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Lietuvos Helsinkio 
grupės pareiškimas 

Suleidžiami vaistai, kurie suparaližuoja 
žmogų 

Vilnius. - 1989 kovo 16. -
(LIC) Lietuves iniciatyvinė 
Helsinkio susitarimams remti 
grupė paskelbė dokumentą, 
kuriame pasisakoma prieš 
dažnus nežmoniškumus ir 
pažeminimo atvejus lietuvių 
jaunimui tarnaujant Raudono
joje armijoje. 

Dokumente Nr. 65, kuris 
buvo paskelbtas vasario 20 d., 
atskleidžiami kai kurių vaikinų 
tragiški likimai. Vienas iš tų 
yra Kęstutis Jesiulevičius, kuris 
buvo „gydomas" Kaliningrado 
ligoninės psichoneurologiniame 
skyriuje už tai, kad atsisakė 
duoti karinę priesaiką. Išleistas 
iš ligoninės, Jasiulevičius iš 
dalinio pabėgo ir slapstėsi. 
Helsinkio grupės narys Vytau
tas Bogušis painformavo LIC, 
kad kovo mėn. pradžioj sužino
ta, jog Jesiulevičius ieškojęs 
užuovėjos pas Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos pre
zidiumo pirmininką Astrauską. 
Tasai pakvietęs miliciją ar 
saugumą, kuris suėmė Jesiule-
vičių ir nugabeno jį į Kali
ningradą. Jesiulevičiui bus 
iškelta baudžiamoji byla už de
zertyravimą. 

Dokumentas Nr. 65 
Tragiškas kareivio Artūro 

Sakalausko likimas, sukrėtęs 
visuomenę, nuplėšė uždangą, 
kuria buvo rūpestingai dangs
tomos tarybinės armijos piktos 
žaizdos. Žmonės pamatė, kad ar
mijos vaikinai išeina ne 
vyriškumo, o šiurkštumo, mora
linio žlugdymo mokyklą. 
Jaunuoliai patiria pažeminimą, 
pasityčiojimą, laužomi jų 
įsitikinimai, su dažnu elgiamasi 
nežmoniškai. Įsigalėjusi ,dedov-
ščina",kaip vėžys pragraužia 
jautresnes asmenybes. Sunki 
dalia ištinka jaunuolius, atė
jusius iš kitų respublikų, ypač 
Pabaltijo. Pastarieji apšaukiami 
nacionalistais ar net fašistais. 

Nemažėja atvejų, kai i gim
tinę vaikinai grįžta karstuose. 
Štai šių metų vasario 1 d.,} Šau
lius parvežtas žuvęs kareivis 
Rimantas Nuosemas, tarnavęs 
Petrozavodske. Rimantas šie
met jau trečias šiaulietis vai
kinas, neištvėręs slogių, armijoj 
viešpataujančių papročių ir 
sąlygų. Mirties atvejai, dažnai 
neaiškiomis aplinkybėmis.kelia 
teisėtą motinų ir tėvų susirū
pinimą, jaunų kareivių ir visuo
menės protestą. 

Atsisako priesaikos 
Gausėja atsitikimų, kai vai

kinai atsisako duoti priesaiką. 
Anksčiau taip pasielgė Robertas 
Grigas, dabar tapęs kunigu. 
Pernai jo ryžtą pakartojo kau
nietis Gintautas Naudžiūnas. 
Įveikti išbandymus jėgų jam 
teikė tikėjimas ir tėvynės meilė, 
kurių vardu atsisakė priesaikos. 

Protestuodamas prieš tary
binę armiją, kuri 1940 m. 
okupavo Lietuvą, atsisakė duoti 
priesaiką Kudirkos Naumies
tyje gimęs Kęstutis Jesulevi-
čius, pašauktas į armiją 1988 m. 
gegužės mėn. Dėl šio žingsnio jo 
padėtis susikomplikavo. Kęstu
tis buvo uždarytas į Kalinin
grado karinės dalies ligoninės 
17-tą psichoneurologini skyrių, 
kur jam buvo leidžiama vaistai, 
dalinai paraližavę kaklą, ran

kas ir kojas. Pakildavo tempe
ratūra, negalėdavo užmigti. Po 
kiek laiko išleistas iš ligoninės, 
Kęstutis buvo be paliovos ve
žiojamas iš dalinio į dalinį, iš jo 
bandoma visokiais būdais išgau
ti karinę priesaiką. Pastaruoju 
metu Kęstutis tarnavo Kalinin
grade. Dabar mus pasiekė žinia, 
kad jis iš dalinio pasitraukęs ir 
slapstosi. 

Sugrąžina bilietus 
Protestuojant prieš nežmoniš

kumą, jaunų sielų žalojimai 
įgavo ir platesnį pobūdį. 
Praėjusiais metais buvo kalin
tas Petras Gražulis už tai, kad 
atsisakė eiti papildomon 
karinėn tarnybon. Dabar vyrai, 
atlikę privalomą tarnybą, 
grąžina karinius bilietus pagal 
įskaitos vietą. Pareiškime TSRS 
gynybos ministrui kaunietis 
Alvydas Rakauskas rašo: „Var
dan tų, kurie patys nutraukė 
savo gyvenimą, vardan tų, 
kurie atiduodami duoklę negrį
žo iš ne mūsų Afganistano 
žemės; vardan tų, kuriuos 
verčia šiandien žudyti; vardan 
tų, kuriuos dabar spardo uoliau
sių „gynėjų" sunkūs batai; var
dan visų, iš kurių atimamas 
Dievas, šiandien ir visiem 
laikam pareiškiu, kad aš 
neturiu jokio noro vadintis 
tarybiniu ir tarybinei armijai 
priklausyti, nei pasyviai nei 
aktyviai. Tikiu Dievu ir jo tei
singumu, prieš kurį melo neap
gins jokia armija. Prašau laikyti 
karinę priesaiką, priimtą 1981 
m. gruodžio 6 d. kariniame da
linyje, negaliojančia. Taip pat 
atsisakau apdovanojimo ir kari
nio laipsnio". Remdamasis 
religiniais bei tautiniais mo
tyvais — „Raudonoji armija 
1940 m. okupavo mano tėvynę" 
— panašų pareiškimą parašė 
telšietis Egidijus Gricius. At
sisako karinio bilieto Telšių 
katedros vikaras kun. Alionidas 
Budrius. 

Protestai prieš karo 
tarnybą 

Dabar Lietuvoje yra apie 
1.000 asmenų vienokių ar 
kitokių būdu protestuojančių 
prieš karinę tarnybą. Kaip 
žinoma, istorikai jau įrodė, kad 
1940 m. įvykiai Lietuvoje buvo 
okupacija ir aneksija(pridengta 
,prisijungimo" skraiste. Tuo tar
pu tarptaut inė teisė ir 
susitarimai neleidžia okupuotų 
kraštų vyrus imti į kariuomenę. 
Be to, pagal Suvienytų nacijų 
organizacijos Visuotinę 
žmogaus teisių deklaraciją, turi 
būti atsižvelgiama į religinius 
įsitikinimus. Kaip liudija 
pateikti faktai, atsiskoma duoti 
priesaiką bei grąžinami 
kariniai bil ietai , remiantis 
būtent nacionaliniais ar reli
giniais motyvais. 

Dėl to mes pareiškiame, kad 
minėti ryžtingi protesto 
žingsniai yra teisėti ir už juos 
negalima persekioti ar bausti 
priemonėmis, kurių imamasi 
prieš Jesiulevičių, pažeidžiant 
žmogaus teises. Šių teisių 
pažeidimas yra ir tai, kad armi
joje nesudaromos sąlygos tikin
tiems jaunuoliams išpažinti 
religinius įsitikinimus. Faktas, 
kad jaunuoliai , neištvėrę 
neleistino elgesio bei sąlygų 

Po Afganistano — 
Pabaltijo reikalai 

Europos Bendruomenės parlamentaro 
pasisakymai 

Po to, kai buvo vienbalsiai patvirtintas kongresmenas Diek Cheney Gynybos sekretoriumi, 
džiaugiasi senatoriai — iš kairės Sam Nunn, Johr. VV'arner, George Mitchell ir Bob Dole. 

Trukdymai anglų kunigui 
vykti Lietuvon 

Londonas. — Kestono kole
gijos Didžiojoje Britanijoje biu
letenis atspausdino išsamų 
pranešimą apie vasario penktą 
dieną Vilniuje įvykusias iškil
mingo sugrįžimo į katedrą pa
maldas. Biuletenis rašo, kad 
Kestono kolegijos vedėjas M. 
Bourdeaux buvo vienintelis sve
čias iš Vakarų, laiku gavęs 
sovietinę vizą da lyvaut i 
Lietuvos sostinėje įvykusiose 
religinėse iškilmėse. Kiti norė
jusieji dalyvauti sugrįžimo į 
Vilniaus katedrą pamaldose 
negavo leidimo nuvykti į Lie
tuvą. Tačiau, rašo Kestono ko
legijos biuletenis, buvo ban
doma sutrukdyti taip pat ir 
kunigo Bourdeaux kelionę. Kes
tono kolegijos vedėjas, keliau
damas į Lietuvą,buvo iš anksto 
susitaręs Maskvos aerouoste 
susitikti su rusų stačiatikių 
veikėju Andrei Bestmertny. 

Kad nenuvyktų į Lietuvą 
Kai Bestmertny atvyko į 

Šeremetevo aerouostą, prie jo 
prisistatė du civiliai persirengę 
milicininkai, kurie jį įsodino į 
savo automašiną, išvežė kažkur 
už Maskvos ir tik po kelių 
valandų sugrąžino atgal į 
namus J u o būdu, rašo Kestono 
biuletenis, milicininkai, mato
mai, tikėjosi, kad kun. Bour-
deaux, aerouoste belaukdamas 
stačiatikių veikėjo, pavėluos į 
lėktuvą Maskva-Vilnius. 

Šis bandymas sutrukdyti 
Bourdeaux kelione į Vilnių 
betgi nepasisekė ir Kestono ko
legijos vedėjas laiku pasiekė 
Lietuvos sostinę. Pažymėtina, 
kad į pamaldas Vilniuje vasario 
penktąją buvo numatę vykti ir 
kai kurie užsienyje gyvenantys 
kunigai ir pasauliečiai, bet jiem 
nebuvo duotos įvažiavimo vizos. 
Kestono kolegijos vedėjui 
Vilniuje įvykusios pamaldos 
padarė gilų įspūdį. Jį ypač su
jaudino Vilniaus katedros 
aikštėje susirinkusių nesus
kaitomų žmonių kilni laikyse
na, minios rimtis. Tą kilnumą ir 
rimtį gražiausiai atspindėjo 
vyskupo Julijono Steponavi
čiaus asmenybė. 

susidariusių armijoje, nusižudo 
arba kitokiu būdu praranda gy
vybę. 

Tautiniai daliniai 
Vertinant atsakingų už tvar

ką daliniuose asmenų bei 
aukštesnių vadovų, toleruo
jančių blogį, nusikaltimus žmo
niškumui, būtina imtis skubių 
žygiu pašalinti sąlygas ar 
veiksnius, žeminančius armijo
je žmogaus orumą ir garbę. 
Atkreipiame dėmesį ir į tai, kad 
susidariusi padėtis įsakmiai 
reikalauja sukurti naciona
linius dalinius, kuriuose jau
nuoliai atliktų tarnybą gimto
joje žemėje. 

Lietuvių tauta nepaliauja ir 
nepaliaus siekus, kad jos 
lūkestis gyventi ir tvarkytis 
savarankiškai anksčiau ar 
vėliau išsipildys. 

1989 m. vasario 20 d. 
Lietuvos Helsinkio gupė 

Jim VVright byla 
Washingtonas. — Šeši demo

kratai ir šeši respublikonai, ku
rie sudaro Etikos komitetą 
Kongrese, šią savaitę mano pa
skelbti tyrinėjimų išvadas. Jie 
paskutines tris savaites slap
tuose posėdžiuose nagrinėjo 
Atstovų rūmų speakerio Jim 
Wright bylą ir kitus bendruo
sius Kongreso etikos klausimus. 
Komitetas į pagalbą buvo pasi
kvietęs specialų investigatorių 
Richard Phelan iš Chicagos. Po 
labai kruopščių tyrinėjimų jis 
pristatė daugiau kaip 400 
puslapių dokumentą,už kurio 
paruošimą sumokėta daugiau 
kaip milijoną? dolerių. Jim 
Wright byla ten išnagrinėta 
šešiais atvejais, iš kurių 
pažymėtini du — politinės 
įtakos darymas taupymo bend
rovių reikaluose ir Vidaus 
reikalų departamento nutei
kimas palankia prasme Texas 
alyvos kompanijai, kurioje Ats
tovų rūmų speakeris turi savo 
akcijas. Be to. neaiškūs finansai 
jo parašytos knygos išleidimo at
veju. Jis prisipažino padaręs 
savo 40 m. viešame gyvenime ir 
klaidų. Jim VVright išrinktųjų 
demokratų tarpe užima aukš
čiausią poziciją, yra sekantis po 
viceprezidento Demokratai nori 
sulaikyti, kad tas dokumentas 
nebūtų viešai paskelbtas. 

— Iš Washingtono Kongreso 
Saugumo komitetas praneša, 
jog naujuoju Helsinkio Komi
teto pirmininku yra senatorius 
Dennis DeConcini. Pirmiau 
buvo kongr. Stony H. Hoyer. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Rygoje, kaip praneša 
France žinių agentūra, praėjusį 
sekmadienį vėl demonstravo 
maždaug du tūkstančiai rusų, 
protesduodami prieš latvių kal
bos įstatymą, kuriuo norima 
savo kalbą padaryti valstybine 
Latvijos kalba. Aleks Grigoriev 
pasakė, kad šios demonstracijos 
yra dalis bendrų protestų, kurie 
rengiami specialiai suorgani
zuoto Inerfronto pastangomis. 

— Paryžiuje spauda praneša, 
jog sekmadienio savivaldybių 
rinkimuose beveik visur laimėjo 
socialistai. Vidaus ministerijos 
pranešimu, 20 didžiųjų miestų 
rinkimus laimėjo socialistai, 
į ska i tant Strasbourgą, 
Aix-en-Provence, Brest , 
Mulhouse, Dunkir, Beziers ir 
Avignon. Pralaimėjo konserva
toriai. Komunistai taip pat 
pralaimėjo. 

— Washingtone daugelis 
vyriausybės pareigūnų skun
džiasi, kad negali susigaudyti, 
kokia yra dabartinės adminis
tracijos politika Japonijos 
atžvilgiu, o ypač kodėl ekono
miniai reikalai yra subordinuoti 
kariniams ir politiniams sekto
riams. 

— Afganistano komunistų 
vyriausybės viceprezidentas 
pageidavo, kad Amerikos 
vyriausybė nebesiųstų ginklų 
partizanams ir kad sutiktų 
išklausyti jų nuomonę. 

— Washingtone, kalbėdamas 
konservatorių konvencijoje, 
viceprezidentas Dan Quayle 
kritikavo tuos amerikiečius, 
kurie yra Nikaragvos „draugai" 
ir padeda marksistinei sandi-
nistų vyriausybei. Jis aiškiai 
pasakė, kad sandinistai turi 
gerų draugų Kongrese; ir 
pareiškė, kad Amerika turi 
padėti Nikaragvos laisvės 
kovotojams. 

— Washingtone, AP agen
tūros pranešimu, demokratai 
praėjusiuose rinkimuose surin
ko daugiau pinigų negu respub
likonai. Federalinis Rinkimų 
komitetas paskelbė, kad pra
ėjusiems prezidento rinkimams 
buvo išleista 457 mil. dol. 

— Maskvoje Reuterio agen
tūra praneša, jog branduoline 
energija varomas prekinis 
laivas nebuvo sovietų darbi
ninkų įsileistas į tris uostus, kol 
pagaliau Vladivostokas sutiko jį 
priimti, kai buvo užtikrinta, 
kad laivas yra tvarkoje ir nepra
leidžia radiacijos. 

Paryžius. — Buvęs Pran
cūzijos Informacijos ministeris 
P. Malaud šiuo metu yra 
Europos Bendruomenės narys, 
kuris kartu su kitais parlamen
tarais lankėsi Pabaltijo kraš
tuose. Jis yra gaulistų pažiūrų 
ir domisi Rytų Europa. Kalbė
damasis Paryžiuje su spaudos 
a ts tovais , pareiškė, jog jų 
kelionė buvusi ne oficiali. Jis 
sakėsi visur priminęs, kad nė 
viena Europos valstybė nėra 
pripažinusi Pabaltijo kraštų 
okupacijos ir jo pareiškimai 
p r ieš Pabalti jo užėmimą 
nepatikę Lietuvos komunistų 
valdžios pare igūnams. J i s 
pasisakė remsiąs pabaltiečius ir 
raginsiąs Europos parlamentą, 
kad nenusileistų Soviete ms. 

Pirmiau laisvė, paskui 
finansai 

Malaud mano, jog Europos 
Bendruomenės kraštai neturi 
skubė t i finansuoti sovietų 

pašlijusią ekonomiją, bet pir
miau reikalauti Pabaltijo kraš
tams laisvės, kurių prijungimas 
niekada nebuvo teisiškai pri
pažintas. Bet P. Malaud mano, 
jog Pabaltijo kraštų išlaisvinimo 
tėkmėje reikėtų pirmiau pasiek
ti ekonominio savistovumo. Jis 
sako, jog po Afganistano svar
biausias reikalas yra rūpintis 
Pabaltijo kraštais, kurių juri
dinė padėtis esanti panaši Afga
nistanui. 

Parlamentaras P. Malaud 
pasisakė pasiūlysiąs Europos 
Parlamentui rezoliuciją, kad 
Ribbentropo-Molotovo paktas 
neįteisina Pabaltijo valstybių 
aneksijos. Be to, Pabaltijo 
prekybos ryšių palaikymas 
galėtų būti iškeltas ir pasita
rimuose su Varšuvos pakto 
valstybėmis ekonominiais klau
simais. Teisiniai Pabaltijo vals
tybės egzistuoja ir turi teisę 
dalyvauti Jungtinėse Tautose, 
nes jos prieš karą priklausė 
Tautų sąjungai. 

Rinkimai EI Salvadore 

San Salvadoras. — Praėjusį 
sekmadienį EI Salvadore buvo 
prezidentiniai rinkimai, kurių 
metu gyventojai galėjo pasisa
kyti, kas pakeis dabartinį pre
zidentą Jose Napoleoną Duarte. 
Prancūzų žinių agentūra pra
neša, kad laimėjo dešiniosios 
krypties ARENA partija, kaip 
kad ir buvo pramačiusios užsie
nio žinių agentūros. Šis laimė
jimas sudarys Amerikai politinę 
problemą, nes Amerikos remia
ma vidurio linijos Krikščinių 
demokratų partija pralaimėjo, 
nežiūrint, kad Wsahingtono 
vyriausybė jau yra suteikusi 3,8 
bilijonų dolerių ekonominę 
paramą. 

Komunistai apginkluoti 
raketomis 

Amerika bus priversta apsis
pręsti, ar toliau remti šešių 
milijonų tautą su nauja vyriau
sybe, ar nutraukti paramą ir 
palikti ją chaose. Rinkimus 
boikotavo komunistai — kurie 
nutraukė visame krašte tele
fono linijas, daug kur išjungė 
e lek t ros srovę ir grasino 
žmonėms, kad neitų balsuoti. 
Paskutinėmis žiniomis žuvo 32 
asmenys susirėmimuose su ko
munistais, jų tarpe trys žur-

Lenkas Vilniaus 
klausimu 

Torontas. — Čia išeinantis 
„The Toronto Star" dienraštis 
atspausdino V. Pečiulio laišką, 
kuriame jis rašo, kad Lietuvos 
sostinės laikraštyje rašoma len
kiškai Wilno, o turėtų būti 
rašoma teisingai Vilnius. I tai 
atsiliepė laišku Kanados lenkų 
sąjungos direktorius R. Tyndrof. 
kuris esąs nustebęs Pečiulio 
išsišokimu. Miesto vardas esą 
naudojamas istoriniame kon
tekste. Tas miestas buvęs Šimt
mečiais lenkų kultūros centru ir 
Lenkijos dalimi. Kaip gali 
lietuviai savintis Vilnių, kai 
jame 1916 m. surašyme buvę tik 
2.6% lietuvių. „Toronto Star" 
pastebi, jog „Atrodo, kad seni 
nesutarimai bus visada gyvi". 

nalistai. Alfredo Cristiani 
jau paskelbtais duomenimis 
surinko daugiausia balsų. Jis 
yra baigęs Gerogetown uni
versitetą, pramonininkas ir 
palaikąs ryšius su kariuomene, 
o ypač su majoru Roberto 
d'Aubisson, kuris vadovavo 
1980 m. riaušėms, kurių metu 
žuvo tūkstančiai žmonių, įskai
tant ir arkivyskupo Oscaro 
Romero nužudymą, kuris pasi
sakė tada prieš kariuomenės 
įtaką vyriausybėje. Nežiūrint 
kas galutinai laimės, civilinis 
karas bus tęsiamas. Iki šiol 
kovose žuvo 70,000 žmonių. 
Paskutiniu metu komunistų 
partizanai pasirodė j au 
ginkluoti net ir raketomis. 

Naujai išrinktasis EI Salvadoro pre
zidentas Alfredo Cristiani, 

KALENDORIUS 
Kovo 22 d.: Benvenutas. Ok-

tavianas. Meida, Linas , 
Butautas, Kotryna. Gelgaudą. 

Kovo 23 d.: Didysis Ket
virtadienis. Domas, Akvilė, 
Galigantas, Turibijus, Fidelijus, 
Viskante, Medginas. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 5:53, leidžiasi 6:04. 
Temperatūra dieną 36 1., nak

tį 31 1. 
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VELYKŲ VARPAMS SKAMBANT 
Iš Tėvynės ataidintis Prisikėlimo varpų gaudesys testiprina visų 

tautinį sąmoningumą, laisvės troškimą, Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo siekimą. Vieningu ALELIUJA dėkokim prisikėlusiam 
Išganytojui, sveikinkim atgimstančią gamtą, tieskime ranką broliui 
ir sesei Tėvynėje ir plačiame pasaulyje. Te šios Lietuvos dvasinio 
atgimimo Velykos būna visiems laimingos ir džiaugsmingos! 

SKAUTYBĖS KELIAS 

Šv. Velykų proga sveikinu LSS Pirmijos ir Tarybos narius, seses 
ir brolius Tėvynėje ir plačiajame pasaulyje. Linkiu džiaugsmo šv. 
Velykose ir sėkmės Jūsų veiklos darbuose. 

v.s. fil. Petras Molis 
LSS Tarybos pirmininkas 

M a r g u č i a i — velykaičia i . 

Kai suskambės Velykų varpai ̂ skelbdami Prisikėlimą, šįkart 
girdėsime ir aidą varpų skambančių pavergtoje Tėvynėje — 
KELIAMĖS IR MES... 

Toli gražu ne tikras dar, nors nebeužgniaužiamas pavasaris 
tenai — širdy, gamtoj ir tėvynėje, — vėlyvą rudenį praėjusį daigus 
pirmus išleidęs, numetąs atsargumo skraistę ir išsitiesęs žmogumi. 
Žiemos speigai nepajėgė užgniaužti jo. Pavasaris į vasarą keliauja! 

Tyras, skambus ir skriejantis per kraštą vyturio giesme ALE
LIUJA' daug daugiau sakys, neg žodžiai pasakyti galt Turbūt tik 
džiaugsmo ašara tyli riedės Rūpintojėlio skruostu pakelėj, 
žibuoklėms lenkiantis prie kojų ir pūko švelnumo šilagėlei linguo
jant prie neužmirštų kapų... 

Nebus tuščių suolų bažnyčioj prie altoriaus. Ir kils į Viešpatį 
malda džiugi, ir nerimo pilna... ALELIUJA šiandieną... ALELIU
JA šiandien yra mums ir LIETUVA... 

Kai laisvame pasaulyje džiaugsmingai sveikinsime vienas kitą 
Prisikėlimo šventėje, akimirka tegu sustoja rankų mūs paspaudime, 
kad širdimi pajustume ŠV. VELYKAS TĖVYNĖJE, dar vis vergi
jos grėsmėje, ir atsakyt galėtumėm — MES ESAM SU JUMIS 

KARTU!... Ir — 
Budime! 

v.s. t.n. Stefa Gedgaudienė 
Vyriausia Skautininke 

Kristaus prisikėlimo šventėje sveikinu mielus brolius ir seses. 
Džiaugsmingų Šv. Velykų linkiu skautiškoms šeimoms visame 
pasaulyje. 

Raginu daugiau dirbti atgimstančios tautos labui ir talkinti 
atsikuriantiems sesėms ir broliams skautams tėvynėje. Esame tikri, 
kad jiems bus leista išgirsti vakarų vėjų nešamus mūsų skautiškų 
stovyklų aidus ir mūsų ištikimybę tautai! 

Budžiu! 
v.s . Gediminas Deveikis 

LSB Vyriausias Skautininkas ir Vadija 

Šv. Velykų proga ASS vadijos vardu sveikinu Tėvynėje skautiją 
atkuriančius ir plačiajame pasaulyje veikiančius ASS narius, jų 
šeimas ir artimuosius. 

Kristaus Prisikėlimo šventė testiprina ryžtą dirbti Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymui. 

Prisikėlimo varpai skambėkite visiems 
Ad Meliorem! 

fil. Danutė Eidukienė 
ASS Vadijos pirmininkė 

Iš V y d ū n o . J a u n i m o fondo k o r t e l i ų rinkinio 

VELYKAITIS SESĖMS-BROLIAMS 
LIETUVOJE! 

Prisikėlė Kristus, Aleliuja' Džiaugsmo šventė visiems. Aleliu
ja! Ar girdite? Jau skamba Vilniaus ir visos Lietuvos varpai! Keliasi 
Lietuva, brangi mūsų Tėvynė' O mes kartu su dr. V. Kudirka kar
tojame: Kelkite, kelkite, kelkite! 

Džiaugsmingų Šv. Velykų linkime visiems mūsų Rėmėjams ir 
visiems lietuviams. 

FU. Vytautas P. Mikūnas 
Vydūno Jaunimo Fondo Valybos 

pirmininkas 

Fil . L. Maskaliūnas 
Vydūno Jaunimo Fondo Tarybos 

Pirmininkas 

Šv. Velykų proga sveikinam visus skautus, skautes, tėvelius ir 
skautiškos veiklos rėmėjus Tėvynėje ir plačiajame pasaulyje. 
Linkime dvasinio atsinaujinimo ir džiaugsmo Kristaus Prisikėlimo 
šventėje. 

„Aušros Vartų" skaučių tuntas 
„Kernavės" skaučių tuntas 

„Nerijos" jūrų skaučių tuntas 
„Lituanicos" skautų tuntas 

Chicagos skautininkų.-ių Ramovė 
Chicagos skautininkių draugovė 

Džiugi, spindint i v i l t im 
Velykų Bobutė, dalindama 
velykinius margučius ir savo 
gėrybes,šiais metais davė nuo
stabią dovaną mums: margutį, 
kuris turi magišką galią pa
slėpti savyje dovanėlę, jeigu tu 
jį dovanoji kitam — bet ta do
vanėlė negali būti tik žaislas! 

Ir žinot ką? Mes tą margutį 
dovanosime Lietuvoje atsiku
riančios Skautijos sesėms ir 
broliams! O dovanėlė bus jų taip 
norimas, šiuo metu jų sąlygomis 
utopinis troškimas ,desktop' 
kompiuteris su visais priedais, 
kurį jie galės puikiai panaudoti 
sistemizacijai taip greitai au
gančios Skautijos programų pa-
ruošimui-spausdinimui, sąrašų 
sudarymui ir visiems kitiems 
reikalams, kvaliteto ženkle. 

Velykų Bobutė mums pritarė, 
pažadėjo padėti kur reikės. Net 
ir pats Zuikutis pasisiūlė iškloti 
savo ratukus minkštai, kad 
margutis nesudužtų, saugiai 
pasiektų Lietuvą ir ten, kaip 
reikiant, rastų savo vietą, jeigu 
tai paruošime iki š.m. balandžio 
pabaigos. 

O kadangi siunčiame visiems 
sesėms-broliams Lietuvoje, 
norime, kad ir dovana iš čia 
būtų visų sesių-brolių. Tad 
kreipiamės į visus ir kiekvieną 
atskirai, kad šio velykaičio 
, i šmarg in imui ' kiekvie-
nas-kiekviena Šv. Velykų proga 
s k i r t u m ė t e savo auką. 
Tenelieka nė vieno mūsų, kuris 
nebūtų pridėjęs savo pirštų prie 
dovanos, kuri ruošia pagrindą 
a t s ikur ianč ia i Skauti jai 
Tėvynėje . Kiekviena,-as 
gėlytė-bangelė-giliukas jau gali 
savo gerąjį darbelį atlikti, pasi
dalindama malonumui skirtu 
centu. Doleris — pusė, prie 
stokojančios sumos gali nulem
ti svarstyklių pusę. Tie, kurie 
jau patys tvarko savo biudžetą 
— nereikalingi aiškinimo. Svar
bu, kad tai būtų MŪSŲ VISŲ 
dovana. 

Kadangi yra didelis pasirin
kimas, galutinis sprendimas 
bus padarytas pagal surinktą 
sumą ir remiantis specialistų to
je srityje patarimais. Siekiamas 
kompiuteris, su visomis pro
gramomis ir priedais, yra 
$5,000-7,500 apimtyje, nes 

mės į VIENETUS ir PAVIE
NIUS SESES-BROLIUS 
TALKAI velykaičio Lietuvai 
marginime! Projektas turi būti 
baigtas balandžio mėn. 
pabaigoje. 

Aukas ir čekius siųsti Daliai 
Dundzilienei, The Lawns, Apt. 
210, 6443 Clarendon Hills Rd., 
Clarendon Hills, IL 60514. 

Sesė Stefa 
LSS SKAUTININKIŲ.-Ų IR 

ŽIDINIEČIU 
SUVAŽIAVIMO 

DIENOTVARKĖ 

Penkt., kovo 31 — Regist
racija atvažiavusių vakare. 

Šešt., balandžio 1 d. 
8:00 - 9:30 Pusryčiai, 

registracija l0 
9:30 Atidarymas: praveda v.s. 

Laimutė Kiliulienė — Malda, 
svečių pristatymas, VS žodis. 

10:00 -12:30 Seserijos ir Bro
lijos šakų pasitarimai 

1:00 Pietūs 
2:00 „Ryšiai su Lietuva" — 

v.s. fil. Saulaitis, SJ 
4:30 Trumpa pertrauka 
4:30 Komunikacija — „Ar 

visada ausys girdi kas yra 
sakoma?" v.s. fil. Gintaras 
Piačas 

7:00 Vakarienė 
8:00 Vakaronė suvažiavimo 

salėje. 
S e km., balandžio 2 d. 
8:30 Šv. Mišios. Atnašauja v.s. 

Juozas Vaišnys, SJ 
9:00 Pusryčiai 
9:30 Skautininko įsiparei

gojimas: Įžodis, ideologija. Daly
vauja: TS fil. Halina Plaušinai-
tienė, s. Julija Taorienė, s. fil. 
Robertas Vitas Ph.D., vs fil. K. 
Ječius. 

12:00 Atskirų šakų pasitari
mai: Seserijos ir Brolijos 

1:00 Suvažiavimo uždarymas. 
Praveda v.s. Laimutė Kiliulienė 

1:30 Pietūs. 
Suvažiavimo registratorė: s. 

Aldona Palukaitienė, talkina: s. 
Antanas Jarūnas. 

Suvažiavimą globoja Chicagos 
Skautininkių draugovė. 

Suvažiavimą šaukia: LSS 
Skautininkių skyrius, LSS 
Židiniečių skyrius, LSB 
Skautininkų skyrius. 
Suvažiavimas vyks balandžio 

1-2 dienomis Chicagoje, Midvvay 
norime siųsti tai,kas praktiškai Airport Inn., 5400 So. Cicero 
būtų geriausia tenai. Kreipia- A ve. 
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prašymą. 

L S Brolijos vadovai posėdžiauja. I š k.: s. A. Dailidė, s. B. Naras , 
ps . V. Plioplys ir sk. v t . V. Lietuvninkas. 

ATSIKURIANČIOS 
SKAUTUOS VADOVU 

SUVAŽIAVIMAS VILNIUJE 

Š. m. balandžio 29-30 die
nomis Vilniaus statybininkų 
kultūros rūmuose, Vytenio g. 6, 
įvyks Lietuvos Skautijos Va
dovų Suvažiavimas, į kurį yra 
kviečiama ir išeivijos LSS 
Vadovybė. 

Reikalingi iškvietimo pra
šome nedelsiant apie tai praneš
ti Lietuvos Skautų Sąjungos Vy
riausiam Atkūrimo Štabui — A. 
Andriušaitis, Resp. Prof
sąjungos Rūmai, S. Daukanto g-
vė 5,115 kab. — ir jie bus jums 
parūpinti. Labai padėtų, jei 
planuojantieji dalyvauti taip pat 
tuojau apie tai informuotų — 
esate labai laukiami! 

Suvažiavime bus svarstoma 
pagrindinės veiklos gairės bei 
ateities planai, ir bus nustatyta 
galutinė vadovų stovyklos data. 

Vasario 12 d. _ sėkmingai ir 
įspūdingai praėjus pirmajai 
skautiškai šventinei sueigai 
Vilniuje, visu intensyvumu yra 
ruošiamasi balandžio 29-30 d.d. 
vadovų suvažiavimui toje 
pačioje vietoje. Tikimasi svečių 
iš užjūrio. 

Kovo 28-29 dienomis Žemai
tijos Rajono skautai turės savo 
programinę iškylą prie Medvė
galio kalno. 
(LSSVA štabo tel. pranešimas: 

AA/sg) 

SUVAŽIAVIMAI 

Balandžio 1-2 d. — Skauti-
ninkų,-kių, židiniečių, vadovų,-
ių ir sk. akademikų suvažia
vimas Chicagoje, Midway Inn 
viešbutyje. 

Gegužės 27-29 d. Prityrusių 
skautų,-čių, jūrų skautų,-čių, 
vyr. skaučių, gintarių, sk. vyčių 
ir j . budžių Susitiktuvės-su-
važiaviams stovyklavietėje prie 
Washington, D.C. 

Rugpjūčio 5-12 d. — „Ginta
ro" ir „Ąžuolo" vadovių,-vų mo
kyklos vyks Californijos liet. 
skautų stovyklavietėje, netoli 
Los Angeles, CA. 

Spalio 6-9 d. — IV toji tunti-
ninkų,-kių konferencija Beau-
mont stovyklavietėje prie 
Cleveland. OH. 

KALIFORNIEČIAI 
KVIEČIA I POKYLĮ 

Californijos lietuvių skautų 
stovyklai „Rambynas" remti 
tradicinis pokylis ruošiamas 
šeštadieni, balandžio 8 d., Los 
Angeles Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje. Pakviestaąs 
labai geras orkestras ir pla
nuojama puiki vakarienė. 
Dalyvavimo auka — 35 dol. 
asmeniui. Visas pelnas 
skiriamas stovyklavietės išlai
kymui. Visi — iš arti ir toli, 
kviečiami atsilankyti. 

KAZIUKO MUGĖ 
Balandžio 23 d. - Detroit, 

MI. 

LK GRAŽINOS BŪRELIS 
KVIEČIA 

Lietuvos kunigaikštienės 
Gražinos vyr. skaučių būrelis 
Chicagoje kviečia visus atsi
lankyti į balandžio 2 d., 3 vai. 
p.p. Jaunimo centro didž. salėje 
ruošiamą Vilniaus Jaunimo 
t ea t ro aktor ių Apolonijos 
(Matkevičiūtės) ir Petro Ste
ponavičių rečitalį. 

„VERPSTĖS" RUOŠIA 
PARODĄ 

„Kernavės" tunto vyresniųjų 
sesių „Verpsčių" būrelis numato 
gegužės 12-21 dienomis Jauni
mo centre esančioje Čiurlionio 
galerijoje ruošti chicagietės dail. 
J. Paukštienės parodą. 

DR. VIJA Y BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tai. 434-M49 (veikia 24 vai.) 

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

Ofo. 735-4477; 
Re*. 240-0067; arba 244-6M1 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

644* So. Putaslcl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95St. 
Tol. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

Kab. tol. LU 54340; Rez. PR 0-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 03rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. tol. 471-3300; rot. 442-0207 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 0. Kedzie Ave., 
Chicago, IN. 00652 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulooki Road. Tol. 505-2002 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt., antr.. ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St., Chicago, IL 
Tol. 470-2112 

9525 S 79th Ave., Hickory Hills. IL 
Tol. 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

DR. VIUJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

— Ambof ChhoprocOc — 
80322 S Worl Rd. 

Wootom Springo, IL 
240-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 504-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tol. 025-2670 

1185 Oundee Ave., Elgln, III. OOtzO 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0055 S. Roberts Rd., Hickory Hlllt, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 500-4055 
Valandos pagal susitarimą 

et. kabineto k buto: OLymptc 2-4150 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus treč. šest 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
105 N. MtaNgon Ave., SuMe 324 Ir 
0030 S Pulaokl Rd., CMcogo, IL 

Tol 600 2080 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 61M Street 

Kabineto tol. R l 7-1108; 
RozM. 300-4011 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
„Contact lenses" 

2010 W. 71st St. — Tel. 737-5140 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč. 

Dr Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Chirurgija 
2454 Woot 71 et Street 

Tol. 434-1810 — Rez. 852-0000 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 
2030 W. 71«t. St, Chlcogo, M. 

Tol.: 430-0100 
11000 Oomtmott majhooy 
Palos Helghta. M. 00403 

(312) 361 -0220 (312) 301 -0222 

Dr. Tumoeonlo kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71«t Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2056 W. OSrdOtroot 

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

Kobtnoto tol. 770-2000, ros. 440-5541 

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

Kalbame lietuviškai 
0100 S. Archor Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susrtarimą 
Tol. 505-7755 



Teisių konferencija ir 

LIETUVOS 
KONSTITUCIJA 

Visas pasaulis yra susirūpinęs 
žmogaus teisėmis. Tas reikalas 
paka r to t ina i įvair iomis pro
gomis yra svars tomas. Dabar 
numaty ta , kad ki ta Žmogaus 
teis ių konferencija bus 1991 
meta i s ir ji suplanuota šaukti 
Maskvoje su sąlyga, kad Sovie
tų Sąjunga paleis politinius ir 
sąžinės-religijos kalinius bei leis 
išvykti žydams, vadinamiems 
„refiuznikams", kurie atsimeta 
nuo Sovietų pilietybės ir nori 
emigruoti į Izraelį ar į Vakarus. 

Maskva laiko sau nemaža gar
be, jei t a t a rp tau t inė konfe
rencija ten bus sušaukta . Tai 
viena iš priežasčių, kodėl Mask
va ėmė plačiau atidarinėti duris 
po l i t in iams ir sąžinės kali
n i a m s . Konferenciją šaukia 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo Komisija ir joje numa
ty tas dalyvavimas Helsinkio 
s u s i t a r i m u s pasi raš ius ių 35 
t au tų . Tų t au tų atstovai įvai
r i o s e k o n f e r e n c i j o s e , k a i p 
Madrido, Vienos ir k i tų miestų, 
p e r i o d i š k a i t i k r i n a , k a i p 
vykdomi yra t ie susi tarimai, 
ypač liečiantieji žmogaus teises. 
Čia ne kar tą Sovietų Sąjunga 
yra gavusi, kad ir diplomatišku 
šve lnumu atmieštos, pylos. 

Tačiau laikrašt is „The Phila-
delphia Inąuirer" primena, kad 
šie politinių kal inių išlaisvi
n imai tai tik a t sk i r a s Krem
l i a u s va ldovų po tva rk i s , o 
reikia , kad Sovietų Sąjungoje 
bū tų įvesta pilnai teisinė sis
t ema , kad įkal inimai ir palei
d imai nepareitų nuo kokių par
t i jos ga l i ūnų nuo ta ikos a r 
reikalo, o būtų viskas tvarkoma 
įs ta tymų tvarka . Tokia tvarka 
vyrauja Vakarų pasaulyje. Kas
k a r t st ipresnis jos ilgesys y ra 
j auč iamas ir Sovietų Sąjungoje. 
Dabar ten svarstomi konstituci
jos pakei t imai , sudaromi nauji 
projektai. 

* 
Reikia pabrėžti, kad konstitu

cija tik t ada bus gera , kai jos 
projektų sudaryme dalyvaus ne 
v ien kokie partijos didžiūnai, o 
pačios tautos atstovai teisės spe
cialistai. Jei norimos garantuo
t i piliečių te isės , negalima 
apsieit i be pačių piliečių siūlo
mų dėsnių. Turi būt i leidžiama 
spaudoje laisvai pasisakyti ir 
t a i p pat tur i būt i išklausytas 
r i n k t ų piliečių atstovų balsas 
konstituciją priimančioje in
stitucijoje ir į tai atkreiptas 
r e ik iamas dėmesys. 

A n t r a , labai svarbu , kad 
konstitucijos nuos ta ta i būtų ne 
vien kokie propagandos šūkiai, 
ka ip tai buvo su Stalino pa
skelbta konstitucija, bet kad tie 
nuostatai būtų lemiantieji vals
tybės , visuomenės gyvenime. 
K a s iš tų gerų nuostatų, jeigu jų 
nesi laikoma, jeigu juos laužo 
p a t i v a l s t y b i n i o gyven imo 
kontrolę tur int i partija. Šiuo 
r e i k a l u d a u g p a s i t a r n a u j a 
konst i tuciniai te ismai , kurie 
t a i p sėkmingai veikia laisvame 
pasaulyje ir kuriuose net ir vals
tybinių organų veiksmai gali 
bū t i svarstomi, pat ikrinami, ar 
j ie derinasi su pagrindiniais 
konstitucijos nuostatais . 

Lietuvos atžvilgiu, jeigu su
t i nkama užtikrinti to krašto 
suverenumą, reikia duoti šio 
k r a š t o k o n s t i t u c i n i a m s ir 
k i t iems teisiniams nuostatams 
p i rmumą prieš iš ki tur atei
nančius nuostatus, nors tai būtų 
ir pati Maskva. J u k Maskva 
keliomis su tar t imis užtikrino 
Lietuvai nepriklausomybę ir sa
v a r a n k u m ą . To r e i k i a ir 
laikytis. Jeigu Sovietų Sąjunga 
savo konsti tuciniuose nuosta
tuose išbrauks eilę dešimtmečių 
t en buvusį punktą, kad Sovietų 
Sąjungos apimtyje esančios 
r e s p u b l i k o s t u r i te isę iš 
Sąjungos pasitraukti , tai toks iš
b r a u k i m a s bū tų žiauresnis . 

LIETUVIŲ KOLEGIJA ROMOJE PRANEŠIMAS 

negu net pats kruvinasis Stali
nas buvo sutikęs įrašyti. 

Vilniuje leidžiamos ,,Tiesos" 
vasario 28 d. numeryje jau 
paskelbtas naujos „Lietuvos 
Tarybų Socialistinės Respub
likos Konstitucijos" projektas. 
Kodėl būtinai socialistinės? Gal 
Lietuvos piliečiai daugumos 
nusistatymu norėtų kitokios 
valstybės santvarkos? Vis dėlto 
gerai, kad leidžiama piliečiams 
p a s i s a k y t i dė l projekto ir 
duodamas reikiamas laikas — 
iki liepos 1 d. Tada jau galutinai 
spręs „Lietuvos TSR Aukščiau
sios Tarybos Prez id iumas" . 
Kaip žinome, tame prezidiume 
dominuoja v i e n i n t e l ė val
dančioji komunistų partija, ku
riai gal i daugiau re ikšmės 
turėti Maskvos, kaip pačios lie
tuvių tautos,balsas. Tai čia ir 
susidaro pavojus pagrindiniam 
valstybės įstatymui — konstitu
cijai. 

Paskelbta, kad laukiama pi
liečių pasisakymų. Tai jau rei
kalinga atkreipti būtinas dėme
sys į pasakymus, kurie buvo iš
reikšti Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžio susirinkimuose, de
monstracijose ir kurie buvo iš
reikšti Lietuvos Laisvės lygos 
siekimuose. Tie sąjūdžiai išau
gę iš pačios laisvę ir demokra
tiją mylinčios tautos ir jų ne
galima ignoruoti, o jų vieni iš 
svarbesniųjų reikalavimų yra, 
kad Lietuvos liaudies, Lietuvos 
žmonių balsui, Lietuvos konsti
tuciniams nuostatams tur i būti 
palikta pirmenybė prieš iš kitur 
ateinančius nuostatus. Jei kas 
nesiderins su Lietuvos žmonių 
laisvai priimta taisykle, t a s 
neturi turėti galios Lietuvoje, 
kitaip Lietuva faktinai vis bus 
kolonija, o ne suverenus kraš
tas. 

Pačiame konstitucijos pro
jekte įrašyta, kad „visa valdžia" 
Lietuvos Tarybų Socialistinėje 
Respublikoje kyla iš l iaudies ir 
priklauso liaudžiai. Taigi kyla 
iš liaudies, ne iš Maskvos, ir to 
turi būti laikomasi, ati t inkamai 
konstitucijoje pažymėjus. Reikia 
ir laikytis konstitucijos įžangoje 
įrašyto punkto, kad Lietuvos 
respublika y r a „teisinė vals
tybė, išreiškianti Lietuvos liau
dies — darbininkų, valstiečių ir 
inteligentijos, Respublikos visų 
tautybių bendrą valią ir inte
resus" . 

Geras nuostatas, kad „Liaudis 
savo suvereninę valią išreiškia 
per liaudies deputatų tarybų 
r inkimus, deputatų priešlaiki
nio atšaukimo teisę ir per refe
rendumą". Kad tik šis nuosta
tas būtų ne reklamai, o kasdie
nio gyvenimo tikrovei, o taip 
bus, jeigu bus rinkimų laisvė, 
jeigu bus nesuvaržomo refe
rendumo laisvė, jeigu čia lemia
mą žodį turės ne kuri ki ta sos
t inė, o pačios Lietuvos liaudis. 
Kitaip liks ta pati visų pasmerk
ta Stalino laikų sistema. 

Tolimesniame nuostate nu
matyta , kad „Valstybiniai or
ganai yra Liaudies deputatų 
tarybų kontroliuojami ir joms 
atsakingi". Taigi atsakingi liau
dies atstovams, o ne vien komu
nistinei partijai. Valstybinis 
gyvenimas tur i būti tvarkomas 
pagrindinių įstatymų, o ne ko
kių partijos didžiūnų per tele
fonus ar k i t a i p d u o d a m ų 
instrukcijų. Tik tada tau ta bus 
suvereni, o ne kokios vienos 
partijos diktatūra a r svetimo 
krašto kolonija. 

Konstitucijos sudarymo pro
jektas yra gerame kely, tik 
reikia jį galutinai formuojant, 
atsižvelgiant ; Lietuvos liaudies 
valią, ir to laikytis, kad Lie
tuvoje būtų teisinė sistema, o ne 
vienos partijos ar svetimos sos
tinės diktatūra. 

Juoz. Pr. 

Prieš 40 metų Šv. Kazimiero 
kolegija Romoje pra tur t ino 
Bažnyčią ir lietuviška sielovadą 
išeivijoje 8 naujai įšventintais 
kunigais. V.A. Bitinas, A.J. 
Bučmys, J. Grabys, P. Girčius, 
A. Jonušas, A. Rubšys, K. Vese-
lauskas ir S. Žilys. Kun. K. 
Veselauskas j a u amžinybėje. 
Kiti visi yra gajūs ir darbingi 
bei plačiai žinomi lietuviškoje 
visuomenėje. Kada ir kur jie pa
vieniui ar bendrai švęs savo šią 
kunigystės sukaktį , nežinome. 

Noriu šios sukakties proga 
prisiminti du iš jų: prel. Stasį 
Žilį ir mons. Antaną Jonušą. Jie 
abu visą laiką buvo man itin ar
timi ir glaudūs bendradarbiai, 
vadovaujant kolegijai. 

Prel. S. Žilys gimė 1924 rug
sėjo 24 d. Dargalių km.. Taura
gės apsk. Baigęs gimnazijos 
mokslą, įstojo į Telšių kunigų 
seminariją. 1944-45 metais atsi
rado kaip karo pabėgėlis drauge 
su eile kitų Telšių seminarijos 
klierikų Vak. Vokietijoje. Čia 
galėjo tęsti mokslą Eichstaetto 
kunigų seminarijoje. Karui 
pas iba igus , buvo pa r ink t a s 
drauge su ki ta is 19 Eichstaette 
buvusių klierikų ir pasiųstas į 
Romą. Romoje besiformuojan
čioje Šv. Kazimiero kolegijoje 
buvo auklėt inis nuo 1945 metų 
rudens iki 1951 metų pavasario. 
Studijavo Gregorianumo uni
vers i te te . Buvo įšvent in tas 
kunigu anksčiau negu kiti kur
so d r a u g a i , bū t en t 1948 
gruodžio 18 d., nes buvo kole
gijos klierikų dekanas. 

Baigęs teologijos studijas licen-
cijato laipsniu, išvyko 1951 ba
landžio 23 d. į Kanadą. Dirbo 
sielovadoje Amos vyskupijoje, 
būdamas vietinio vyskupo sek
retorium. Mano paragintas ir 
padrąsintas, 1956 rudenį grįžo 
atgal į Romą, į kolegiją. Tęsė 
toliau studijas Gregorianumo 
universi tete i r 1959m. kovo 9 

L. TŪLA B A 

studijas galutinai baigė teologi
jos daktaro laipsniu. Tuojau, t.y. 
1959 balandžio 15 d., buvo 
paski r tas kolegijos prefektu. 
Ka i vienu momentu kardinolas 
Coussa, Rytų kongregacijos 
prefektas, kreipėsi į mane ir 
klausė, a r negalėčiau rekomen
duoti kur į nors iš lietuvių 
pereiti dirbti į kongregaciją, at
s a k i a u : , , 0 t a i p . Duosiu 
geriausią, kokį t ik turiu". Tai 
buvo kun. S. Žilys. 1962 m. kovo 
5 d. jis buvo priimtas ir paskir
t a s archyvaro pareigoms Rytų 
kongregacijoje. Šias pareigas 
e ina visų gerbiamas ir verti
namas iki dabar. O prel. V. 
Balčiūnui išvykus j Ameriką, 
kun. S. Žilys mielai perėmė 
kolegijos dvasios tėvo pareigas. 
Kolegijos dvasios tėvu yra iki 
dabar. 

Prel. S. Žilys yra didžiai ta
lent ingas. Rašytojas ir poetas. 
Tapytojas ir skulptorius. Žodžiu, 
menininkas . Labai jautrus ir 
nelygstamai kuklus. Turi auk
so širdį. Visus atjaučia, visiems 
stengiasi padėti, kai tuo tarpu 
pa t s yra reikalingas būti su
prastas ir atjaustas, įvertintas 
ir padrąsintas dėl savo jautrumo 
ir silpnos sveikatos. Reikalingas 
maldų. Aš dėkoju už jį Dievui. 
Daug ka r tų jis man buvo tikra 
paguoda, nors pats buvo dar 
daugiau reikalingas paguodos. 
Ir kolegija jam turi būti dėkinga 
už didelį dvasinį įnašą ir už 
besąlyginį pasiaukojimą. Tai 
vienas iš kolegijos deimančiukų. 

Mons. Antanas Jonušas gimė 
1923 m. sausio 15 d. Lūšėje, Ma
žeikių apskr. Mokėsi Mažeikių 
gimnazijoje. 1942 metų rudenį 
įstojo į Telšių kunigų semi
nariją. 1944 metų rudenį, bolše
vikams vėl okupuojant Lietuvą, 
su kitais klierikais pasi traukė 
į Vokietiją ir galėjo tęsti mokslą 

Asta Spurgytė ir 
demonstracijose. 
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Eichstaetto kunigų seminarijo
je, Bavarijoje. Karui pasibaigus 
1945 metų rudenį ir jis buvo vie
nas iš 20 lietuvių klierikų, kurie 
buvo parinkti ir pasiųsti toles
nėms studijoms į Romą. Čia, kol 
susiformavo Šv. Kazimiero kole
gija, 1945-46 metais drauge su 
visais kitais patyrė daug vargo 
ir bado, gyvenant Pietų Ameri
kos kolegijoje. Studijavo Gre
gorianumo universitete. įšven
t in tas kunigu 1949 m. kovo 12 
d. Romoje, Laterano bazilikoje. 

Jau klierikavimo metu pasižy
mėjo apsukrumu ir sugebėji
mais ekonominėje srityje. Todėl 
buvo pasiūlyta, mokslą baigus, 
prisiimti kolegijos ekonomo 
pareigas. Anose mūsų gyvenimo 
sąlygose ekonomo pareigos buvo 
sunkios. Todėl pradžioje neno
rėjo siūlomų ekonomo pareigų 
prisiimti. Kiek žinau, buvo 
pasalinių asmenų veikiamas bei 
raginamas verčiau emigruoti į 
JAV, o „ne pieną iš Tivolio 
vežinėti į Romą!" Jis spyrėsi ir 
a š spyriausi. Ėjome pas kard. G. 
Pizaardo ir pas kard. Piazza. 
Pirmasis buvo Studijų kongre
gacijos prefektas, o antrasis — 
Vyskupų kongregacijos prefek
tas . Nuo pirmojo priklausė kole
gija, nuo antrojo emigracija. 
Laimėjau aš. Taip kun. A. Jonu
šas buvo paskirtas 1951 m. kovo 
12 d. kolegijos ekonomu. Šias 
pareigas sėkmingai eina iki šios 
dienos. 

Iš tikrųjų jo paskyrimas eko
nomo pareigose buvo t ik ra 
Dievo dovana kolegijai. Be jo 
nežinau, kaip būtume galėję 
vers t is ir išs iverst i milži
niškuose ekonominiuose sunku
muose, kuriuose buvome. Jis pa
sirodė nepamainomas ne tik fi
nansinėse operacijose bei kas
dien medžiaginiame aprūpini
me, bet taip pat ir atvykstančių 
svečių globojime. Manau, kad 
nūdien mons. Jonušas yra la
b iaus ia i žinomas kolegijos 
asmuo lietuviškoje išeivijoje. 
Judrus ir paslaugus, mielas ir 
vaišingas, sugebąs ir pasiau-
kojąs. Tai jo ne lygs tamos 
savybės. Esu jam be galo dėkin
gas už didelį įnašą ir nuoširdų 
bendradarbiavimą kolegijos 
ekonominių reikalų tvarkyme. 
Neturėjau kitaip savo dėkin
gumą parodyti. Prašiau tad Šv. 
Tėvą, kad suteiktų jam monsin
joro titulą. Prašymas buvo pa
tenkintas 1968 kovo 14 d. 
Žinau, kad tai mažas dalykas. 
Je i būčiau galėjęs, būčiau 
norėjęs ką nors daugiau, j am 
suteikti. Tačiau jis kuklus, 
nepretendavo ir nepretenduoja 
į aukštybes. Kai vieną kartą 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės ir Vyr iaus io Lietuvos 
Išlaisvinimo Komite to valdybų 
atstovai buvo sus i r inkę pasita
rimui 1989 kovo 11 d. Ar-
l ington, VA. P a s i t a r i m e 
dalyvavo iš PLB — pi rmininkas 
prof. dr. Vytau tas Bie l iauskas , 
dr. V y t a u t a s D a m b r a v a ir 
Algimantas Gureckas, ir VLIKo 
— pirmininkas dr. Kazys Bobe
lis, Vytautas Jokūba i t i s , prof. 
dr. Domas Kr iv ickas ir Pi lypas 
Narutis. Abiejų valdybų dele
gacijos sutarė dėl šių pareiš
kimų: 

1. Lietuvių t au tos laisvės ko
vos Lietuvoje ir užsienyje nekin
tamas t ikslas yra nepriklauso
ma, suvereni Lietuvos valstybė, 
lygiateisė su ki tomis pasaul io 
valstybėmis. Mes džiaugiamės 
ir didžiuojamės Lietuvos Lais
vės lygos, Lietuvos Persi tvar
kymo sąjūdžio ir visos l ietuvių 
tautos kova už savo teises, tos 
kovos nuostabaus pakil imo ir 
prasiveržimo metu . Mes džiau
giamės kitų Lietuvos tau tybių 
pritarimu ir p a r a m a — armėnų, 
gudų, karaimų, totorių, ukrai
niečių, vokiečių, žydų, dalies 
rusų ir lenkų. Mes sveikiname 
visas pastangas s iekiant dau
giau laisvės ir ku l tūr in io , eko
nominio, ekologinio bei politinio 
savistovumo, nes t a i lengvintų 
lietuvių tau tos padėtį ir suda
rytų geresnes sąlygas kovai už 
Lie tuvos l a i s v ę ir nep r i 
klausomybę. 

2. Mes kviečiame lietuvių išei
viją visuose kraš tuose kuo pla
čiau paminėti 1939 rugpjūčio 23 
d. Molotovo-Ribbentropo pakto 
ir rugpjūčio 23 bei rugsėjo 28 d. 
slaptųjų protokolų 50 metų su
kak t į , p r o t e s t u o j a n t p r i e š 
Sovietų Sąjungos ir Vokiečių 
Reicho suokalb į . R a g i n a m e 
k re ip t i s į v i s ų p a s a u l i o 
valstybių vyr iausybes , parla
mentus, spaudą bei visuomenę, 
reikalaujant Sovietų Sąjungą 
panaikinti tų t a rp t au t i nę teisę 
sulaužiusių sus i ta r imų padari
nius, būtent Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos neteisėtą okupaciją ir 
aneksiją. 

3. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė ir Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komi te tas nuošir-

paklausiau, ar nenorėtų perimti 
aukštesnes pareigas , a t sakė : 
„Palikite m a n e ten , ku r esu!" 

V i s i ems savo b u v u s i e m s 
auklė t in iams, ku r i e švenčia 
šiais metais 40 metų kunigystės 
sukak t į , l i n k i u g a u s i o s 
Viešpaties palaimos Kr i s taus 
vynuogyno da rbe . Visi y r a 
mano širdyje ir maldose. 

džiai dėkoja kardinolui Vincen
tui Sladkevičiui už ryžtingą 
Lietuvos valstybės tęstinumo ir 
jos aneksijos nepripažinimo gy
n imą pr ie Švento jo Sosto. 
Lietuvių t a u t a labai laukia 
popiežiaus Jono Paul iaus II ap
si lankymo Lietuvoje, bet jis ne
tu rė tų būti sur iš tas su nuo
laidomis neteisingumui ir netei
sė tumui . Jei okupantas tokių 
nuolaidų reikalautų, geriau, 
kad savo apsi lankymą atidėtų, 
n e g u s u t i k t ų su Lie tuvos 
ankesijos įteisinimu. 

4. Šiais meta is sueina pen
kiasdešimt metų kai pasibaigė 
devyniolika metų trukusi sveti
mųjų okupacija ir Lietuvos 
sostinė Vilnius sugrįžo Lietuvai. 
Pasaul io Lietuvių Bendruome
nė ir Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, apsvars
tę Vilniaus arkivyskupijos klau
simą, pritaria pastangoms, išlai
kan t nepažeistą Lietuvos anek
sijos nepripažinimą, išgauti 
Vilniaus arkivyskupijos prisky
rimą Lietuvos bažnytinei pro
vincijai. 

5. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė ir Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas svei
k ina Mažosios Lietuvos rezis
tencinio sąjūdžio iniciatyvą, pra
šant popiežių priskirti Mažąją 
Lietuvą prie Lietuvos bažnyti
nės provincijos. 

6. Pasaulio Lietuvių Bendruo
mene ir Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas kaip 
g a l i m a g r e i č i a u s u š a u k s 
Lietuvos laisvės konferenciją. 
Konferencijoj bus kviečiami 
d a l y v a u t i š ie v e i k s n i a i : 
Amer ikos Lie tuvių Taryba; 
Jungt in ių Amerikos Valstybių 
Lietuvių Bendruomenė: Kana
dos Lietuvių Bendruomenė; 
Lietuvos Diplomatinė Tarnyba; 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė; vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas. 

Konferencijoj dalyvaujančių 
veiksnių delegacijas sudarys ne 
daugiau, kaip trys asmenys. 
Visi nutar imai bus priimami 
bendru sutar imu. 

7. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės ir Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto valdybos 
keisis svarbesne informacija ir 
p a l a i k y s a r t i m u s ryš ius 
Lietuvos laisvės reikalu. 

Dr . V y t a u t a s B ie l i auskas 
Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės valdybos 
pirmininkas 

Dr . K a z y s Bobel is 
Vyriausio Lietuvos 

Išlaisvinimo Komiteto 
valdybos pirmininkas 
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Vilniaus teatruose 

Tą patį vakarą patekau į operos teatrą. Jo pilnas 
pavad in imas : LIETUVOS T S R VALSTYBINIS 
AKADEMINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS. Ši
taip iškalta medalyje, kurį man giminaitė nupirko 
spektaklio pertraukos metu. Bet programos leidiny var
das praplėstas sovietinėm liaupsėm: LTSR VALSTY
BINIS DARBO RAUDONOSIOS/VĖLIAVOS OR
D I N O / A K A D E M I N I S O P E R O S IR BALETO 
TEATRAS. Tai bent pavadinimas! Kaip kultūriniu 
Lietuvos gyvenimu besidomintys žinome, jo meno 
vadovas ir direktorius — Virgilijus Noreikafnuo kitų 
titulų susilaikau). Šio naujo ir svarbiausio Vilniaus 
teatro rūmai imponuoja savo išorine išvaizda (tarkim, 
eksterjeru) ir nemažiau įspūdingi iš vidaus (interjeras). 
Erdvioje salėje kėdžių eilės viena po kitos taip iškeltos, 
kad visiems žiūrovams matoma kiekviena scenos 
detalė. Kėdės plačios. Tarp eilių apsčiai vietos kojoms. 
Spėju, kad panašiai įrengti balkonas ir ložės, nors ten 
nebuvau užlipęs. Scena didelė, erdvi. Salę supa aukštų 
skliautų vestibiuliai. Nebeprisimenu apie vestibiulių 
puošmenis, jeigu tokių buvo (paveikslai, skulptūros?). 
Bet erdvės teatrui tikrai nepagailėta! 

Tą vakarą įvyko Vincenzo Bellini „Normos'- spek

takl is . Įeinant gautame 16 psl. leidiny pasakyta, kad 
premjera buvusi 1987 m. gegužės 15, 23 d., tad prieš 
16 mėnesių. Nežinau, kaip dažni „Normos" spek
takliai: kartą per mėnesį? per tris? per šešis? Kodėl 
tokie klausimai? Su minėtu puošnesniu leidiniu, 
gavome ir skurdų programos lapelį. Pačiame jo gale 
yra šit kokia eilutė: „M. Šumausko sp. 1987-1604 T. 
6000". Ką įrašas reiškia, beveik viskas aišku, t ik ne 
viskas mums svarbu. 0 svarbu štai kas : 1987 m., 
veikiausia premjeros proga, išspausdinta 6000 pro
gramos lapelių. Ir iki šio vakaro jų dar nepristigę! 
Akimis apmetęs parterį, o pertraukų metu vestibiulyje 
judančią minią, nusprendžiau, kad esama apie tūks
tantį žiūrovų (šis spektaklis išparduotas iki paskutinės 
kėdės; įeinant, gatvėj ir ant laiptų, dešimtys žmonių 
prašinėjo atliekamų bilietų). Jei visi spektakliai šitaip 
sklidini, programos lapelių užtektų tik šešiemvS. Tai ar 
šis — šeštasis? 0 gal jų buvo keliolika? Jeigu visi per
pildyti, gal lapelius ne kiekvienam žiūrovui siūlė? 
Betgi tuos lapelius turėti yra būtinybė (tuoj pasakysiu 
kodėl). Tai gal, kaip spaudoj teko ne kartą skaityti, kai 
kur ie spektakliai beveik be publikos? Galimybė šiai 
prielaidai labai rimta. 

Programos lapely surašyti vaidmenys ir jų atlikėjai. 
Iš tikrųjų, šešiems solo vaidmenims — 16 solistų. Šeši 
pagrindiniai ir dešimt antrininkų (understudies). 
Vieniems vaidmenims po vieną, kitiems net po du. Prie 
pavardžių solistų, kurie šiame spektaky dainuoja, 
pieštuku padėti „paukščiukai" (V). Štai šio vakaro 
vaidmenų atlikėjai: Norma — LTSR l.a. Irena 
Milkevičiūtė, Adalgisa — TSRS l.a. Nijolė Ambra 
zaitytė, Pollione — Antanas Tveraga, Oroveso — 
Vytautas Bakula, Clotilde — Laima Domikaitė ir Fla-
vius — Gediminas Pamakštys (itališkų vardų nelietu-
vinau. nors programoje jie sulietuvinti). 

Čia magiškas vardas — Irena Milkevičiūtė. Jos 
da inav imas — spektakl is spektaklyje. Sakė. neseniai 
Japonijoje pripažinta pasauly geriausia Madama But-
terfly vaidmens atlikėja. Jos nesigėdytų nei La Scala. 
nei New Yorko Metropolitan operos. Apie ją kuriamos 
visokios, net politinės, legendos. Girdi. Amerikoje jos 
tėvai , a r kiti artimieji. Bet JAV biurokratai jai nedavę 
vizos ten svečiuotis ir dainuoti. Nežinau, kiek teisybės. 
O jos balsas nuostabus, nuostabus! Kita didelio balso 
žvaigždė — Nijolė Ambrazaityte. Ir ji publikos mylimoji. 
Visa k i t a (pastatymas, so l i s ta i — tik vidutinybė. 
Pakeisk Milkevičiūtę su Ambrazaityte kitomis, ir spek
tak l i s ne teks žavumo. Ar t ik ne čia glūdi 6000 lapelių 
t iražo per 16 mėnesių neišsėmimo paslaptis? Jei ne, 
jeigu esama kitaip, tai ir tea t ro vadovybę, ir skaitytoją 
iš anks to atsiprašau.. . 

Įdomu sekti publikos laikyseną. Milkevičiūtei 
vienai, Milkevičiūtei duetuose su Ambrozaityte. po kai 
kur ių arijų buvo paplota. Šiaip plojo veiksmams pasi
baigus ir i lgiausia spektaklio gale. Ilgiausia, ne 
daug iaus ia . Po kel iol ikos sekundžių pakilesnio 
pliaukšėjimo, susiformavo į kle-pu. kle-pu. kle-pu. kle-
pu. Tarkime lėtai. Vienas kle-pu per sekundę. Be jokios 
širdies. Be pakilimo. Išlenda iš už uždangos antraeilių 
galvos. Kle-pu. kle-pu. Švysteli Adalgisa — kle-pu. kle-
pu. Išplaukia pr imadona Norma — kle-pu. kle-pu. Kai 
v ienas k i tas balsas šūktelėjo „bravo Normai", ta i 
šūktelėjo, be abejonės, tu r i s ta i , kaip aš. Ne ta ip savo 
lakš t inga las pagerbtų Vakaruose. Ne taip, kiek 
a tmenu , buvo prieš 1940-tuosius. Ilgai reiks Sąjūdžiui 
pasidarbuoti , iki t au ta amą atgaus, vel išmoks džiaug
t is ir džiaugsmą viešai reikšti. . . 

(Bus daugiau) 

. 
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BOSTONO 23NIOS 
AKT. H. KAČINSKO 

PLOKŠTELĖ 

Seniai laukta, pagaliau jau 
pasirodė akt. Henriko Kačinsko 
įkalbėtų lietuvių rašytojų 
klasikų kūrinių plokštelė. Tai 
vertingas leidinys, rūpestingai 
paruoštas, techniškai gerai at
liktas, gražiai apipavidalintas. 
Tai prasmingas paminklas di
džiajam mūsų aktoriui. Plokš
telės dėka. net po mirties akt. H. 
Kačinskas savo menišku lie
tuvių kūrinių atlikimu gaivins 
išvargintą lietuvio sielą sve
timuose kraštuose. 

Plokštelėje įrašyta 18 kūrinių: 
Kristijono Donelaičio, Antano 
Baranausko, Maironio. Vinco 
Krėvės, Oskaro Milašiaus, Balio 
Sruogos, Vinco Mykolaičio-Pu
tino, Antano Miškinio, Kazio In-
čiūros, Bernardo Brazdžionio, 
Stasios Santvaro, Henriko Ra
dausko, Kazio Binkio, Juozo 
Kėkšto. 

Iš turimų magnetofono juos
telėse akt. H. Kačinsko įkal
bėjimų įrašus atrinko ir sureda
gavo plokštelės leidėjai — rašy
tojas Antanas Gustaitis, buv. 
Amerikos Balso lietuvių 
skyriaus vedėjas Alfonsas Pet-
rutis ir „Laisvės Varpo" vedėjas 
Petras Viščinis. 

Plokštelės gamybą finansiniai 
parėmė Aleksandra Gustai-
tienė, Antanas Gustaitis, Juo
zas Kazickas, Alfonsas Petrutis, 
Juozas Rašys ir Petras Viščinis. 

Plokštelės aplanko vieną puse 
puošia dail. Prano Lapės spe
cialiai tam reikalui sukurtas 
spalvotas akt. H. Kačinsko por
tretas, o antroje pusėje pateikta 
informacija apie akt. H. 
Kačinską, jo fotografija ir plokš
telės turinys. Plokštelės techniš
ka priežiūra Romo Šležo. 

Plokštelė gražiai pasitarnaus 
mūsų"vTsuomenei, o ypač litua
nistinėms mokykloms. Įdomu, 
kad j : išleista be jokių organiza
cijų paramos, nurodytiems 
asmenims aukojant savo laiką, 
darbą ir patyrimą toje srityje. 
Tai dar vienas pavyzdys, kaip 
daug galima padaryti, jei tik ne
trūksta reikalo supratimo, ini
ciatyvos ir atsidėjimo. 

Plokštelė saviems reikalams 
ir platinimui gaunama rašant: 
Mr. A. Petrutis, P.O. Box 367, 
W. Hyannisport, MA 02672. 
Plokštelės kaina: 10 dol. be per
siuntimo. 

„TAUPOS" KREDITO 
KORTELĖS 

Lietuvių federalinė kredito 
unija „Taupa" jau aprūpina 
savo narius ir kitus lietuvius 
kredito kortelėmis „Master 
Cards" daug lengvesnėmis sąly
gomis, negu kitur tos kortelės 
gaunamos. Kortelės gavimo 
reikalu užpildomi nustatytos 
formos blankai, kurie iš
siuntinėti nariams. Juos galima 
gauti taip pat „Taupos" įstai
goje darbo valandomis. 

Nuo balandžio 1 d. „Taupoje" 
galima bus atidaryti einamąją 
sąskaitą — Now/checking ac-
count. Tai sąskaita, kurioje 
laikomi pinigai neša nustatytus 
nuošimčius, suteikianti jos 
laikytojui teisę išrašyti čekius. 
Ji sudaro taupymo ir einamosios 
sąskaitos kombinaciją, labai pa
togią taupytojams. 

MOTERŲ FEDERACIJOS 
VEIKLA 

Elenos Vasyliūnienės vado
vaujamas Moterų Federacijos 
Bostono klubas liko vienintelė 
organizacija, pastoviai ruošianti 
akt u alias paskaitas. Vasario 25 
d. įvykusiame So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos patalpose to 
klubo susirinkime pirmininkė 
ElenaVasyliūnienė kalbėjo 
apie Tumą-Vaižgantą, išrys
iu i ndama to meto sąlygas, kurio

se teko lietuviams dirbti savo 
tautos labui, o narė Praksėda 
Jakutienė paskaitė keletą eilė
raščių ir laiškų, gautų iš 
Lietuvos. Vėliau vyko diskusijos 
įvairiais aktualiais klausimais. 
I tokius susirinkimus atsilanko 
narės ir kiti svečiai. 

„TAUPOS" METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Metinis „Taupos" narių susi
rinkimas šaukiamas balandžio 
1 d., šeštadienį, 6:30 v.v. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje. Jame bus 
pateikta finansinė apyskaita ir 
renkami valdybos nariai, kurių 
kadencija pasibaigė, o taip pat 
išklausytas Gintės Damušytės 
iš Lietuvių Informacijos centro 
pranešimas. Po susirinkimo 
vaišės. I susirinkimą kviečiami 
ne tik nariai, bet, visi, kurie 
domisi „Taupos" veikla ir jos 
pakviesta pranešėja. 

AKT. H. KAČINSKO 
PLOKŠTELĖS 
SUTIKTUVĖS 

Naujai išleistos akt. Henriko 
Kačinsko plokštelės sutiktuvės 
įvyks balandžio 2 d., sekmadie
nį, 4 vai. po pietų So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio 
aukšto salėje. Ruošia plokštelės 
leidėjai. Ten apie akt. H. 
Kačinską kalbės jo artimas 
bendradarbis akt. Jurgis 
Blekaitis iš Washingtcno, D.C. 
Jis taip pat aptars išleistą plokš
telę, pateikdamas ištraukas iš 
jos. Sutiktuvių dalyviai galės 
vietoje įsigyti plokštelę. 

KAZIUKO MUGĖ 

Kovo 5 d. So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos pirmo ir trečio 
aukšto salėse Bostono skautų 
„Baltijos" ir „Žalgirio" tuntų 
rengta Kaziuko mugė sutraukė 
daug senimo, viduriniosios kar
tos, jaunimo ir vaikų. Pirmo 
aukšto salėje visi galėjo pasivai
šinti įvairiais valgiais, kuriuos 
gamino vyresniosios skautės ir 
skautai, o trečio aukšto salėje 
vyko iškilminga skautų sueiga 
ir įvairių darbų parodėlės. Jose 
daug ką galima buvo įsigyti la
bai prieinamomis kainomis. 

Iškilmingą sueigą pravedė su
eigos komendante Naida Šni-
paitė. Sueigoje jaunieji skautai 
davė įžodžius, Tautinės 
sąjungos Bostono skyriaus 
pirmininkas Juozas Rentelis 
įteikė „Baltijos" ir „Žalgirio" 
tuntams po 250 dol., kaip to sky
riaus auką skautiškai veiklai 
paremti. 

Kaziuko mugę atidarė ir 
kaspiną perkirpo Birutė Banai
tienė, Atlanto rajono Seserijos 
vadeivė. Ta proga ji pasveikino 
visus šv. Kazimiero šventės pa
grindu, priminė okupuotoje Lie
tuvoje atsikuriančius skautus, 
kuriems reikalinga visokeriopa 
parama. Šiuo reikalu jau pa
daryta pradžia, pasiunčiant į 
Lietuvą skautišką literatūrą, 
ženkliukus, uniformas. Tuo 
pasitenkinti negalima. Pradėtą 
darbą reikia visiems tęsti toliau. 

Mugė užbaigta vaidinimėliu 
„Katinėlis ir gaidelis". Vaidini
mėlį su jaunaisiais skautais 
paruošė Stefa ir Lina Subatie-
nės. Publika labai šiltai priėmė 
vaidintojus, karštai plojo jiems 
ir vaidinimėlio režisierėms. 

„Baltijos" tuntui vadovauja 
tunt in inkė Jū ra t ė Aukš-
tikalnienė, o „Žalgirio" tuntui 
— tun t in inkas Vytautas 
Jurgėla. 

„Laisvės Varpo" vedėjas Petras Viščinis ir Jonas Gedraitis, talkininkas anglų 
kalba, įrašo programą savo studijoje. 

Nuotr. St. Martišausko 

šio krašto valdybos vykdomą 
piniginį vajų, kurio tikslas — 
visais galimais būdais padėti 
tautos kamienui tėvynėje at
gau t i išplėštas te i ses ir 
nepriklausomybę. Įnašas įteik
tas per „Laisvės Varpą", kuris 
nuolat akina visus prisidėti prie 
to vajaus. Ligi šiol per „Laisvės 
Varpą" gauta ir tam vajui pa
siųsta 2,265 doleriai. Vajus te
bevykdomas. Savo laidose ir 
spaudoje „Laisvės Varpas" 
skelbs į tą vajų įsijungiančius. 

PRADĖJO 26-SIUS METUS 

Kovo 12 d. laida „Laisvės Var
pas" pradėjo savo šakotos 
veiklos 26-sius metus. Tai iške
liant, pabrėžta, kad sėkminga 
praeities veikla turėtų būti aks
tinu ateities užmojams jo va
dovybei ir visiems klausy
tojams. Pirmas didesnis užda
vinys — :a: tinkamas 35-rių 
metų veikios minėjimas, kuris 
ruošiamas gegužes 7 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos tre
čio aukšto salėje, programai 
a t l ik t i iškviečiant „Antro 
kaimo" teatrą iš Chicagos. 
Didelėms renginio išlaidoms pa
dengti laukiama visų talkos, įsi
rašant į renginio programos 
knygutę renginio globėju, gar
bės rėmėju, rėmėju, talkininku, 
sveikintoju ar verslo skelbimu. 
Šiuo reikalu gražią pradžią pa
darė Baltic Insurance Agency iš 
So. Bostono. 

NEUŽMIRŠTAMI 
LIETUVIŠKI REIKALAI 

Nashua mieste, New Hamp-
shire valstijoje, maždaug 30 
mylių į šiaurę nuo Bostono, yra 
įs ikūrusi negaus i l ietuvių 
kolonija. Joje nėra didesnių lie
tuvių organizacijų, bet ji kasmet 
nepamiršta paminėti Vasario 
16-tąją. Šiemet tai padaryta va
sario 26 d. 

Kai 1949 m. naujieji poka
riniai ateiviai papildė dar prieš 
1914 m. karą ten įsikūrusių lie
tuvių eiles, jie rado stiprią Šv. 
Kazimiero parapiją su rūpes
t ingu klebonu kun . Juozu 
Bucevičiumi. Po 40 metų tas 
pats klebonas vasario 26 d. 
atnašavo šv. Mišias už Lietuvą, 
paskyrė rinkliavą bažnyčioje 

lietuviškiems reikalams, leido 
naudotis parapijos sale Balfo 
skyriaus suruoštam minėjimui. 

Judr ios Grauslių šeimos 
iniciatyva, minėjime pateikta 
informacija lietuvių ir anglų 
kalba apie dabartinę padėtį 
Lietuvoje; tautinių šokių grupė 
„Berželis" iš Hartfordo grakš
čiai atliko mūsų tautinių šokių 
programą, o Zilionio fondas pa
dengė minėjimo išlaidas. Bažny
čioje ir salėje surinktos aukos 
paskirstytos įvairiems lietuviš
kiems reikalams. 

„LAISVĖS VARPAS" 

Vienintelė lietuvių radijo pro
grama Bostono ir apylinkės lie
tuviams yra „Laisvės Varpas". 
Jis perduodamas lietuvių ir 
anglų kalba sekmadieniais 9-10 
vai. ryto iš radijo stoties WCAV 
— FM 98. Tai komercinė radijo 
stotis, kuri už skiriamą lietuvių 
radijo programai laiką reikalau
ja tiek, kiek galėtų gauti iš kitų. 
„Laisvės Varpo" vedėjas jau 
35-tus metus yra jos steigėjas 
Petras Viščinis, 173 Arthur St., 
Brockton, MA 02402, telefonas: 
(508) 586-7209. Programos metu 
skubiais reikalais skambinti į 
radijo stotį telefonu: (508) 
587-9898. P. V. 

RENGINĮ VI 

Balandžio 2 d. 2 vai. po pie
tų Šv. Jurgio bažnyčioje Nor-
woode religinės muzikos kon
certas, kurio programą atliks 
styginis kvartetas. 

Balandžio 2 d. 4 vai. po 
pietų — akt. Henriko Kačinsko 
išleistos plokštelės sutiktuvės, 
kurias So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto salėje 
rengia plokštelės leidėjai. Kal
bėtojas — akt. Jurgis Blekaitis 
iš Washingtono, D.C. 

Balandžio 9 d. - Vilniaus 
universiteto folklorinio ansamb
lio „Ratilio" koncertas Bostone, 
3 vai. p.p. 
Balandžio 23 d. - Šv. Petro 

parapijos metinis banketas Lan
taną restorane, Randolphe. 

Balandžio 30 d. - Lietuvos 
Krikšto memorialinės lentos Šv. 
Kryžiaus katedroje Bostone ati
dengimas ir pašventinimas. 

Lietuviai Floridoje 

Juno Beach, FL 
LIETUVIŲ VEIKLA 

Vysk. J. Paets, viešėdamas 
Amerikoje, apsilankė Palm 
Beach, Floridoje. Lydimas ir 
globojamas Balfo pirm. Marijos 
ir inž. Antano Rudžių, susitiko 
su vietos lietuviais. 

šv. Kazimiero šventę pami
nėjo „Lobių pakrantės" 153 L. 
Vyčių kuopa. Šv. Pauliaus nuo 
Kryžiaus šventovėje, pasipuošę 
tau t in ia i s kostiumais ir 
juostomis, L. Vyčiai įnešė 
Amerikos ir Lietuvos vėliavas. 
Procesijoje nešamas šv. Kazi
miero paveikslas ir mišiolas 
padėta prie altoriaus. Šv. Mišias 
aukojo kun. V. Pikturna ir kun. 
J. Skruodenis. Giedojo solistės 
J. Šalnienė ir G. Mazur. Vargo
nais grojo muz. L. Stukas, tik 
atsikėlęs Čia nuolatiniam apsi
gyvenimui. Skaitinius atliko A. 
Biliūnienė. Šv. Mišių aukas prie 
altoriaus nešė K. Scheibelhut ir 
A. Žukauskas. 

Šventėje dalyvavo ne tik vieti
niai gyventojai, bet ir iš aplin
kinių miestų bei šiaurinių 
Amerikos vietovių suvažiavę. Ir 
pirmą kartą ši bažnyčia talpino 
tiek daug lietuvių. Suvažiavu
sius tautiečius pokario metu ir 
čia gimusius kelintos kartos tė
vynainius, angliškai kalbančius 
jungė bendra, lietuviška malda 
šventam Lietuvos karalaičiui 
Kazimierui, kurio palaikai tą 
dieną Vilniuje perkelti į 
katedrą. 

Po pamaldų dalyviai rinkosi 
Olive Garden restorane 
vaišėms. Sveikino visus kuopos 
pirm. Konstancija Scheibelhut. 
Kalbėjo į šią šventę specialiai 
atvykęs prof. J. Stukas. 

A.K.B. 

Balfo 141 skyriaus Juno 
Beach metiniame narių susi
rinkime išrinkta nauja 1989 m. 
valdyba: pirm. R. Mildažienė, 
vicepirm. A. Jucėnas, sekr. N. 
Stepanauskienė, ižd. A. Deikis, 
narė G. Petrulienė. 

Balandžio 22 dieną, šešta
dieni, 1 vai. p.p. Singer Island 
ruošiama gegužinė prie buvusio 
Colonade viešbučio. Naujoji 
valdyba deda visas pastangas, 
kad ši gegužinė būtų graži Balfo 
geradarių ir svečių šventė. 
Planuojama šilti pietūs, lai
mėjimai, įvairūs gėrimai bei 
daug netikėtumų. Kviečiami iš 
arti ir toli šioje gegužinėje 
dalyvauti ir kartu paremti Balfo 
meilės darbus — sušelpti varge 
esantį ir pagalbos reikalingą 
taut iet į . Dalyvaus centro 
valdybos pirm. Maria ir inž. 
Antanas Rudžiai. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS j PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6159 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per š.ą (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba norite būti 
Rimo Stankaus Klijentais Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

® mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUE TAI - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

laikau pirkti nebrangų 1 ar 2 bu
tų namą Chicagos priemiestyje. 
Skambinti 434-8235 tarp 8-10 
v. ryto. 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzle Ave. 
Chlcago, IL 60629 

Tai. 436-7878 

f \^ micllcincl Padarai 
• • l ^ l ^ r Savinns anri I nan Associatinn Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

ĮSIJUNGĖ I VYKDOMĄ 
VAJŲ 

Jonas Šuopys iš Brocktono įsi
jungė 100 dolerių įnašu į LB-nės 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

925-7400 
BRIDGEVIEVV 

8929 S. HARLEM AVE 
598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

Esnc Čf 

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

Kreiptis {: Hermis Deckys 
Tai. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

F O R SALE - ' I 

Parduodamas naujas, lietuviš
kas tautinis kostiumas iš Lietuvos. 

Kreiptis 471-2308 

MISCELLANEOUS FOR RENT 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208Va W e s t 9 5 t h S t r e e t 

Te l . — GA 4 - 8 6 5 4 

Cottage for rent for 1 or 2 peo-
ple only. Vic. 45 & VVhipple. 

Call 425-4744 

U E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Kada tu išvydai šį pasaulį, 
verkei, o kiti linksminosi. 
Gyvenk taip, kad paliekant šį 
pasaulį ki t i verktų, o t u 
linsksmintumeis. 

Fr. Schiller 

(DUMI 
LENDER 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

VĖLINĖS, apysaka. Juozas Kralikauskas. 165 psl. 
$12.00 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS NE
TENKANT — {VYKIAI, atsiminimai. Ed
vardas Turausks. 280 psl $12.00 

TĖVAS VENANCIJUS IR JO MATILDA, pasa
kojimai. Jurgis Jankus. 269 psl $10.00 

RELIGIJOS FILOSOFIJA, religijos esmė — religi
jos Dievas. Antanas Maceina. 335 psl. . . $6.00 

ŠV. RAŠTO KRAŠTUOSE, kelionių įspūdžiai. An
tanas Rubšys. 430 psl $9.00 

LIETUVA IR VLIKas, šaknys, praeitis ir dabartis. 
Red. A. Rinkūnas. 272 psl $10.00 

TIKROJI LIETUVA, 79 žemėlapiai ir 172 iliustra
cijos. Algirdas Gustaitis. 291 psl $20.00 

PIRMASIS LIETUVOS STATUTAS. S. Lazutka, 
E. Gudavičius. 670 psl $50.00 

KRIKŠČIONIS IR ŠIANDIENA. A. Paškus. 173 
psl $5.00 

PAKELĖJE 1 PAŽADĖTĄJĄ ŽEMĘ, satyrinės ele
gijos. Antanas Gustaitis. 184 psl $10.00 

KRIKŠČIONIS PASAULYJE, pasauliškio vaidmuo 
išganymo istorijoje. Antanas Maceina. 402 
psl $7.00 

PRIEŠAI, raštų rinkinys. Fab. Neveravičius. 168 
psl $7.50 

LIETUVIŲ POEZUA IŠEIVIJOJE 1945-1971. Red. 
K. Bradūnas. 671 psl $10.00 

SAVANORIO DUKTĖ, romanas. Ant. Gailiušis. 
381 psl $9.00 

DAIGYNAS, romanas. Alė Rūta. 576 psl $12.00 
ATGIMUSI DAINA, ispanų poezijos antologija. 

Sud. Povilas Gaučys. 312 psl $8.00 
TEISĖJO ATSIMINIMAI. Česlovas Butkys. 318 

psl $5.00 
ALYTUS IR JO APYLINKĖS, monografija. Tadas 

Navickas. 288 psl $18.00 
NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJA. II dalis. 

Pranas Čepėnas. 840 psl $25.00 
KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA, Br. Kviklys. 608 psl. $23.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

GENRIKAS SONGINAS 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Tik dabar ši knyga išėjo iš spaudos, 128 psl., kietais 

viršeliais su aplanku, kuris pieštas dail. Ramintos Lapšienės. 
Tai legendos, per eilę metų parašyti pasakojimai, girdėti iš 
žmonių ar atkurti autoriaus, pasiremiant kur nors rastais 
duomenimis. Ši knyga gražiai išleista Songino anūko Lino 
Raslavičiaus pastangomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 64 centus valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

-. 



MOSU KOLONIJOSE 
Pittsburgh, Pa. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS IR KITA 

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas iš anksto mūsų abie
jų lietuviškų radijo programų, 
ypač Vito Juciaus „Tėviškės 
garsų" valandėlės, plačiai išgar
sintas ir Pittsburgho apylinkės 
visuomenės l auk ta s , įvyko 
vasario 18 dieną Pittsburgho 
Lietuvių Pil iečių erdviose 
patalpose. 

Minėjimą pradėjo Amerikos 
Lietuvių Tarybos Pittsburgho 
skyriaus pirmininkas Vytautas 
Jucius, pakvietęs minėjimo pro
gramai vadovauti Joną Kuncą, 
kuris jam patikėtas pareigas 
atliko puikiai. Jis savo žodyje 
pažymėjo, kad pastaraisiais me
tais Lietuvoje įvyko pažymėtinų 
permainų politikos ir religijos 
srityse. Anot jo, 1988 metai is
toriniu atžvilgiu esą itin pana
šūs į 1918 metus. Po savo žodžio 
jis visus pakvietė sugiedoti 
„God Bless America" ir Lie
tuvos himną. Kun. Francis 
Plantes, Homesteado Šv. Petro 
ir Povilo parapijos klebonas, 
sukalbėjo invokaciją. 

Paskui, pritemdžius salėje 
šviesas, visiems rankose laikant 
uždegtas žvaku te s , John 
McCloskey angliškai kalbėjo 
apie mūsų tautos nepaprastą 
praeitį, iškeldamas žmonių tvir
tumą, i š tve rmę ir nuolat 
puoselėjamą viltį sutelkti visus 
po platųjį pasaulį išsiblaškiu
sius sūnus ir dukteris į laisvą 
nepriklausomą Tėvynę, kurioje 

paskutiniai įvykiai liudija, kad 
laisvės dvasia nebuvo mirusi. Ši 
kalba, tradicinė minėjimo pro
gramos dalis, paliko gilų įspūdį. 

Po to buvo valgoma. Skanų 
maistą parūpino visiems gerai 
žinomas lietuvis Ed. Savolskis. 
Į minėjimą buvo pakviesti gar
bės svečiai: Sophie Masloff, 
Pittsburgho miesto majore, 
kongresmanas William Coyne. 
Abu svečiai savo trumpam žody 
pažymėjo, kad lietuvių įnašas 
šio krašto, ypač Pittsburgho, 
gerovei yra vertas dėmesio. 
Kongresmanas dargi pažadėjo, 
kad Jungtinių Amerikos Vals
tybių kongresas išleisiąs re
zoliuciją dėl Sovietų Sąjungos 
neteisėto Lietuvos aneksavimo. 

Po svečių kalbų buvo Altos 
vardu renkamos aukos. Visuo
menė gausiai aukojo. Buvo dvi 
pagrindinės kalbos, dviejų tau
tiečių iš svetur. Vienas jų Lau
rynas Masiulis, inžinierius, 
gimęs ir užaugęs Prancūzijoje, 
a tvykęs su savo jauna 
šeimynėle į Pittsburghą (ir 
lankąs šeštadieniais lietuvių 
kalbos mokyklą), džiaugiasi čia 
radęs žmonių, žinančių Lietuvą 
ir jos egzistenciją (kitaip esą 
buvę Prancūzijoje...). Jis pasi
ryžo kuo daugiau pažinti Lie
tuvą. Jis ieškojo žinių Paryžiuje 
Prancūzų nacionalinėje biblio
tekoje bei Antropologijos muzie
juje. Prelegentas klausia: kur 
dingo praeities galybė? Istorija 
rodo, kad mūsų diduomenė buvo 
susižavėjusi svetima kultūra ir 
kalba. Pati tauta likusi našlai
tė. Verkę prie kryžkelių smut-
keliai. Tačiau Basanavičiai, 

GINKIME LIETUVIŲ 
TEISES 

Lietuvių Teisėms ginti komi
teto ir fondo posėdyje, įvyku
siame 1989 m. vasario 11 d. 
Chicagoje, dalyvaujant Vliko at
stovui Vytautui Jokūbaičiui. 
JAV LB atstovui Linui Noru-
šiui, Altos pirm. G. Lazauskui, 
rev. kom. nariams K. Burbai ir 
A. Kačinskienei, apsvarstyti 
LTG fondo tarybos ir valdybos 
papildymai. 

Dvejiems metams Lietuviu 
Teisėms ginti fondo taryba pa
tvirtinta tokios sudėties: pirm. 
V. Jokūbaitis, K. Burba, G. La
zauskas, Linas Norusis, adv. A. 
Karalienė, Algis Modestas. 

Vieneriems metams LTG fon
do valdyba — G. Lazauskas, Li
nas Norusis, A. Kačinskienė, P. 
Razgaitis. LTG fondo iždininkas 
— L. Norusis. Valdyba bus 
papildyta dar kitais nariais. 

LTG Fondo naujas adresas: 
2606 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. 

Iš komiteto ir fondo pasitrau
kus JAV LB atstovams dr. V. 
Stankui ir D. Valentinaitei, jų 
vieton LB krašto valdyba pasky
rė Liną Norušį ir dar vieną narį 
pristatys vėliau. 

LTG komiteto pirmininku (ro
tacine tvarka) yra V. Jokūbai
tis — Vliko atstovas. 

Primenama, kad LTG fondo 
surinktos lėšos naudojamos tik 
lietuvių gynimui ir reikalingai 
dokumentacijai. Nukentėję savo 
prašymuose turi tiksliai pa
teikti su gynyba surištas sąskai
tas, kiek ir kokioje stadijoje yra 
skolos, kas yra advokatas ir kt. 

Tai yra oficialūs formalulmai 
ir tai reikalinga proporcingam 
lėšų paskirstymui. 

Visuomenė kviečiama, ginant 
lietuvių teises, aukoti Lietuvių 
Teisėms ginti fondui, 2606 W. 
63rd Street, Chicago, IL. 

Kudirkos prikėlė miegančią 
gražuolę... Ir vėl grįžo nepri
klausomybė, nors neilgam. 
Mūsų tauta dabar ir vėl atgims
ta iš pelenų. 

Kitas kalbėtojas buvo Gintas 
Vilkelis, 19 metų Vilniaus 
universiteto studentas, neseniai 
gavęs Pittsburgho universiteto 
stipendiją vieneriems metams. 
Kaip talentingas studiozas, jis 
buvo pakviestas į Rytų Vokie
tijos konferenciją, kur jį vienas 
amerikietis pasikvietęs atvykti 
j Ameriką ir jam pažadėjo pa
rūpinti stipendiją. Po savo 
kalbos jis pirmą kartą, pats gi
tara palydėdamas, padainavo 3 
lietuviškas dainas. Jam buvo 
gerokai paplota. Seselės pran-
ciškietės Francescos vedamas 
šeštadieninės mokyklos choras, 
seselei Alvernai pianinu paly
dint ir visiems noriai pritariant, 
su entuziazmu padainavo kele
tą lietuviškų dainų. 

Buvo perskaitytos proklama
cijos Pennsylvanijos guberna
toriaus, apskrities komisionie-
riaus ir Pittsburgho miesto 
majorės. Minėjimas baigtas 
malda. 

Kaip kas metai, šįmet vasario 
19 dieną Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas kun. W. Kara-
veckas atnašavo šv. Mišias už 
Lietuvą ir pasakė pritaikytą 
pamokslą. 

LIETUVIŲ KALBOS 
KLASĖS 

Pittsburgho ir jo apylinkės 
lietuvių susidomėjimas lietuvių 
kalba bei kultūra išgyvena 
tikrą atgimimo laikotarpį. Jau 
1966-1967 metais (gal ir anks
čiau) buvo įkurta šeštadieninė 
lit. kalbos mokyklėlė. Dėstyti 
buvo pakviestas J. Paškevičius. 
Pamokos vyko Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Vėliau tokia 
pat mokyklėlė kiek veikė 
Esplene. Pagaliau 1972 metais 
buvo įkurta organizuota 
lituanistinė (šeštadieniais vei
kianti) mokykla, tebeveikianti 
ir dabar. Nuo pat pradžios ją 
sumaniai veda ir tvarko jos di
rektorė Marge Turner, jai pa
deda sekretorė Mary Tamy ir 
iždininkė Agnės Kuzin. Dėsty
tojai — pranciškietės seselės 
Francesca ir Alverna, Gail Bart
kus ir J. Paškevičius. Lanky
tojai — daugiausia vyresnio 
amžiaus, pirmosios kartos. Visi 
yra veiklūs, rodės, kiekvienas jų 
priklauso kuriai liet. organiza
cijai ar klubui. Jie kas metai 
dalyvauja ir visaip talkina 
Nepriklausomybės minėjimams 
ir kitoms galimoms progoms. 
Mokykla (oficialiai: Lithuanian 
Classes of Pittsburgh), be moky
mo kalbos, dainų, istorijos ir 
kita, nuolat organizuoja išvykas 
į kitus miestus kultūriniais 
tikslais. Pradžioje ši mokykla 
buvo prisiglaudusi Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, 

dabar — jau daugelį metų — 
Pittsburgho Lietuvių Piliečių 
klubo patalpose. 

PITTSBURGHO 
UNIVERSITETO LIETUVIŲ 

TAUTINIS KAMBARYS 

Vienas iš daugelio Pitts
burgho aukštųjų mokyklų — 
Pittsburho universitetas — gal 
plačiai Amerikoje yra žinomas 

savo įvairių tautybių kamba 
riais. Su tam tikru malonumu 
tenka pastebėti, kad mūsų lie
tuviškasis kambarys yra lanky 
tojų gi r iamas. Dabart inis 
lietuvių tautinio kambario 
komiteto pirmininkas yra Jonas 
Kuncas. 

Du didieji Pittsburgho apy
linkės klubai (Lietuvių Piliečių 
ir Lietuvių ūkio) kalba apie ga
limą susijungimą. 

J . Paške ir J . Kuncas 
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A.tA. 
LIUDUI ŠIMAIČIUI 

Vienam iš Joniškiečių Sambūrio Chicagoje iniciato
riui, po didelių skausmų per anksti mus palikus, jo 
žmonai ONAI, sūnums EUGENIJUI, VAIDOTUI 
ŠIMAIČIAMS, dukrai ANGELEI ŠrMATTYTEI, mar
čiai BIRUTEI, anūkams GYČIUI ir VYČIUI, brolie
nei EMILIJAI RIPSKIENEI ir visai plačiajai giminei 
čia ir pavergtoje Tėvynėje Joniškiečių Sambūris 
reiškia giliausią užuojautą. 

Tikrajam Joniškiečių Sambūriui priklauso iš 
Joniškio ar jo apylinkės kilę, Chicagoje ar tolimesnėse 
apylinkėse gyvenantys asmenys, kurie kasmet spalio 
mėn. pradžioje susirenka į tradicines Angelų Sargų 
šventės pamaldas už Joniškį, mirusiuosius ir 
nukankintus joniškiečius. Taip pat prie šios užuojau
tos širdingai jungiasi buvęs Liudo bendradarbis Joniš
kyje Jonas Staškevičius su žmona, gyvenąs Kanadoje. 

Joniškiečių Sambūris 

Mylimam Vyrui ir Tėvui 

A.tA. 
LIUDUI ŠIMAIČIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai ONAI ir 
jo šeiniai. 

Lituanistikos Tyrimo ir Studijų centras 

A.tA. 
LIUDUI ŠIMAIČIUI 

išėjus Amžinybėn, žmonai ONAI su šeima reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Krištanavičiaus Fondas 

A.tA. 
LIUDUI ŠIMAIČIUI 

mirus, jo žmonai ONAI su šeima reiškiame širdingą 
užuojautą 

Pedagoginis Lituanistikos Institutas 

A.tA. 
Teis. LIUDVIKUI ŠMULKŠČIUI 

mirus, jo žmoną dr. LAIMUTĘ ir sūnus JULIŲ ir 
LIUDĄ giliai užjaučiame 

Kotryna Cesnienė 
ir duktė Liuda Flores 

Jum Saulių kuopos „Klaipėdos" visuotinis » 'rns nariu susirinkimas Šv. Antano parapijos salėje. 
l> Kairės sėdi kuopos valdyba: Paulauskas. Skopienė, pirm. Mikulis, Skamienė ir Dekeris; stovi: 
Sk-ip i- Kulbokas K /laitis, Ašokhenė, Pranskevičienė. Baltrūnas ir Ašoklis 

Nuor. V Račlurasko 

A.tA. 
ONUTEI KOVIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos dukroms 
REGINAI, GRAŽINAI, DALEI, VIDAI, RITAI, Onu 
tės žentams ir anūkams. 

J. S. Skaudžiai 

A.tA. 
BRONĖ NUMGAUDIENĖ 

BAIPŠYTĖ 
Gyveno St. Petersburg, FL. 
Anksčiau — Chicagoje. 
Mirė po sunkios ligos 1989 m. kovo 20 d., sulaukusi 71 

m. amžiaus. 
Paliko dideliame nuliūdime vyras Ambroziejus, sūnus 

Vaidotas Baipšys su žmona Rimvydą, anūkai: Aleksas, Lina 
ir Jonas, brolienė Aleksandra Pabrėžienė ir šeima, pusbrolis 
Jonas Dobrovolskis su žmona, pusbrolis Karolis Beinoras su 
žmona; Lietuvoje — sesuo Kazimiera Pociene su dukra Nijole, 
brolis Vytautas Baipšys su žmona ir šeima ir kiti giminės bei 
draugai. 

Velionė bus laidojama Los Angeles, CA. 
Nuliūdęs vyras. 

A.tA. 
TEODORUI HORNUI 

iškeliavus į Amžinybę, dukrai NINAI, jos vyrui 
JONUI JURKŠAIČIUI ir jų šeimai bei art imiesiems 
reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą. 

Beverly Shores Lietuvių klubas 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal ifornia Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St„ Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. SOth Av\. Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69 th S t r e e t - Te l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . — Tel . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Te l . 430-5700 

Sally 

BUTKUS -- PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, 

Telefonas 
Illinois 
- 652-1003 

Donald M. Jr. 

Los Angeles, Ca. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 S o . 50 Ave . , C i c e r o I l l i no i s 

PATARNAU1A CtflCAGUJC BEI PRIEMIESČIUOSE 
Te l . 652-5245 

i 
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x Misijų klubo susirinkimas 
su šv. Mišiomis buvo sekma
dienį, kovo 19 d. Šv. Mišias 11 
vai. laikė Marijonų vienuolijos 
provincijolas kun. Viktoras 
Rimšelis. Paskui buvo pietūs, 
laimėjimai ir žaidimai. Pelno 
misijoms pasiekta daugiau, 
negu tikėtasi. Iš lietuvių buvo 
įrašyti kun. Juozas Margis, 
MIC, ir ses. Dilekta Kriaučiū-
naitė, dirbą Argentinoje. Jiems 
bus pasiųsta auka. 

x Lietuviškoji visuomenė, 
tėvai, buvę mokytojai ir moki
niai kviečiami atsilankyti į Kr. 
Donelaičio l i tuanis t in ių 
mokyklų jubiliejų, kuris įvyks 
balandžio 8 d. Jaunimo centre. 

x Lietuvių Respublikonų 
Illinois lyga jau daugelį metų 
savo metiniame bankete pager
bia politinėje ir visuomeninėje 
veikloje pasižymėjusius 
asmenis. Šįmetiniame bankete, 
balandžio 15 d., ruošiamame 
Lietuvių centre Lemonte,bus 
pagerbiami dr. Robertas Vitas, 
dr. Alg. Statkevičius, Danguolė 
Valentinaitė ir Birutė Navickie
nė. Visuomenė kviečiama. 

x Dr. Edvardas J o n a s Do-
manskis ieško gailestingųjų 
seserų (niursių) savo plasti
nės chirurgijos kab ine tu i . 
Galima skambint i tel . . 
714-640-6324 arba rašyti E. Jo
nas Domanskis, MD, 1441 Avo-
cado Ave., Apt. 307, Newport 
Beach, CA 92660. 

x St. Xavier College, 3700 
W. 103 St., Chicago, turės mais
to sveikatos kursą balandžio 
6-13 dienomis. Iš anksto re
gistruotis tel. 779-3300, ext. 
207. 

x Lietuvių Opera šiais me
tais stato Verdi „Trubadū
r u s " . Premjera — balandžio 29 
d. 7:30 v.v. Antras spektaklis — 
balandžio 30 d. 3 v. p.p., Morton 

x Jungt in is Amerikos Pa-
baltiecių komitetas (JBANC) 
sveikina visus Amerikos lie
tuvius šv. Velykų proga, linkė
damas kiekvienam tvirtumo, iš
tvermingo pasišventimo bei 
šviesios vilties Lietuvos stipri
nimo darbuose. Tegul ši atsi
naujinimo šventė suteikia 
mums drąsą vieningai žengti 
Lietuvių tautos ateitin. 

x Muz. Arvydas ir sol. Nelė 
Palt inai , iš Vakarų Vokietijos 
atvykę į JAV, pirmiausia lanky
sis Floridoje, o paskui atvyks į 
Chicagą. Margučio rengiamas 
koncertas bus balandžio 16 d. 
Jaunimo centre. 

x Dip l . te is . Mar i jonas 
Šnapš tys ir jo šeimynėlės visi 
nariai Viešpaties Prisikėlimo 
džiaugsmingoje dienoje sveikina 
savus giminaičius, bičiulius, 
bendraminčius bei geros valios 
tautiečius ir linki jiems ir jų 
šeimoms džiaugsmingo Aleliuja! 

x S tuden ta i a tei t ininkai 
kviečia visą lietuvišką jau
n imą Velykų vakare at
silankyti į jų Jaunimo centre 
ruošiamus tradicinius šokius. 
Pradžia 8 vai. vak. „Žaros" 
orkestras gros iki vidurnakčio. 
Laukiamas jaunimas ir iš kitų 
vietovių. 

x Stasys Būdas, Lemont, 
111., pratęsė prenumeratą už 
dvejus metus ir pridėjo 20 dol. 
auką. St. Būdą įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
paramą lietuviškai spaudai la
bai dėkojame. 

x Vyten i s S t a t k u s , No. 
Riverside, 111., „Lietuvos gink
luotos pajėgos" knygos autorius, 
visuomenininkas, lankėsi 
„Drauge", pratęsė prenumera
tą su 20dol. auka. Vyt. Statkų 
skelbiame garbės prenumerato-
riur.i, o už rėmimą lietuviško 
žodžio labai dėkojame. Minimą 
jo knygą galima užsisakyti ir 
„Drauge". 

x Vilniaus Jaunimo teatro 
a k t o r i ų , Apolonijos Mat-
kevičiūtės ir Petro Stepona
vičiaus rečitalis įvyks balandžio 
2 d. 3 v. p.p. Jaunimo centre. 

High School Auditorium, 2423 Rečitalį rengia Chicagos „Auš-
S. Austin Blvd., Cicero, 111. 
Bilietai jau gaunami Gifts 
International, Vaznelių preky
boje, 2501 W. 71st St., Chica
go, IL 60629, tel. 312-471-1424. 

(sk) 

x Norėdami malonioj ap
linkoj, prie židinio praleisti 
laiką, apsilankykite BALTIOS 
restorane, 8100 Roberts Rd.. 
Justice, IL. tel. 458-1400. Geras 
lietuviškas maistas, kokteiliai. 
Pirmadieniais uždaryta . 
Kviečia Kielų šeima. 

(sk) 

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

Tel. — 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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

A D V O K A T A S 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 7780800 
Kasdien 9—6 vai. vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

ros Vartų" tunto „Kun. Graži
nos" būrelio vyr. skautės. Ren
ginio pelnas skiriamas akto
riaus Petro operacijos išlaidoms 
sumažinti. Visi maloniai kvie
čiami į rečitalį atsilankyti. 
Bilietai gaunami Vaznelių 
prekyboje, 2501 W. 71 St., tel. 
471-1424. 

(sk) 

x Naujausios žinios iš Lie
tuvos kasdien girdimos ne tik 
naujais, bet ir senais Grundig 
radijais. Gradinskas 2512 W. 
47th St., 376-1998. 

(sk) 

x Siunčiame prekes į Lietu
vą kargo . Jūsų dovanos, kaip 
video kameros, magnetofonai, 
radijo 2-jų kasečių aparatai ir 
kitos, Lietuvoje pageidaujamos, 
prekės pasieks Vilnių per 5 
dienas, saugiai ir pilnai 
apdraustos. Priimame prekių ir 
persiuntimo užsakymus ir iš 
kitų JAV miestų. PATRIA, 
2638 W. 71 St., Chicago, m., 
tel. 312-778-2100. Sav. A. F. 
Siutai. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E M A X FIRST, R i m a s 
Stankus , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Chicagos Liet. Fed. Kred. 
uni ja KASA n e v e i k s D. 
Penktadienį kovo 24 d. Visi 
Chicagos KASOS skyriai ne
veiks kovo 31 d. dėl ketvirčio 
procentų apskaičiavimo. KASA 
linki visiems linksmų šv. 
Velykų. 

(sk) 

x Disidentas Balys Gajaus
kas su žmona Irena praėjusį sa
vaitgalį lankėsi Chicagoje ir LB 
krašto valdybos globojami pa
darė pranešimus lietuvių vi
suomenei, atsilankė organiza
cijų susirinkimuose, apžiūrėjo 
lietuvių institucijas ir susi
pažino su Chicagos lietuvių 
gyvenimu. Pirmadienį;palydėti 
Lietuvių fondo vadovybės narių 
Stasio Baro, Marijos Remienės, 
Alės Steponavičienės ir Antano 
Juodvalkio, o taip pat LB kraš
to valdybos vicepirm. Birutės 
Jasaitienės ir panašaus likimo 
draugo Povilo Vaičekausko, pas 
kurį buvo apsistojęs, grįžo į San
ta Monica, CA. L. Fondo su
važiavimo dalyviai suaukojo 
500 dol. ir įrašė Gajauskus į LF 
narius, o tarybos pirm. St. Ba
ras L. Fondo vardu įteikė Trijų 
Prezidentų medalį ir knygą bei 
vadovybės narių asmenišką 
dovaną 500 dolerių. 

x Jaunimo centro kavinė 
Velykų dieną bus uždaryta ir po 
pamaldų niekas negalės gauti 
kavos ir užkandžių. 

x Vai. Martis, Chicago, 111., 
lankėsi „Drauge", pratęsė 
prenumeratą su 20 dol. auka. V. 
Marti skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką la
bai dėkojame 

x Vincas Levickas, Crown-
sville, Md., pratęsė prenumera
tą su visa šimtine. V. Levicką 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už auką labai dėkojame. 

x Pe t ras Pecenkis, Eliza-
beth, N.J., pratęsė prenumera
tą su visa šimtine. P. Pecenkį 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už paramą savai spau
dai labai dėkojame. 

x Ieškau dėdės Aleksand
r o Radvilavičiaus ir jo vaikų. 
Gimęs Leipalingio valsčiuje. 
Turėjo brolius Leonardą, Vaclo
vą ir seseris Antaniną ir Pet
ronę. Ryšiai nutrūko per antrą 
pasaulinį karą. Rašyti šiuo 
adresu: Lithuania, Vilnius 
232022, Engelso 19-1, Roma 
Radvilavičiūtė-B ieliaje vienė. 

(sk) 

x Į III-jį politinį seminarą 
organizuojama transportacija iš 
Chicagos. Registracijos mokes
tis 25 dol. (tik už kelionę). Siųs
ti kuo greičiau E. Sabui, 8024 S. 
Natchez, Burbank, IL, 60459, 
arba kreiptis tel. 599-5780. 
Čekius rašyti; Association of 
Young Lithuanian Ameri-
cans, Chicago Chapter. Pilna 
kelionės kaina 50 dol. asmeniui. 

(sk) 

PSfo. ŽVAIGŽDUfĖ 
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Prie vilties kryžiaus. 

MINTYS GAVĖNIOS 
RIMČIAI 

x Kelionė per Didžiąją Bri
taniją! Šiais metais vėl orga
nizuojama lietuvių grupė į 
Didžiąją Britaniją — 3 kraštai. 
Pereitų metų kelionė praėjo su 
dideliu pasisekimu, todėl karto
jame tą pačią kelionę. Iš Čika
gos išvykstame birželio 13 d., 
grįžtame birželio 27 d. Registra
cija ir informacija pas Vidą 
Jonušienę, Amber Travel Ser
vice, 11745 Southwest 
Highway, Palos Heights, 111., 
60463. Tel. 312-448-7420. 

(sk.) 

Liepos 15 kelionė į Skan
dinaviją ir Europos Lietuvių 
Dienas. Informacijai skambinki
te Birutei Zalatorienei, Travel 
Advisers Inc., 1515 N. H a r -
lem #110, Oak Park, 60302. 
312-524-2244. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS 
namus parduoda greit. Įkaino
jimas — veltui. Skambinti Bell-
Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 

x Darome nuo t r aukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. VVestern Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

Kadaguoja J. ptusu. Medžiagą siipti: 3206 W. 65tfa Ptace, Chicago, IL 60629 

MALDA 

Palaimink, Viešpatie, visus, 
Kurie į gera veda mus. 
Duok jiems tvirtybės, duok jėgų, 
Skriaudų nepatiria tegu. 

Palaimink, Viešpatie, ir tuos, 
Kurie pasimetė keliuos. 
Jų gūdžią naktį Tu nušviesk, 
Meilingą ranką jiems ištiesk. 

Ir tų, kur linki bloga mums, 
Juk Tavo meilė neatstums! 
Visų, visų pasigailėk, 
Visiems atleisk, visus mylėk! 

Viktorija Šmaižienė 

GAVĖNIA 

Gavėnios laikotarpis praside
da Pelenų trečiadieniu ir bai
giasi Velykų sekmadieniu. 
Anksčiau žmonės Lietuvoje dau
giau pasninkaudavo, negu 
dabar. Dabar pasninkauja tik 
Pelenų dieną ir penktadieniais. 
Tuo metu žmonės nevalgo 
mėsiškų valgių. 

Gavėnios laiku žmonės turi 
p r i s imint i Jėzaus Kr is taus 
kančią ir mirtį. Jie turi daugiau 
mels t i s ir eiti išpažinties. 
Paskut inė gavėnios savaitė 
vadinasi Didžioji savaitė. Didįjį 
ketvirtadienį bažnyčiose nusto
ja groti vargonai ir skambinti 
varpai. Didžiojo penktadienio 
apeigos primena Kristaus pri
kalimą prie Kryžiaus ir Jo 
mirtį. 

Velykų sekmadienio rytą 
bažnyčios džiaugsmingai šven
čia Jėzaus pr i s ikė l imą iš 
numirusių. Tuo ir baigiasi 
gavėnia. Po ankstyvų Mišių 
žmonės grįžta į savo namus ir su 
savo šeimomis vaišinasi prie 
Velykų vaišių stalo. 

J u l y t ė Plačai tė , 
Dariaus Girėno lit. 
m-los 8 sk. mokinė. 

JONO PAGALBA 
LIETUVAI 

Jonas Morkus, dešimties me
tų be rn iukas , k iekvieną 
šeštadienį lankė lituanistinę 
mokyklą. Jis labai nenoriai ją 
lankė, nes kiti jo draugai šeš
tadienį turėjo laisvą. 

Buvo penktadienio popietė, 
šalta žiemos diena. Jonas dar 
nebuvo paruošęs lietuviškų 
pamokų, nes tingėjo. Kaip tik tą 
popietę mama paprašė, kad 
Jonas nueitų 'į parduotuvę ir 
parneštų pieno. Įspėjo, kad 
grįždamas namo nesustotų 
pažaisti. Ji norėjo, kad jis grei
tai grįžtų, nes reikėjo dar 
pamokas pa ruoš t i . Mielai 
sutikęs, Jonas išbėgo. Grįžda
mas iš parduotuvės, jis pamatė 
grupę bežaidžiančių savo drau
gų. Nenorėdamas, kad jie jį 
užkalbintų , J o n a s pradėjo 
greitai bėgti nuo jų. Tačiau 
vienas draugas jį pamatė ir 
suriko: „Ei, Jonai, ateik! Mums 
trūksta vieno žaidėjo sniego 
karui". Jonas labai norėjo žais
ti, bet apsimetė, kad negirdi 
draugų kvietimo ir bėgo toliau. 
Tada kitas draugas pradėjo jį er
zinti: „Palikim jį, jis niekam 
tikęs, nes jis yra lietuvis ir 
mokosi net šeštadieniais". Joną 
tas labai skaudino. Jis norėjo 
verkti, bet savo draugams tik 
pasakė: „Ačiū, ne, gal kitą 
kartą". Kai grįžo namo, mama 
pastebėjo jo nuliūdusį veidą. 
Jonas paaiškino, kas atsitiko. 
Tada laiminga mama apkabino 
jį ir pasakė: „Tu ta ip ir padedi 
Lietuvai atgauti savo nepri
klausomybę". 

Elena Tijūnėlytė, VTI kl. 
K. Donelaičio m-la. 

Piešė Vainius Gleveckas 
Dariaus Girėno lit. m-los 8 sk. mok. 

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS 
TAUTOSAKA 

Visi muzikos mėgėjai ir profe
sionalai žino garsųjį Šopeną. Jis 
laisvalaikiais leido smagiai 
laiką įvairiose prancūzų pra
mogose. Ten prarado savo tikė
jimą. Jau sergantį Šopeną 
aplankė jo jaunystės draugas, 
kuris jau buvo tapęs kunigu. 
Draugo žodžių sujaudintas,kom-
pozitorius grįžo prie prarasto 
tikėjimo. Ašarotomis akimis su
kalbėjo „Tikiu į Dievą Tėvą...". 
Bučiuodamas Kryžių pasakė: 
„Tik dabar aš pasiekiau laimės 
ša l t in į !" Tikėjimas duoda 
paguodos sunkiomis dienomis. 
Gyvenime pasitaiko žmogui 
skausmų ir kančių: sielos ir 
kūno. Draugai patars ieškoti 
pramogų. Bet visa tai veltui. 
Tad kur rasti paguodą? Ieškok 
ten, kur ieškojo Napoleonas, 
gyvendamas Šv. Elenos saloje, 
visų apleistas ir nustumtas nuo 
didžiausios žemės garbės sosto. 
Jis rado paguodą religijoje — 
skaitydamas Šv. Raštą. Didysis 
vokiečių poetas Goethe kartą 
teisingai palygino, kad religin
gumas yra ramiais metais su
rinktas kapitalas, kurio procen
tais gyvename smūgių dienas. 
Baisios audros metu Cezaris 
plaukė jūra. Vilnys buvo tokios 
didelės, jog irklininkai pradėjo 
rimtai bijoti. Tada Cezaris 
sušuko: „Ko jūs bijote! Cezaris 
su jumis!" Mielas šių minčių 
skaitytojau! kai gyvenimo 
bangos apsups tave iš visų 
pusių, nenustok drąsos ir sakyk 
pats sau: „Ko bijai? Dievas yra 
su tavimi!" 

(Pagal Tihamer Toth) 

Didžiosios savaitės metu sten
giasi nelikti skolingi vieni 
kitiems, ypač neskolina nieko. 
(Žasliai). 

Didįjį trečiadienį ir ketvir
tadienį lempos nedega, nes 
Jėzus kalėjime uždarytas. 
(Tverečius). 

Vaikai pasidaro lentelę su 
skyle, pro kurią įveria virvę. 
Ant tos lentelės anglimi ar krei
da išpiešia silkės paveikslą, 
velka ją aplink bažnyčią ir pla
ka rykštėmis. Didįjį trečiadienį 
taip daro vieną kartą, ketvirta
dienį — du kartus ir penktadie
nį — tris kartus. Paprotys 
tebėra. (Skaudvilė). 

Didįjį ketvirtadienį reikia 
prieš saulei užtekant nusi
prausti burną, visada bus švari 
nespuoguota. (Salakas). 

Kas Didįjį penktadienį valosi, 
trobas švarina, tai Ponui Jėzui 
akis užkrečia. (Liškiava). 

Kas pirmesnis Didįjį šeštadie
ni pavalgo, iš pirties pareina ir 
ugnies atneša, tai tam geriau 
seksis darbai per visus metus. 
(Tverečius). 

GALVOSŪKIO NR. 101 
ATSAKYMAI 

1. Abraham Lincoln — pašto 
viršininkas. 

2. William Taft - teisės refe
rentas. 

3. Milland Filmore — vilnų 
karšėjas (šukuotojas). 

4.Ulysses Grant — nekilno
jamo turto agentas. 

5. Grover Cleveland — aklųjų 
mokytojas. 

6. Theodore Roosevelt — poli
cijos komisaras. 

7. Woodrow Wilson — kolegi
jos profesorius. 

8. Andrew Johnson — 
siuvėjas. 

9. Warren Harding — knygų 
leidėjas. 

10. George Washington — in
spektorius (matininkas). 

11. Herbert Hoover — kalna
kasybos inžinierius. 

12. James Garfield — kanalų 
laivų tarnautojas. 

GALVOSŪKIO NR. 102 
ATSAKYMAS 

Galima tik vieną kartą suma
žinti. Jei antrą kartą norėsime 
mažinti, jau turėsime ne iš 7 su 
puse, bet iš 5 atimti 2 ir pusę. 

GALVOSŪKIO NR, 103 
ATSAKYMAS 

Gali skristi pirmyn ir atgal 
Kolibras (hummingbird). 

GALVOSŪKIO NR. 104 
ATSAKYMAS 

Žemyn: Nerimantas ir 
vaiduoklis. 

Skersai: derina, gaidos, 
tankas, Attlee. 

GALVOSŪKIO NR. 105 
ATSAKYMAS 

Veidų pusės turi derintis turi 
taip: AD, BC, EH, FG. 

GALVOSŪKIS N R 121 

Kuo yra žymus italų kompozi
torius Verdi: operomis, maršais, 
styginių instrumentų kvarte
tais. Išrinkite tikrą pavadinimą. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 122 

Ar meteorologija yra astrono
mijos mokslo šaka? Parašykite: 
tiesa, ar netiesa. Paaiškinkite 
tų žodžių reikšmes. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 123 

0x0-0-3 
0*0-03 
n + o ; 0=3 

(Žiūrėkite skaitlines) 
Į skliaustelius įrašykite ati

tinkamas skaitlines, kad, atli
kus nurodytus veiksmus, 
rezultate būtų 3. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 124 

(Žiūrėkite piešinėlį) 
Sujunkite taškus, sužinosite 

kas yra nupiešta. 
(5 taškai) 

GALVSŪKIS NR. 125 

Kur buvo Getsemano sodas, 
kuriame Jėzus buvo areštuotas? 

(5 taškai) 




