

NEW JERSEY, NEW YORK — „Ustuvos Atsiminimai".
Mkmadi«nlals nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Saton HaN Unlvarsltoto stotlas, 89.5 FM banga. „Music of Uthuania" pro
gramos, vadamoa anglų kalba, I i toa pačios stotlas.
taip pat sakmadlsnials girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr.
J. J. Stukas — diraktorlus, 234 Sunllt Dr., Watchung,
N. J. 07060. Tai. 908-753-5636.

The
right
flight

to

Vilnius

Stasio Ylos „Žmones ir žvėrys
Dievų m i š k e " ir Balio Sruogos
„Dievų miškas", kurias visiems
vertėtų paskaityti,
D . S.

A.tA.
JONAS ŠAKINIS
Gyveno Hot Springs, AR, anksčiau Chicagoje ir New Buffalo, MI.
Mirė 1993 m. kovo 11d., sulaukęs 89 metų.
Gimė Kiaipedos krašte. Amerikoje išgyveno virš 40 m.
Nuliūdę liko: sesuo Marija Naujokienė su dukra Ruth
Strassner Vokietijoje, Schwetzinger mieste, brolio duktė Mar
t a Semėžienė Klaipėdoje.
Priklausė Liet. Bendruomenei, BALF'ui; buvo narys
We8tminster Presbyterian Church.
Velionis buvo pašarvotas antradieni, kovo 16 d. Gross
Funeral Home laidojimo namuose. Religines apeigas 3 v. p.p.
ten pat atliko Rev. Thom Ulrich .
Laidotuvės buvo privačios. Velionio palaikai — Crestview
kapinėse, Hot Springs, AR.
Laidotuvėmis rūpinosi Salomėja Šmaižiene ir Irena
Sirutienė.
Nuliūdę sesuo, d u k t e r ė č i o s ir kiti giminės bei drau
gai
Laidotuvių
501-321-9641.

direkt.

Gross

Funeral

Home.

Tel.

A.tA.
ELENAI BAGDANAVIČIENEI
m i r u s , liūdinčiai d u k r a i A L D O N A I U R B I E N E I ir jos
šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.
E.

Domijonaitienė

B. B. Oniūnai
D. R. Valodkai
W. L. Beržinskai
M. K. Sodoniai

A.tA.
Dr. STASEI GIMBUTIENEI
mirus, jos vyrą £11. JURGĮ GIMBUTĄ ir artimuosius
nuoširdžiai užjaučiame.
Vydūno Fondas

GAIDAS-DAIMID
E U D E I KIS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-8852
4005-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
T e l e f o n a s - (1-312) 927-1741-1
4348 S. C a l i f o r n i a A v e n u e
T e l e f o n a s - (1-312) 523-0440

m i r u s , jos v y r u i inž. H E N R I K U I , sūnui arch. ALGIUI,
d u k r o m s E L Z B I E T A I ir AIDAI su šeimomis užuo
j a u t ą reiškia
Beverly

Shores Lietuvių

klubas

PETKUS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
r\

Skriskite SAS iš Š. Amerikos į
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
gos aerodrome lengva ir patogu
persėst į kitą lėktuvą čia išf* vengsite keleivių spūsties."
<įį& Skrydžiai į Vilnių — tris kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai
pritaikytas transatlantiniams.
Kai būsite Kopenhagos aerodrome,*
aplankykite ,,tax free" parduotuves.
Nemažai sutaupysite!
Mileage Plūs" ir „OnePass" nariai gauna kreditą už nukeliautas mylias. Platesnei informa
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba
COPEN
HAGEN
A PP09-

SAS T«l. 1-800/221-2350

S4S

SCANDINAVIAN AIRLINES

V1arquette Funeral Home
2533 VVest 71 st Street
Chicago, Illinois 60629
l-(312M76-2345
Hills Funeral Home
10201 South Roberts Road
Palos Hillš, Illinois 60465
708-430^1455
Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois 60650
708-652-1003

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose.
Visus laidotuvių namus galite pasiekti
skambindami l-(312)-476-2345
ANTHONY B. PETKUS
DONALD A. PETKUS

DONALD M. PETKUS
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ČIKAGOJE IR
Iškilmingos p a m a l d o s už
nacių genocido lietuvių aukas
bus sekmadienį, kovo 21d., Marąuette Parko lietuvių parapijoje
10:30 vai. Parapijos choras,
vadovaujamas A. Lino, giedos
specialias giesmes, prie Kry
žiaus bus padėtos gėlės žuvu
siųjų garbei. Lietuvių Ev. Liu
teronų Tėviškės parapijoje
pamaldos 10:30. Lietuvių Ev.
Liuteronų Ziono bažnyčioje pa
maldos 11 vai.

APYLINKĖSE

58*1*

x Daina Dumbrienė ruošia
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrimą
Čikagos lituanistinės mokyklom
"Redaguoja J. Ptacas Medžiagą siusti: 3206 W. 66th Place, Chicago, IL 60629
mokinius meninei "programai
kurią jie atliks Nekaltai Prade
tosios Marijos seserų rėmėju
LIETUVA
GALVOSŪKIS NR. 118
šventėje, kovo 21 d., 4 vai. p.p
Jaunimo centro salėje per me
Lietuva, mano tėvynė,
(Žiūrėkite piešinėlį)
tinę rėmėjų vakarienę. Prie?
Lietuva,
esi
tu
brangi.
vakarienę, 3 vai. šv. Mišios bus
Tavo dangus tamsiai mėlynas
aukojamos Jėzuitų koplyčioje
Ir laukai žali, žali
Visi kviečiami dalyvauti ir
paremti seselių darbus, kurie
Lietuva, tu mano tėvynė,
taip reikalingi mūsų išeivijos
Tu mano mylima tauta.
jaunimui, vyresniesiems ir
x 30-tasis Lietuvių fondo Lietuvai.
Ramunė Kubiliūtė, Švietimo tarybos Drąsi, nes nepasidavei niekad
narių suvažiavimas bus kovo 27
surengtos mokytojų konferencijos,
Ir dabar esi laisva!
d. Jaunimo centre, Čikagoje. LF
x I r e n a Milkevičiūtė, Lietu įvykusios vasario 28 d., moderatorė.
Lisana von Braun,
Nuotr. V. Kučo
vadovybė prašo suvažiavime vos valstybinės operos prima
Čikagos lit. m-los
dalyvauti ir pasisakyti dėl dona, atvyksta į Čikagą ir
10
klasės mokinė.
x Balzeko lietuvių kultūros
tolimesnės veiklos. Negalintieji Lietuvių operos „Normos" spek
muziejuje kovo 26 d., penkta
dalyvauti prašomi įgalioti LF taklyje balandžio 18 d. atliks pa
itco dienį, 7:30 vai. vakaro Indianos
STEBUKLINGA DIENA
narį, ar kitą, Fondui priklau grindinę Normos rolę. Čikagoje
universiteto politinių mokslų
DAINAVOJE
santį, asmenį, kuris suvažia ją globos Sofija ir Stasys Džiu
Įsižiūrėję į piešinėlį, parašy
profesorius Julius Šmulkštys
(Tęsinys)
vime dalyvaus. Nuo mūsų visų gai, Lietuvių operos mecenatai,
kite, ar tas keturkampis ABCD
skaitys paskaitą „Politiniai
didesnio dėmesio priklausys ir
yra
kvadratas? Kaip žinote,
Ta žvaigždė, kuri krito, tik
x Šv. Kryžiaus ligoninei skirtingumai Lietuvoje po seimo
tolimesnė LF veikla.
kvadrato
visos sienos yra lygios
reikalingi savanoriai, kurie ir prezidento rinkimų". Jis ban riausiai buvo Kastyčio žvaigždė.
ir tiesios.
x Amerikos Lietuvių Mon- galėtų išvežioti pietus iš ligo dys atsakyti į klausimą, ar Perkūnas užmušė Jūratės Kas
(5 taškai)
t e s s o r i d-jos vaizdajuostės ninės valgyklos apylinkėje Lietuvoje pradeda jau rimtai tytį Spyglio ežere, galvojo Naujoji Lietuvos respublikos prezidento vėliava. Projektą sukūrė istorikas
E. Rimša, nupiešė dailininkas A. Každailis. Melsvai raudonos spalvos. Ji
„Muzika dar negimusiam kūdi gyvenantiems invalidams ir li formuotis politinės srovės, api Birutė.
GALVOSŪKIS NR. 119
jau
oficiali, patvirtinta Lietuvos Seimo.
Birutė lipo kalneliu į lūšnelę,
kiui", rengėjai turės specialiai goniams, negalintiems išeiti iš būdins prezidentinių kandidatų
paruoštų lopšinių-dainelių, namų. Savanoriai paprastai dir politinius profilius ir aptars, kur anksčiau buvo mergaičių
(Žiūrėkite brėžinį)
tinkamų negimusiam ir naujai ba dviese, o, atlikę darbą, patys kaip prezidento rinkimai gali barakas. Ji atidarė duris ir tuoj
KĄ
MAN
REIŠKIA
GALVOSŪKIO NR. 97
užgimusiam kūdikiui, lietuvių gauna nemokamai pietus ligoni įtakoti politinius skirtingumus pastebėjo, kad tolimoje sienoje
VASARIO
ŠEŠIOLIKTOJI
ATSAKYMAS
lyg
kažkas
dega.
Juo
arčiau
jie
ir anglų kalba. Vaizdajuostė bus nės valgykloje. Suinteresuotieji Lietuvoje. Po vakaronės vaišės.
prie tos vietos ėjo, tuo karščiau
rodoma kovo 20 d., šešt. 9:30 gali kreiptis tel. (312) 471-7300.
Man reiškia, kad Lietuva gali
Skylėta padanga buvo atsar
x N e p r i ė m u s i u s S u t v i r  kambaryje darėsi. Dabar Birutė
v.r., Lietuvių centre, Lemonte.
atmesti
sovietų
valdžią
ir
būti
ginė,
ne ta, kuri buvo užmauta
tinimo
sakramento
prašoma
aiškiai matė, kad smagiai besi
Visų, ypač jaunų tėvelių, lau
x M a r ą u e t t e P a r k o lietu
laisva.
Ji
gali
sumušti
Rusiją
su
ant
rato.
registruotis pas Jolantą Moc- kūrenančiame židinyje sėdėjo
kiame atsilankant.
vių namų savininkų sąjungos
kaitienę tel. (708) 968-7377. labai graži moteris. Nedaug viena ranka. Laisvė man reiš
x Šv. Kryžiaus ligoninė pa narių susirinkimas bus kovo 19 Vysk. Paulius Baltakis teiks
GALVOSŪKIO NR. 98
malkų buvo židinyje, tačiau kia, kad aš galėsiu daryti, ką aš
rūpina nemokamą transporta- d., 6:30 vai. vakare Švč. M. S u t v i r t i n i m o
noriu.
Aš
padėčiau
Lietuvai,
bet
ATSAKYMAS
s a k r a m e n t ą moteris spindėjo didele šiluma
ciją apylinkės gyventojams, Marijos Gimimo parapijos salėje gegužės 2 d. Lemonte, Palai
ir šildė visą kambarį. Birutė aš esu tik vienas mažas žmogus.
kurie turi atvykti į ligoninę (6820 S. Washtenaw). Šv. Kry mintojo Jurgio Matulaičio mi
Aidas Mattis
Žiūrėkite brėžinėlį.
nebijojo šios moters. Ji
tyrimams arba pas gydytoją. žiaus ligoninės prezidentas sijoje.
sąmoningai jautė spinduliuo
Transportacija galima pasinau kalbės apie numatomą inves
Vasario 16-toji yra Nepri
jantį gerumą ir nuoširdumą.
doti kasdien (ne savaitgaliais) tavimą Marąuete Parko apy
klausomybės
diena. Man reiš
Moters ilgi, pelenų spalvos
tarp 6:30 vai. ryto ir 4:30 vai. po linkėję, taip pat apie geresnę
plaukai leidosi žemyn jos balta kia, kad Lietuva turi būti laisva
Tarp daugybės raidžių yra pa
pietų. Reikia paskambinti bent gyventojų apsaugą; bus praneši
i.
mantija. Jos veid&s buvo auksi nuo Rusijos.
sislėpę šie vietovardžiai: 1. Eu
prieš 24 valandas ir susitarti, mas apie buv. Lackawicz pasta
Aš taip pat noriu, kad būtų
nis, o skruostai rausvi. Jos
ropa,
2. Dotnuva, 3. Daugai, 4.
to
likimą
ir
kitus,
gyvybiškai
tfel. (312) 471-5899.
gintarinės akys žibėjo, jai kal laisvė artimuose Rytuose.
Čikaga, 5. Biržai, 6. Birštonas,
svarbius apylinkei, reikalus.
Laura J u o z a p a v i č i ū t ė ,
bant.
x „Lituanus" praeitų trejų Visuomenė nuoširdžiai kvie
7. Baltijos jūra, 8. Anykščiai, 9.
Abu Los Angeles
— Labas, Birute, — ji pirmoji
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metų finansų knygas, vedamas čiama gausiai dalyvauti ir susi
Alytus, 10. Akmenė.
Šv. Kazimiero lit.
mane pasveikino.
ATSAKYMAS
ižd. Jono Kučėno, tikrino JAV rūpinti savo apylinke. Jeigu
Juos suraskite ir apibrėžkite
mokyklos mokiniai
— Kas jūs? Kaip žinote mano
LB Vidurio vakarų apygardos mes patys nesirūpinsime, kaip
rašikliu.
(„Vardan tos Lietuvos")
vardą? — paklausė Birutė.
1. Ranka, 2, karas, 3. ausis, 4.
kontrolės komisija, kurią galime iš kitų rūpesčio tikėtis?
(5 taškai)
— Deivės viską žino, — atsakė
sudaro Julius Balutis ir Juozas
ėda.
KOVO 11-TOJI
ji. — Aš esu Gabija, Ugnies
Šlajus. Tai įvyko š.m. vasario 15
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Deivė. Be manęs sušaltum šią
d. Dokumentai rasti tvarkoje ir
x ATLANTA IE, I n c . viena
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Kovo Vienluoliktąją kažkas
naktelę. Tave ir tavo namus
priimti be pataisymų.
iš pirmųjų kompanijų pf adėju(Žiūrėkite vyčius)
stebuklingo
atsitiko. Lietuva
globosiu. Tu turėsi išmokti
si kompiuterizuotą aptarna
Vienas ūkininkas prieš mirtį
neprarasti manęs. Rytoj, kai paskelbė nepriklausomybę — at parašė testamentą, kad jam mi
x A.a. Vlado Pažiūros atmi vimą ir toliau siunčia siuntinius
I
Lietuvos valstybės herbas
saulė nusileis, prasidės šventos siskyrimą nuo Sovietų Sąjun rus trys jo sūnūs pasidalintų
nimui žmona Alfonsą Pažiū- ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją,
Joninės. Be šios ugnies visos gos.
rienė, Aąoura, CA, atsiuntė Estiją, Ukrainą, Baltarusiją,
arklius taip: vyriausiam sūnui
Kartą, besikalbant su drau pusė visų arklių, jaunesniajam
piktos blogybės tave persekios.
„Draugo" vajui 175 dol. auką. Rusiją. Laivo talpintuvai (kon
Mano liepsna tave saugos nuo gais, iškilo klausimas: „Kokia — ketvirtoji dalis, o jauniausiam
Nuoširdus ačiū.
teineriai) išsiunčiami kiekvieną
jų.
Neleisk židiniui užgesti bus ateities Lietuva?" Aš ilgai — penktoji dalis visų arklių.
x Skania v a k a r i e n e , paga pirmadienį. Oro siuntos iške
šiąnakt, tave rytoj globosiu. Po galvojau apie šį klausimą ir pri
Po tėvo mirties suskaitė
minta O. Norvilienės, pavaišins liauja kiekvieną šeštadienį. Per
perspėjimo Gabija dingo lieps ėjau išvados, kad Lietuva visada arklius. J ų buvo 19. Niekaip jie
siunčiame
dolerius
į
Lietuvą.
Vida
Brazaitytė,
LB
Švietimo
tarybos
Nekaltai Pradėtosios Marijos
noje. Birutė įmetė šakelę ir tarė: bus laisva. Lietuvos ekonomija nemokėjo pasidalinti arklių
seserų rėmėjos šį sekmadienį, Suteikite džiaugsmo savo gimi koordinatorė mokyklų reikalams,
..Labanaktis, Gabija, ačiū!" bus atstatyta: visi žmonės turės taip, kaip tėvas buvo nurodęs.
kovo 21 d., 4 vai. p.p., Jaunimo nėms. Mūsų naujų amerikie supažindina konferencijos dalyvius
gana maisto ir vietos kur gy Padėtį išgelbėjo į ūkį atvykęs
su naujomis mokslo priemonėmis. Ugnis lyg šilčiau suliepsnojo.
centre. Prieš vakarienę, 3 vai. tiškų maisto siuntinių 66 sv. — Konferencija įvyko vasario 28 d.
Birutė įlindo į savo miegmaišį venti.
svečias, nes jam buvo paaiškin
b u s šv. Mišios
Jėzuitų kaina $99. 2719 W. 71 St., Tvemonte.
Visi įvykiai Lietuvoje paveikė ta toji mįslė. Jis padalino taip,
Chicago,
IL
60629,
tel.
(312)
ir
greitai
užmigo.
koplyčioje. Ateikite, pavalgysiNuotr. V. K u č o
Pro langą įspindo pirmieji ir mano gyvenimą. Visi Ameri kaip testamente buvo nurodyta
te, pasidžiaugsite jaunimo pro 434-2121. Iš toliau - 1-800kos televizijos kanalai rodė, kas
grama, pabendrausite, paremsi- 775-7363.
x L i e t u v o s b a ž n y č i ų r ė  saulės spinduliai ir prikėlė atsitiko Lietuvoje. Kai kas nors ir visi buvo patenkinti. Kaip jis
tai padarė ir po kiek arklių gavo
(sk) mėjų dėmesiui; tarpininkas Birutę. Atsikėlusi pasirąžė. Jos
te seselių darbus. Bilietus dar
manęs paklausdavo, kuriai tau sūnūs?
pilvas
niurnėjo.
Ji
atsiminė,
kad
galima įsigyti pas V. Čepaitie
x TRANSPAK siunčia tal- Juozas Kregždys bažnyčių var dar nevalgiusi nuo vakarykščių tybei priklausau, aš drąsiai
II
(5 taškai)
nę, tel.: 312-778-5154.
pintuvus (konteinerius) į Lietu du dėkoja visiems aukojusiems pusryčių ir buvo labai išalkusi. visiems atsakiau, kad esu lie
Guduos valstybės herbas
vą k a s savaitę. Siunčiame ir praneša, kad praplėsdamas
— Nebėra virtuvės, nei tuvis.
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(sk) „AIR CARGO". Siųskite per savo veiklą ir norėdamas dar
A n t a n a s Bulota,
virėjos.
Ar
Dainavos
gamta
gali
seniausią siuntinių į Lietuvą įs geriau p a t a r n a u t i gerašir man duoti pavalgyti? — galvo
Detroito „Žiburio" aukšt.
Vienas berniukas, eidamas
džiams
ateityje,
koordinuos
savo
jo
Birutė.
_
.
.
taigą TRANSPAK, 2638 W. 69
lit. m-los mokinys. per parką, surado daug suplėšy
Advokatas
Audra Degesyte
St., Chicago, IL 60629, tel. veiklą, jungdamasis su Lietuvių
(„Lietuvos prisikėlimas"). tų popieriukų, kuriuose buvo
Katalikų Religinės Šalpos or
GINTARAS P. ČEPĖNAS 312-436-7772.
(Bus daugiau)
surašyti įvairių žodžių skie
ganizacija, kurios centrinė būs
2649 W. 63 St., Chicago. IL 60629
(sk)
menys. Berniukui buvo įdomu
tinė y r a Brooklyne, NY. Iki
Tel. (1-312) 776-5162
LIŪTAS IR PELĖ
sužinoti, kas ten parašyta, todėl
14325 S. Bell Rd.. Lockport. IL 60441
šiol j a m
tarpininkaujant,
x
VELYKŲ
STALUI
LIE
Tel. (708) 301-4866
Man patiko pasaka apie liūtą
pasidėjo ant suolo ir pradėjo dės
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Amerikos lietuviai parėmė:
T U V O J E siūlome 3 žąsis (20
Valandos pagal susitarimą
tyti
suplėšyto popieriaus gaba
ir
pelę.
Vieną
kartą
liūtas
mie
ATSAKYMAI
Daugailių, Kazlų Rūdos, K.
svarų), palendvica 2 kg., rūky
liukus. Čia duodama ir jums pa
Naumiesčio, Perlojos, Šakių, gojo. Atėjo pele ir prikėlė liūtą.
tos dešros 3 kg., alyva iš Ameri
1. Toliau Ankara. 2. Taip, mėginti iš tų skiemenų sudaryti
Sintautų ir Vjršuliškės baž Liūtas supyko. Pelė paprašė,
kos 64 oz., 8 O'Clock Coffee 39
Advokatas Jonas Gibaitis
nyčias. Iš LKRS paramą gavu kad jos nesuėstų, nes ir ji gali pasiektume Ukrainą. 3. Atsi tekstą, atrodo — eilėraštį.
oz.,
aspirinas
250
tbs.,
butelis
6247 S. Kedzie Avenue
sių bažnyčių sąrašas apima visą jam būti kada nors naudinga. durtume Turkijoje. 4. Arčiausia Skliausteliuose esą skiemenys
šampano ir butelis prancūziško
Chicago, IL 60629
Lietuvą. Norintys daugiau in Liūtas pasigailėjo.
užjūrio valstybė yra Švedija. 5. yra su skiriamaisiais ženklais.
vyno
su
pristatymu
į
namus
Kitą dieną liūtas ėjo maisto Arčiau yra Žalgiris. Jis yra pu Už teisingai surinktą tekstaą —
T e l . (1-312) 776-8700
formacijų kreipkitės į Juozą
Matote nupieštus Lietuvos ir
$100.
„Žaibas"
9525
So.
79
Kregždį - 1068 Ashley Ct. N. ieškoti. Jis nežinojo, kad me siaukelėje tarp Karaliaučiaus ir 101., o už padarytas klaidas, tik Gudijos (Baltarusijos) valstybių
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak
Ave., Hickory Hffls, IL, 60457. 3B, Lockport, IL 60441, tel. džiotojai padėjo tinklus. Liūtas
Šeštad 9 v r iki 1 vai d
Varšuvos; tarp 53 ir 54 parale 5 taškai. Štai skiemenys: (gus herbus. Jie panašiai atrodo, bet
Tel. 708-130-8090
pakliuvo į tinklą ir susipainiojo. lės, nuo 20 meridiano į rytus gal —), prau, ti, na, ka, keps, sia, gerai įsižiūrėję atrasite daug
( g k ) ((815)838-2447.
Jis pradėjo rėkti. Pelė išgirdo ir 10 kilometrų. Soldinas, dabar nas, (gus.), iš, ra, mai, snie, šo, skirtumų. Pamėginkite juos
ADVOKATAS
x Norint pirkti bei p a r d u o g a r a n t u o t a i greitai atbėgo Ji pragraužė Lenkijoje vadinamas Myšliborz, go, nas, py, ka, žiū, ti, ga, syk, surasti ir surašyti atskirame
x PINIGAI
Vytenis Lietuvninkas
ti sklypus ar namus; prašome pasieks jūsų gimines p r i e š tinkle skylę, ir liūtas išsigelbėjo. yra maždaug 60 km į pietus nuo darbš, ri, (tus, —), bė, nė, per, už, lape. Kas daugiausia skirtumų
2501 W. 69th Street
jkreiptis į Vyt. ar Genę Belec- Velykas! Atsiskaityti iki k o v o Nuo to laiko abu buvo draugai. Stetino miesto; nuo Berlyno į kraš, ka, (tus.), ti, iš, Gi,) ki, mai, suras, gaus 10 taškų, kas
Chicago, IL 60629
Dalia Slavikaitė, šiaurės rytus už 115 km., arba tų, tą, juos, (šyk!), mil. Teksto mažiau — 5 taškus. Lietuvos
k u s , 540 A m b a s s a d o r Ct. 22 d. T r a n s p a k . 2638 W. 69
Tel. (1-312) 77S-O8O0
Baltimorės Karaliaus 12 km. į pietų vakarus to taško, pavadinimas nebuvo suplėšytas Vytis pažymėtas nr. I, o Gudi
S u n n y Hills, Fla. 32428, tel. St., C h i c a g o , IL 60629, tel.
Valandos pagal susitarimą
Mindaugo ht. m-los mokinė kur susikerta 15-tas meridianas ir buvo toks „Pyragai". Tad jos — II.
904-773^333.
312-436-7772.
:
daug kantrybės ir sėkmės!
Atsiuntė: kun. dr. E. Gerulis
(„Pirmieji žingsniai"). su 53-čia paralele.
._
(sk)|
(sk)

