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Pavojingi įstatymai 
respublikoms 

Bus galima uždrausti sąjūdžių veiklą 
Maskva . — AP žinių agentū

ra praneša, jog pirmadienį Pa
baltijo ir kitų kai kurių respub
likų deputatai pasipriešino įsta
tymo projektui, kuriuo norima 
suteikti Kremliui galią pašalin
ti respublikų vyriausybes dekla
ruojant „pavojingą padėtį". 

Šių respublikų deputa ta i 
sako, jog pasiūlymas yra itin 
pavojingas, kadang i k i t as 
įstatymas, norint sustiprinti 
prezidento galią, leistų vadui 
skelbti „apsiausties stovį" be 
parlamento žinios. Daugelis 
deputatų bijo, kad tai bus „nau
jas totalinės galios pakartoji
mas", kaip sako deputatas Juri
jus Afanasejevas. Kritiškos 
padėties įstatymas yra tarp 
daugelio kitų įstatymų, kurie 
turėtų būti priimti šioje sesijo
je. Deputatai sako, kad jie 
neturi jokios teisines garantijos, 
tik Gorbačiovo žodį. kad taikin
gi persitvarkymai respublikose 
nebus sutriuškinti, ypač tai 
svarbu respublikų sąjūdžiams, 
kurie siekia tautinio savaran
kiškumo. Gorbačiovui taip pat 
būtų leista paskelbti ir karo 
stovį. 

Diktator iškos teisės 
Pagal šio įstatymo projektą, 

Prezidiumas, kurio prezidentu 
yra Gorbačiovas, galės atleisti 
respublikos parlamentą ir mies
tų tarybas, panaikinti respubli
kų vyriausybių nutarimus ir 
įvesti kariuomenę neramumų 
atveju. Vakar dienos sesijoje šis 
įstatymas turėjo būti svarsto
mas, kartu su kitomis Gorbačio
vo prašomomis jam suteikti 
teisėmis, kaip praneša ..Tasso" 
žinių agentūra. Interfaksas. 
Maskvos radijo žinių tarnyba, 
taip pat skelbia, jog yra pasiū
lytas projektas, kad prezidento 
rinkimai būtų teisioginiai. kad 
žmonės galėtų balsuoti už pre

zidentą. 
Anksčiau buvo Gorbačiovo pa

dėjėjų sakoma, kad pirmieji pre
zidento r inkimai pagal naują 
įstatymą turėtų įvykti Liaudies 
Deputatų Kongrese, kur is j a u 
turėjo įvykti. Anksčiau t a sesi
j a buvo a t idė ta n e r i b o t a m 
laikui. O deputa tams pateik
t a s i s „ k r i t i š k o s p a d ė t i e s " 
įstatymas esąs per daug platus , 
kurį bus galima įvairiai inter
pretuoti. Estijos deputa tė Mar-
ju Lauristin pasiūlė, kad nebūtų 
deklaracija skelbiama be rimtos 
priežasties, įvesti griežtas t a m 
atvejui taisykles arba ka ip ten 
v a d i n a m a d a b a r „ s u d a r y t i 
mechanizmą". 

A n t a n a i č i o p a s i ū l y m a s 
Lietuvos deputatas Vaidotas 

Antanai t i s pareiškė sesijoje, 
kad tokių teisių sute ik imas 
prezidentui priešinasi prieš pa
ties Kremliaus pažadą sute ikt i 
respublikoms didesnę autono
miją, ir jis pareikalavo, kad įsta
tymo projektas būtų pakeis tas 
ta prasme, kad respublikų vy
riausybės sutiktų su karo meto 
padėties įvedimu. 

Pabaltijo respublikos ypač 
vengia neramumų, bet tokį 
įstatymą tada bū tų gal ima pri
taikinti uždrausti tautinių sąjū
džių veiklai, vedančiai į nepri
klausomybę. Jų pri imti konsti
tuciniai papildymai dabar lei
džia sulaikyti jų teritorijoje to
kius įstatymus, kurie nenaudin
gi toms respublikoms. Lietuva 
ir Latvija yra jau leidusios veik
ti ir daugiapart inei s is temai. 

Gorbačiovas jau ir be įstatymo 
pasiuntė kariuomenės dal inius 
į Azerbaidžaną ir apsupo Baku 
miestą, nežiūrint kad Azerbai
džano vyriausybė tam priešino
si. Tada ten žuvo daugiau kaip 
200 žmonių, kai kareiviai šaudė 
ir į žmones. 

Išrinktieji į Lietuvos parlamentą 
Vilnius, 1990 vasario 27. 

(LIC) - Kaip žinia, praėjusį šeš
tadienį įvykusiuose rinkimuose 
į Lietuvos Aukščiausiąją 
Tarybą buvo išrinkti 90 iš 141 
deputa to . 45 r ink iminėse 
apygardose nei vienas kan
didatas nesurinko 5 0 ^ balsų, 
tad tose apygardose bus pakar
toti rinkimai kovo 10 d. Šešiose 
apygardose susirinko mažiau 
kaip 50 nuošimčių rinkėju. Jose 
vyks rinkimai su naujais kan
didatais balandžio 7 d. 

Iš 90 naujų deputatų. 72 buvo 
Sąjūdžio remiami. Lietuvių In
formacijos centras gavo Sąjūdžio 
paruoštą naujų deputatų dalinį 
sąrašą. J a m e su rašy t i 86 
deputatai. Trūksta keturių. Že
miau pateikiame deputatu są
rašą. 

Sąjūdžio remiami depu ta t a i 
Aloyzas Sakalas . Vytenis 

Andriukaitis. Nijolė Oželytė, 
Gediminas Vagnorius, Bronius 
Kuzmickas. Liudvikas Sabutis, 
Kazimieras Antanavičius. Ema
nuelis Zingeris, Jonas Tamulis, 
Aleksandras Abišalas, Birute 
Nedzinskiene. Algirdas Patac
kas, Aleksandras Ambrazevi
čius. Vladimiras Jarmolenko. 
Valdemaras Katkus. Aurimas 
Taurantas. Česlovas-Vytautas 
Stankevičius, Vytautas Paliū-

Atstatytas paminklas 
„Žuvusiems už Lietuvos laisvę 

Vasario šešioliktoji Kaune 

nas, Liudvikas Simutis, Gedi
minas Šerkšnys. 

Vidmantas Pivilionis, Rolan
das Paulauskas , Algirdas Sau
dargas. Povilas Varanauskas , 
Algimantas Norvilas, Juozas 
Karvelis, Vytautas Plečkaitis, 
Stasys Malkevičius, Romualda 
Hofertienė, Kęstutis Lapinskas, 
Virgilijus Kačinskas, Romual
das Ozolas, Algimantas Sėjū-
nas, Jul ius Beinortas, Jonas 
Liaučius, Vytautas Landsber
gis, Egidijus Ja raš iūnas , Ri
mantas Astrauskas, Virgilijus 
Čepaitis. Albertas Šimėnas . 

Rimvydas Vala tka , Jonas Ši
mėnas, Egidijus Bičkauskas, 
Albinas Januška . Mečys Lau
rinkus, Vilius Baldišis. Zenonas 
Juknevičius. Zigmas Vaišvila, 
Kazimieras Motieka. Povilas 
Aksomaitis, Rasa Rastauskienė, 
Vidmantas Žiemelis, Kazimie
ras Uoka. Egidijus Klumbys, 
Česlovas Kudaba, Jurgis Jurge
lis, Kęstutis Grinius. Kazimie
ras Saja, Nikolajus Medvedevas, 
Laima Andrikienė. 

Eduardas Vilkas, Gintautas 
Iešmantas, Romas Gudait is , 
Algirdas Endriukait is , Audrius 
Butkevičius. Leonas Milčius, Jo
nas Prapiestis, Audrius Rudys, 
Jonas Mačys, Juozas Dringelis. 

Kiti d e p u t a t a i 
Bronius Genzeli*, I m d n u j M 

K a u n a s . — Pokario metais 
buvo nugr iautas ir sunaikintas 
„Žuvusiems už Lietuvos laisvę" 
paminklas. Net karstas su neži
nomo kareivio palaikais buvo 
išvežtas, dingęs. Tik praėjusiais 
metais l ietuviai ėmėsi iš naujo 
tą brangų tau ta i paminklą at
statyti . 

Šio p a m i n k l o a t s ta tymui 
vadovavo Kauno menininkų 
namų direktorius Algimantas 
Norvilas. Jis sakė, kad akmenys 
vėl buvo surinkti iš tų pačių 
vietų, k u r vyko kovos už 
Lie tuvos nepr ik lausomybę. 
Tuos akmenis ir dabar vežė ir 
seni i r j a u n i l ie tuviai i š 
Radviliškio, Kėdainių ir kitų 
vietų. Piramidės viduje yra 
įmūryta kapsulė, kurioje su
rašyta šio paminklo atstatymo 
istorija ir žmonės, kurie jį 
atstatė. Paminklas ats tatytas 
toks pat , kaip ir buvo prieš 69 
metus. 

Ma i ron io žodis 
Pirmą ka r t ą šis paminklas 

buvo Karo muziejaus sodelyje 
at idengtas 1921 m. Tada jį 
šventino ir žodį tarė poetas pre
latas Jonas Mačiulis-Maironis. 
Muziejaus archyve išliko jo 
kalba, nuostabiai t inkanti ir 
šiandien. 

„...Toj vietoj, kur tik 7 metai 
atgal taip skaudžiai jautėsi sve
tima rusų caro sauvalė, kur 
mes, lietuviai, jautėmės vos 

Stakvilevičius, Justas-Vincas 
Paleckis, Kęstutis Glaveckas, 
Vladimiras Beriozovas, Myko
las Arlauskas, Miglutė Gerdai-
tytė. Jonas Janišius, Leonas A p 
sega. Česlovas Juršėnas. Leonas 
Jankelevičius, Stanislavas Peš-
ko, Ričardas Maceikianecas, Be 
nediktaa Rupeika, Algirdas 
Brazauską? Lioginss fteo^tys 

pakenčiamais įnamiais, privers
ti slėpti savo nedrąsias svajones 
tolimoje ateity apie Tėvynes 
laisvę, toj vietoj šiandieną 
jaunas mūsų Tėvynės preziden
tas atidengia akmens monu
mentą, ant kūno iškalta: žuvu
siems už Tėvynę. Kas prieš 7 
metus buvo persekiojamas — 
dabar viešai pagerbiama. 

Žuvusiems už Tėvunę!.. 
Žuvusiems už Tėvynę, ne tik 

kruvinoj kovoj •oro laukuose, 
bet irgi žuvusiems anuomet toli
muose Sibiro laukuose ir svei
katą prieš laika ^eikvojusiems: 
naktimis ankštu se kambariuo
se su plunksr rankose... už 
Tėvynę! Žuvusi e-ns už Tėvyne, 
tai yra tiems, kurie ant savo 
pečių išnešė sk». -tančią motiną 
Tėvynę iš mir: no pavojaus, o 
patys žuvo, be" ne tiems, ku
riuos šiandiena 1 •vvynė ant savo 
pečių išnešė. < *urie iš jos no
rėtų paskutini syvus išsiurb
t i , ją išnaudot jos Vytį par
duoti... ir pinu kaip plunks
nomis apaugt: 

Kard i r .o žodis 
Kaune pan..- <las vėl toks 

pats. kaip bu tada sukūręs 
dailininkas •'• : >zas Zikaras. 
Piramidės f' " .oje sukrauti 
akemnys iš I. • u vos laukų, o 
viršuj kryžių- ir saulutė, o 
žemiau — sk\Ta3 ir kalavijas. 
Apačioje klūpanti lietuvaitė 
deda gėles ar ' <apo. Užrašas: 
„Žuvusiems už I ietuvos laisvę, 
1921". 

Vasario 16 paminklas ati
dengtas antra kartą... Kardino
las Vincentai > dkevičius j} pa
šventino ir kaibeJK „Kodėl sa 
vo Nepriklaus •" ybės paminklą 
pastatėme i? akmenų? Todėl, 
kad akmuo turi svorį. Todėl, 
kad vėjas akr.ens nepakels, 
nenuneš jo i kit* v4etą. Tietgi 

vandens srovei jis nepasiduos... 
Todėl jis taip tinka simbolizuoti 
mūsų tautą, jos jėgą ir likimą. 
Tačiau šis paminklas ne tik iš 
akmenų. Jis iš mūsų geranoriš
kumo, iš meilės savo tautai. Nes 
tik meilė sugeba sujungti, o nea
pykanta išskirti ir išdraskyti. 
Saugokimės neapykantos. Sau
gokimės žodžių, kurie kaip 
akmuo gali ir paminklu tapti, ir 
žmogų sužeisti..." 

Paminklą ten atidengė sava
noris Lietuvos karo invalidų 
sąjungos pirm. Simonas Stane
vičius. Kalbėjo savanoris Kazi
mieras Skebėra, rezistencijos 
kovu dalyvis tremtinys Antanas 
Lukša, buvęs nepriklausomos 
Lietuvos užsienio reikalų minis-
teris Juozas Urbšys, Sąjūdžio 
pirm. Vytautas Landsbergis ir 
kai kurie atvykę iš užsienio lie
tuviai. Visų mintyse buvo tai . 
kad laisvės dar nėra. Iškilmės 
baigtos, kai prieš vidurnaktį 
Karo muziejaus sodelyje su
skambėjo Laisvės varpas. 

Pasinaudota Ramunės La 
zauskaitės reportažu „Tiesoje" 
vasario 18 d. 

Kongresmenas John Miller, is Wa 
shingtono vaistuos, dažnai pasisakąs 
už Pabaltijo nepriklausomybę, būda 
mas JAV Kongreso delegacijos nariu, 
lankėsi Lietuvoje Jis pasmerkė so
vietus už tai. kad neleido atvykti \ 
Lwt»*« prie* rinktam 

Akademijos židinys 
Vilnius. (SIAi - Vasario 17 d. 

Vilniaus universiteto rūmuose 
įvyko Lietuvos katalikų moksli
ninkų konferencija, kurią mal
da pradėjo Vilniaus arkivysk. 
Julijonas Steponavičius. 

Konferencija pasveikino Vil
niaus universiteto rektorius Jo
nas Kubilius. Buvo padaryta 
Lietuvių kataliku mokslo akade
mijos apžvalga, kuri buvo jsteig-
ta 1922 m. Akademijoje buvo 
suburti katalikai mokslininkai, 
kurie plėtė katalikiškos minties 
darbus ir kvie tė l a iky t i s 
katalikiškos morales principų. 
Po karo Lietuvių katal ikų 
mokslo akademija tęsė savo 
veiklą užsienyje su savo centru 
Romoje. Akademijos židinių yra 
šiuo metu keliose pasauli" 
šalyse Tad šią dieną buvo 
atnaujintas Lietuvių kataliku 
mokslo židinys ir Lietuvoje. Nu
matoma 1991 m. sukviesti Lie
tuvių katalikų mokslo akade 
mijos suvažiavimą Lietuvoje 

100,000 demonstrantų 
M a s k v a Praėjus} sekmadieni 

daugelyje Sovietu Sąjungos 
miestu įvyko demonstracijos, 
kuriose dalyvavo šimtais rūks 
tančiu žmonių. 

Vien tik Maskvoje daugiau 
kaip 100,000 žmonių, susirinkę 
miesto centre, reikalavo vyriau 
sybę pradėti pasitarimus su ne
priklausomomis organizacijo
mis ir pasisakė už progresyvius 
kandidatus į vietines tarybas. 
Šiek tiek mažesnes demonstra 
cijos vyko Leningrade. Ukrainos 
sostinėje Kijeve, Vladivostoke ir 
visoje eilėje kitų miestų. Daug 
kur buvo nešami plakatai: ,,Ša 
lin marksizmas ir leninizmas, 
mes norime gyventi kaip žmo 
nes" įdomu, kad kalbėtojai 
pasisakė prieš Gorbačiovą, 
sakydami, kad jis dabar pradėjo 
sulaikyti demokratijos plėtimą 
Komunistų partijos nariai te
besinaudoja tomis pačiomis 
privilegijomis, o garsiojo šeštojo 
straipsnio panaikinimą dar turi 
patvirtinti partiios Koneresas 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvoje, pagal priimtą 
įstatymą, rinkimų dieną yra 
draudžiama bet kokia agitacija, 
tačiau komunistų leidžiamoje 
,,Tiesoje" tai buvo sulaužyta, 
nes buvo raginama balsuoti už 
partijos kandidatus jų atspaus
dintame atsišaukime. 

— Algirdas B r a z a u s k a s , 
Lietuvos Komunistų partijos 
Prezidiumo pirmininkas^ šiuo 
metu yra Maskvoje. 

— Čekoslovakijos preziden
tas Vaclovas Havelis vizituoja 
Maskvą ir norėjo apsilankyti 
Lietuvoje, tačiau Kremlius jam 
nedavė leidimo. Tad Sąjūdžio 
pirm. Vytautas Landsbergis ir 
Sąjūdžio sekr. Virgilijus Če
paitis išvyko į Maskvą, kad 
galėtų su juo susitikti. 

— Maskvoje buvo pasirašy
tas prez. M. Gorbačiovo ir Čeko
slovakijos prez. V. Havelio do
kumentas, kad 73.500 sovietų 
kareivių atšaukiami iš Čekoslo
vakijos. Praėjusį pirmadienį 
rusų tankai ir daliniai pradėjo 
pasitraukimą. 

— Sovietų Teisingumo mi-
nisteris V. Jakovlevas įtikinėjo 
Aukščiausiosios tarybos narius, 
jog būtinai reikalingi nauji įsta
tymai, kad prezidentui Gorba
čiovui būti suteiktos plačios 
teisės valdyti kraštą. 

— Prahoje pranešama, jog iš
važiuojantys Sovietų kareiviai 
su savim išsiveža langu užuolai 
das, indus, skalbimo mašinas, 
langus, elektros mygtukus, net 
tualeto jrengimus su dangčiais 
ir kitus baldus. Čekoslovakai 
sakosi neturį teisės sulaikyti 
nuo grobimo. 

— Nikaragvos prezidentas 
Daniel Ortega, sekmadienio 
rinkimuose pralaimėjęs, atvyko 
pirmadienį pas išrinktąją naują
ją prezidentę Violetą Barrios de 
Chamorro sostinėje ir pareiškė, 
kad pilnai bendradarbiaus per
duodant vyriausybę. Bet iš Ma-
nagvos pranešama, kad sandi-
nistų karuomenė yra labai ne
patenkinta jos laimėjimu. 

— Vėliausios žinios prane
ša, kad Sovietų Sąjungos Aukš
čiausioji Taryba suteikė vakar 
tas teises, kurių prašė prez. Gor
bačiovas. Šį nutarimą dar turės 
patvirtinti Liaudies deputatų 
Kongresas. 

— Illinois guberna tor ius 
James Thompson yra preziden
to paskirtas vadovauti Preziden 
to trijų žmonių komisijai, kuri 
peržiūrės CIA agentūros veiklą 
ir jteiks prezidentui savo reko
mendacijas jos pertvarkymui, 
jei tai bus reikalinga. Antrasis 
narys yra Chicagos universite
to teises prot. Michael McCon-
nell, o trečiasis — Washingtono 
strategistas Amos Jordan, Jr. 

— Sovietų Sąjunga pasakė. 
jog ji respektuoja Nikaragvos 
žmonių valią ir pažadėjo ekono
minę paramą, jei to norės naujo
ji Nikaragvos vyriausybė. 

KALENDORIUS 

Vasario 28 d.: Pelenų d i ena 
Rufinas. Osvaldas. Alma. Anto
nija. Romantas, Šile, Vilgardas. 
Žygimantas. 

Kovo 1 d.: Šv. Dovydas. Va-
lijos globėjas. Albinas, Rusne. 
Antanina, Tulgaudas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:29, leidžiasi 5:38. 
Temperatūra dieną 34 1., nak 

tį 19 1. 
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SUSIMĄSTYKIME 
Brangios Sesės, 

Įvykiams Lietuvoje domi
nuojant visoje lietuviškoje — o 
gi vietą randant ir tarptautinėje 
plotmėje, — vos lengvai bepa-
l ies tos praskr ie ja dienos, 
šventes, progos. O gyvenimas, 
su kasdieniais reikalavimais, 
rieda nešdamas ir toliau tiesio
ginius uždavinius, galimybes ir 
įpareigojimus. 

Viena iš paskutiniųjų išskir
tinų dienų mūsų skautiškoje 
plotmėje buvo Vasario 22 — 
Susimąstymo diena, pradėta 
švęsti 1926 metais, sutapdinant 
ją su lordo Baden Povvell ir lady 
Baden Povvell gimimo diena. 
Vienur ją atžymėjome specialia 
sueiga, kitur — telefoniniu po
kalbiu ar laiškučiu, daugelis 
mintimis aplankėme artimas ir 
tolimas seses. Pasidalintos min
tys ir jausmai skatina sustot dar 
valandėlei prie jų, kad užsi
tikrinus tų nuotaikų tąsą atei 
nančiai dienai. 

Tradiciniai — Susimąstymo 
diena skiriama paryškinimui 
seseriško ryšio, jungiančio visas 
skautes, viso pasaulio Seseriją. 
Šiais metais ji mums ypač džiu
gi tuo, kad jau esame pajutusios 
konkretų ryšį su sesėmis Lietu
voje, žinome jas dirbant, ku
riantis ir gyvenant viltimi tap
ti legalia ir teisėta Skautiš
kosios Seserijos nare laisvajame 
pasaulyje. Artėjanti galimybe 
žada atverti naujas, lig šiol ir 
mums uždarytas duris. Kar tu 
su tuo artėja ir naujos įparei
gojimų, kaip ir įsipareigojimų 
užduotys Pradžia jų — žvilgsnis 
į save! 

Lengviausia turbūt būtų para
frazuoti gerai žinomą J F. Ken-
nedy mintį: ..neklausk ką gali 
gauti, žiūrėk, ką duoti gali savo 
kraštui". Ir, kad į tai atsakius, 
pirmiausiai turime žinoti savo 
pajėgumą, poreikių stiprumą ir 

pirmųjų sąvoką bei eigą. O tada, 
kad būti efektingomis, ar ne
reikėtų ir pasižiūrėti, ko dau
giausiai mūsų kraštui reikia, 
kad visos pastangos ir jėgos 
plauktų efektingai gilindamo? 
vagą, neišsiliedamos bekrantėj 
pievoje ar klony. Tad kas AŠ 
esu? Kuo tikiu? Kas yra mano 
kelrodis, koks siekis? Kas sieja 
mane su lietuviškąja Skautiška 
Šeima? Koks mano įsiparei
gojimų lygis? Ką iš tikro reiškia 
man DIEVUI, TĖVYNEI, AR
TIMUI? 

Temos diskusijoms, pašneke
siams. Bet, gal svarbiausia, 
mūsų pačių susimąstymui min
tys. Susikaupti, paieškoti savyje 
tų lakių jaunatviškų polėkių (tu 
pažadų, kurie ir laužo liepsnose 
rašyti buvo...) ir atsisukus į kitą 
sese atrasti tą patį joje! Sustoti 
prie pačių pagrindų, nubraukti 
dulkes nuo dešimties skautės 
įstatų ir šūkio, pasižiūrėti kada 
paskutinį kar tą mazgelis buvo 
atrištas geruoju darbelu. Pabūt 
prieš sielos veidrodį pačiai su 
savimi turėtume mokėti nuo 
mažiausios iki amžiaus sidabru 
ženklintos sesės... 

Tad tęskim Susimąstymo Die
noj pradėtą ryšių ir draugystės 
pynę. Gal laikas ir sąlygos leis 
paieškoti mums vienai kitos. 
Gal susitiksim sese kito krašto 
vėliavos fone. Gal tik mintimis 
tesijungsime į pasaulio sesių 
skaučių pinamą vainiką, kad -
besistengdamos šiandien būti 
geresnėmis negu buvome vakar, 
— užtikrinti galėtume gražesnio 
rytojaus kūrimą dabar. Kai lais
vėjančioje Lietuvoje šalia tri
spalvės išdidžiai plevėsuoja 
skautiškoji vėliava — respektas. 
pagarba ir meilė težydi žalia 
rūtele Tau ir man. 

Budėkime! 
sesė Stefa 

Vyriausioji Sesė 
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BROLIŲ BALSAI 
RADIJO BANGOMIS 

KAZIUKO MUGĖ 
CHICAGOJE 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:0C. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00: šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotu straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinj neatsako. Skelbi 
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Radijo bangomis iš Vilniaus, 
sekmadienį, vasario 25 d., 7 vai. 
vak . buvo t r ans l iuo jamas 
pašnekesys su Lietuvos Skautų 
sąjungos Tarybos pirmininku s. 
Feliksu Šakaliu ir jo pavaduo
toju s. Ričardu Malkevičium. 

Pokalbį vedusiam užklausus, 
kodėl spaudoje mažai žinių apie 
skautišką veiklą Lietuvoje, 
skautininkai paaiškino, kad 
daug energijos skiriama or-
ganizavimuisi ir mažai turima 
laiko propagandai . Skautų 
veikla plečiasi. Skautų vienetai 
jau įsisteigė beveik visuose 
didesniuose miestuose ir mies
teliuose. Gražiai veikia drau
govės Vilniuje. Kaune. Klaipė
doje. Marijampolėje, Varėnoje. 
Alytuje ir kt. Veikliausiai skau
tai reiškiasi pietinėje Lietuvoje. 
J auč i ama vadovų stoka ir 
rūpinamasi jų paruošimu. Sią 
vasarą numatoma vadovų pa-

. ruošiamoji stovykla. Taip pat 
ruošiamos dvi didesnės stovyk
los po liepos mėn. Vilniuje vyk
siančios Dainų šventės. Tiki
masi, kad stovykloje galės daly
vauti ir į Dainų šventę atvyks-
tantieji laisvojo pasaulio lie
tuviai skautai ir skautės. Jau 
užsiregistravo stovykloje daly
vauti 20 brolių ir sesių iš Aust
ralijos. 

Juru skautai jau susiorganiza

vę veikia Kla.pėdoje, Kaune ir 
Vilniuje. Vakarą numatoma 
Nidoje suruc-u jūrų skautų 
stovyklą. Katrie jūrų skautai 
mokosi statyti iaivukus. 

Klaipėdoje Į-įkūrusi „Skautų 
Aido" redakcija. Spaudai jau pa
ruoštas pirmais „Skautų Aido" 
numeris ir laukiama jo pasi
rodymo kovo n^en. Žurnalas bus 
mėnesinis. 

Skautų bendradarbiavimas su 
kitomis orgarizacijomis labai 
geras. Užmegzti ryšiai su Tarp
tautiniu skautu biuru iš kurio 
gaunama informacija ir kai kuri 
pagalba, tačiau, neturint nepri
klausomybės, Lietuvos skautai 
dar negali tapti to biuro nariais. 

Vasario 16 toji L i e t u v o s 
skautų buvo paminėta suei
gomis. Kaune skautai Vasario 
16-tos proga dalyvavo atstatyto 
Žuvusiems ų į Laisvę paminklo 
pašvent in imo i š k i l m ė s e . 
Pažymėtina, kad š i am pa
minklui s k a u t a i s u r i n k o 
akmenis iš v ;sų Lietuvos vietų, 
kuriuose vyko kovos už Lie
tuvos Nepriklausomybę. 

Džiugu buvo išgirsti broliu 
balsus iš Tėvynės. Pažymėtina, 
kad Chicagoje šis pašnekesys 
buvo gerai girdimas: jo čia klau
sėsi nemažas būrys tautiečių. 

IR 

Nijole Sadūnaite nustebusi įvertina, kad „Kernavės" tunto skautes daugiau 
negu prie* dešimtmeti jos vardu buvo pavadinusios savo vasaros stovyklą. 
Stovyklos gaire laiko skautes Rima ir Elenutė Žukauskaitės. Is k. - „Kerna
vės"' tunto paukštyčių vadovė ir anos a tmint inos stovyklos viršininke s 
Marytė Ut7. viešnia Nijole Sadunaite ir dabar t inė . .Kernavės" tun t in inke 
• •! Irena Meiliene. 

Nuotr J . T a m u l a i č i o 

ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS 

Vėliausiu laiku „Skautybės 
kelią" pasiekė šios žinios apie 
skautiškąją veiklą Lietuvoje. 

* Vilniuje yra gautas būklas 
skautijai ir dabar skubama kuo 
geriau ir greičiau ii įrengti. 

* Ryšius su Prancūzijos 
skautais tikimasi užmegzti per 
paryžietį Ričardą Bački, 
viešėjusį Lietuvoje su prancūzų 
televizijos grupe. 

* L.SB Vadovų konferen
cijoje, vykusioje vasario 17-18 
dienomis, dalyvavo art i 50 
vadovų. Buvo aptarti įvairūs 
aktualūs skautiškos veiklos 
klausimai. Tartasi ir apie 1993 
metų jubiliejinę stovyklą, bei to 
jubiliejaus atžymėjimą. Daly
viai sveikina visus brolius ir 
seses užjūryje! 

* „Skautų aidas", surenka 
mas Seserijos pasiųstuoju 
kompiuteriu, bus leidžiamas 
Klaipėdoje. Redaktorius — Vy
tautas Kudarauskas. Pasisekus 
išspręsti popieriaus klausimo 
problemą, pirmasis numeris 
išeis kovo mėnesį. Redaktorius 
ir visas štabas viltingai žvelgia 
į a te i t į ir t ikis i užjūrio 
sesių-brolių artimo bendradar 
biavimo. . .Skautų nido' 
adresas: Herkaus — Manto 

317, Klaipėda. 235800. Fax 
#933-92 

* Pagrindinės dvi stovyklos 
šią vasara Lietuvoje vyks liepos 
men.. tuoj po Dainų šventės. Ne
trukus gausime datas ir vietas. 
Yra galimybė ekskursijoms. 
Broliai ir sesės iš Laisvojo 
pasaulio laukiami. 

* Lietuvoje pas igendama 
tiesiogines mūsų korespon
dencijos - negauti laiškai, ar 
stoka laiko1 O tai pagrindinis 
pageidavimas sesėms-broliams 
užjūryje. Pirmuoju atveju — 
pakartotinai Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų sve ik in imai , 
lydimi nenusakomos Vasario 
16-tosios. kaip ir Susimąstymo 
dienos linkėjimų. 

Chicagos skautų ir skaučių 
tradicine Kaziuko mugė įvyks šį 
sekmadienį, kovo 4 d., Jaunimo 
centre. 10 vai. ryto visi daly
vaujame šv. Mišiose Jėzuitų 
koplyčioje. 11 vai. ryto — 
iškilmingas mugės atidarymas, 
kuriam šiais metais vadovauja 
„Lituanicos" skautų tuntas. 
Mugę atidaryti pakviestas Lie
tuvos genera l in i s konsulas 
Chicagoje Vaclovas Kleiza. 
Mugės atidaryme dalyvaus LSS 
T a r y b o s v icep i rm. vs Ir. 
Kerelienė, LS Seserijos Vyriau
sia skautininke vs tn Stefa Ged
gaudienė, LS Brolijos Vyriau
sias skaut ininkas vs G. De
veikis ir ASS vadijos pirmi
ninkė vs fil. D. Eidukienė. Muge 
vyks nuo 1-3 vai. p.p. Mugės 
komendan ta s — vs Juozas 
Šalčiūnas. 

Visi broliai ir sesės prašomi 
punktualiai atvykti ir parei
gingai atlikti jiems patikėtus 
darbus šeštadienį — mugę įruo-
šiant ir sekmadienį — mugėje 
dirbant (nepalikti visus darbus 
dirbti tik vadovams.-ėms). Tė
veliai prašomi padėti skau
tams.-ėms atlikti jų įsipareigo
jimus (per anksti ir vadovams 
nepranešus jaunimo nevežt! 
namo) Tai metinė skautų,-čiu 
šventė — leiskime jaunimui 
pasidžiaugti pilnutiniu daly
vavimu ir pareigos atlikimu. Tė
veliai ir svečiai tuo tarpu turės 
daug laiko ir malonumo susi
tikti ir pabendrauti su draugais 
ir pažįstamais. 

Sekmadienį visi susitikime 
Jaunimo centre ir maloniai 
p r a l e i s k i m e la iką 31-je 
Chicagos skautų, čių Kaziuko 
mugėje. 

KAZIUKO MUGĖ 
DETROITE 

VYRIAUSIA 
SKAUTININKE 

WASHINGTONE 

LS Seserijos Vyriausia skau
t in inke Stefa Gedgaudienė 
neseniai lankėsi VVashingtone, 
DC. LS Seserijai atstovavo Va-

OR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

M , (1-312) 7*7-7575 
5780 Archar Ava. 

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

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
|Pnklauso Holy Cross >' Christ ligoninėms 

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

įPirm . antr . ketv penkt nuo 12 iki 6 v v 

sario 16 priėmime Lietuvos 
Pasiuntinybėje. Kitą dieną susi
tiko su VVashingtono Skautijos 
vadovais ir aplankė sunegala
vusį kun. Tomą Žiūraitį. O.P., 
Seserijos dvasios vadovą. 

Tėv. Tomas Žiūraitis jau grį
žo iš ligoninės į namus, kur juo 
nuoširdžiai rūpinasi jo sesutė, 
atvykusi viešnagėn iš Lietuvos. 

Kab ta t (1-312) 471-3300; 
Ras. (708) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LiGOS 

7722 S. Kadsla Ava., 
Chicago, III. 60652 

Pirm . antr . ketv ir Denkt 
pagal susitarimą 

Kab. (1-312) 735-4477; 
« • * . (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardtac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Buildlng 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS 
S. PRASAD TUMMALA, 

SURENDER KUMAR, M.D 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

, M.D 
M.D. 

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

3900 W. 95 St. 
Tat. (708) 422-0101 

Valandos pagal s '- ' imą 

i DR. ALGIRDAS K LIŪNAS 
Soeoaiyoe vidaus n !|0 ngos 
NecrvrurgmiS išsipteiua.ų venų 

ir nemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1 312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt antr ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuos ir Į namus 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago. III. 
Tai. (1-312)925-2670 

1185 Dundae Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd.. Hlckory Hliis H 
i mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . (708) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

Detroito skautų ir skaučių 
tradicinė Kaziuko mugė kovo 4 
d., s ekmad ien į , rengiama 
Kultūros centre, Southfielde. 
Atidarymas po 10:30 vai. šv. Mi
šių Dievo Apvaizdos bažnyčioje. 
Visi nuoši rdžia i kviečiami 
Muge atidarys Nijolė Sadū-
naitė. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 M 59th St . Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave H.ckory H.lls IL 
Tai. (708) 598-8101 
Va1 Daga1 susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Clcaro 

Kasdien i ik: 8 va! vak 
išskyrus trec šešt 12 ki 4 val popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pnta'ko akinius 
2618 W 71 st St. 

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

Palo* Vision Cantar. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. iii Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

G V D V VAS BE! CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd. Chicago. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 veikia 2 - vai | 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Tumasonlo kablnatą parama 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Chirurgių 
2454 W*st 71 st Straat 

Tai. (1-312) 434-1818: R*z. (708) 852-088' 
Vai pirm antr Ketv ir peiKt 

3 M 7 v v T* sosita'^s 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 w 81«t Straat 

Kabtnsto tai. (1-312) 737-1168: 
Rasld. 708)385 4811 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W 71 st. St.. Chicago. IH. 

Tai.: (1-312) 436-0100 
11800 Southwast Hlghway 
Palos Haights. III. 60463 

(708)361-0220 (708)361-0222 

Dr. Tumasonlo kablnatą parama 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 7lst Straot 

(1312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penki 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 83rd Straat 

Vai antr 1 4 v p p " ketv 2-5 v p p 
šešt pagal susi tartą 

Kabinato tai. (1-312) 776-2880. 
Ras. (708) 448-5545 

.Jan;n.. :.; tione. nuola t inė talk 
b'.id^i' 

ininktv taikino Ka /n iko mu^es dai 
Nuotr Renato*. R a m a n a u s k a i t ė s 

Kab tai. (1-312) 585-0348: 
Ras. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDVTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
I vai oaga; susitarimą pirm ir ketv 12 

6-9 antr 12-6 penki 10 12 i 6 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D.. S.CJ 
Speoalybe - Vidaus iigų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
l\l* S. Archar Ava. ipne Ausim) 

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

Kab. tai. (1-312) 586-3166: 
Namų (708) 361-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS 'R CHIRURGAS 

6745 Wast 63rd Straat 
Vai Dtrm antr ketv ir penkt 3-6 

Šeštad'eniais paoai suS'tar.ma 



Pabėgėlių tragedija 

GAVĖNIOS 
AKIVAIZDOJE 

VYSKUPO SIELOVADOS 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS 

Pabėgėlių yra tokie dideli 
skaičiai, kad jų niekas nemė
gina skaičiuoti ir paguosti. 
Vieni palieka savo kraštą, kad 
j ame negal i gyvent i dėl 
persekiojimų ir valdžios noro 
sudaryti bespalvę mase. Kiti 
vyksta į kitus kraštus, imasi 
didelių vargų ir sunkių darbų, 
kad savame krašte siaučia ba
das, suirutės, žmonių kanki
nimas ir persekiojimas dėl skir
tingos minties — religinės ir 
rasinės. 

Pabėgėlių yra pilna Europa ir 
valstybės, kurios tik priima 
sunkiausiems darbams svetim
taučius. Pilnos yra Afrika. 
Azija ir Amerika, kurios neno
romis, bet priverstos priimti 
svetimuosius ir duoti jiems dar
bo ir duonos. Ar tai jau pasi
gailėjimas? Vargu, bet tikrai 
svetimieji atlieka sunkiuosius 
darbus, kol jie išmoksta kalbą 
ir parodo savo įgytą ir įgyjamą 
specialybe. 

Pabėgėlių tragediją mini Šv. 
Tėvas Jonas Paulius II specialiu 
laišku. Jis primena, kad pabė
gėliai yra „gretimų durų kaimy
n a i " . J u k Kr i s t u s savo 
pamokymuose yra pasakęs, kad 
vienas išgelbėtas, o kitas pražu
vęs tik dėl to, kad nemokėjo 
priimti svetimo: „buvau svečias 
ir jūs mane priėmėte... buvau 
svečias, ir jūs manęs nepri-
ėmėte" (Mt. 25,33. 43). Čia 
svečią reikia suprasti svetim
šalį, pabėgėlį, pasitraukusį dėl 
vargo iš savo tėvynės. Jis ieško 
darbo ir uždarbio, kad pats ar jo 
šeima galėtų pragyventi. 

Šiuo metu yra pabėgėlių ne 
tik nuo komunistų, bet ir nuo 
visokiu d ikta tor ių , visokių 
žmonių persekiotojų, visokių 
pasau l io ar savo tautos 
lygintojų. Pagaliau pabėgėlių 
yra, kai jų kraštus, šimtus metų 
apgyventus, užima svetimieji ir 
pradeda galią rodyti tik dėl to. 
kad turi daugiau rėmėjų ir pri
tarėjų. Tokie pabėgėliai yra 
rūpestis didesnėms tautoms, 
turtingesnėms valstybėms, kar 
tu ir visai žmonijai. Ne tik vals
tybės, bet ir žmonija yra atsa
kinga už atskirus žmones. 

Svetimuose kraštuose privers
tų gyventi pabėgėliu ar sa
vanoriškai išvykusių tragedija 
pasidaro pakenčiamu gyve 
nimu, kai pabėgėlis pritampa 
prie svetimo krašto. Bet tai gali 
padaryti tik jauni. Vyresnio 
amžiaus pabėgėliai iki žemiško 
gyvenimo pabaigos pergyvena 
tragišką likimą, kartais pilną 
tragediją. Jų gyvenimas nepri
taikomas, o grįžti jie negali. 
Taip yra daugelyje kraštų ir iš 
daugelio kraštų pabėgusiems 
žmonėms. Pasaulis tuo atžvilgiu 
yra taip susimaišęs, kad jok? 
kraštas, jokia tauta ir jokia vals
tybė negali pasakyti apie save. 
kaip gryną kraštą. Pasidaro 
mišinys ne tik dabar gyve
nančiu, bet ir ateityje vedy
bomis ir gimimais. 

Tą klausimą viešai iškėlė 
popiežius Jonas Paulius II savo 
specialiame laiške, kurį skiria 
gavėnios pradžiai. Krikščionys 
turi prisiminti pareigas savo 
krašte tiems pabėgėliams, kurie 
tragiškas dienas turi leisti sve
timoje žemėje ir tarp svetimu 
žmonių 

Katalikų Bažnyčia yra pasky
rusi vadovus, kurie turi rūpintis 
pabėgėliais, emigrantais ir mig

rantais, keliaujančiais iš vieno 
į kitą kraštą, bet visur rasdami 
tik svetimus žmones, svetimą 
kalbą ir svetimus papročius. 
Visi krikščionys turi prisiminti, 
kad ir ji: ankstyvesnieji to 
Daties tikėjimo broliai r seserys 
buvo persekiojami, turėjo bėgti 
į svetimus kraštus, turėjo ver
gauti svetimiesiems, t a r tum 
niekada savo pastovios žemės 
neturėdami. 

Pabėgėliai yra iš daugelio 
kraštų, daugelio tikėjimų, skir
tingų papročių, išaugusių skir
tinguose kontinentuose. Ir jie 
yra pirmiausiai tik žmonės. Jais 
turi rūpintis visi, nepaisant 
kurios t a u t y b ė s ir k u r i o 
tikėjimo bebūtų. Krikščionys 
turi pabėgėliams ar savanoriš
kai iš savo kraštų pasitrauku
siems padėti, jei tik gali, prisi
dėti prie jų išlaikymo ir jaunimo 
auklėjimo iš krikščioniškos pa
reigos. Kristus kadaise savo pa
vyzdžiu parodė: „Iš tikrųjų, 
sakau jums, kiek kartų jūs tai 
padarėte vienam šitų mažiausių 
brolių, man padarėte" (Mt. 25, 
40). 

Pabėgėlių tragediją prisimin
dami, t u r ime paka r to t i i r 
popiežiaus Jono XXIII encikli
kos „Pacem in Terris" žodžius, 
kad tai „yra mūsų pareiga vi
suomet la iduot i šią nepa
keičiamą teisę, kuri yra kiekvie
noje žmogiškoje būtyje ir nepri
klauso nuo politinių sąlygų ar 
socialinės politinės situacijos". 

Ir Jungt inės Tautos savo 
nuostatuose apie pabėgėlius 
aiškiai kalba, kad kiekviena 
tauta turi laiduoti šeimų susi
jungimą, darbą, a m a t ą ir 
tinkamą atlyginimą, žmogišką 
gyvenimą, reikalingą jaunųjų 
auklėjimą ir mokymą, nuolatinį 
rūpestį pabėgėlių ir jų šeimų 
sveikata ir geresniu gyvenimu. 
Tą Jungtinių Tautų nuostatą 
1967 m. patvirtino visos tautos 
ir valstybės. 

Ir dabar pasaulyje, net tur
tinguose kraštuose, ga l ima 
matyti skurstančių pabėgėliu, 
nemokomų jų vaikų, gyve
nančių skurdžiose sąlygose ir 
gimstančių bei augančių palapi
nėse Reikia neužmiršti, kad yra 
tautų, valstybių ir jų valdžių, 
kurios nusikalsta žmoniškumui, 
nekalbant apie krikščioniš
kumą, neleisdamos pabėgėliams 
įsikurti, išvažiuoti į svetimus 
kraštus ir net gražindamos juos 
persekiojimui, kančiai ar mir
čiai. Galime vardais neminėti tų 
kraštu ar valstybių, bet savo 
rankose turintieji valdžią neiš
vengs istorijos teismo ir gerosios 
dalies žmonijos pasmerkimo. 

Pradedant gavėnios laikotarpį 
ir mums verta pagalvoti apie 
pabėgėlius. Mes patys esame pa
bėgėliai arba pabėgėlių vaikai. 
Nors ir mūsų vardų šiuo metu 
neminime, bet nei mus, nei ki
tus žmones, sus i rūp inus ius 
žmoniškumu, juo labiau krikš
čionis, susirūpinusius Kris taus 
mokslo įgyvendinimu, istorija 
gerai nepaminės. 

Pabėgėliai nėra tik jų vienų 
tragedija. Tai tragedija šio meto 
žmonijos, šio meto politikos ir 
suiručių pasaulyje. Pasaulis at
sakingas už žmones, nors tai tik 
atitraukta sąvoka. Bet žmonės 
aiškiai turi rūpintis kitais ir už 
juos imtis bent dalį atsakomy
bės — pabėgėlių problemą 
spręsti savo aplinkoje. 

A. D. 

• Pabaiga) 
Dvasios vadovuose Danutė 

nenori matyti vien tarpininką 
t a r p žmogaus ir Dievo. J i 
pageidauja asmens, kuris seka 
Kristaus pavyzdį ir „paslaugiai, 
geraširdiškai ir mielai parodytų 
savo žaizdas. J i s ne tu rė tų 
įsakyti, bet nurodyti". Šiais 
laikais žmonės patys ieško ryšio 
su Kristumi; dvasios vadovai 
tur i padėti tai siekti. Svarbiau, 
kad dvasios vadai būtų „ne vien 
tarpininkai tarp mūsų ir Dievo, 
bet Dievo žodžio liudininkai". 

Danutė Grajauskaitė iš Kana
dos, kalbėjo apie jaunimo dvasi
nius poreikius. Universitete jai 
teko kalbėtis ne vien su lietu
viais, bet ir su kitų tautybių 
jaunimu. Visų krikščionių dva
siniai poreikiai yra panašūs. 
Jaunimas pageidauja laisvų dis
kusijų su bendraamžiais, vy
r e s n i a i s i a i s i r dvas i šk i a i s 
moraliniais klausimais, kuriose 
nebūtų dėstomos pamokos, o 
vyktų diskusijos, išklausymas. 
Jaunimui yra svarbu suderinti 
krikščioniškąjį gyvenimą su 
dabartiniu 20 amžiaus gyveni
mu, „kad būtų galima geriau 
suprasti katalikų Bažnyčią ir 
jos nurodymus ir kodėl moko. ką 
moko". Svarbu suprasti visus 
gyven imo k l a u s i m u s , pvz. 
k r ikšč ionybę san tykyje su 
griežtaisiais mokslais. 

Jauni žmonės nori suprasti 
šv. Mišių eigą ir jose jaustis 
vienybėje su kitais. Jie tiki į 
visuomeninės maldos svarbą. 
Pageidauja nuoširdesnio ben
drav imo su kun iga i s , nori 
pažinti Šv. Raštą ir sugebėti jį 
p r i t a iky t i pr ie kasdieninio 
gyvenimo. Jaunimas ieško gyvo 
ryšio su Kristumi ir kaip to 
pasiekti per asmeninę maldą, 
taip pat ieško ramybės jausmo 
savyje, nori, kad Kristus būtų 
gyvenimo centras. Pažvelgti į 
save, suprasti savo sprendimus 
ir kaip jie derinasi su gyvenimu 
yra taip pat vienas iš svarbesnių 
poreikių. Dažnai nesijaučiamą, 
kaip „dalis platesnės krikščio
niškos bendruomenės, iš kurios 
galima tikėtis užnugario. mei-
lės. ramybės ir energijos". Kad 
jaunimas išgyvena šiuos dvasi
nius poreikius yra sveikas 
ženklas: jei jų nebūtų, tuomet 
reikėtų susirūpinti. Jie tinka ne 
vien jaunimui, bet ir vyresnie
siems. Mes visi geidžiame „at
mosferos, kurioje šitokios pro
blemos gali būti iškeltos ir 
laisvai padiskutuotos". 

Po simpoziumo diskusijų ne-

LIŪDA RUGIENIENĖ 

buvo, nors netrūko minčių ir 
būtų buvę gal:::.a turėti tikrai 
gyvas diskusijas Suvažiavimo 
dalyviai susisk:rste į būrelius ir 
planavo gaires ateities veiklai. 
Vėliau šie planą: buvo pristatyti 
tarybai ir vyskupui. 

Pasiūlymus parapijų veiklai 
pristatė Irena Lukoševičiene. 
Vyskupas turėtų rūpintis vieto
vėmis, kuriose nėra lietuvių 
kunigų. Vietoves, kur yra tik 
vienas kunigas, turėtų raginti 
kleboną pasikviesti kunigų 
svečių. I parapyos gyvenimą 
reikia įjungti jaunimą, kad 
giliau suprastų veiklos prasmę. 
Dvasininkai neturėtų bijoti 
pamokyti ir nurodyti. Reikia 
suartėti su dvasininkais Lietu
voje ir juos geriau suprasti, 
pas ikv ies t i čia padi rbė t i . 
Naudingas būtų ir gerų pa
mokslininkų sąrašas. 

J aunų šeimų veiklos planus 
pr is ta tė Vakare Valaitienė. 
Tėvai pageidauja lavintis dva
singumo ir dogmos srityse. Jiems 
yra reikalingai sąrašas kunigų 
ir pasauliečių, sugebančių kal
bėti apie teologiją, taip pat 
sąrašas religinių knygų ir kitos 
medžiagos, vaizdajuostės iš 
grupinių diskusijų apie tikėji
mą, kuriomis būtu galima pasi
keisti. Pageidaujamos mintys 
diskusijoms vest:, išjudinti daly
vaujančius. Vaikų religiniam 
auklėjimui yra reikalinga, kad 
būtų tikėjimo pamokos, siūloma 
CCD medžiaga išversti į lietu
vių kalbą, pagilinti sakramen
tams ruošimą. Vaikai turi pri
prasti su dvasiškiais bendrauti, 
o jaunos šeimos turi sudaryti 
bendruomenes, kurios užsiimtų 
gerų darbų vykdymu ir vieni 
k i t a i s rūpintųsi, k a d būtų 
jaučiama dvasinė ir moralinė 
parama. 

Jaunimo vardu kalbėjo Algis 
Sodonis. Jaunimui reikia šiltes
nio pasidalinimo daugiau „nei 
senų tradicijų. Yra problema, 
kad tėvai gavo religinį auklėji
mą prieš Vatikano II susirinki
mą, o jaunimą- gimė po jo. Tnrp 
vaikų ir tėvų skirtumai yra ter
mose, o ne pačioje esmėje. Algis 
labai vertina, ką y ra gavęs 
lietuvių parapijose, tačiau to 
neužtenka, ir jis galvoja, kad 
jaunimas, kuris ieško gyvojo 
tikėjimo, daug ką gali pasi
mokyti iš gyvenamojo krašto 
tikinčiųjų bendruomenių. 

Prel. Vytau* i8 Balčiūnas pri
statė pašau k mų būrelio pa

siūlymus. Lietuvių parapijos 
dar vis nereikalauji? diakonų, 
nors jaučiamas kunigų, diakonų 
ir vienuolių trūkumas. Lietuvių 
diakonų darbas yra skirtingas 
nuo vietinių diakonų. I lietuvių 
parapijas yra sunku perkelti 
kitose parapijose matytus pa
vyzdžius. Mūsų tikinčiųjų bend
ruomenei yra būtina Eucharis
tinė adoracija ir maldos už 
pašaukimus. Reikia tikėti, kad 
Dievas gali ir kunigus paveikti. 

Suaugusiųjų relig. brendimo 
būrelio išvadas pristatė Aldona 
Zailskaitė. Kai kur veikia mal
dos ir Šv. Rašto būreliai, kur 
asmeniškai susijungiama su 
Kristumi. Tokie būreliai turi 
būti maži. Svarbu turėti Šv. 
Raštą namuose, seminaruose, 
reikia skaityti ir pasidalinti 
mintimis. Prie senų parapijos 
draugijų galima turėti maldos 
valandėles. Reikia mokyti 
žmones melstis. Pasauliečiai 
turi patys imtis atsakomybės 
skaityti religiniais klausimais 
literatūrą, lankyti kursus ir t.t. 

Informacijos būrelio vardu 
teko kalbėti man. Vyskupo lei
džiamas informacinis biuletenis 
turėtų pateikti minčių.ne vien 
eilinių žinučių. Pranešimai apie 
vyskupo P. Baltakio ir tarybos 
veiklą turėtų būti išsiuntinė
jami lietuvių radijo valandė
lėms, galėtų būti susukamos 
vaizdajuostės. Mums yra svar
bu žinoti ne t ik ką vyskupas 
daro. bet taip pat pažinti jo 
galvoseną. 

Po būrelio pasiūlymų suvažia
vimas baigėsi. Iškelta daug 
įdomių minčių ir gerų idėjų 
nestinga, reikia tik įsipareigoji
mo visa tai įgyvendinti. Tiek 
lietuvių, tiek amerikiečių tarpe, 
žengiant į naują dešimtmetį, 
jaučiasi nepasitenkinimas vien 
materialiniu gyvenimu, pasi
gendama dvasingumo, artimo 
meilės ir žmonių artimesnio 
bendravimo. Nors Lietuvoje 
materializmu nespėta nusivilti, 
tačiau dvasingumo ten taip pat 
nevienas pasigenda. Reikia 
tikėtis, kad visi drauge at
rasime atsakymą, kaip sukurti 
ir išlaikyti ne vien lietuvišką, 
bet ir krikščionišką bendruo
menę, o tai įvyks, jei kaip kun. 
A. Simanavičius sakė, ne tik 
parapijos, bet ir savo gyvenimo 
centru padarysime Kristų. 

KRISTAUS KANČIOS 
VAIDINIMAI 

KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

Charakteris suteikia kilnumą 
jaunystėje ir pagarbą suvytusiai 
odai ir baltiems plaukams. 

R. W. Emerson 

Gegužės mėn. 20 d. Oberam-
mergau miestelyje bus pakelta 
uždanga Kristaus kančios vaidi
nimams. Jau yra pradėtos repe
ticijos, tačiau dažniausiai nepil
name sąstate: sausio mėn. pra
džioje šį Alpių miestelį palietė 
gripo liga, paguldydama į lovą 
ne tik pačius pagr indinius 
veikėjus, bet taip pat dalį sta
tistų. Repeticijos vyksta lauke 
— atviroje secenoje. kartais prie 
— 15 laips. C temperatūros. 

Tačiau saulutei kiek pašil-
džius. daugiau 1 tūkst. Kristaus 
kančios vaidinimo dalyvių 
(tame tarpe 400 vaikų) turės 
apsivilkti jau originaliais rūbais 
(togas ir t.t.V Vyrai jau metus 
laiko neskuto barzdų, nekirpo 
plaukų, tad jiems nereikės daug 
grimo nei perukų, nes su „ežio" 
šukuosena į sceną neįleidžiami. 

Prieš metus laiko rašiau (be
je, tada nurodžiau ir klaidingą 
datą), kad tarp miestelio gy
ventojų ir vaidinimo režisie
riaus buvo daug nesusipratimų. 
Jaunas 26 m. režisierius norėjo 
vaidinimą kiek sumoderninti, 
daugiau pritaikyti prie šian
dieninio gyvenimo, atjaunėjusios 
Katalikų Bažnyčios, tačiau rado 
stiprų pasipriešinimą konser
vatyviuose sluoksniuose. Be to. 
vaidinimo statutas numato, kad 
Kristaus Motinos rolę gali 
vaidinti tik netekėjusi, ne vyres
nė kaip 35 m. moteris. Režisie
rius ignoravo šį reikalavimą šv. 
Marijos rolei pakviesdamas dvi 
ištekėjusias ir jau vaikus tu
rinčias motinas. Šiuo savo 
žingsniu jis sukėlė mieste'yje 
tikrą audrą. Vaidinimo direk
cija palaikė jauno režisieriaus 
pageidavimą. Po ilgų diskusijų 
ir net nesantaikų gyventojai 
galiausiai sutiko su režisieriaus 
noru. Be to pi rmą kar tą 
vaidinimų istorijoje prologą 
skaitys protestantas. 

Kristaus kančios vaidini
muose kiekvienai miestelio šei
mai atstovauja bent vienas jos 
narys — vaikas ar suaugęs, nes 
kaip minėjau, atviroje scenoje 
kartais pasirodo virš 1 tūkst 
asmenų minia. 

Kad j vaidinimus nepatektų 
„svetimi", visi veikėjai turi būti 
gimę Oberammergau arba bent 
20 metų išgyvenę miestelyje. 
Šiemet žada pasirodyti ir Bava
rijos min. pirm. Maksas Streib-
lis, žygiuodamas statistu tarpe. 

Spauda ir radijas pranešė, kad 
visi bilietai 95-kiem vaidini 
mams jau yra išparduoti. Tad 

laukiama beveik pusės mil. 
žiūrovų. Spėju, kad direkcija 
b i l i e t u s p la t in t i perdavė 
kelionių jstaigoms. nes žiūrovų 
laukiama iš viso pasaulio < 1980 
m. bilietus užsakiau vasario 
mėn. Bavarijos turizmo įstai
goje). Pajamos siekia virš 15 
mil. markių (virš 10 mil. dol.». 
Sekantis vaidinimas įvyks tik 
istoriniais 2000 metais. 

Prieš dešimt metų teko būti 6 
tūkst. žiūrovų tarpe. Scena yra 
atvira, tolumoje matyti gražūs 
Alpių kalnai. Papūtus kiek šal-
tesniam vėjui — salėje yra vėsu. 
Daug žiūrovų turėjo antklodes 
uždengti kojas. 

Miestelis yra labai gražus. 
Gyventojų pagrindinis verslas 
— medžio skulptūra. Šiuos 
meninius drožinius galima rasti 
beveik kiekvienoje krautuvėje. 

Vaidinimo pertraukos metu 
yra verta aplankyti netolimą, 
simpatišką Ettal kaimelį. Jame 
yra puiki rokoko stiliaus Šv. 
Marijos bažnyčia, benediktinų 
vienuolynas, berniukų bendra
bu t i s . Pr ie gražios kaimo 
aplinkos visiškai nesiderino 
dideli reklaminiai ..Benedik
t i n o " konjako reklaminia i 
užrašai. Tą konjaką galima 
buvo nusipirkti ne tik krau
tuvėse, bet ir pas vaizbūnus, 
ku r ių prekysta l ia i stovėjo 
tiesiog ant šaligatvio. Gal jų 
šiemet nebus?... 

1980 m. pasaulio žydų s-ga 
keliuose vaidinimo sakiniuose 
įžiūrėjo antisemitizmą. Pvz. 
miniai reikalaujant nukryžiuoti 
Jėzų. Pilotas prašo atnešti 
vandens sakydamas, kad jis 
priverstas pasiduoti minios rei
kalavimams. Kreipdamasis į 
Aurel i jų, Pilotas prašo šį 
nu ta r imą patvirtinti raštu. 
Plaudamas rankas, jis sako: „aš 
nusiplaunu rankas, nes esu 
nekaltas del nuteistojo kraujo". 
O rabinai ir izraelitai skan
duoja: „tegul Jo kraujas kren 
ta ant mūsų ir mūsų vaikų" 
(Das Oberammergauer Passions 
spiel. 1980, psl. 96). JAV žydų 
organizacijų paveiktas Penta
gonas 1980 m. uždraudė ameri
k i eč i ams kar iams lankyt i 
vaidinimus. Ar šiemet šie ir kiti 
panašūs sakiniai bus išbraukti 
— sunku pasakyti, tačiau vaidi
nimo tekstas kiekvienais metais 
yra kiek keičiamas. 

Ir lietuviams patarčiau nepra
leisti tokios retos progos: vai 
dinimas yra be galo įspūdingas, 
įsimena daugeliui metų. 

ŽALIASIS VELNIAS 
J O N A S RŪTENIS 

Romanas 
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Talentai bręsta vienatvėje. 
charakteris — gyvenimo srovėje. 

,/. VV. Goethe 

Gyvenime yra du atviri keliai 
- vienas į idealą, kitas į mirtį . 

Fr. Schiller 

— Jam reikia daktaro. 
— Bus! — šūktelėjo Žolelė. Aš skubu į miest .Bū

siu čia rytoj rytą su daktaru. Aš rasiu išeitį. Darykite 
ką t ik išmanot! — Ir jau pasuko angon, bet ažko 
sustojo. 

— O! Aiva jau namuose. Išvykdamas t a " ybon 
mačiau kaip ji įsuko į kiemą. 

— Žolele?! 
— Kas? 
— Tu... Viską žinai... — patikėkit ėmiau jt. ' i ,bet 

ir pridėjau: 
— Tu mums, kaip dangaus dovana... 
— Tarnaujant velniui ir dangus dažnai art - lyg 

juokaudamas atsakė, bet ir vėl stabtelėjo ir su uipė. 
Jo veidas pabalo. 

— Kas atsitiko?! — šūktelėjau, išsigando 
— Girdit! Dėmesio! Girdit? Klausykit! 
Visi nutilom. Girdėjosi kažkoks caksėjima-

būtų užsukto laikrodžio pulsas. 
— Caksi! — visi, kaip susitarę ištarėm 
— Tai laikrodinė bomba! 
— Bomba?! Iš kur? 
Visi subruzdo Žolelė, pasišviesdamas <• 

lempute, atsargiai žvalgydamasis vaikščiojo p' 'ustą. 
Visi suakmenėjom. 

— Radau! — šūktelėjo. Visi prisiplokite pr > "mės! 
— sukomandavo. 

g tai 

<tros 

— Gal mums išeit9 - tarė Alksninis. 
— Bus per vėlu... Reikia bombą išnešti... 

• Visų veidai pabalo. Atsigulę ant žemės ir kvėpuot 
bijojom. 

Matėm kaip Žolelė abiem rankom suėmė suvynio
tą gniužulą ir pasisuko angon laukan išeiti. Kiek 
atsikvėpėm kai pamatėm, kad jis dingo. Ir... sprogimas! 
Sprogimą palydėjo, miško dešinėje, kulkosvaidžių ir 
pavienių šūvių,salvės. Visų akys buvo nukrypusios į 
angą pro kurią išėjo Žolelė. Ir! Viešpatie! Žolelė grjžo! 
Jis grįžo. Pats savo akimis netikėjau. Iki pat šiai dienai 
negaliu užmiršti ir atsidėkoti Algirdui Žolelei už mano 
ir mano vyrų išgelbėjimą. Kur jis šiandien? — nežinau... 

Kai Žolelė grįžo, jo veidas buvo baltas, kaip 
popierius. Man atrodė, kad ir jo gelsvos kudlos huvo 
pabalusios. 

— Vos per plauką... — tepasakė ir stebėtinai greit 
atsigavo. 

— Esame išgelbėti — vėl kalbėjo Žolelė - šis spro
gimas, taip spėju. įtikino stribus, kad ju sumanymas 
susprogdinti būstą pavyko. Jie, mano manymu, tyčio
mis šaudė, kad jus visus užlaikytų būste, o paskleidę 
žinią, kad Leliūnuose bus kas tai tokio, apsupo visus 
kelius — tam aš ir pasitraukiau nuo jų ir atėjau 
pranešti... Gal taip, o gal ir ne, bet taip spėju, o gal 
ir klystu — užbaigė Žolelė. 

— Neškite giliau Vyturį. Ten paruošiau guolį. Bus 
patogiau... 

Daviau vaistą ir jis lyg ir aprimo, gal išbus iki ryto 
- petyje kulka įstrigus - kalbėjo Alksninis. Vyrai at
sargiai nuo stalo kėlė sužeista ir ruošėsi nešti angon. 

— Palaukit! - šūktelėjau. - Kažkas?. . O gal man 
tik taip pasigirdo... Ne! Palaukit! Patikrinsiu... 

Užtaisęs automatą žengiau gilyn. Šūvis. Atsakiau 
paleisdamas ištisą salvę. Išlaikęs riktelėjau: 

— Jei nori išlikti gyvas tai!... Prie mano kojų 
nukrito atmestas pistoletas. 

— Nešauk! Esu beginklis — atsiliepė. Iškėlęs 
rankas išeik aikštėn! — įsakiau. Po sekundės pamačiau, 
kad į mane artėja žmogaus šešėlis. Kas jis tamsoje 
neįžiūrėjau, bet kai jiš išėjo angos aikštėn, kurią 
apšvietė maža lempelė - Žolele sušuko: 

- Valodia! 
— Taip tai aš. kalės vaike... Aš! Seniai įtariau 

tave ir tą jūsų būsto sargą, kaip jis sakosi pastatytą 
valdžios — vakar jau įnešiau tą bombą, bet velnias iki 
šiol nesprogo. Seniai jau būtumėt visi jūs šunpalaikiai 
palaidoti — rėžė piktai. To pakako. Žiaugra vietoj jį 
nudėjo. Stovėjom apstulbę ir nežinojom ka kas ir kam 
sakyti. 

— Išnešt! — riktelėjau. 
Vyrai sučiupę lavoną ištempė laukant. 
— Žiaugra! 
— Taip aš kaltas, vade — nebeišlaikiau. 
Minutę tylėjom. Atgaivino mus visus vėl Žolelė 

tardamas: 
— O aš, vade,einu! Grįžtu kaip laimėtojas! Grįžtu 

į savo dalinį — būk tikras, vade. visą kita muilą aš su
gebėsiu pridėti Bus paaiškinta, kad bunkeris, kurį lei
tenantui Valodei pavyko susprogdinti slėpė art i 
penkiasdešimt vyrų. Galimas daiktas, kad žuvo ir pats 
Žaliasis Velnias. Aš leitenanto Valodės esu pasiųstas 
pagalbos. Jo man įduotą raštą draugui kapitonui 
Jaramenko atėmė mane užpuolę banditai, bet aš iš jų 
pabėgau. 

Aš kiek suabejojau. Nenorėjau prarasti gero kovoto
jo ir gero savo jaunystės draugo ..Blindos". Taip aš jį 
kartais pats sau vadindavau... 

(Bus daugiau) 

• 
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BOSTONO ŽINIOS 
KANADOS ZENUOS 

ALIAS BOSTONO 
SKYRIAUS AUKOS 

Vasario 9 d. ALIAS Bostono 
skyrius savo narių susirinkime 
paminėjo Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo sukaktį ir 
surinko Lietuvos reikalams 
2,900 dolerių aukų. Pagal auko
tojų valią toji suma taip paskirs
tyta: Lietuvių Bendruomenei — 
725 dol., LB-nės vykdomam va
jui „Dovana Lietuvai" — 740 
dol., Tautos fondui — 570 dol., 
Altui — 275 dol.. Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademijai — 
250 dol., Lietuvos Katalikų 
Religinei Šalpai — 200 dol. 
Lietuvių Fondui — 100 dol. i r 
Balfui - 40 dol. 

M I N Ė J I M A S BROCKTONE 

Pagrindinis Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo sukak
ties minėjimas Brocktone įvyko 
vasario 11d. Jis pradėtas spe
cialia programos dalimi „Lais
vės Varpo" laidoje. Joje perduo
t a gube rna to r i aus Mike 
Dukakis proklamacija, Alto 
atstovo dr. Jono Adomavičiaus 
kalba ir atitinkama patriotinė 
muzika, kuria buvo perpinta 
žodinė minėjimo dalis. Antroji 
minėjimo dalis vyko Šv . 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje, organizacijoms daly
vaujant su vėliavomis, giedant 
chorui. Šv. Mišias atnašavo ir 
pamokslą pasakė klebonas kun. 
Petras Šakalys. Tuoj po šv. 
Mišių automobilių vilkstinė 
vyko į Legion Parkway, k u r 
iškelta Lietuvos vėliava, sugie
doti himnai. O 3 vai. po pietų 
parapijos salėje įvyko 
i šk i lmingas s u s i r i n k i m a s , 
ku r i ame pagr indinę ka lbą 
pasakė dr. Saulius Sužiedėlis iš 
Washingtono. Meninę prog
ramą atliko Bostono vyrų seks
tetas. Priimta rezoliucija. Aukų 
Lietuvos reikalams surinkta 
1,982 dol. Pagal aukotojų valią 
jos taip paskirstytos: Altui — 
600 dol., Lietuvių Bendruome
nei — 580 dol., LB-nės vyk
domam vajui „Dovana Lie
tuvai" - 432 dol., Tautos fondui 
— 370 dol. Į minėjimą buvo 
kviesti miesto pareigūnai, bet 
kažkodėl nė vienas jų neatvyko. 
Minėjime dar perska i ty tos 
gubernatoriaus Mike Dukakis 
ir Brocktono miesto m e r o 
proklamacijos, skelbiančios Va
sario 16-ją Lietuvos nepriklau
somybės diena. 

KALBĖJO ST. LOZORAITIS 

Lietuvos nepriklausomkybės 
atstatymo sukakčiai „Laisvės 
Varpas" skyrė dar vasario 18 d. 
laidos dalį. I ją įjungtas Stasio 
Lozoraičio, jr. — Lietuvos atsto
vo Washingtone ir prie Šventojo 
Sosto pasisakymas telefonu dėl 
Vasario 16-sios akto dabartinių 
įvykių Lietuvoje. Kalbėtojas 
tvirtai pabrėžė, kad Vasario 
16-sios aktas patvirtintas Lie
tuvos seimo atskira rezoliucija, 
savanorių krauju, partizanų ir 
disidentų kovomis, tad jis tebe
galioja, kaip tikrosios lietuvių 
tautos valios išraiška. Lietuvos 
valiai patikrinti dabar ne
reikalingas joks referendumas, 
kaip jis buvo nereikalingas 
Prancūzijai ir kitoms šalims po 
Antrojo pasaulinio karo. Kol 
Lietuvoj yra ben t v i e n a s 
okupanto kareivis, esmėje bet 
kokie rinkimai yra neteisėti. 
Vasario 24 d. Lietuvoje or
ganizuojamuose r inkimuose 
savo balsavimu teparodys, ku
riais kandidatais jie pasitiki. 

Toje laidoje dar kalbėjo Alfon
sas Petrutis apie tai, kiek ir 
kaip JAV-ės remia Lietuvos 
kovą už laisve, o taip pat LB-nės 
Kultūros tarybos pirmininkė 

Dalia Kučėnienė, kurios kalbos 
pagrindinė mintis: esame pa
vergti, bet nepasidavę, esame 
parduot i , bet nepars idavę . 
Minėjimui skirta programos 
dalis baigta Lietuvos himnu. 
Angliškoje programos dalyje 
perduotas Valstybės sekreto
riaus sveikinimas Stasiui Lozo
raičiui, Jr., kaip lietuvių tautos 
atstovui šiame krašte. 

AMERIKIEČIŲ 
SUDOMINIMAS 

SUKAKTIMI 

Vasario 16-sios minėjimų tiks
las — subuti ir uždegti Lietuvos 
reikalais mūsų išeiviją, o taip 
pat sudominti amerikiečių 
visuomenę. Visi rengiami mi
nėjimai vert intini t ik šiais 
dviem kriterijais. Amerikiečių 
sudominimo prasme tikslą bent 
iš dalies pasiekė Amerikos Lie
tuvių Tarybos Bostono skyrius, 
Brocktono Lietuvių Taryba ir 
„Laisvės Varpas". Pirmasis po 
Lietuvos vėliavos iškėlimo prie 
City Hali miesto patalpose 
suruošė trumpą programėlę, 
kurioje buvo latvių ir ukrai
niečių sveikinimai, solistės iš 
Lietuvos atliekamos dainos. Tuo 
sudomintas televizijos antras 
kanalas, kuris vėliau perdavė 
gana įdomų reportažą. Į repor
terės klausimus taikliai ir įtiki
nančiai atsakinėjo skyriaus 
pirmininkas Gintaras Čepas. 
Brocktono Lietuvių taryba pasi
rūpino, kad Cable TV filmavo 
Brocktono miesto mero Carl 
P i t a ro proklamacijos pasi
rašymą, paruošė iš to akto 
reportažą ir perdavė jį vakaro 
žiniose. — O „Laisvės Varpas" 
taip susitvarkė, kad Brocktono 
mies to mero pa s i r a šy t a 
proklamacija radijo stoties — 
WBET žiniose buvo minima 
vasario 9 d. ir vasario 16 d. 
Šalia to jis anglų kalba paruošė 
ir perdavė iš radijo stoties 
WBET specialią programą, 
trukusią 50 minučių. Toji pro
grama perduota Vasario 16 d. 
tuoj po radijo stoties pasaulinių 
ir vietinių žinių, tad ji tikrai 
buvo plačiai girdima. 

REIKŠMINGAI 
PAPILDYTAS FONDAS 

Petro Čepo vardo jaunimo fon
do sausio 27 d. surengti šokiai 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-
jos trečio aukšto salėje paliko 
gražaus pelno, kuriuo reikšmin
gai papildytas tas fondas. Susi
mokėjus visas išlaidas, gryno 
pelno gauta beveik 3,000 dole
rių. Didžiausias renginio išlai
das sudarė „Gintaro" orkestro 
iškvietimas iš Chicagos. Bet 
rengėjai nesigaili tai padarę, 
nes orkestras buvo labai geras, 
jo grojami šokiai — įvairūs, 
patenkinantys jaunimą ir vy
resniuosius. Gautą pelną pridė
jus prie turėto kapitalo. Petro 
Čepo jaunimo fondas dabar yra 
jau arti 10,000 dolerių. Tokia 
suma galima daug ką padaryti. 

London, Ont. 

ĮSPŪDINGOS PAMALDOS 
UŽ LIETUVA 

Staiga ir netikėtai pasklido 
žinia, kad solidarizuojantis su 
Lietuva, ketvirtadienį, sausio 
11 d., 7 vai. vak. bus pamaldos 
už Lietuvą ir kad yra bandoma 
joms gauti Šv. Petro baziliką. 
Ne vieną lietuvį sukrėtė baimė 
ir susirūpinimas; „Baziliką?! 
Bazilika yra didžiausia Londono 
bažnyčia ir kaip čia viskas atro
dys, jei jon ateis tik mažas 
būrelis žmonių. Juk Londone 
yra tik 75 šeimos kartu su evan
gelikais. Vyresnio amžiaus ir 
sirguliuoją žmonės blogu žiemos 
oru ir dar vakare, vargiai išdrįs 
a tvykt i . Gi t ik pusšimčiui 
žmonių atsilankius — apytuš
tėje bažnyčioje bus nyku ir pa
tiems labai nepatogu prieš 
bazilikos šeimininkus, žurnalis
tus ir kanadiečių visuomenę, 
kad tik mažas būrelis tautiečių 
surado galimybę į pamaldas už 
Lietuvą atvykti". Džiaugsmas 
kaip upelis pradėjo sruventi 
širdin, kai didesnis skaičius 
žmonių pradėjo užsėsti suolus, 
galų gale dvi pagrindinės suolų 
eilės beveik pilnai užsipildė. 

Štai jau ir iškilmių pradžia. 
Atsidaro didžiosios bazilikos 
durys ir, žmonėms sustojus, pra
deda įžygiuoti vėliavos — 
lietuvių trispalvė ir Kanados 
vėliava, o jas seka kitos vėlia
vos: ukrainiečių, latvių, kroatų, 
estų, slovakų, čekų, gudų 
ir lenkų. Kai kurie lietuviai 
atsinešė ir savo asmeniškas tri
spalves. Dalyvavo ir latvių bei 
ukrainiečių veikėjai su prof. dr. 
E. B. Roslycky priešaky. Po 
keletą žmonių iš kiekvienos tau
tybės, bei lietuviai evangelikai. 
Atvyko lietuviai ir iš kitų 
apylinkių, ypač iš gerosios 
Londono kaimynės Rodnės — 
West Lonės. Visi susirinkusieji 
turėjo uždegtas žvakutes. Foto
grafavo spaudos ir televizijos 
atstovai. KLB Londono apyl. 

LAISVĖS VARPAS 

Vienintelė lietuvių greito 
viešo susižinojimo priemonė 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
yra Laisvės Varpo lietuvių radi
jo programa, perduodama lietu
vių ir anglų kalba kiekvieną 
sekmadienį 9-10 vai. ryto iš 
radijo stoties WCAV-FM 98. Jos 
vedėju yra Petras Viščinis, 173 
A r t h u r St., Brockton, MA 
02402, telefonas: (508)586-7209. 
Programos metu skubiais rei
kalais skambinti į radijo stotį 
telefonu: (508)587-9898. Žinias 
galima perduoti Faxu, skambi
nant telefonu: (508)586-7209. 
Tuo tarpu telefonas ir Fax yra 
toje pačioje telefono linijoje, tad 
dėl žinių perdavimo Faxu reikia 
pirma paskambinti telefonu, 
prašant, kad būtų Įjungtas Fax. 

pirm. P. Kuras supažindino 
susirinkusius su šių pamaldų 
tikslu ir pareiškė, kad jos numa- į 
tytos rengti visame pasaulyje, j 
kur tik gyvena lietuviai. Kvietė 
prisiminti žuvusius dėl Lie
tuvos, uždarytus psichiatrinėse 
ligoninėse r 11. Sugiedoti Lie
tuvos ir Kanados himnai. Po to 
pradėjo garbiai ir ilgai skambin
t i vis i bazilikos v a r p a i ! 
Jaudinan t . s momentas , ne 
vienam iš-paudęs ir ašaras: 
bažnyčioje visi ty l ime ir 
susikaupę klausome va rpų 
skambinimo, kuris mus nukelia 
į mieląją Lietuvą. Pajuntame, 
kad tėvyne yra taip arti mūsų 
širdies... lyg ir girdime, kad ji 
atsidusus vėl sušunka: „Aš čia 
gyva!" • 

Bazilika yra pačiame miesto 
centre ir jo^ visi varpai papras
tai skambina tik ypatingomis 
progomis. Netenka abejoti, kad 
visi praeiviai atkreipė dėmesį, 
kad varpa: skelbia kažkokį 
nepaprasta įvykį. V a k a r e , 
paklausę televiziją ir rytmetį 
paskaitę pagrindinį Londono 
dienraštį... jie viską sužinojo. 

Šv. Mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė klebonas kun. K. 
Kaknevičius. Skaitinius skaitė 
ir aukas apibūdino R. Kur ienė-
Lukoševičiūtė, o aukas nešė 
mažosios l ietuvaitės Aly tė 
Naruševičiūtė, Elenutė Vilytė ir 
Ievutė Naujokaitytė iš Lietuvos. 

Visą įspūdį padid ino i r 
iškilmingas ..Pašvaistės" choro, 
vadovaujamo R. Vilienės-Abro
maitytės, giedojimas. Labai 
gera bazilikos akust ika ir , 
reikia manyti, ypatingos dienos 
proga pakilęs choristų entuziaz
mas prisidėjo prie to, kad visos 
giesmės skambėjo pasigėrėtinai 
— atrodė, kad gieda didelis ir ge
rai paruoštas choras. 

The London Free Press dien
ra š t i s i šspausdino d idoką 
nuotrauką ir straipsnį, kuriame 
pateikė Gražinos Petrauskienės 
prisiminimus iš Lietuvos, jos 
tėvo išvežimą į Sibirą ir jo 
negrįžimą bei Pauliaus Kuro 
pareiškimą — „Nėra abejonės, 
kas yra lietuvių mintyse — at
gauti nepriklausomybę". 

Nebuvo dviejų nuomonių, bet 
tik viena ... kad viskas buvo la
bai gerai suorganizuota ir 
įvykdyta labai kultūringai ir 
įspūdingai. Išeinančių, žmonių 
veiduose buvo matyti pasi
tenkinimo šypsenos ir jautėsi 
pasididžiavimas, kad viskas taip 
puikiai pavyko ir kad mes, kad 
ir būdami labai negausūs, pajė
giame ir tok ius d a l y k u s 

. t inkamai įvykdyt i . Č i a 
prisiminė vyskupo Pauliaus A. 
Baltakio. OFM, žodžia i , 

pasakyt i per Šiluvos Marijos 
parapijos jubiliejų: „Londonas 
yra geras pavyzdys, kiek daug 
gali pasiekti ir maža apylinkė, 
kai parapijos, bendruomenės ir 
oganizacijų vadovai darnia i ir 
glaudžiai bendradarbiauja". 

Visa ši iški lmė buvo su
organizuota bendromis parapi
j o s , K L B Londono a p y l . 
va ldybos ir t a l k i n i n k ų pa
stangomis . Didžiąją darbo dalį 
a t l iko klebonas kun . K. Kak
nevičius, apyl. pirm. P. Kuras ir 
ki t i valdybos nar ia i , ypač A. 
Petrašiūnas, kuris yra ir parapi
jos tarybos pirmininkas . Talki
no ir R. Vilienė-Abromaitytė bei 
R. Kurienė-Lukoševičiūtė, ga
vusi sutikimą, kad skambintų 
varpai. Lietuviams labai nuošir
džiai ta lkino ir ukrainiečių 
energingasis veikėjas prof. dr. 
E. B. Roslycky, vadovaująs Rytų 
Europos e t n i n ė m s g rupėms 
Londone. 

Šis buvo vienas iš įspūdin
giausių mūsų renginių ir bus il
gai ir dažnai pr is imenamas. 

N A U J Ų METŲ 
P A M A L D O S IRGI UŽ 

LIETUVĄ 

Šiluvos Marijos bažnyčioje šv. 
Mišias atnašavo ir pamokslą 
pasakė kun. K. Kaknevičius. Jis 
pr iminė, kad šią dieną yra ne 
t ik Nauji Metai, bet ir Marijos | 
šventė. Maldavo Dievo Motiną, 
kad ji globotų Lietuvą ir ateity... | 
jos lemtingose dienose. Giedojo 
„Pašvaistės" choras, vadovauja
mas R. Vilienės-Abromaitytės. 

P R A N A S IR DOMICĖLĖ 
RUŠINSKAI 

Sąjūdžiui paaukojo 1000 dol. 
Londono 75 šeimų apylinkė 
Sąjūdžiui paaukojo viso virš 
5500 dolerių. 

Rušir tskai y r a vienintelė^ 
vedusiųjų pora iš ankstesnės 
imigraci jos , k u r i e nuo pat 
pirmųjų dienų ir pastoviai iki 
šiol bendradarbiauja su pokario 
a t e i v i a i s , l a n k o l i e t u v i ų , 
pamaldas , renginius ir t .t . Jie 
y r a susipratę l ietuviai ir mė
gėjai visur dalyvauti, šokti ir t.t. 
J ų amžius tarp 87 ir 90 metų, į 
tač iau dar ir dabar šokiuose į 
lenktyniauja su jauna i s , šok
dami net ir moderniškus šokius. 
J i yra buvusi sport ininkė, jis 
da r ir dabar vairuoja savo au
tomobilį. Tai jau ne toks dažnas 
re iškinys. 

D.E. 

CLASSIFIED GUIDE 

Nors negaliu pakeist i vėjo 
krypt ies , galiu ta ip nustatyt i 
savo bures, kad visuomet tikslą 
pasiekčiau. 

Jimmy Dean 

NEW JERSEY, NEW YORK - "Lietuvos Atsiminimai", pir
madieniais nuo 8 Iki 9 v.v. i * Saton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga- "Mualc of Llthuanla" programos, vedamos 
anglu kalba.ls tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdimos nuo 7:30 iki 8 v. v. Dr. J . J. Stukaa — direktorius, 
234 Sunltt Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753 - 5636. 

P. V. 
RENGINIAI 

Balandžio 22 d. Lantaną 
restorane Randolphe metinis 
Šv. Petro lietuvių parapijos So. 
Bostone banketas. 

Gegužės 6 d. Brocktone kun. 
Alberto Abračinsko kunigystės 
50-ties metų jubiliejaus mi
nėjimas. 

Gegužės 6 d, 2 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-
jos salėje komp. Jeronimo 
Kačinsko kūrinių koncertas, 
rengiamas LB Bostono apy 
linkės. 

Gegužės 12-13 Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos seimas 
Holiday Inn, Randolphe, tarp 
Bostono ir Brocktono. 

Kfl midkincl Fcderal 
• ^ ^ • ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėlia iki $100.000.00 

Apdrausti cederalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

EEE ta 
(OUMMOSIC 
LEN0ER 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS ! PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per iią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbaoonte būti 
Mmo Stankau* kiijentais Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

S Mis. KOMPIUTERIŲ 
pagaioa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ -"-nešte • p-emiesč uose Sąž -
nmga patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BEL..-BACE PEA.TORS 

INCOUE TAX — INSURANCE 
6529 S KE3Z1E 

778-2233 

03 MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Slmar«*,Realtor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

S953 t . Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

Parduodam* greičiau 
už didesne kainą! 

Jkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose. 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vieline įstaiga. 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

•610 S. Puleskl, Chicago, IL 60629 
(312) 767-6655 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 
Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6800 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

HELP V/ANTED 

Pigiai parduodamas „condo" ant 
vandenyno kranto: 2 mieg. kamb., 2 
vonios kamb., didelis salonas, 
balkonas, virtuvė, maud. baseinas. 
Skambinti savaitgaliais nuo 8 v. ryto 
„collect"; 1-407-880-3555. 

Parduodamas restoranas/..iounge" 
arti 95 & Harlem. Puiki proga! 
Didelės galimybes. Smulkesnei infor 
macijai skambinti: Century 21, 
Mike Ham, tel. 708-361-8888. 

MACHINIST 
CNC Lathe Programmer Operator wanted. 
Mušt have expenence wtth Mazatrol con-
trois. FuU time days. Mušt speak English. 
Call 8 AM to 4 PM for interview. 

706-790-0946 

mČMHMS MBCUTĄVJCKS 

KAD LIETUVA 
NESIVAIKŠČIOTU 

Nuolaidą pensininkams duoda 
IEVA ASMYTĖ 

Community Realty. MLS 
3856 W. 63 St., Chicago 

Tel. 561-9180, ros. 434-4323 
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 
biznyje) jums gali sutaupyti daug 
keblumų. 

i i 

MISCELLANEOUS 

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

Tsl. 376-1882 ar 376-5996 

Tai poetinis kafbėjmas apie Donelaitį, apie Įo 
būrus, apie lietuvių kalbos ir Lietuvos išlikimą. 
apie sunkias praeities problemas, susi
siekiančias su dabartimi. 

Ateities Literatūros Fondo ši knyga išleista, 
minint Kristijono Donelaičio 275 metų gimi
mo sukakti Knyga gaunama ir. .Drauge". jos 
kaina 5 dol . su persiuntimu — 6 doi 50 
centų; Illinois gyventojai prie sumos dar pn-
deda 40 centų mokesčio 

E L E K T R O S ' 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 
^ SS5Š jyL i^J 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

GRYBS, GRYBS, liet. dainorėlis mažiesiems su 
kasete. 81 psl $9.00 

VILNIUS LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOSE. G. Kri-
vtckienė-Gustaitytė. 207 psl $20.00 

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Bara-
vkas. Apie 30.00 žodžių ir posakių. 589 psl. $12.00 

KARILĖ IR JOS DRAUGAI, apysaka. Nijolė 
Jankutė. 58 psl $7.00 

GEROJO DIEVO GL080JE. Nijolė Sadūnaitė. 
103 psl $5.00 

LENKŲ OKUPACIJOJE IR JŲ KALĖJIMUOSE, 
atsiminimai. Povilas Petkevičius 187 psl. $8.00 

PROF. JONAS ŠIMOLIŪNAS, monografija. Red. 
Jurgis Gimbutas. 229 psl $12 00 

ATSIMINIMAI, Juozas Urbšys. 166 psl $7.00 
ATLAIDAI. Loyola University Press. 186 psl. $25.00 
600 LIETUVOS KRIKŠTO JUBILIEJUS. Red. J. 

Baužys. 313 psl $12.00 
LIETUVIŲ MARSAI, plokštelė. Br. Jonušas. Lie

tuvos televizijos ir radijo choras $10.00 
VILNIAUS MIESTO PLANAS, spalvotas $9.00 
ANTRAS KAIMAS, veidai ir tekstai. Sud. T An

tanaitis. 448 psl $20.00 
LIETUVOS STUDENTAI UŽSIENIO UNIVERSI

TETUOSE XIV-XVIII AMŽIAIS. Vacį. 
Biržiška. 217 psl $10.00 

RAŠTAI, I tomas. Jonas Aistis 450 psl $15.00 

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

•+ •• • « « 



MŪSŲ KOLONIJOSE 

New York, N.Y. 
DAILĖS DARBŲ P A R O D A 

Kiekvienais metais, švenčiant 
mūsų nepriklausomybės šventę, 
New Yorke būna surengiama 
l ie tuvių da i l in inkų d a r b ų 
paroda. Tokia paroda, pa
vadinta ,,Dailė '89" . buvo 
surengta ir šiais metais, vasario 
10 ir 11 dienomis kultūros 
Židinyje Brooklyne. NY. Tai jau 
devynioliktoji dailės darbų pa
roda iš eilės. Ankstyvesnėse šios 
rūšies parodose matėme darbus 
dailininkų, daugiausia gyve
nančių JAV ar Kanadoje. Si pa
roda skyrėsi nuo ankstyvesnių. 
Ją galima vadinti tarpkon-
tinentine, kadangi parodoje 
buvo išstatyta dailininkų dar
bai, gyvenančių net keturiuose 
kontinentuose; JAV-Kanadoje. 
Australijoje, Pietų Amerikoje ir 
Europoje. Parodą organizavo ir 
daugumą paveikslų iš Chicagos 
atsivežė ten gyvenantis fotome
nininkas Algimantas Kezys. Pa
rodoje, pagal katalogą, buvo iš
statyta 40 menininkų su 50 
darbų. Dalis litografinių atspau
dų į katalogą nebuvo įtraukta. 
Galinėje salės sienoje buvo iška
binta Lietuvoje gyvenančio 
fotomenininko Romualdo 
Požerskio septyniolikos padi
dintų fotografijų ciklas, vaizduo
jantis atlaidus Žemaitijoje. R. 
Požerskio fotografijų knygą 
„Atlaidai — Lithuanian Pilgri-
mage" puošniai išleido Loyolos 
universiteto leidykla Chicagoje, 
tarpininkaujant Algimantui 
Keziui. 

Oficialus parodos atidarymas 
įvyko vasario 10 d. 7 v.v. Parodą 
atidarė LB New Yorko Apy
gardos pirmininkas Vytautas 
Alksninis. R. Požerskio knygą 
p r i s t a tė rašytojas P a u l i u s 
Jurkus, kuris pažymėjo, kad 
šios knygos reprezentacinis 
puošnumas teikia garbę lietu
viams. Toliau, kiek plačiau 
kalbėjo apie fotografijos meną ir 
to meno kūrėją-fotografą. 

Algimantas Kezys kalbėjo 
apie patį dailės meną, ilgiau 
sustodamas ir apibūdindamas 
paveikslus,turinčius lietuvišką 
tematiką ir charakterį. Savo 
kalbą baigė šiais žodžiais: 
„Žvelgdami į dailės kūrinius, 
pamatysime, kad visi iki vieno 
turi gilų subjektyvųjį elementą 
kas tą negyvą daiktą iškelia iki 
t ikrovės . Todėl p a s mus 
vadinamas subjektyvumas yra 
ne kas kitas, kaip paties daili
ninko negyvas, objektyvus 
kalbėj imas, o k a r t u ir 
sprendimas-angažavimas, suža
dinantis įsiterpimą į negyvąją 
būtį. Ir kiek savojo dvasingumo 
kūrė jas pajėgia negyvam 
kūriniui įskiepyti, t iek jo kūri
nys bus pilnesnis. Jis bus giles
nis gyvenimiškumo ir tikro
viškumo atžvilgiu". 

Baigęs savo kalbą Algimantas 
Kezys pristatė salėje esančius 
dailininkus ir pakvietė juos 
visus kartu nusifotografuoti. 
Salėje dalyvavo šie dailininkai: 
prof. Vytautas Jonynas, Juozas 
Bagdonas , Vladas Žilius, 
Paulius Jurkus, Elena Kepalai-
tė, Vida Krikštolaitytė ir Kata-
rina Ivinskas. 

Tvarkingai ir sumaniai sugru
puoti ir iškabinti paveikslai 
teikė pasigėrėtiną vaizdą. 

Ant stalų buvo išdėstyta R. 
Požerskio ir A. Kezio fotografijų 
knygos, bei įvairių dailininkų 
piešti atvirukai. Kas norėjo, 
knygas ir atvirukus, galėjo ir 
įsigyti. 

Parodą globojo LB New Yorko 
apygardos valdyba. 

p . palys 

RINKIMAI 

Kovo 20 d. turėsime bal
savimus, bet jau nuo vasario 26 
d. galima nuvykus j rotušę pa
balsuoti, jeigu kas kovo 20 d. ne
bus Chicagoje. 

A.tA. 
PRANAS BUČNYS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m. vasario 26 d. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime podukra Vita Smith, žentas 

Gerry; trys anūkai; sesuo Kanadoje. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, vasario 28 d. nuo 4 iki 9 

v.v. Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th St. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 1 d. Iš koplyčios 10 

vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę podukra, žentas, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack & Sūnūs. Tel. 

737-1213. 

... Ir kiek dar buvo mudviejų prisvajota! 
Tikėjomės dar kartu atsiriekti duonos iš 
gimtojo krašto rugių... 

MIRTIES METINĖS 

AtA. 
ANDRIUS VAITKUS 

1990 m. kovo 6 d. sukanka vieneri metai, kai žiauraus 
plėšiko sužeistas, po šešių kančios savaičių, mirė mūsų 
brangus Vyras, Tėvelis ir Senelis Andrius Vaitkus. 

Jo atminimui tą dieną bus aukojamos šv Mišios Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių bažnyčioje East St. Louis. Illinois. 

Nuoširdžiai prašome prietelius ir pažįstamus prisiminti 
a.a. Andrių savo maldose. 

Žmona Marija, dukros Gražina ir Živilė su šeimomis. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. vasario men. 28 d. 

A.tA. 
KRISTEN JOHNSON 

Gyveno Johet. 1L. 
Tragiškai .:UYO 1990 m. vasario 24 d., sulaukusi 17 m. 

amžiaus. 
Gimė Chicaiioje 1972 m. kovo 20 d. 
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Rasa Szepelak ir Vic

tor Johnson, seneliai: Vytautas ir Konstancija Čepai, Marion 
ir Victor Johnson. Sr.; broliai Juozas ir Nicholas Szepelak bei 
kiti giminės. 

Priklausė Lietuvių Skaučių Seserijai „Nerijos" tuntui; 
lankė Mother McCauley aukštesniąją mokyklą. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, vasario 26 d. ir antradienį, 
vasario 27 d. nuo 2 iki 10 v.v. Blake & Lamb koplvčioje. 4727 
W. 103 St., Oak Lawn, IL 

Laidotuvės jvyks vasario 28 d., trečiadieni. Iš koplyčios 
9:45 vai. ryto bus atlydėta į St. Cajetan parapijos bažnyčią, 
11400 S. Artesian. Chicago, kurioje 10:30 v. ryto įvyks gedu 
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Tautines lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę tėvai, broliai, seneliai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt Blake & Lamb. Tel. (708) 636-1193. 

A.tA. 
STEFAI PAŠKONIENEI 

užbaigus žemiškąją kelionę, jos liūdintiems, mūsų 
mieliems MĖTAI ir KAZIUI LINKAMS, BRONEI ir 
JONUI VESELKOMS, NERIJAI ir ROMUI KASPA
RAMS reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

v . 
Valė ir Mečys Bankauskai 
Lėlė ir Juozas Žvyniai 
Danguolė ir Petras Griganavičiai 

A.tA. 
VACLOVUI LEŠČINSKUI 

mirus, jo žmonai VALERIJAI, dukroms NIJOLEI 
RŪBIENEI ir LORETAI JARAŠIENEI ir jų šeimoms 
re iškiame gilią užuojautą. 

Antanas, Rimas, Gintautas Valaičiai 
ir Aldona Kamantienė 

L 

"i 

A.tA. 
STEFANIJAI PAŠKONIENEI 

užbaigus šią žemišką kelionę, didžio liūdesio prislėg
tiems: broliui KAZIMIERUI LINKUI su žmona 
MĖTA ir dukra NERIJA KASPARIENE su vyru 
ROMU, seseriai BRONEI VESELKIENEI su vyru 
JONU ir Lietuvoje likusiems giminėms nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir kar tu liūdi. 

Julija ir Jonas Kučinskai 
Elena ir Paulius Leonai 

Mylimam Sūnui 

A.tA. 
VYTENIUI DIRKIUI 

mirus, jo motiną, mūsų draugijos mielą narę , BRONE 
RUSTEIKIENĘ ir jos šeimą giliai užjaučiame ir ka r tu 
liūdime. 

Dzūkų draugija 

A. tA . 
E D U V I G A S AVIŽA 

JAGMINAS 

Gyveno Brighton Parko apylinkėje, Chicagoje 
Mirė 1990 m. vasario 21 d., sulaukusi 80 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Argentinoje gyveno 35 metus. Ameriko

je išgyveno 25 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Vito, duktė Elena 

Raulinaitiene. žentas Gintautas; keturi anūkai, vienas pro-
anūkas; brol;> Argentinoje, dvi seserys su šeimomis Lietuvoje 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, vasario 28 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Gaidas 'Jaimid koplyčioje. 4330 S. California. 

Laidotuves įvyks ketvirtadienį, kovo 1 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela Po pamaldų bus nulydėta į Šv.Kazimiero lie
tuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnus, duktė, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

, 

A.tA. 
TERESEI RADVILIENEI 

mirus , nuoširdžią užuojautą reiškiame jos dukrai 
RŪTAI SPURGIENEI ir sūnui SKIRMUNTUI RAD
VILAI su šeimomis. 

Aldona ir Tim Kallok 
Birutė ir Romas Tervydžiai 

Mielai 

mirų? 
JONUI 
liūdi n.< 

A.tA. 
STEFAI PAŠKONIENEI 

os liūdinčiai sesutei 
nuoširdią užuojautą 

BRONEI ir svainiui 
reiškiame ir kartu 

Stasė Liaugaudienė 
Aldona Poškienė 
Birutė ir Viktoras Veselkai 

Mylim; TI s ū n u i ir broliui 

A.tA. ARŪNUI 
per anksti i škel iavus Amžinybėn, skausme likusius 
tėvel. ANICETĄ ir JURGI, sesutę SIGITĄ ir visus 
art i n s ius nuoširdžiai užjaučiu ir k a r t u liūdžiu. 

Ona Barauskienė 

M H Klubo n a r ę AGOTA ŠUOPIENĘ, jos broliui 

A.tA. 
STEPONUI VIŠČIUI 

nuoširdžiai užjaučia 

Anglijos lietuvių klubas Chicagoje 

Mūsų džiaugsmo dienos baigėsi. 
Mylėjai mus. Mūsų meile Tau yra anŽUM 
Ir neištirps, kaip tirpsta pirmos snaigės 
Atgims gamta, atgims Tėvynė — Tavęs nėra 

A.tA. 
KAZYS NASTONAS 

Gyveno Irons, Michigan. anksčiau Marąuette Parko ir 
Brighton Parko apylinkėse. 

Mirė 1990 m. vasario 25 d . 6 vai vakaro, sulaukės 74 m. 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 38 m 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Olga. dukterys: Lilija 

Adomėniene. žentas Antanas. Dora Baleckaitienė. žentas Vid
mantas; sūnus Tony Nastonas, marti Lee: anūkai: Vida ir 
Danielius Baleckaičiai. Audra Adomenaitė: sesuo Regina 
Paskevičiene-Volskienė Lietuvoje ir kiti giminės. 

Priklausė Medžiotoju ir Meškeriotojų draugijai. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, vasario 28 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 1 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas \ Šv. Kazimiero lietuvių kapines 

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

Nuliūdę žmona, dukterys, sūnus, anūkai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Tel 476 2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

43J0-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4606-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas - (1-312) 476-2345 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telefonas (708) 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - (708) 652-1003 
Sally Donald M.. Jr . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 6 5 2 - 5 2 4 5 



DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. vasario mėn. 28 d. 

x Kovo 25 d., sekmadienį , 
(ne kovo 2-i d.'. 3 vai. p.p. bus 
naujo veikalo ..Kai papartis 
žydi" spektaklis. Režisuoja Liu
cija Buivydaite-Ambrosini ir 
dainuoja visas ..Dainavos'" an
samblis. Pirkit bilietus dabar, 
kol dar jų yra. pasirinksite 
geresnes vietas. 

x Visas lietuvių j a u n i m a s 
y r a kv ieč i amas da lyvau t i 
Chicagos Jaunimo sąjungos 
susirinkime penktadienį, kovo 
2 d.. 8 vai. vak. G in ta ro 
svetainėje Marąuette Parke. 

x Montessori draugi ja pra
neša , kad Stasė Vaišvilienė 
dvejus metus redagavo žurna
liuką „Mūsų vaikas", bet toliau 
atsisako redaguoti. Todėl drau
gija šio žurnalo leidimą sustab
do ir t a proga dėkoja Lietuvių 
fondui ir Švietimo tarybai. 

x Iš la ikyt i „ D r a u g o " dien
rašt į prieš kenkėjus aukojo po 
50 dol. dail. Ada Sutkuvienė, 
Bronius Kviklys, dr. Juozas 
Kižys, Konstancija ir dr. Anta
nas Valiuškiai. dr. A. Garūnas, 
dr. Albertas Aviža, dr. Justinas 
ir Regina Pikūnai, dr. B. Kra-
kai t i s , dr. Ona Mironaitė, 
Salomėja Leipus, Penna Petro-
nella, Laima Tumas. Visiems 
labai dėkojame. 

x Nuo sunaikinimo „Drau
go" aukojo po 20 dol B. Neve-
rauskas. Gražina Grace-Denk, 
B. Satkūnas . Ted ir Indrė 
Howe!l. A. Grims, A. Sakas, An-
na Glebis. M. Sodeika, J. Lukai-
tis, S Garliauskas, J. Larsen, K. 
Milkovaitis, S. Rutkauskas, P. 
Kurnėta, A. Nutautas. M. Kra
sauskas. J. Tijūnėlis, Sigutė 
Mikrut, E. Vilutienė, Z. Mikužis 
ir L. Kazlaitė. Visiems labai 
dėkojame. 

x , , D r a u g o " i š l a i k y m u i 
pr ieš pasikėsinimus aukojo po 
50 dol. Vytas Paulionis, kun. J. 
Pragulbickai, Vytautas ir Irena 
Alantai. A. A. Jurgelaitis, Ta
das Bauža. Emilija Gruodienė ir 
Penna Petronella. Labai dėko
jame. 

x* D R A U G O k o n c e r t a s 
į vyks š.m. b a l a n d ž i o 1 d. 3 v. 
p.p. , sekmadienį. Marijos Aukš
tesniosios mokyklos salėje. Pro
gramą atliks okupuotos Lietu
vos solistai: Sofija Jonaityte, 
Algirdas Januta ir pianistas Po
vilas Stravinskas. Bilietus į 
koncertą galima įsigyti Gifts 
I n t e r n a t i o n a l Vaznelių par
duotuvėje. 2501 W. 71 S t , Chi-
c a g o , IL 60629, te l . 471-1424. 

(ak) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63 St.. Chicago, IL o0629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd . Lockport, IL 60441 

Tel. (708! 301-4866 
Valandos pagal susitarime 

Advokatas jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicjjco, II 60629 

Tel. (1-312) 776-8700 
Darbo vai nuo 9 tki 7 vai vak 

^•<ud 9 v.r iki 1 vai d. 

A D V O K A T A S 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 VV. o9th Street 
C hicJPP. IL 60629 

Tel . (1-312) 77S-0M0 
Kasdien 9—<> vai vak 

<•< stadieniais ir vakarais 
pa>;al susitarimą 

ADVOKATAS • 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. 0 « d e n Ave . , Ste. 18-2 
Hinsdale . IL 60621 
Tel . (708! 325-3157 

Valandom pagal susitarimą 

x Lietuvių c e n t r a s Lemon-
te kviečia visus kovo 2 d., 
penktadienį, 7 vai . vakaro 
pamatyti filmą „Kur bėga 
Šešupė, kur Nemuns teka". 
Vaizdai iš įdomiausių Lietuvos 
vietovių, kardinolo Mišios, 
giesmės, dainos. Filmą paruošė 
A. Plėnys. 

x A n t a n a s Vanagai t is , ak
torius, dirigentas, kompozito
rius, žurnalistas, visuomeni
ninkas, gimė 1890 m. gegužės 
19 d. 100 metų gimimo sukak
ties pirmoji dalis rengiama kovo 
11 d. 3 vai. p.p. Jaunimo centre. 
Visi kviečiami dalyvauti. Vietos 
rezervuojamos Margučio 
raštinėje. 

x Upytės Draugiško k lubo 
susirinkimas bus penktadienį, 
kovo 9 d.. Anelės Kojak salėje, 
4500 S. Talman Ave. Susi
rinkimo pradžia bus 1 vai. po 
pietų. Po susir inkimo bus 
vaišės. 

x Nuo sunaik in imo gelbs
tint „ D r a u g u i " aukojo po 20 
dol. dr. A. Zotovas, Romaną ir 
Leonardas Pauliai. R. Zalubas, 
V. Raulinait is , S. Kvietys, 
Kazys Gricius, A. Blinstrubas, 
J. Alekna, R. Vaitys, Vida 
Vizgirda, dr. E. Pertik, C. Valis, 
S. Foti, B. Daukantas, Alf. Vėla-
vičius, P. Tamulionis, Jonas 
Šiugždinis, A. Zailskas. Visiems 
nuoširdus ačiū. 

x Iš la ikyt i „Draugo" dien
raštį p r i e š kenkėjus aukojo po 
20 dol. J. Kojelis, Birutė Šileika 
Fleck, Jonas Prunskis, A. P. 
Bagdonas, J. Derenčius, J. 
Stasiulis, O. Kindurienė. T. 
Gedraitis, V. J. Žemaitis, P. 
Leonas, Antanas Makaras, Vla
das Staskus, A. Sereika, A. 
Petrutis. Nuoširdus ačiū. 

x N u o sunaikinimo gelbs
tint „ D r a u g u i " aukojo po 20 
dol. Bronius Kovas, dr. Petras 
Pečiul is , Algis Balč iūnas , 
Petras Juška, Stanley Abroma
vičius, K. Čėsna, Milda Con-
toyannis, J. Bernot, Vytautas 
Kalasinskas, J. Griškėnas, Vir-
ginia Pe rvažas , Malv ina 
Jonikas. Visiems tariame nuo
širdų ačiū. 

x Adv. La ima Garbonkie-
nė bus pagrindine kalbėtoja 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjime, kurį rengia 
LB Marąuette Parko apylinkė 
kovo 4 d., sekmadienį, tuoj po 
lietuviškų šv. Mišių apie 11:30 
vai . parapijos salėje. Bus 
meninė dalis, metinis susirin
kimas ir kavutė. Visi kviečiami 
gausiai dalyvauti. 

x Inž. Pi lypas Narut is , Oak 
Lawn, 111., visuomenininkas, 
Vliko valdybos narys, „Draugo" 
nuoširdus rėmėjas , garbės 
p renumera to r ius , p ra tęsė 
prenumeratą ir dar paaukojo 50 
dol. savos spaudos stiprinimui. 
Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Nuo suna ik in imo gelbs
t int „Draugu i " aukojo po 40 
dol. J. Laučka, Mečys Šilkaitis, 
Juozas ir Elena Gailevičiai ir P. 
Jakutavičius. Labai dėkojame. 
Nuoširdus ačiū. 

x Išlaikyti „ D r a u g o " dien
raštį prieš kenkėjus aukojo po 
35 dol. A. Saulis, B. Kūkalis, 
kun. J. Grabys ir A. Gaurys 
aukojo po 30 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

x , , D r a u g o " i š l a i k y m u i 
prieš pasikėsinimus aukojo po 
20 dol. E lena Zujus, Vcl. 
Butkys, Vyt. Vanagas, Irena 
Lange, P. Petraitis. Domas Jur
kus, P Juodikis, Izabelė Jonai
tis. Ona Aleknienė. Kaz. Skrip-
kus , K. M a r t i n k u s . J o n a s 
Jurkūnas, B. Micpovilius, J. 
Vizgirda, A. Bu tkūnas , L. 
Kubilius, Alg. Gustaitis, P. 
Brizgys, P. Griganavičius, F. 
Černius. Irma Laisvėnai tė , 
Aldona Gr i šk i enė , Vik tor 
Memenąs. Labai ačiū. 

x Nuo suna ik in imo „Drau
gu i" aukojo po 10 dol. R. Petro
šienė, J. Saurusaitis. B. Zapas-
ninkienė, R. Miliūnas, L. Tar
vydas, Indrė Toliušytė Pirl, G. 
Likander, L. Kutkus, E. Leng
vinas, P. Kudukis, Vyt. Dailidė, 
Anelė Dulkis, M. Ramanaus
kas, VI. Bacevičius, B. Bakšys, 
Rimas Balčiūnas, S. Erlingis, B. 
Baublys, R. Adomaitis, Birutė ir 
Jonas Sverai, S. Untulis, A. 
Vaitiekus, K. B. Žutautas. Vi
siems tariame ačiū. 

mK ŽVAIGŽDUTĖ 
j^Katf^^L* *« Įsteigta* L%etuvią Mokytojų Sąp*ngos Ch*c<igos s- y n o u 

Redaguoja J PlaCac. Medžiaga, supti: 3206 W. 65tb PUce. Chicago, IL 60629 

Alb. Kašiubienė 

MUGE 

Kovo mėnuo jau prašvito — 
Visi laukė džiaugsmo šito. 
Mugėn, mugėn visus kviečia, 
Saulė kelią net pašviečia. 

Renkas dėdės, renkas tetos, 
Ir pažįstami čia matos. 
Mugėj visko pamatys, 
Ko norės, tą įsigys 

Deda Algis į krepšiuką, 
Nusipirkęs muginuką. 
O Danutė neša lėlę. 
Prisisegus gražią gėlę. 

Šventas Kazimieras globoja, 
Sesės daineles dainuoja. 
Mugė teikia mums paguodą 
Ir skaniai dar valgyt duoda. 

Su pavasariu žaliu. 
Kovas skleidžias lapeliu. 

x „ D a i n a v o s " ansambl io 
spek tak i s „Kai papartis žydi" 
įvyks kovo 25 d., sekmadienį, 
3:00 vai. p.p. Morton audi
torijoje. Cicero. Bilietus galima 
įsigyti Vaznelių prekyboje ir 
taip pat Lemonte po Mišių. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti. 

(sk) 

x Rag iname visus 1990 abi
turientus registruotis šių metų 
lietuvių abiturientų „Pavasario 
žiedų" pokyliui pas p. Ireną 
Polikaitienę, 7235 S. Sacramen-
to Ave. Tel. (312) 434-2243 iki 
š.m. kovo mėn. 15 d. 

(sk) 

x Mirė Kęstutis Puskuni 
gis, gyvenęs 7019 S. California. 
Chicago. IL. Ieškomi jo giminės 
arba draugai . Atsil iepkite, 
skambinkite tel. 904-382-3758. 

(sk) 

x Tik pal iesk rankenėlę , ir 
„Ka lba Vilnius". Taip veikia 
naujieji automatiniai Grundig 
radijai. O gal norite sutaisydinti 
vokišką radiją? Gradinskas. 
2512 W. 47th Str.. Chicago. IL. 
tel . 312-376-1998. 

(sk) 

x J U O Z A S BACEVIČIUS. 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas Greitas ir tikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti. Bell-
Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 

x Keičiame do 'e r ius į rub
l ius aukštu santyk'u Prista
tome i Lietuvą naują automa
šiną „LADA" tik už $3.500. 
Tvarkome palikimus. Skam
bin t i 312-434-8618. 

(sk) 

x P r a š o m padė t i genties is
torijai! Mano giminaitė, buv. 
mokytoja, dabar gyv. Lietuvoje, 
Irena Kai ra i ty tė-Marc inke-
vičienė ruošia mūsų giminės 
studijėlę. Ji jau ištyrė beveik 
100 metų Kairaičių genties is
toriją Lietuvoj, Prūsijoj ir 
Australijoj. Ji dar norėtų žinoti 
su „Kairaitis" pavarde gyve
nančių a r gyvenusių tautiečių 
JAV ir Kanadoje. Noriu jai 
padėti ir būsiu labai dėkingas, 
jei kas nors man praneš kokiam 
mieste, valstijoj ar provincijoj 
gyveno ar gyvena Kairaičiai bei 
koks jų buvo ar yra amžius. Jei 
kas nenorėtų duoti adresų, tai 
prašom adresų ir nerašyti, nes 
studijai nėra jokių medžiaginių 
tikslų. Jei žinių rinkimui susi
darytų išlaidų, aš jas apmokė
siu. Duomenis prašau siųsti 
man šiuo adresu: Anthony Kai
raitis, 1501 B r o a d w a y , N.W., 
Grand Rap ids , Mich. 49504. 

(sk) 

x Gre i t p a r d u o d u vienos i r 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE;MAX REALTORS, Rimas 
Stankus , tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x M A I S T O D E F I C I T A S 
U E T U V O J E ! Prieš išvykdami 
aplankyti savo artimuosius Lie
tuvoje nepamirškite pasirūpinti 
deficitiniu maistu. Už $100.00 
„Žaibas" pristatys jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje 4 kg. lietu
viško skilandžio, 2 kg. „Žalgi
rio dešros, 2 kg. „Suvalkietiš
kos" dešros, 1 kg. „Sodžiaus" 
dešros, 1 kg. filė plėvelėje. 
„ŽAIBAS" 9525 So. 79th Ave., 
Hickory Hills, 111. 60457, tel . 
(708) 430-7272. 

(sk) 

MANO KELIONĖ 
I LIETUVĄ 

Mano kelionė į Lietuvą buvo 
labai įspūdinga. Lėktuvui lei
džiantis Vilniaus areodrome, vi
si žiūrėjome pro langus ir tyliai 
stebėjome sostinės žemę, kurią 
mano tėtė paliko prieš 44 me
tus. Lėktuvui nusileidus, ma
tėm daug žmonių stovinčių su 
gėlėmis rankose ir laukiančių 
savo artimųjų. Pasisveikinome 
ir susipažinome su jais. Auto
busu buvome nuvežti į Vilniaus 
viešbutį „Lietuva^. 

Iš pirmo žvilgsnio Vilnius 
man atrodė gražus miestas. Pa
sisvečiavę su giminėmis, turė
jome progų lankyti žymesnes 
Vilniaus vietas. Buvome užlipę 
į Gedimino pilies kalną. Išvaikš
čiojome Gedimino pilį. Aplankė
me Aušros Vartų bažnyčią. Bu
vome Šv. Onos ir Sv. Petro ir Po
vilo bažnyčiose Turėjome pro
gos pasivaikščioti palei Neries 
upę. 

Aplankėme Kauną. Ėjome 
pėsti per visą Laisvės alėją. Ap
lankėme Kauno Valstybinį te
atrą. Matėme blizgantį Nemu
ną. Pasimatėme su giminėmis. 

Toliau važiavome į Panevėžį. 
Bevažiuodami iš Vilniaus, daug 
kartų pervažiavome Nevėžio 
upę. Visur graži gamta, daug 
miškų. Ten daug nematėme, nes 
buvome „gido" priežiūroje, o jis 
rodė tik tas vietas, kuriose 
kadaise vokiečiai baudė žydus ir 
ki tus (kaip jis sakė „gerus ko
munistus"). 

Man labiausiai patiko tėtės tė
viškė, kuri yra Ukmergės rajo
ne, prie Deltuvos miestelio, 
Laibiškių kaime. Gaila, tėtės 
gimtinės namai buvo nugriauti. 
Liko tik vienišas beržas, kuris 
parodo, kur kadaise stovėjo 
namas. Ten seniai bėgiojo ir 
šūkavo mano tėtė ir dėdės. Ap
lankėme Delt 
kurioje tėtė m 
šešerius moks; 
sutiko buvusia 
kytoją. 

Aplankėme 
gyvenančius gi 
rėjome nuvažu 

Reikalaujam laisvės Lietuvai. 

Nerimą N a r u t ė 

SUKAS MALŪNĖLIS 

Sukas vėjo malūnėlis. 
Mala miltus katinėlis. 
Bus duonytės, bus ir blynų. 
Pavaišins daugel kaimynų. 

Čia malūnininkas vilkas, 
Apdulkėjęs miltais — pilkas. 
Net pabalę akiniai, 
Sukas, dirba sumaniai. 

Ūžia, ūžia girnos, sukas. 
Kaukši garsiai jo plaktukas. 
Jas pataiso ir prižiūri, 
Visą dieną darbo turi. 

Miltų maišus stirnos neša. 
Sunkvežimiu ežys veža; 
Į kepyklą ten prie kelio, 
Pačiame gale miestelio. 

Ten laputė kepa duoną, 
Riestainėlius su aguonom, 
Kiškis į tešlainius deda 
Trupinėlius šokolado. 

Į mokyklą vabalėlių. 
Ežys veža riestainėlių. 
Gaus jie pieno po puoduką, 
Su aguonom sausainiuką. 

Malūnėlis — kepykla, 
Vabalėlių mokykla; 
Dirba, triūsia jie visi, 
Tinginių čia nerasi. 

N'uotr. J. Tamulaičio 

KALĖDŲ DOVANA 
DIEVUI IR P A S A U L I U I 

Kalėdų švenčių reikšmė mano 
gyven ime yra K r i s t a u s 
gimimas. Ta diena primena, kai 
p r i e š t ū k s t a n č i u s m e t ų 
Išganytojas tapo žmogumi . 
D a u g žmonių m a n o , k a d 
Kalėdos yra dovanų šventė. Mes 
turėtume tą laiką aukoti Dievui 
ir padėti t iems neturt ingiems. 
Mes visi p r iva lome eit i į 
bažnyčią ne tik per Kalėdas, bet 
k i ekv i eną s e k m a d i e n į i r 
š v e n t a d i e n į . T u o b ū d u 
atiduotume Dievui ir pasauliui 
geriausią dovaną. Man neaišku 
ir nesuprantama, kodėl mes 
gauname dovanas per Kristaus 
gimtadienį. Man gai la žmonių, 
kurie tik apie dovanas galvoja, 
bet pamiršta tikrąją Kalėdų 
reikšmę. 

A r ū n a s Bilus , 
Marąuette Parko lit. 
m-los 8 sk. mokinys. 

G A L V O S Ū K I O NR. 86 
ATSAKYMAS 

Ona — Duona. 

G A L V O S Ū K I O NR. 87 
ATSAKYMAS 

GALVOSŪKIS NR. 106 

Birutė mėgo skaityti knygas. 
Beskaitydama susidomėjo ugni
kalniais. Kai mokykloje mo
kytoja liepdavo parašyti rašinėlį 
laisva tema, ji visuomet pasi
rinkdavo apie ugnikalnius. Vie
name rašinėlyje ji taip rašė: 
„Vezuvius išsiveržė A.D. 79 m. 
ir užpylė Pompėją. Havajų visų 
mėgiamas lankyti Mauna Loa, 
1950 m. išsiveržęs pražudė 500 
žmonių. Mont Pelee 1902 m. iš
siveržęs sunaikino St. Pierre 
miestą, kuriame žuvo 8.000 
žmonių. Krakatoa 1883 m. išsi
veržęs netoli Javos salos, išme
tė iš kraterio 5 kubines mylias 
medžiagos. Tai vienas galin
giausių išsiveržimų, žinomų ug
nikalnių istorijoje. Paricutin 
išsiveržė Meksikos kukurūzų 
lauke". 

Patikrinkite Birutės rašomąjį, 
ar ji visas žinias teisingai 
parašė. Jei atrasite klaidą, pa
taisykite ir pažymėkite, kur ją 
radote. 

(5 taškai* 

GALVOSŪKIS NR. 107 

Watlings sala buvo atrasta 
1492 m. spalio mėn. 12 d. kas ją 
atrado? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 109 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

l lElTlUMA 

U 
Q MIAieiAISI 

Ant pirmojo ledo. 
Piešė Rimas Gecevič ius . 

Marąuette Parko lit. m-los 8 sk. mok. 

* * * 

Angel Falls yra didžiausias 
pasaulio krioklys. Jį surado 
lakūnas James Angel, skrisda 
mas 1935 metais virš Venezu-
elos. 

S 
Matote į krūvą sumestas rai

dyno raides. Sužymėkite tas rai
des, kurių toje krūvoje nerasite. 

GALVOSŪKIS NR. 110 

Aiumumd 
Žiūrėkite į raidę. 

G A L V O S Ū K I O NR. 89 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite sprendimą. Nuo 9 
atimti vieną brūkšnelį ir jį uždė
ti ant minuso ženklo. 

vi + rv =* x 

vos mokyklą, 
esi pirmuosius 
metus. J is ten 
au senutę, mo-

•cmergę ir ten 
mes. Labai no-
ti į Klaipėdą ir 

Palangą, tačia,; nebebuvo laiko. 
Kelionė į Lietuvą buvo lyg 

sapnas. Deši: • dienų prabėgo 
per greitai. I afaB galvojame, 
kada nors ve! . r.žti ir pamatyti 
tą gražią gar ą, kuri puošia 
mūsų kraštą 

aidą Kiškytė , 
Los Ange • - Šv. Kazimiero 

lit. m-io«9 sk. mokinė. 
(..Pėdsakai", 1988) 

• C A 0 0 i l 0 «a *• 
i •* « r v \ \ 

*&&&»T:* 

(Žiūrėkite piešinėli) 

Čia matote nupieštą dėžutę 
su daug skyrių. Kas yra dedama 
į t ą dėžytę? P r idėk i t e į 
kiekvieną skyrių tų daiktų, 
kuriems specialiai ta dėžutė 
padaryta. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 108 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Mergaitė negali eiti į mokyk
lą, nes ji pametė savo knygą, 
pieštuką, liniuotę, krepšelį su 
priešpiečiais Ji turėjo avinuką, 
kuriam prieš eidama į mokyklą 
visada pasakydavo „iki pasima
tymo". Nebematė ir avinuko. 
Padėkite mergaitei surasti tuos 
dingusius dalykus. 

(5 taškai) 

i ' 


