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Lietuvos delegacija 
Maskvoje 

Ta „telegrama buvusi ne ultimatumas" 

Maskva , kovo 19 d. — Sovietų 
vyr iausybė š iandien išleido 
griežtą įspėjimą lietuviams, kad 
nebus le is ta įs teigti sienos 
perėjimo punktų, turėti savo 
pinigus ir perimti fabrikus be 
Kremliaus leidimo, praneša 
mums AP žinių agentūra. 

Įspėjimas reiškia pirmą konk
retų Sovietų vyriausybės aktą 
pr ieš Lie tuvos nepriklauso
mybės paskelbimą, kurj prez. 
Gorbačiovas pavadino ..netei
sėtu". Tačiau šis įspėjimas 
nenurodo, kokių žygių bus im
tasi prieš Lietuvą. Vyriausybės 
pranešime kal t inama Lietuva, 
— tai buvo perskaityta per te
leviziją — kad planuoja savo fab
r ikus perduoti privačiai nuosa
vybei, nori įsivesti savo pinigus 
ir net išdrįsta steigti patikrini
mo punktus prie savo sienų. 
Maskva esanti labiausiai susi
rūpinusi atominėmis jėgainė
mis. 

P a g y v ė j o m a n e v r a i 
Šis pranešimas buvo paskelb

tas tuo metu, kai Lietuvos dele
gacija a t v y k o į M a s k v a , 
norėdama ta r t i s su Gorbačiovu 
nepriklausomybės reikalu. Gi 
Lietuvos televizijoje Eduardas 
Potašinskis pranešė, kad so
vietų kareivių manevrai pagy
vėjo. Landsbergis paprašęs sek
mad ien io pa s i t a r imų me tu 
sovietų karo vadus pranešti iš 
anksto tokių manevrų rengimą, 
tačiau gavęs atsakymą, kad tai 
nebus garantuojama. 

Šešių asmenų Lietuvos dele
gacijai Maskvoje vadovauja Egi
dijus Bičkauskas, teisininkas. 

kuris ką tik išstojo iš partijos. 
Jis yra Klaipėdos krašto srities 
prokuroras. Delegacija nori 
susitikti su pačiu Gorbačiovu ir 
pradėti pasitarimus nepriklau
somybės klausimu. Pats Gorba
čiovas šiek tiek sušvelnino savo 
toną, pasakydamas, jog j is norįs 
kalbėtis su lietuviais uar kartą, 
kad j ie neišstotų iš sąjungos ir 
kad ta pasiųstoji telegrama nėra 
ultimatumas. ,,Aš manau, jog 
mes turėtume gauti dabartinės 
Lietuvos vyriausybės atsakymą 
ir tada daug kas bus aišku. Nuo 
to atsakymo turinio paaiškės 
mūsų „sekantys žingsniai"', kal
bėjo Gorbačiovas sekmadienį. 

Svarbu — pr inc ipas 
Lietuvos delegacija tu r i par

lamento mandatą pradėti pasi
tarimus su Sovietų vyriausybe. 
Svarbiausias dalykas y ra susi
tar t i iš principo pradėti pasi
tarimo procesą, kalbėjo Andrius 
Ažubalis. Sąjūdžio žinių prane
šėjas. Bičkauskas gi pasakė, jog 
svarbu, kad būtų pradėti tarp
valstybiniai pasitarimai. 

Bet Gorbačiovas po balsavimo 
Maskvos antr iniuose rinki
muose, kalbėdamas su reporte
r i a i s , vėl pakar to jo , kad 
„Lietuvos ats iskyrimas yra 
nelegalus aktas ir t u r i būtf 
nuspręstas visos Sovietų Są
jungos". Delegacija nežinojo, a r 
pavyks susitikti su Gorbačiovu. 
Jos vienas narys — Nikolajus 
Medvedevas, pasakė, jog jie yra 
pasiryžę laukti , kol bus pa
kviesti į Kremlių. Jis nemanąs, 
kad pasitarimai būtų tuojau pat 
pradėti oficialiai. 

Lietuvos Respublikos Tarybos 
nutarimai 

Sovietai įspėjo užsienio 
valstybes 

Keliamas referendumo klausimas 

Vilnius , 1990 kovo 12. (LIO 
— Kaip žinia, Lietuvos Aukš
čiausioji Taryba kovo 11d. pri
ėmė istorinius dokumentus, at
statančius nepriklausoma Lie
tuvos valstybe 

D e p u t a t ų įgaliojimai 
Lietuvių tautos apsispren

dimu 1918 m. vasario 16 d. at
statytoji nepriklausoma Lie
tuvos valstybė. įtvirtinusi save 
1920 m. gegužės 15 d. Steigia
mojo Seimo rezoliucija ir 1922 
m. Lietuvos Valstybės Konstitu
cija, tapo pasaulio tautų bendri
jos pilnateise nare ir iki 1940 m. 
birželio 14 d. reiškė tautos suve
renine galią per Lietuvos valsty
bės suverenines institucijas. 

1940 m. birželio 15 d. smurtu 
ir agresija Tarybų Sąjunga 
suvaržė tautos suvereninę galia 
ir n e t e i s ė t a i inkorporavo 
Lietuvą į TSRS sudėtį. 

Nors t au ta nepertraukiamai 
priešinosi , svetima jėga il
g a i n i u i sugr iovė Lie tuvos 
valstybės s truktūras, pakeis
dama jas iš šalies primestomis. 

Nuo 1988 metų, randantis 
naujoms galimybėms, tautos at
gimimo ir nepriklausomybės 
sąjūdis pradėjo reikštis atvirai, 
apimdamas plačiausius visuo
menės sluoksnius Tautos valia, 
viešai prabilusi pilietinėse ak 
cijose, virto jos suvereninės 
galios raiška per esamas insti
tucijas. 

Lietuvai primestų svetimos 
valstybės s truktūrų panaudo

jimas neturi būti interpretuo
jamas kaip jas primetusios vals
tybės suvereniteto lietuvių 
tautai ir jos teritorijai arba tos 
valstybės įvykdytos aneksijos 
pripažinimas. 

1990 m. vasario 24 d. rinki
muose į Lietuvos TSR Aukš
čiausiąją Tarybą rinkimų teise 
turintys Lietuvos gyventojai sa
vo valia suteikė išrinktiems 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos deputatams tautos ats
tovų mandatą ir prievolę atsta
tyti Lietuvos valstybe ir reikšti 
tautos suverenine galia fsupre-
ma potestas) per šią Aukščiau
siąją Tarybą, kuri nuo 1990 m. 
kovo 11 d. 18 vai. bus vadinama 
Lietuvos Aukščiausiąja Taryba. 

Kai tik buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybės atstatymo deklaracija Vilniuje, tuoj buvo nuim
ti salėje komunistinės valstybės ženklai. 

Zenono Nekrošiaus nuotrauka 

Klaipėdos teisininkų pareiškimas 

Lietuves Vilniuje sako sudiev ko
munistinei valstybei. 

Zenono Nek»-o*iaus nuotrauka 

Klaipėda. — Vasario 2 d. 
Klaipėdos miesto Teisininkų 
sąjungos kolegijos posėdyje ir 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio Klaipėdos Tarybos posėdyje 
buvo priimtas bendras kreipi
masis į visus Lietuvos teisinin
kus, kuriame sakoma: 

„Artėja eilinis Lietuvos jauni
mo šaukimas į Tarybinę Armi
ją. Sistemingos patyčios, vergiš
kas darbas, fizinis smurtas, ne
retai pasibaigiantis at imta gy
vybe, daro karinę tarnybą Tary
binėje armijoje Lietuvos jauni
mui negalima. Ši tarnyba amo
rali ir dar todėl, kad tai yra tar
nyba armijoje, kurios statusas 
Lietuvos atžvilgiu — okupaci
nis. J i amorali, kadangi kartais 
ši kariuomenė naudojama prieš 
pačios valstybės piliečius. J i 
amorali, nes jaunas žmogus 
neturi galimybės dėl savo reli
ginių, pacifistinių, politinių įsi
t ikinimų pasirinkti alterna
tyvinės jai tarnybos ir yra pri
verstas prievartauti savo sąžinę, 
arba nusikalsti įstatymui. Įsta
tymas, prieštaraujantis moralei 
— reakcingas įstatymas. 

Ta rp t au inė s te i sės 
paže id imas 

Tačiau LTSR Aukščiausioji 
Taryba ir LTSR vyriausybė del
sia ir elgiasi dviprasmiškai, api
brėžiant Tarybinės Armijos sta
tusą Lietuvoje, nors Moloto-
vo-Ribbentropo paktas ir jo s lap 
tieji protokolai tiek TSRS Liau
dies Deputatų suvažiavime, tiek 
LTSR Aukščiausioje Taryboje 
buvo įvertinti kaip grubus tarp
tautinės teisės pažeidimas. Tai 
leidžia 1940 metų įvykius Lie
tuvoje traktuoti kaip okupaciją, 
o Tarybines Armijos buvimą 
Lietuvoje — kaip okupacinės 
kariuomenės dislokaciją. 

Esant tokioms aplinkybėms, 
pagal tarptautinę teisę Lietuvos 
piliečiai neturi jokių prievolių 
Tarybinės kariuomenes atžvil 
giu. Dabar galiojantys Lietuvoje 
įstatymai sako kitką. 

Negalime kelt i bylų 
Kaip žinoma, esant kolizijai 

tarp nacionalinės teisės normos 
ir tarptautinės teisės normos, 
prioritetas priklauso pastarajai. 
Tokiu būdu yra teisinis pagrin

das nekelti baudžiamųjų bylų 
jaunuoliams, atsisakiusiems eiti 
į karinę tarnybą Tarybinėje Ar
mijoje. Iškeltas byias — nu
traukti, o perduot us^teismą — 
išteisinti. Kreipiamės } visus 
Lietuvos teisininkus, nepriklau
somai nuo to, kur jie bedirbtų, 
laikyti savo aukščiausia parei
ga Lietuvoje apginti Lietuvos 
vaikinus nuo fizinės ir dvasinės 
prievartos Tarybinėje kariuo
menėje. Tegu jūsų rankos ir 
sąžinė lieka švaros prieš Lietu
vą — jūsų Tėvyne ir vaikus. Jū
sų pagalbos laukia Lietuvos 
motinos ir vaiką ". 

Po kreipimusi pasirašė Klai
pėdos teisininkų Sąjungos ko
legijos pirmininkai Povilas Va
siliauskas ir Lietuvos Sąjūdžio 
Klaipėdos Tarybos iirmininkas 
Narcizas Rasimav ;ius. 

Vokiečių pranešimas 
Miunchenas . — 

Welle", savo tra; 
priminė, jog Micb; 
bačiovas 1985 metu 
pradėjo eiti Sovieu 
General inio sek 
pareigas. Po penK 
1990 m. kovo 11 
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tybe. Tai siurprizą 
ties proga. Lietuva 
Respublika, k u n 
ramiai išstoja iš 
kurią ji niekada 
savo noro įstoti. 

Deutsche 
sliacijose 
ilas Gor 
KOVO 11 d. 
Sąjungos 

- e to r i aus 
rių metų 
. Lietuva 
iška vais
os sukak -
oo pirmąja 
aikiai ir 
\jungos, į 
lepareiškė 

— Estijoje i r Lat 
ėjusio sekmadieni' 
nepriklausomybei 
kaip atrodo. laime 
vietų savo parlarru 
dar ne visų rinkirr 
balsai buvo suskaii 
ša Reuterio žinios 

— Estijoje, vėl: 
pranešimu. Liaudį' 
miami kandidatai 
giau negu du treč': 
kurie reikalingi 
niams pakeitiman 
įvyko ir Lietuvoj* 

— Maskvoje i-
miesto taryboje 
kalieji reformų ša 
vietą. 

vijoje pra-
mkimuose 
andidatai, 
dauguma 
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įsiu žinių 
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ninkai 281 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— W a s h i n g t o n e Baltųjų 
r ū m ų spaudos sekre to r ius 
Marlin Fitzvvater vėl pakartojo, 
kad Amerika nepareiškia savo 
pripažinimo Lietuvai todėl, kad 
,.nenori pakenkti procesui"'. Bet 
jis pasakė, jog Amerika para
gino Sovietų vyriausybę res
pektuoti Lietuvos piliečių valią. 

— Vi ln iaus radiją vėl galima 
girdėti trumpųjų bangų pagal 
ba, praneša AP žinių agentūra. 
Taip pat pradėjo veikti ir tele
foniniai ryšiai. 

— V a k . Vokietijoje ir Angli
joje Vilniaus radiją dar galima 
girdėti vidutinio nuotolio ban
gomis, nes tai perduodama 
tiesiai iš Lietuvos. 

— Prez . Busho vyriausybė 
susilaiko nuo Maskvos kritika
vimo Lietuvos reikalais, bet 
vakar pasakė jog intensyviai 
seka Sovietų kariuomenės judė
jimą Pabaltijo regione. Baltieji 
rūmai ir Valstybės departamen
tas išreiškė viltį, kad Lietuvoje 
nebus panaudota kariuomenės 
jėga. „Mes norime kad viskas 
būtų daroma taikingai", pasakė 
M. Fitzvvater. Baltųjų rūmų 
spaudos sekretorius. 

— Sąjūdžio kalbėtojas Mask
voje Lionginas Vasiliauskas 
AP žinių agentūrai pranešė, jog 
10 sunkvežimių kareivių iš 
Kauno buvo perkelt i prie 
Vilniaus ir įsikūrė laukuose. 
Taip pat KGB agentai perėmė 
Ignalinos jėgainės kontrolę, o 
taip pat ir televizijos ir radijo 
stotis, bet nenutraukė trans
liacijų 

— Valstybės departamento 
pareigūnas A. Bouchar atsisakė 
vienaip ar kitaip komentuoti 
Sovietų kariuomenes veiksmus 
Lietuvoje, bet paminėjo, kad 
turi tik „bendrus komentarus iš 
Maskvos". 

— Valstybės departamento 
sekretorius James Baker III, 
kuris dabar yra Afrikos Namibi 
jos valstybes nepriklausomybes 
paskelbimo iškilmėse, pasakė 
žurnalistams, jog Busho vyriau
sybe Washingtone intensyviai 
seka Sovietų įvykius Lietuvoje 
„Jie pasakė, kad nenaudos jėgos, 
ir mes norėtume iš jų vel iš
girsti, kad jie tai pakartotų". 

Maskva. — (UFD — Sovietų 
vyriausybė pirmadieni paneigė 
Lietuvos teigimą, kad t en 
vyksta neįpasti kariuomenės 
dalinių manevrai ir kartu įspėjo 
užsienio valstybes nepripažinti 
Lietuvos nepr ik lausomybės 
deklaracijos. 

Sovietų Aukščiausioji taryba 
— parlamentas pradėjo debatus 
respublikų atsiskyrimo įstaty
mui paruošti. 

Taip pat pranešama, jog žinio
mis iš Vilniaus, Sovietų lėktu
vai nuolat skraidė virš sostines 
Vilniaus sekmadieni ir kad So 
vietų karių daliniai ir tankai 
vykdo kai kuriose Lietuvos 
srityse kariškus veiksmus. Bet 
Sovietų Užsienio reikalų minis
terijos spaudos direktorius G. 
Gerasimovas pasakė, jog Gyny
bos ministerijos žiniomis. Lie
tuvoje kariuomene vykdo tik 
eilinius pratimus ir tai nesą 
karo manevrai. Tai esą t ik 
veiksmai, kurie reikalingi kari 
nio apmokymo planams. 

Gal t i k šantažas 
Agentūros žiniomis, Vytautas 

Landsbergis šeštadienį pranešė 
Lietuvos parlamentui, kad yra 
pastebėtas neįprastas dalinių ir 
tankų judėjimas rytinėje ir 
pietinėje Lietuvoje. Ten lan
kuose sovietų kareiviai vykdė 
matavimus ir vis kažką žymė
josi ir paliko savo ženklus 
Gyventojams, kurie klausė, kas 
čia darosi, atsakė, kad dideli 
teritorijos plotai bus prijungti 
prie Gudijos. 

Vilniečiai mate. kaip lėktuvai 
metė tūkstančius lapelių, kurie 
buvo nukreipti prieš Lietuvos 
nepriklausomybę. Minėtas is 
Gerasivomas net sarkastiškai 
išsireiškė, jog nė viena valstybė 
dar nepripažino Lietuvos ir jos 
vyriausybės. ..Tai būtu daugiau 
negu įžeidimas Sovietų Sąjun 
gos ir toks skubus pripažinimas 
būtų kišimasis į Sovietų Sąjun 
gos vidaus reikalus". Jis dar 
sakė. jog niekas pasaulyje 

— Lie tuvos R e s p u b l i k o s 
Aukščiausiosios tarybos pirm. 
Vytautas Landsbergis pareiškė, 
jog Lietuvoje visų mažumų 
teisės bus apsaugotos įstatymu 
ir pagal tarptautines esamas 
normas. 

— Sovietų ministeris pirm. N. 
Ryžkovas įsakė visoms ministe
rijoms nepradėti jokių derybų su 
Lietuvos valdžios pareigūnais 

— Rytų Vokieti jos rinkimai 
sekmadienį atnešė laimėjimą 
kanclerio Kohl politiniams są 
jungininkams, kuru- nori greito 
susijungimo, tačiau ne tokia 
dauguma, kokios norėjo abiejų 
partijų vadai 

— Minske, Gudijos sostinėje, 
opozicijos kandidatai nugalėjo 
K o m u n i s t ų part i jos v a d u s 
sekmadienio rinkimuose. 

— Kijeve ukrainiečių sąjūdžio 
Ruch kandidatai laimėjo dau 
gumą miesto taryboje. Reuterio 
žiniomis, Ruch kandidatai lai
mėjo daug vietų ir j Ukrainos 
parlamentą. Vos vos išsilaikė 
Ukrainos Komunistų partijos 
vadas Vladimiras Ivaško 

— Leningrade 54 ' ; vietų lai
mėjo opozicijos prieš Komunistų 
partiją kand ida ta i . Miesto 
meras t ik antr in iuose r in 
kimuose buvo išrinktas maža 
balsų dauguma 

nenori pasisakyti už atsisky
rimą ir kad užsienio valstybės 
susilaiko nuo pripažinimo todėl, 
kad palaiko Gorbačiovo ekono
minę ir politinę programą. 

Vilniuje Landsbergis sekma
dienį kalbėjosi su Pabaltijo 
kariuomenes viršininku pulk. 
gen. F. Kuzminu ir kitais karo 
vadais Pasikalbėjimas buvęs 
..ilgokas, draugiškas ir konk
re tus" . 

Lietuvos par lamentas aptarė 
Gorbačiovo telegramos atsa
kymo tekstą, o jo pasirašymą 
stebėjo ir žurnalistai . Sąjūdžio 
a g e n t ū r a pe rdavė jį žinių 
agentūroms. Sovietų rezoliucija, 
kuri pabrėžia, kad Sovietų įsta
tymai tebegalioja Lietuvoje, sa
vaime jau neturi teisinio pagrin
do. 

Gerasimovas dar kritikavo 
Lietuvos parlamentą, kad jau 
pirmąją savo dieną paskelbė 
deklaraciją. Kas buvo padaryta 
Lietuvoje, yra per greitai, sakė 
jis ..Jie skubėjo ta i padaryti 
prieš išrenkant prezidentą" ir 
sakė. kad ne tik Lietuvos atei
tis, bet ir kitų žmonių yra pavo
juje. J is vel pakartojo, jog nepri
klausomybes klausimas turi bū
ti pagrįstas referendumo keliu, 
kurio metu visi Lietuvos žmo
nės turėtų balsuoti. 

Kong. Annunzio 
už mus 

W a s h i n g t o n a s . — Kongres-
menas Frank Annunzio iš Il
linois valstijos l i j o distrikto 
kalbėjo Atstovų rūmuose kovo 
14 d. ir ragino prez. Busho ad
ministraciją aiškiai ir nedvejo
jančiai paskelbti savo pripažini
mą Lietuvos Respublikai. 

Annunzio. priminęs kovo 1 I-ją 
paskelbtą Lietuvos nepriklau
somybes atstatymo deklaraciją, 
pasisakė pilnai jai ir Vytauto 
Landsbe rg io p a r e i š k i m a m s 
pritariąs ir tikįs, kad lietuviai 
nepasiduos Sovietų Sąjungos 
pradėtam spaudimui. Nežiūrint, 
jog JAV turi būti atsargi reika
luose su Sovietais, kongresmenas 
sako. kad Amerika turi pripa 
žinti ir remti Lietuvos Respub 
liką Amerika, kaip pasauline 
demokratinių ideju gynėja, turi 
pareigą ir atsakomybe padėti 
naujai respublikai kiek tik yra 
įmanoma. Taip pat turi padėti 
Estijai ir Latvijai. Valstybes 
departamentas pareiškė, kad 
Maskva turi respektuoti Lietu
vos žmonių valią, tačiau kongr. 
Annunzio mano. kad tas pareiš
kimas nėra toks aiškus, koks 
turėtu būti. Nėra laiko, kad mes 
galėtume delsti pareikšti savo 
formalią poziciją, kalbėjo kon 
gresmenas. „Todėl aš labai ragi
nu Busho vyriausybę aiškiai ir 
tiesiai paskelbti, kad JAV pri
pažįsta ir remia Lietuvos Res 
publikos nepriklausomybę". 

KALENDORIUS 

Kovo 21 d.: Benediktas. Lin 
gaile. Nortautas. Saulius. 

Kovo 22 d.: Benvenutas, Kot
ryna. Gedgaudas. Butautas . 
Meida, Oktavianas, Linas. 
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BŪKIME ATRAMA 
TĖVYNĖJE LAISVĖS 

SIEKIANTIEMS 
Turbūt nėra nė vieno mūsų — 

ypač vyresniųjų — kurie šian
dien negyventume tuo, kas 
vyksta Tėvynėje! Nebuvo staig
mena n e p r i k l a u s o m y b ė s 
a tkū r imo paskelbimas, tačiau 
gi nebuvo tai ir visai užtikrintas 
dalykas. Saldžiu svaigumu 
skamba laisvės skandavimai, 
nuostabą tebekelia pasaulinėse 
žiniose su respektu linksniuo
jamas Lie tuvos vardas, tarp
tautinėje plotmėje sekama visa 
siekio eiga. Tėvynainių drąsa ir 
ryžtas — labai sąmoningas ir iš
mąstytas — tuo labiau imponuo
ja, negu būtų buvęs tiktai spon
tan iškas , emocijų vedamas 
iššūkis. 

Ką sako tai mums, t ik iš tolo 
tegalint sekti.kas vyksta tenai? 
Yra tai mūsų įsipareigojimų 
galo pradžia, ar t iktai pradžia 
tikro darbo įsipareigojimų ište
sėjimui? 

Neatsakysime į klausimą tik 
vienu sakiniu, ar vienos dienos 
šnekta, nes pati padėtis tebėra 
grasiai teoretinė. Euforinio 
džiugesio šešėlyje tebeslypi rūsti 
realybė, nelygios kovos per
spektyvos, ka ip ir laisvojo 
pasaulio abejingumas, kol de
besys nėra susirinkę visai virš 
jų kiemo. Negalima tikėtis, kad 
okupantas .vartelius atkels ir 
palydės' į laisvę skubančius... 
Tad gal čia ir yra užduotis 
mums: būti atrama Jiems! Būti 
pasiruošus jautriai reaguoti j 
visus poreikius tų, kurie visa-
kuo rizikuodami iškėlė vėliavą 
už laisvą tėvynę, kurie besąly
ginia i a ts is tojo, kad bū tų 
skaičiuojami... 

Kiekvienas — kiekviena galė
tume — ir turėtume! — atrasti 
būdą, pagal išgales ir sugebė
jimus, kuo ir kaip paremti tą 
didų, milžinišką siekį brolių-se-
sių Tėvynėje. Tai yra principinė 
kova — nežiūrint dydžio ir jėgos, 
— už visą tai kas yra brangu, 
vertintina ir saugotina. Ne
galime palikti jų vienų nelygioj 
kovoj, kartu ir už mūsų teises — 
mes esame taip pat savos Tau 
tos vaikai! Parafrazuojant pre
zidento Kennedy inauguracijos 
žodžius. 

N e k l a u s k i m e , k ą d u o s 

mums Lietuva — k lausk ime 
savęs, ką galim duot i Lie
tuvai. . . — pasirinkimas yra 
didelis ir gausus. 

Tikėkime, kad tie — kur išei
vijoje stovi mūsų priešaky, — 
pakils iki tėvynainių lygio ir ne
truks išeit su bendro darbo gai
rėmis, nors prilygstančiomis 
polėkiui tų, kurie net laimės 
neturėjo gimt laisvoj šaly... 
Tikėkim, bet nelaukim! Klaus-
kim ir sakykim — re ika
laukim!!! Tam turime teisę, kaip 
ir pareigą! Ir būkime pasiryžę, 
pasiruošę padėt įgyvendinti 
planus ir užmačias teisingas. 
Vadovaujantieji neša atsakomy
bę už pr i s i imtus į s ipare i 
goj imus, ga i res ir ke l ių 
ieškojimą, vadovaujamųjų 
atsakomybė žinot kur vedami 
yra — ir remti jų pastangas. 
Vieni reikalingi kitų! Nei tylėti, 
nei miegot dabar nė vienam 
nevalia! 

Galėtume dejuoti, kad mūsų 
planai visu dešimtmečiu .skuba" 
iš paskos, bet nėra per vėlu atsi
stoti, kad ir čia skaičiuojami 
galėtume būti. Galime kiek
viename vienete sudaryti tarpu
savio ,žaibu' susižinoj imo 
grandį, kad gaunamos informa
cijos netrukdomos pasiektų 
visus ir t inkama reakcija būtų 
galima. Žinokim savo pajėgumą 
— kas kuriuo klausimu kompe-
tetingas yra, kaip ir kada pri
einamas. Žinokime, kiek galime 
įsipareigoti, kad būtume pasi
kliaujami, kiek galima talkos 
tikėtis kraštutiniu atveju. Ši 
informacija, pastoviai patiksli 
narna, papildoma, turėtų būti 
vietos ir centrinės vadovybės ži
nioje, [rodykime, kad veiksmu 
paremti esam pasiryžę tai . kuo 
iki šiol gyvenome, svajojom ir 
tikėjome, ką žadėjom taip ilgai!!! 

Tie patys reikalavimai visose 
bendro darbo pakopose — tarpu 
savy komunikuojant, žengti pir
myn, atliekant savo pareigą, 
pasirengus pagelbėti kitam. — 
reikalaujant iš savęs daugiau 
negu iš kito! 

Budėkime! 
vs tn Stefa Gedgaud ienė 

LSS Vyriausia Skautininke 

Kaziuko mugėje, Bostone, skautė Dailė Aukštikalnytė siūlo balioną jauna i pirkėjai. 

Skautiškos gretos Vilniuje 
Nuotr M. V a s i l i a u s k i e n ė s 

PAKĖLIMAI 
APDOVANOJIMAI 

LS SESERIJOJE 
Vasa r io 16-sios proga, 

įvertinant pastangas, ryžtą ir 
darbą Skautijos ugdyme, LSS 
Tarybos Pirmijos XIII posėdžio 
n u t a r i m u , y ra pakel iamos ' 
apdovanojamos sesės: 
Kel iamos į pa skau t in inkes — 

Lapinskienė Laura, v.vi. — 
Chicago, 

Mašiotienė Paulina, v.si. — 
Cleveland, 

Mei l i enė I r ena , v.si. — 
Chicago, 

Meilytė Lina, v.sl. — Chicago. 
P u t r i e n ė I r ena , v.sl. — 

Chicago, 
Ruibytė Janina, v.sl. — Los 

Angeles, 
Gintarė Thaus, v.sl. — Chica

go, 
Vitaitė Alida, v.sl. — Chicago 

Kel iamos į s k a u t i n i n k e s — 
Barzdžiūtė Dalia, ps. fil. — 

Kanada, 
Grybienė Valentina, ps. — 

Toronto, 
Kemežaitė Ramutė, ps. fil. — 

Chicago, 
Penčylienė Giedrė, ps. fil. — 

Chicago, 
Pranckevičienė Nijolė, ps. — 

Worcester, 
Sventickienė Alma, ps. — Det-

roit. 
Seškuvienė Aldona, ps. Toron

to 
Keliamos į vyr. skautininkes — 

Daukienė Rūta, s. — Chicago. 
Lileikienė Irena, s. — Omaha, 
Pietrantonio Aldona, s. — Ha-

milton, 
Sodeikienė Dalia, s. fil. — Los 

Angeles 
Apdovanotos Lelijos ordinu — 

Abromaitienė Birutė, s. — To
ronto. 

Gotceitienė Dalė. s. — Chicago 
Apdovano tos Geležinio Vilko 
ordinu— 

Eidukienė Danutė, v.s. fil. — 
Chicago. 

Namikienė Alė, v.s. — Chica
go 

Vasario 16 proga už širdingas 
pastangas ir skautišką darbą 
yra apdovanojamos: 
Vėl iavos žymeniu — 

Antanai ty tė Tina. v.sl. — 
Chicago. 

Gulbiniene Laura, si. — Los 
Angeles 
Tėvynės D u k r o s žymeniu — 

Adomkaitienė Gloria. v.sl. — 
Boston, 

Aušrotaite Kristina, ps. — 
Hamilton. 

Baltramonaitė Zita, v.sl. — 
Chicago. 

Bichnevičiūtė Nida. v.sl. — 
Chicago. 

Radvenvtė Gailė, ps. — Los 
Angeles. 

R u k š ė n a i t ė Ely tė , ps. — 
Hamilton, 

Vižinienė Gražina, v.sl. — 
Chicago 

Už N u o p e l n u s o rd inu — 
Čižauskaitė Loreta, ps.fil. — 

Melbourne. 
R e i t n e r i e n ė Asta . ps. — 

Chicago, 
Tompauskienė Gražina, s. — 
Los Angeles, 

Valiuliene Petronėlė, v.sk. — 
Los Angeles 

Širdinga: sveikiname pakeltą
s i a s ir apdovanotas seses 
linkėdamos, kad šie istoriniai 
metai darbo sėkmingumu liktų 
prisimintini Jums ir mums vi
soms. Žiūrime į J u s Jaukdamos 
uždegančio pavyzdžio ir esame 
kartu! Geriausios sėkmės ir to
limesnėje veikloje, skautiškam 
kely! 

BUDĖKIME! 
v.s. t.n. Stefa Gedgaudienė 

Vyriausia skautininke 

LIETUVOJE SPAUDAI 
RUOŠIAMAS „SKAUTŲ 

AIDAS" 

Lietuvos Skautų sąjunga jau 
pasiruošusi Klaipėdoje leisti 
„Skautų aidą". Pirmojo nume
rio pasirodymo laukiama kovo 
mėnesį. Žurnalo redaktorius — 
Vytautas Tvudarauskas. Adre
sas: 235800 .Skautų aidas", H. 
Manto 2, Klaipėda, Lietuva. 

ORDINAIS 
PAGERBTI 

TALKININKAI 
Vasario 16-sios proga už labai 

praktišką ir tiesioginę talką, 
pa ruoš i an t ir p r i s t a t a n t 
kompiuterį Skautijos naudo
jimui Lietuvoje, ordinu Už 
Nuopelnus su rėmėjo kaspinu, 
LSS Seserijos Vyriausia skauti
ninke apdovanojo: 

Valdą Adamkų ir 
Arvydą Tamulį 

Skaut iškas ačiū ta lk inin
kams, besąlyginiai skyrusiems 
savo laiką, įvertinant esamą 
padėtį Tėvynėje ir galimybių 
išnaudojimą. Tikroji padėka bus 
sesių-brolių pažanga ir jų darbo 
rezultatai atsikuriančiai Lie
tuvai. 

Nuoširdi padėka visiems bi
čiuliams ir rėmėjams, sesėms ir 
broliams, savo aukomis įgalinu
siems projekto įgyvendinimą. 
Kompiuteris bus naudojamas 
Lietuvoje atsikuriančio „Skau
tų aido" spausdinimui. Pirmo
jo šio skautiško žurnalo numerio 
pasirodymo laukiama dar šį 
mėnesį. 

KAZIUKO MUGĖ BOSTONE 
..Baltijos" ir „Žalgirio" tuntai 

Kaziuko mugę Bostone suruošė 
kovo 4 dieną Lietuvių Piliečių 
draugijos patalpose. IlI-me 
aukšte buvo įrengti įvairių 
rankdarbių, tautodailės, knygų 
ir plokštelių s ta la i , puikus 
kepinių stalas ir kt. Čia vyko 
iškilminga sueiga ir vaidi
nimas. I mugės sudėtį įėjo ir pir
mame pastato aukšte gerai 
suorganizuota valgykla. 

Mugė pradėta skautų ir skau
čių iškilminga sueiga. Malonu 
buvo matyti darnioje rikiuotėje 
gausias brolių ir sesių eiles. 
Ypač gražiai atrodė jauniausi 
skautiškos šeimos nariai — 
paukštytės ir vilkiukai. Erdvi 
sale buvo pilna jaunimo, tėvų, 
rėmėju ir svečių. 

Broliai skautai mugėn atga
beno savo gamintas įrankiams 
laikyti dėžes ir k i tus dirbinius. 
Draugininko Gin ta ro Čepo 
vadovaujami broliai patys viską 
gražiai tvarkė. Įdomūs buvo ir 
skautu vyčių vedami į taikinius 
mėtymo žaidimai. 

Vilkiukų vadovai Glorija ir 
Algis Adomkaičiai turėjo pa
ruošę užkandžių stalą. Čia 
vilkiukai (tėvams pagelbstint) 
pardavinėjo karštas dešreles ir 
minkštuosius gėrimus. Buvo čia 
ir laimes traukimai. 

Paukštyčių stalą gražiai suor
ganizavo Judita Subatytė-Hous-
ton. Vadovei Gemai Phillips 
vadovaujant, energingos jaunos 
vadovės - Elytė Kazlaitė, Rūta 
Kalvaityte, Nina Phillips kartu 
su skautėmis pardavinėjo jų 
spalvingai i šdažytus marš
kinėlius ir kepures . Naida 
Šnipaite tvarkė prityrusių skau
čių stalą - čia buvo galima įsi
gyti gražių patriotiniais įrašais 
marškinių. 

Vita Hidges ir Aldona Dabri-
lienė suorganizavo ir tvarkė 

laimėjimų stalą, kur laimę iš
bandyti skubėjo ir maži, ir su
augusieji. 

Gausų pyragų stalą tvarkė 
Rita Ausiejūtė-Heidemann. 
Puikūs kepiniai buvo suaukoti 
skautų, čių mamyčių ir rėmėjų. 

Astos Norvaišienės vado
vaujamas darbščiųjų vyr . 
skaučių Židinys ir šiemet turėjo 
paruošęs visus viliojantį stalą su 
gausiais tautodailės kūriniais. 
Čia buvo dailių medžių 
drožinių, puikių tautiniais dra
bužėliais papuoštų lėlių, lietu
viškų audinių, tautiniais moty
vais mozaikos ir kt. 

Trečią valandą p.p. visus nu
stebino gražus vaidinimas. Sesė 
Stefa Subatienė scenai pritaikė 
rašytojos Birutės Pūkelevičiūtės 
vaidinimą „Kriuksiukas". Reži
savo Lina Subatienė. Garsus ir 
šviesas tvarkė Glorija Adom
kaitienė. Pagrindinius vaid
menis puikiai atliko aštuon
metės sesės Angelika Kazakai-
tytė ir Gilija Aukštikalnytė. 
Kiti vaidintojai buvo jaunesni, 
bet jie visi puikiai vaidino. Jau
nieji artistai — Loreta Kazakai-
ty t ė , Kastytis Norva iša , 
Alvydas Knašas , M a n t a s 
Lingeraitaitis, Daina Žiaug-
raitė. Gintas Adomkaitis ir 
Gina Wallat. 

Nelengvą mugės organiza
vimo darbą atliko tuntininkai 
Jūratė Aukštikalnienė ir Vy
tautas Jurgėla. Savo įsipareigo
jimą jie atliko pasigėrėtinai. 
Mugė visais atžvilgiais buvo 
sėkminga. Ją aplankė daug Bos
tono ir apylinkės lietuvių. Visi 
džiaugėsi puikia skaut iško 
jaunimo veikla, reiškė pagarba 
pasišventusiems vadovams ir 
vadovėms>su meile dirbantiems 
taut in į jaunimo auklėj imo 
darbą. 
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LSS STOVYKLA RAKĖ 
LSS skautų ir skaučių sto

vykla Rako stovyklavietėje, 
Custer, Michigan. šią vasarą 
vyks liepos 14-28 dienomis. 

Registracijos lapai gaunami 
pas tuntininkus ir stovyklos 
direktorių s. Joną Tamulaitį. 
3137 Kenilvvorth Ave.. Bervvyn. 
IL 60402. Tel. 708-788-8087. Re
gistracija baigiasi gegužės 23 d. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tat. (1-312)767-7575 
5780 Archer Ava. 

(6 blokai ; vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagai susitarimą 

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami Kabinete) 
Priklauso Holy Cross • Chnst ligoninėms 

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

Pirm . antr. ketv . penkt nuo 12 IKI 6 v.v 

Kab. (1-312)735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 471-3300: 
Raz. (708) 442-8297 

VIOAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS -- ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadzla Ava.. 
Chicago. III. 60652 

Pirm . ar.tr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Card^ac Diagnosis. Ltd 
Marauette Medical Bu'lding 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 6C629 

Tel. (1-312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

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

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

Valandos pagai suS'tarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus r k-ajio ligos 
Nechiru'ginis išsiplėtusių venų 

• n e m o r e d ų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagai susitanma 
Penkt . antr . ketv :r penkt 

Re^aiu esant atvaž'uo'j ir i namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59tr St Cnicagc IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 791h Ave Mickcv Hills 
Tat. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Narnų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd.. Hickory Hills. II 
1 mylia ; vakarus ">U0 Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Vaiandos paga' susitarmą 

Tai. kablnato ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Clcaro 

Kasd'e- 1 K. 8 vai vak 
'šskyus trec šešt 12 iki 4 va! popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
•NKS'U PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BE; CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ava.. Sutta 324 ir 

5635 S. Pulaaki Rd.. Chicago. IL 
Tai. (1-3121 565-2960 .veik.a 2 - vai ) 

Valandos pagai susta'ma 

DR. FRANK PLECKAS 
Opto^e! rstas 'Ka'ba •etuviškao 

Tikrina akis. pritaiko ak'mus 
2618 VV 71 st St. 

Tai. (1-312) 737-5149 
'va' pagai suS'tar'ma 

Palos Vision Cantar. 7152 W. 127th St 
Paios Hgts. ill Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

Dr. Tumasonlo kabinatą parama 
T. RAMA. M.D. 

Spec aiybe — CNamįįa 
2454 Wast 71st Street 

Tai. (1312) 434-1818: Raz. (708) 851 0885 
Vai c —i a-v <e-'. • oe'*' 

3 k-7 v v T,K sos :arus 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BMJMVS 
3200 W. 81st Straat 

Kablnato tai. (1-312) 737-1168: 
Razid. (708)385-4811 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECiALv8E - ^LAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 7lst. St.. Chicago. III. 

Tai.: (1-312) 4360100 
11800 Southwast Hlghvray 
Palos Heights. III. 60463 

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

Dr Tumasonlo kabinatą parama 
OR. S. LAL 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 W 7 ls t Straat 

(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-'2 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p 'r ketv 2-5 v p p 
Šest pagal susitarimą 

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

Kab. tai. (1-312) 585-0348: 
Raz (1312) 779-5533 

OR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pi'm r Ketv 12-

6-9 ant' l ? 6 penkt 10 12 1-6 

EDMUNDS VIZINAS. M.D.. S.C 
Speaa'vr*e - Vidaus iigų gvdvtoias 

Kalbame lietuviškai 
6>£5 S. Archar Ava. i.one Austin) 

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

Kab. tai. (1-312) 586-3166: 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wast 63rd Straat 
Vai pirm ant- ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

» 
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Nauja politika 

SUSIJUNGUS 
EUROPAI 

Rytų Europos politikai pasi
keitus iš komunis t inės į neut
ralią ir an t ikomunis t inę , Šiau
rės Atlanto su tar t ies organiza
cija (NATO) laikoma nebereika
linga. Bet Varšuvos paktas , ku
ris suorganizuotas NATO pa
vyzdžiu Sovietų Sąjungos ir 
visos Rytų Europos, tuo tarpu 
bent iš vardo veikia. Būtų 
rizika, kaip sako Europos politi
kos vadovai, NATO panaikint i , 
kai prieš jį tebestovi Rytų 
sąjunga, ku r i kiekvienu metu 
gali pajudėti, Sovietų Sąjungos 
stumiama. Nors Gorbačiovas 
skelbia, kad ,,Europa yra ben
dri namai"", bet ji yra tiek ben
dra, kiek jai leidžia art imas kai
mynas Rusija, valdoma dar vis 
komunistų partijos, nors pasku
tiniuose balsavimuose išrinktas 
g a l i n g a s p r e z i d e n t a s i r 
leidžiamos ki tos partijos. 

Europa stovi ant pavojaus ri
bos. J i nėra vieninga ir negali 
suvienyti visų tautų . Europos 
tautų ir valstybių istorija yra se
nesnė už Amerikos atradimą. 
Jos laikosi savos istorijos ir savo 
galingos a r ne taip galingos pra
eities. Nepaisant , kad praeitis 
svyravo savo galybe tarp vienos 
ar kitos t au tos , bet dabart inė 
Europa d a r tebegyvena bent 
dalinai praei t imi . 

Prancūzai atsimena savo didy
be prieš Napoleoną ir Napoleo
no laikais . Ispanija vis dar 
galvoja, kad saulė jos valdose 
niekada nesileidžia. Italija dar 
kovoja už savo susijungimą. Ką 
jau ka lbė t i apie Vokietiją, 
kurios broliai ir seserys gyve
ną A u s t r i j o j e , B r i t a n i j o j e . 
Skandinavijoje. Nors tai j au 
skirtingos tautos , bet Vokietija 
mano, kad jos tebėra germanų 
ir, pavojui iš t ikus, gali lengvai 
susijungti. 

Europa nejaučia ar nenori 
jaust i , kad Šiaur inės Amerikos 
skėtis ją saugoja nuo jos arti
miausio ir plačiai Europoje ir 
Azijoje išsiplėtusio kaimyno, 
grobuoniškos Sovietų Sąjungos, 
valdančios Rusiją ir aplinkui e-
sančius ka imynus . NATO pa
naikinimas gal būtų naudingas 
Europos va l s tybėms pačioje 
Europoje įsigalėti, bet saugumo 
politika nebūtų užt ikrinta. 

Nauja ir visai net ikėta poli
t ika, kai Va t ikanas užmezgė 
d ip loma t in iu s s an tyk iu s su 
Sovietų Rusija. Po Michailo 
Gorbačiovo apsilankymo Italijo
je ir ta proga pas popiežių Joną 
Pauliu II. ta i buvo paskelbta, 
kad tokie diplomatiniai san
t y k i a i ab ie jų p a g e i d a v i m u 
u ž m e g z t i . V a t i k a n a s j a u 
paskyrė ir savo nuncijų a r pro-
nuncijų Maskvai arkivyskupą 
Francesco Colassuono. J is yra 
pasižymėjęs diplomatas, ypač 
Rytų valstybėse, komunistinėse 
ir besikeičiančiose iš komuniz
mo į kitokias valdžias. Kaip jam 
seksis, ka ip jis užmegs ryšius su 
katal ikais , kurių tėra mažuma, 
ta i parodys tik ateitis. Bet jau 
dabar matoma, kad Vat ikano 
politika Sovietų Sąjungos atžvil
giu radikal ia i pasikeitė. 

Pasikei tė ir Sovietų Rusijos 
politika religijos atžvilgiu. Kaip 
buvę kaliniai, atvykę i šį kraštą, 
skelbia. įs tatymai apie religijos 
varžymus ir tikinčiųjų perse
kiojimus dar nepakeisti. Jie tik 
šiuo m e t u neveikia — yra 
sulaikyti . Užmezgus ryšius su 
Šventuoju Sostu gal t ie įsta
tymai bus pakeisti , gal bus 
visiškai panaiknt i . o gal bus tik 
ignoruojami. 

Gorbačiovo žingsnis užmez

gant diplomatinius ryšius su 
Vatikanu, paskiriaint savo am
basadorių prie Vatikano, yra 
didelis komunistinės politikos 
pakeitimas, sudemokratinimas 
ir pritaikymas prie Vakarų 
valstybių politikos. Jis mato, 
kad izoliacija nėra palanki Rusi
jai ir jos okupuotiems kraštams, 
kenksminga ir pačiam Sovietų 
Sąjungos centrui, nes komunis
tų partija pasidarė tik išnaudo
toja ir privilegijuota klasė, nors 
prieš įsivaizduotas klases kovo
jama. 

Išvadas daryti iš diplomatinių 
santykių užmezgimo dar per-
anks t i ir perskubu. Reikia 
palaukt i , kol laikas parodys, 
kaip vieni ir kiti sugebės prisi
taikyti ir kultūringai panaudoti 
tuos santykius. Juk diploma
t i škus ryšius užmezga net 
musulmoniškos ar skirtingų 
tikėjimų valstybės. Visi mato, 
kad šių santykių diplomatijoj 
turėjimas yra abipusiai nau
dingas. Naudingesnis valstybei, 
kuri sugeba užmegzti diploma
tinius ryšius, negu Vatikanui, 
kuris tik nori pagelbėti tikintie
siems. 

Lietuvos Nepriklausomybes paskelbimo iškilmės Švė. M Marijos Gimimo bažnyčioje Marąuette 
Parke. Iš kairės: Chicagos arkivyskpas kard. Joseph 1. Bernardin. klebonas emeritas kun. An 
tanas Zakarauskas, inž. Antanas J. Rudis ir klebonas kun. Jonas Kuzinskas. 

Nuotr. Jono Kuprio 

LAISVĖJANČIOS TĖVYNĖS 
AUŠTANTIS RYTAS 

Kovo 11 dienos teko laukti visą pusšimtį 
BR. AUŠROTAS 

Skirtingas gyvenimas susi
klostė po rinkimų ar dar prieš 
r inkimus vadinamose sateliti
nėse valstybėse. Jos daugiau 
kaip prieš porą dešimtmečių 
turėjo paragauti rusiškų ar jų 
satelitų tankų ir žudynių, kaip 
Vengrijoje, Čekoslovakijoje ir iš 
dalies Lenkijoje. Dabar visus 
šiuos kraštus ir kitas komunistų 
valdomas valstybes, kaip Bulga
riją, Rumuniją ar Rytų Vokie
tiją, jau valdo kitos valdžios ir 
laukia rinkimų arba po rinkimų 
turi nekomunistines valdžias. 
Jos dar palaiko ryšius su Mask
va ir jos vadovybe, bet jau 
valdosi savo būdu. Jos net 
baudžia tuos, kurie nusikalto 
žiaurumu, nors vykdė Krem
liaus valią. 

Didysis Gorbačiovo rūpestis 
yra Pabaltijo tautos. Lietuva jau 
pasiskelbė savo nepriklausomy
bę ir sudarė vyriausybę. Su ja 
galės tartis Sovietų Sąjungos 
vadovai ar pats Gorbačiovas. 
Galės panaudoti jėgą, kuri nėra 
populiari. 

Ateina eilė r inkimams ir 
nepriklausomybių paskelbimui 
Latvijoje ir Estijoje. Visos šios 
Pabaltijo tautos buvo užgrobtos 
tik Hitleriui su Stalinu susita
rus ir sudarius vadinamą Rib-
bentropo-Molotovo sutartį. Ta 
su t a r t imi buvo pas idal in ta 
Europos žemėmis — Pabaltiju, 
dalinai Lenkija ir Moldavija. 
Pradėtas ir antras karas. 

Nors paskiau draugai pasi
darė priešais, bet Pabaltijo vals
tybės nepriklausomybės neat
gavo. Ir dabar jos remiasi sutar
timi su Leninu, neteisėtu užgro
bimu pagal Ribbentropo-Moloto-
vo paktą ir išnaudojimu valsty
bių kaip Sovietų kolonijų. 

Gorbačiovas pareikalavo apsi
galvoti. Anksčiau pareikalavo 
33 bi l i jonų. Pag ra sė eko
nominėmis sankcijomis. Tas 
viskas yra labai svarbu, bet ir 
paba l t i e č i a i gali pa t e ik t i 
daugelio šimtų bilijonų ma
terialinių nuostolių ieškinį, 
sumegzti ryšius su Vakarų vals
tybėmis ir, kiek pavargusios, 
dirbti tik sau ir visus dirbinius 
bei pelną panaudoti tik savo 
valstybėms. Gorbačiovui rūpes
t is — nauja politika, naujas 
bruzdėjimas. Anot Vaižganto, 

. laimingas ir vaisingas bruzdė
jimas, bet laimėjimus parodys 
ateitis. p . g . 

Gal nedaug apsiriksiu teig
damas, kad mums dar likusiems 
gyviems II pasaulinio karo pa
bėgėliams, ieškojusiems išsi
gelbėj imo Vakaruose nuo 
grįžtančių į mūsų Tėvyne 
komunistinių ordų. ši lauktoji 
diena — kovo 11 dar prieš kelio
lika mėnesių vos buvo matoma 
tolimame horizonte ir ta i lyg 
koks miražas. Besidomintiems 

neša l i ška i informavo du 
dienraščiai — „Miami Herald" 
ir „Palm Beach Post" bei CNN 
ir kitų TV tarnybų žurnalistai. 
Visos informacijos buvo gana 
objektyvios, nors kartais ne 
visiškai tikslios Bet tenka 
išskirti TV žinių stočių savi 
ninko Ted Turner kas 30 min. 

vykusias dvikovas. „Vyt. Lands 
bergis už seimo pirm postą gavo 
99 balsus, tuo tarpu A. Brazaus
kas tesurinko vos 38 savo ger
bėjų balsus", aiškino E. Butkus. 
Renkant p i rmininko pava
duotoją — V. Landsbergis kvietė 
kandidatuoti A. Brazauską, bet 
jis griežtai atsisakė. Jis taip pat 
nesutiko sudaryti naują Lie
tuvos vyriausybę. Tas darbas 
teko K. Prunskienei, tik ką iš 
stojusiai iš komunistų eilių" 

Tos dienos vakare TV prane 
I Šimuose matėme prie Į—luini n 

to rūmų Vilniaus gatvėse 
šokančius tautiečius. Šio ..li
goniai" sveikino Aukščiausios 
tarybos narius, vykstančius į 
seimo patalpas balsuoti už Lie
tuvos laisvę. Buvo oficialiai 
p raneš ta . kad . .Lietuvos 
Aukščiausioji taryba paskelbė 
Lietuvą Lietuvos Respublika. 
Paskelbus šią žinią gatvėje lie 
tuviai bučiavosi ir sveikinosi, 
džiaugdamiesi, šia puikia nau 
jiena. Kai kurie žmonės verkė, 
bet tai buvo džiaugsmo ašaros. 

Reakcija iš Maskvos 

Ji buvo kartojama per visus 
JAV žinių šaltinius, kad „M. 
Gorbačiovas šį atsiskyrimą 
laiko neteisėtu Jis su Lietuva 
nemano derė t i s , nes Sov. 
Sąjunga derasi tik su užsienio 
valstybėmis ir t.t. Bet vieton 
siųsti T-34 ar kitus mirtį ir 
žudynes nešančius pragaro 

Brazausko, kuris iš jų bus iš 
rinktas Aukščiausios tarybos 
pirmininku, atseit, pirmuoju ginklus, M. (Jorbač.ovas šį 
pokario Lietuvos prezidentu reikalą perdavė spręsti parla 
Mano prietelius spėjo, kad gal mentinei komisijai. Tai yra bū 

įvykių eiga Tėvynėje nuo kovo per Headline Nevvs — H N stotį 
4 d. ligi 11d. visą savaitę teko skelbiamas naujienas apie kas 
jaudintis belaukiant: ar tikrai valandą besikeičiančią būkle 
įvyks vasario 16 d. Akto drama- mūsų Tėvynėje. Ir taip ligi kovo 
t iškas pakartojimas. Nenu
trūkstama žinių srovė per JAV 
TV ir radijo priemones skubėjo 
žiūrovams ir klausytojams pa
teikti paskutinių įvykių eigą 
Lietuvoje. Kovo 11 d. TBS-CNN 
žinių tarnyba Vilniuje turėjo 
bene sumaniausių žurnalistų 
ekipą kuri pralįsdavo pro visas 
kliūtis ir mus gyvenančius už 
keliolikos tūkstančių mylių nuo 
žinių šaltinio sugebėjo be
šališkai informuoti belaukiant 
vienos vienintelės žinios: Lie
tuva j a u pasiskelbė nepriklau
soma! Ir šią žinią Lietuvos 
Aukščiausioji taryba pasauliui 
paskelbė, kaip tikrą faktą, kovo 
11 d. 

D a r prieš kovo 1 1 d . 

10 vėlyvo vakaro buvo galima 
išgirsti ir pamatyti TV .ekrane 
kas ten dedasi. 

Kovo 1 1 d . Lietuva 
pasaul inio dėmesio cent re 

Ne tik aš vienas esu „žinių 
bado ligonis". Daug mano pažįs
tamų jau nuo ankstyvo kovo 11 
ryto pradėjome sekti kaip 
Vilniuje žengia pirmyn visų taip 
laukiamas naujai išrinkto par
lamento darbas, belaukiant to 
lemtingo momento nepriklauso
mybės paskelbimo. 

Jau apie 12 vai. man vienas 
prietelius telefonu pranešė, kad 
, j i s tik prieš minutę baigęs tele 
fonu kalbins su giminėmis 
Marijampole; ir jam buvo pra 

būtų geriau jeigu juo taptų A. 
Brazauskas, kuris arčiau pažįs 
ta Gorbačiovą. Seimo pirm. 
didele balsų dauguma išrinktas 
Vyt Landsbergis. 

Tą patį vakarą Vilniaus ra
dijas, kurį buvo galima paken
čiamai gerai girdėti, pranešė 
savo klausytojams apie Lietuvos 
pirmą kartą laisvai rinkto 
parlamento narių kalbas ir ten 

dingą tada. kai jis nenori 
imtis pilnos atsakomybės už iin 
perijos subyrėjimą. 

Si žinutė Maskvos tarptau
tinių žinių laidoje buvo pranešt:) 
II1.14. Dar kiek praplėtus ją 
buvo sakoma, kad „Lietuvos 
parlamentas kreipėsi į Sov. 
Sąjungos posėdžiaujantį seimą, 
kad jie pripažintų Lietuvos atsi 
skyrimą. Lietuvai norint ir 

toliau palaikyti glaudžius ūki
nius bei kultūrinius ryšius su 
Kremliumi". Ir šį pastarąjį Lie
tuvos seimo kreipimąsi M. Gor
bačiovas nusiuntė į komisiją, 
kuri šį klausimą gvildeno 
jau nuo 111.14 ankstyvo ryto, 
kaip buvo pranešama iš Mask
vos. 

Sių debatų metu. stebint M. 
Gorbačiovo veidą, prisiminė jo 
būdinga nuotrauka 1989 m 
sausio mėnraščio „National 
Defeaae" straipsnyje „Sovietų 
imperijos būklė", parašytą žino
mo sovietologo Frank Rockvvell 
Barnett 

Tada apie šią būklę M. Gor
bačiovas tekalbėjo tik patiems 
ištikimiausiems KP šulams ir 
politbiuro vadams, nes ir jis, Y. 
Andropovo mokinys, ir KGB 
vyr. dir. gen. Kriučkovo įrankis, 
tegalėjo tik jiems kalbėti, kad 
dar galėtų kuo ilgiau išsilaikyti 
aukščiausioje pakopoje. 

..Mūsų imperija yra kri
tiškame stovyje". Vien t ik 
lazeriniu preciziniu į rankiu 
atl ikta operacija ir s tambi 
dolerių transtūzija ją tegali 
išgelbėti. „Dabar po imperijos 
70 čio Sov. Sąjunga s tovi 
bankroto angoje" — tęsė Gor 
bačiovas. Mūsų krašte būtina 
sukurti tokią atmosferą, tokį 
klimatą, kad pas mus veržtųsi 
doleriai, beprocentinės paskolos, 
universitetinio lygio mokslinin
kų pasikeitimai ir t.t. Mes 
turime įsijungti į Pasaulinį 
banką tikrais nariais". 

Duokite jam dar bent dešim
tį metų ir jaunieji KGB pulki 
ninkai,įsijungė į Tautinius fron 
tus,pakeis NATO pirmaeilius 
ginklu reikalavimus į kultu 
rinius mainus ir Vakarų valsty 
bės pradės teikti Rytų blokui 
paskolas, o patys nusiginkluos 

Matau tą žiauraus veido Rusi
jos imperialistą, kuris dvelkia 
rusišku nacizmu, šaukiant į 
..Lietuvos atsiskyrimas nele
galus, aš deruosi t ik su 
svetimomis valstybėmis". 

Tik vienas džiaugsmas: tie 
nuostatai valdyti pagal dekre
tus 'uis žymiai apriboti. Ir gal 
Tėvynei laisvėjantis rytas nebus 
toks žvarbus. 

nešta, kad V niaus seime vyks-
Pietinės Floridos lietuvius ta politinė- grumtynės tarp 

apie padėtį ok. Lietuvoje gana Vytauto Lan Isbergio ir Algirdo 

Po Vasario 16-tosios minėjimo Hawaju<>-i<> Lietuvių klubo vyriausioji naro 
— 93 metų Anelė Kaminas su minėjimo vadovo Elena 
Bradūnaite Aglinskiene. 

LIGONINES 

Trys Chicagos k a t a l i k ų 
ligoninės, siekdamos gydymąsi 
daryti kaip galima mažiau 
išlaidingu, susijungė, sudary
damos bendra centrą: Chicago 
Catholk Healthcare System. 
Cia įeina Resurection Medical 
Center, 7535 W. Talcott Ave.. 
Our Lady of Resurection Medi-
eal Center. 5615 W. Addison St. 
ir Alexian Brothers. Eik Grove 
Village. Šiam junginiui vado 
•..•.i: !'• asmenų taryba. 
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Istorikas yra atgal atsigręžę? 
pranašas . 

Fr. Schlegel 

Knyga yra išminties, laimės ir 
jėgos šaltinis 

Šis jo pareiškimas visus nuteikė ger 
pagyvėjo, vėl užvirė pasikalbėjimai. Aiva su U 
apsuptos gerbėjų ir visi patenkinti šypsojos: 

— Kas čia atsitiko? — paklausė Aiva, vien 
to, labai dailiai nuaugusio majoro. 

— Vieni niekai. Mūsų mielasis divizijos ,.p •• 
norėjo su mumis drauge pagerti, bet... apsispn 
neatvažiuos. Švęsim ir be jo. Va ir visa isto: 

Balalaikų orkestras trinktelėjo pulko na 
pulkininkas Barkov, lydimas adjutanto, įėjo 

— Ūra! Ū-ra! Ū...ra! Ū...ra! - šaukė visi 
Barkov į visas puses linkčiojo ir pamatę-

pasipuošusias viešnias, vieninteles šiame p 
moteris, šių namų buvusias gyventojas, jo štai1 

tarnautojas, nuskubėjo prie jų ir kariškai stul 
kulnimis pasisveikino. Po to sveikinosi su ris us. Su 
kai kuriais net rusišku papročiu pasiglebėsčr lamas. 

Pulko vadą visą laiką lydėjo adjutant • Abu 
šypsojosi ir ceremonijai baigiantis orkestras p e ' raukės 
maršą ėmė groti pulko vado mėgiamą, iš Ca-ovskio 
simfonijos, melodiją. 

Ėmė šaudyti šampano bonkos. Stiklai tuoj 
pripilti ir išnešiojami svečiams. Kai jau \ 
aprūpinti, orkestras nutilo. 

Pulkininkas su šampano taure rankoje iš* 
bario vidurį ir pakėlęs ją šūktelėjo: 

Už pulko garbę! Už jo būsimus žygiu 

iailiai 
lūvyje 
civiles 
lelėjęs 

- Ūra! Ū-ra! Ū...ra! 
Šauksmams nuaidėjus pulkininkas vėl sviedė šūk j : 
- Už didįjį tautų draugą Staliną! Už partiją! 
Ūra! Ūra! Ūra! 
Tada kambario vidurin išėjo pulko komisaras ma

joras Kazačiok ir tarė: 
— Aš, mano draugai, kalbėt vengiu, kai rankoje 

šampano taurė, bet šią iškilmingą progą kviečiu jus 
visus pakelti taures už mū.sų pulko vadą pulkininką 
Barkov! 

Vėl valiavimai, vėl triukšmas, vėl sveikinimasis 
ir kalbėjimas. 

Lapajevas atitrūkęs nuo pareigų pašoko prie 
merginų ir tarė: 

— Už jus abi, mano mielosios! — ir vėl dingo 
Pulkininkas Barkov - senas patyręs karys, 

atkeltas iš Rusijos gilumos, kur vadovavo pėstininku 
pulkui į Lietuvą organizuoti specialiems uždaviniams 
naują, vadinamą „istrebitelių" pulką (vietiniai 
tai vadino paprasčiau — stribai) 

Jo pareiga buvo jį sukomplektuoti, papildyti ir gan 
tais kadrais atitinkamai apmokius, išeiti kovon su 
krašte paplitusiais partizanais, kurie jau daugelyje 
vietų buvo gerai įsitvirtinę ir net savo valdžią paskell)ę. 
Kitur yra okupantams privirę daug košes ir pridarę 
eibes nuostolių tarybinei valdžiai, o ypač visokioms pad 

ir grynai raidės žmogus. Tokio pavergtam kraštu 
reikėjo, nes visi žinojo, kad iš kiekvieno kampo gresia 
pavojus. Partizaninis veikimas buvo įgavęs visuotinu 
sukilimo pobūdį. Tai labai erzino ir dažnai gąsdino par 
tijos aparačikus -lie negalėjo, be pavojaus savo gyvy
bei, vykdyti nustatytos krašto sovietizacijos. 

Šventė pamažu slinko pirmyn. 
Atėjo laikas ir stipresniems gėrimams, o prie to ii 

užkandžiams. Ir vėl prasidėjo turgus; vieni vaikščioj< 
su tuščiomis lėkštėmis, kiti — jau maisto prisikrovę 
vieni valgė stati, kiti susėdę prie stalo Visi su pasi 
gardžiavimu kimšo pavergto kramto gėrybes ir gyr< 
šeimininkes. Buvo jau ir virš normos paėmusii 
kamandyrų. Vienas įkaušęs kapitonas prisistatė prit 
merginų ir ėmė joms vapalodamas poryti: 

— Tai jūs mergaitės visų tu skanėstų kaltininkes 
Bravo! 

Tą puikiai išmanau. Aną dieną dar kai buvau m 
čia. bet jūsų sostinėje Vilniuje, tokia's pat skanėstai: 
buvau vaišinamas savo naujai pažįstamos drauge: 
namuose Puikios vaišės! N'era čia ko ir aiškinti... 

Jam valgant visą laiką ant žemės krito maistas 
kalbant taškėsi apie jo storokas lupas ir drabstėsi an 
munduro. 

Puikios vaišės! — vėl šūktelėjo. Valgai ir vis dai 
nori. Aš žinau, girdėjau, liet uvaites puikios kulinarė? 

ir čia pat pridėjęs prie lūpų taukuotus pirštus 

it buvo 
i buvo 

įkam-

"ebūna 
Prez. Harding gyva ir atmintina ši diena ir šis žavus vak.i as! 

laižiams. Pulko paskirtis, kurio įkurtuvės švenčiamos, 
tą jų terminu, banditų veiklą stabilizuoti ir galimai pasiuntė bučki, 
visai sunaikinti. Tai būtų kova prieš liaudies priešus - Mes.. bandė aiškinti Aiva 
ir miško banditus. \ pulko eiles buvo kviečiami ir — Taip taip žinau, drovios, gražios, vikrios mer 
mobilizuojami ir vietiniai, įvairiausio plauko valkatos... ginos — nes-.aiškinkite - aš žinau — o prislinkę.- ar 

Pulkininkas Barkov — nuo pat jaunystės komjau tyn, dvokiąs degtine ir prakaitu dar pridėjo: — o jai 
nuolis ir užgrūdintas komunistas, šalto ir be gailesčio moterys, tai oi. oi, oi... 
būdo — toms pareigoms labai tiko. Jis, žinoma, buvo , p u s d a u > , į a u ) 
išprusęs, gudrus, dažnai džentelmenas, be', bejausmis 
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BOSTONO ŽINIOS 
„LAISVES VARPO" 

GIMTADIENIS 

Kovo 7 d. — „Laisvės Varpo" 
gimtadienis. Tą dieną sukako 
36 metai, kai veikia visuomeni
nio ir ku l tū r in io pobūdžio 
lietuvių radijo programa, pra
dėjusi darbą 1954 m. kovo 7 d. 
Jai tebevadovauja jos inicia
torius ir steigėjas Petras Višči
nis. Dabar jo talkininkais anglų 
kalba yra Jonas Gedraitis, 
Daiva Veitaitė-Neidhardienė ir 
Vita Rygelytė. Lietuvių kalba 
programa t runka kiekvieną 
sekmadienį po 45 min., o anglų 
kalba — paskutines 15 min. Jo
je perduodamos paskut inės 
žinios iš Lietuvos, vietos lie
tuviškojo gyvenimo kronika, na
grinėjamos visuomeninio ir 
kultūrinio pobūdžio aktualijos, 
visa tai perpinant lietuviška 
muzika, atliekama geriausių 
mūsų menininkų iš Lietuvos ir 
išeivijos. 

Šalia sekmadieninių radijo 
programų lietuvių ir anglų kal
bomis ,.Laisvės Varpas" ruošia 
specialias radijo programas ang
lų kalba įvairioms amerikiečių 
radijo stotims Vasario 16-sios 
ir tragiškų birželio įvykių su
kakties pagrindu. Jos įsiūlomos 
amerikiečių radijo stotims. Tuo 
būdu plačiai iškeliamas Lie
tuvos reikalas plačiojoje ameri
kiečių visuomenėje. 

Atskirą „Laisvės Varpo" dar
bo barą sudaro aukštesnio lygio 
kultūriniai renginiai. Tokie ren
giami rudenį ir pavasarį. Ligi 
šiol tokių renginių buvo 61. 
Juose iškeliami mūsų jaunieji 
talentai ir jau subrendę meni
ninkai. 

Bostono ir apylinkės lietu
viams neturint savo laikraščio, 
„Laisvės Varpas" liko vieninte
le greito viešo susižinojimo prie
mone. Paskutiniu metu jis taip 
susitvarkė, kad gali priimti 
žinias ir pranešimus Faxu, o 
ta ip pat įrašyti telefoninius 
pranešimus. Iš paskutiniųjų 
pažymėt in i Stasio Lozorai
čio, Jr., Lietuvos atstovo Wa-
shingtone ir prie Šventojo sos
to, kalba Vasario 16-sios proga 
ir LB Krašto valdybos pir
mininko dr. Antano Razmos 
įspūdžiai iš Lietuvos. 

Didžiausi „Laisvės Varpo" 
rūpesčiai — tai jaunųjų bend
radarbių ir talkininkų klausi
mas. Nuo seniai tokių ieškoma, 
bet jų vis nesurandama. Tam 
darbui reikia asmenų, gerai 
m o k a n č i ų l i e tuv ių kalbą, 

KANADOS ŽINIOS 
Gananoque, Ont. 

MUZIEJUS - GALERIJA 
- NEMUNAS 

Lietuviams stipriai remiant 
lietuvišką kultūros centrą ga
leriją Nemunas, nuo liepos 1 d. 
b u s ga l ima juo daug kuo 
pasinaudoti — ypatingai norin
tiems studijuoti Lietuvos isto
rinę praeitį ir jos kultūrinį pa
veldėjimą nuo pat senųjų laikų 
iki dabar. 

Tad sutrauktai pateikiame 
bent dalinį mūsų turimų svarbių 
knygų sąrašą: norime, kad su
interesuotieji galėtų susidaryti 
vaizdą. 

Du tomai. Spalva liaudies 
baldų ir meno. du tomai , 
Lietuvos liaudies menas, du 
tomai. Lithuanian Folk art and 
Art in exile, penki tomai. 
Lietuvos Liaudies dainynas. 
Meno darbuotojų rūmai: Pau
l ius Galaunė , S tasys 
Krasauskas. Jokūbas Dagys, 
Mikalojus Konstantinas Čiur
lionis, Eduardas Mieželaitis, 
L iong inas Šepka. Ipol i tas 
Užkurys. Augustinas Savickas, 
Antanas Gudaitis, Igorius Pie-
kūras, Ona Pajedaite 'Simo
naityte). Ir įvairios Mokslines ir 
kitos vertingos knygos. 

sugebančių savarankiškai ži
nias ir pranešimus paruošti, 
turėti tinkamą balsą ir techniš
kai nusimanančių. Jei toks dar
bas būtų apmokamas, kandida
tų jam tikrai netrūktų, kaip jų 
netrūksta Amerikos Balso ir 
Laisvosios Europos lietuvių sky
riams. Bet jų neatsiranda, kai 
reika savo talentą, darbą ir 
laiką skirti nemokamai. Dar 
sunkiau, kai tiems patiems 
asmenims tenka rūpintis ne tik 
programos sudarymu ir prave-
dimu, bet taip pat telkimu lėšų, 
neišvengiamoms išlaidoms pa
dengti, kaip radijo stoties 
apmokėjimas, aparatūra ir t.t. 
Šiais dviem aktualiais klausi
mais l auk iama klausytojų, 
plačiosios lietuvių visuomenės, 
o ypač organizacijų talkos ir pa
ramos. 

„Laivės Varpas" yra gavęs dvi 
premijas. Tai Amerikos Lietu
vių Tarybos premija už religinę 
Kalėdų programą ir LB Kultū
ros Tarybos paskelbto Vilniaus 
universiteto sukakties minėji
mo konkurso laimėjimas. 

SĖKMINGA KAZIUKO 
MUGĖ 

Kovo 4 d., So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos patalpose 
surengta tradicinė Kaziuko 
mugė buvo sėkminga visais 
atžvilgiais. Kaip visuomet, į ją 
atsilankė daug Bostono ir apy
linkės lietuvių. Į mugės sudėtį 
įėjo pirmame aukšte gerai suor
ganizuota valgykla ir trečiame 
aukšte įrengti įvairių rank
darbių, tautodailės dirbinių, 
knygų ir plokštelių stalai, o taip 
pat vaidinimėlis. Tai buvo 
gražus susibūrimas visų trijų 
mūsų kartų — jaunosios, viduri
niosios ir vyresniosios. O, kad 
tokie susibūrimai vyktų ne tik 
Kaziuko mugėje, bet visuose 
mūsų renginiuose! Kaziuko 
mugę organizavo Bostono lietu
vių skautų „Baltijos" ir „Žal
girio" tuntai. 

KNYGA APIE KOMP. 
J. KAČINSKĄ 

Komp. Jeronimas Kačinskas, 
bu v. Berklee muzikos mokyklos 
profesorius, dabar Lietuvoje lai
komas iškiliausiu religinės 
muzikos kūrėju pasaulio 
lietuvių kompozitorių tarpe. 
Lietuvos Muzikos draugijos lei
dykla Vilniuje pernai rudenį 
nutarė išleisti gerai paruoštą 
knygą apie jį ir jo kūrybą. Leidi
nys apims komp. J. Kačinsko 
gyvenimą ir kūrybą Lietuvoje, 
Vokietijoje ir Amerikoje. Šiam 
darbui atlikti parinktas jaunas 
muzikologas Giedrius Gapšys iš 
Vilniaus. Jis atvyks porai savai
čių į Bostoną susipažinti su 
komp. J. Kačinsku, jo kūryba ir 

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dž.^-^smo šventėje Bostone, kovo 11d. miesto aikštėje susi
rinkusius lietuvius sveikindami, turininga.- kalbas pasakė miesto tarybos narys Albert L. O'Neil, 
Bostono meras Raymond Flynn ir Šv. Petro parapijos klebonas Albertas Kontautas. 

Nuotr. Vytauto Sužiedėlio 

aplinka. Atrodo, kad muziko
logo Giedriaus Gapšio atvyki
mas sutaps su komp. Jeronimo 
Kačinsko kūrinių koncertu, 
kuris ruošiamas gegužės 6 d., 
So. Bostono Lietuvių Piliečių ri
jos trečio aukšto salėje So. 
Bostone. 

RAŠYTOJAS 
ST. SANTVARAS 

Atostogaudamas su žmona 
Floridoje, rašytojas Stasys Sant
varas ne tiek poilsiavo, kiek 
buvo pasinėręs kūryboje, nors 
poilsis jam po tokių stiprių svei
katos sutrikimų buvo labai rei
kalingas. Ten jis baigė ruošti 
naują eilių rinkinį. Tai jau 
devintas Stasio Santvaro eilių 
r i n k i n y s . Tokiu k ū r y b o s 
derliumi retas mūsų poetų gali 
pasigirti. Linkėtina, kad naujas 
eilių rinkinys būtų greitai iš
leistas. 

BALFO SKYRIAUS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Viena veikliausių lietuvių or
ganizacijų Brocktone yra Balfo 
72-sis skyrius. J o narių visuo
t inis metinis susir inkimas šau
kiamas kovo 25 d. 11 vai. ryto 
(tuoj po šv. Mišių) Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos salėje 
Brocktone. Susir inkime bus 
pateikta veiklos apyska i t a , 
r enkama nauja valdyba ir 
kontrolės komisija. Susirinkime 
gali dalyvauti ne t ik nariai, bet 
visi besidomintieji Balfo atlie
kamu reikšmingu šalpos darbu. 

P.V. 

DŽIAUGSMO ŠVENTĖ 
BOSTONE 

Praėjusią savaitę Bostone pa
sklido žinia, kad kovo 11 dieną 
Lietuvoje bus paskelbtas Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mas. Jaunimo sąjungos skyrius 
Bostone, paragintas Reginos 
Kulbytės, nusprendė suburti 
vietos lietuvius ir kar tu su bro-
liais-sesėmis Tėvynėje švęsti šią 
iškilmingą šventę. 

Ankstyvą penktadienio popie
tę užvirė darbas. Jaunimo są
jungos nariai pradėjo telefoni
nius kvietimus Bostono pagrin

diniams laikraščiams ir televi
zijos stotims, ragindami juos at-
s i lankt i į ruošiamas iškilmes. 
Kviečiami ir miesto bei valsti
jos pareigūnai. Tos pačios dienos 
vakare lietuviškasis jaunimas, 
sus ibūręs Daivos Vei ta i tės-
Neidhartier.es namuose, ruošė
si sekmadienio demonstracijai, 
ruošdami plakatus ir trispalves. 
Šeštadienį tas pats jaunimas 
puošė Bostono Lietuvių Piliečių 
klubo salę. 

Sekmadieni Šv. Petro bažny
čioje Bostone buvo aukojamos 
šv. Mišios už Lietuvą. Po Mišių 
visi rinkosi aikštėje prie mies
to savivaldybės rūmų. Sunku 
išreikšti susirinkusiųjų nuo
taiką — džiaugsmas, susijau
dinimas, pasididžiavimas Lietu
va. Visų rankose — trispalvės, 
o mažieji nešiojasi geltona-ža-
lia-raudona spalvų balionus. 

Iškilmes pradėjo Šv. Petro 
parapijos klebonas kun. Kon
tautas , sukalbėdamas invoka-
ciją. ALTO Bostono skyr iaus 
pirmininkas Gintaras Čepas 
trumpai apibūdino padėtį Lie
tuvoje, o Jaunimo sąjungos 
atstovas Tadas Kulbis perskaitė 
1918 m. paskelbtą Lietuvos 
Nepriklausomybės deklaraciją. 
Jaunimo sąjungos Bostono sky
riaus pirmininkė Regina Kul-
bytė perskaitė Jaunimo sąjun
gos kreipimąsi į JAV adminis
traciją, reikalaujant ryžtingai 
tęsti nuo II Pasaulinio karo 
vedamą politiką. 

Bostono miesto meras Ray 
Flynn užtikrino, kad Amerikos 
parama Lietuvai tu r i būt i 
suteikta 

Keliama Lietuvos vėliava... 

Prie jos stiebo įvairių Bostono 
lietuviškų organizacijų atstovai 
deda gėles, į padanges palei
džiami trispalviai balionai... 

Iškilmėms aikštėje pasibai
gus, ilgiausia vora automobilių, 
papuoštų trispalviais kaspinais 
ir vėliavomis, pajudėjo Bostono 
miesto gatvėmis. 

AK, GK, ZK, GČ, VČ 

Balandžio 8 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p., Lietuvių klubo IH-me 
aukšte vyks Kultūrinė popietė. 
Rengia Lietuvių tautodailės in
stituto skyrius. 

MŪSŲ KOLONUOSE 

Lemont , I L 
VASARIO 16-TOSIOS 

ŠVENTĖ 

Vasario 16 — tai yra Lietuvos 
nepriklausomybės šventė. Kiek
vienais metais šią dieną mano 
mintyse iškyla vis tas pats klau
simas — ar Lietuva vėl bus 
laisva? Kai aš buvau jaunesnė, 
aš tikrai netikėjau, kad Lietuva 
atgaus savo laisvę. Bet šiais 
metais aš pradėjau galvoti ki
taip. 

Šiais metais,kai mačiau tele
vizijoj ir skaičiau laikraščiuose, 
kas darosi Lietuvoj, aš pradėjau 
t ikė t i , kad š i t ie didvyriai 
iškovos Lietuvai laisvę. 

Aš gyvenu Amerikoj ir nie
kada nepajusiu to skausmo, ku
rį lietuviai pergyveno paverg
toje Tėvynėje, bet aš, kaip ir visi 
kiti lietuviai, troškau Lietuvai 
laisvės. 

Ilona Radzevičiūtė 

NAUJOSIOS ANGUJOS PABALTIEČŲ DRAUGIJA 
visus maloniai kviečia atsilankyti į 

SMUIKININKĖS ELENOS KUPHCVIČIŪTĖS-BERGIENĖS 
*"• Ir 

PIANISTO DR. EDMUNDO SAULIAUS CIBO 

K O N C E R T Ą 
kuris įvyks 

š.m. kovo 25 d., sekmadienį, 
3 vai. popiet 

First & Second Church Salėje 
66 Marlborough Street 

Bostone 

PROGRAMOJE: 
Leclair. Bach. Gruodžio, Budnūno. Gaidelio 
Paganini, de Sarasate ir Bennett kūriniai 

Bilietai parduodami salėje valandą prieš koncertą 
Bilietų kainos: 15 dol 
Pensininkams: 12 dol 
Studentams: 6 dol 
Vaikai jaunesni negu 12 metų jeina nemokamai. 

PADĖKA 
Čikagos Lietuvių Taryba nuoširdžiai dėkoja 

asmenims, padėjusiems suruošti iškilmingą Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 72-jų metų sukakties minėjimą 
š.m vasario 17 ir 18 d.: 

Aukštesniosios Lit. mokyklos direktoriui J. Masilioniui ir 
jo mokiniams už apeigas prie paminklo žuvusiems už Lie
tuvos laisvę — vasario 17 d. 

Didelė padėka priklauso Vytauto Didž. Šaulių rinktinei, 
jos vadams bei kitiems uniformuotiems šauliams ir šaulėms, 
dalyvavusiems vėliavų pakėlime vasario 18 d. Švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčios aikštėje. Taip pat visoms moterims, 
kurios dalyvavo pasipuošusios tautiniais rūbais. 

Dėkojame kan. V. Zakarauskui už iškilmingas šv. Mišias 
ir turiningą pamokslą bažnyčioje; taip pat dirigentui A. Linui 
ir jc vadovaujamam chorui už puikų giedojimą pamaldų metu. 
Taip pat vargonininkui K. Skaisgiriui. 

Dėkojame kun. H. Dumpiui ir kun. J. Juozupaičiui už 
pamaldas lietuvių evangelikų bažnyčiose 

Padėka organizacijų pirmininkams, atsiuntusiems vėlia
vas j Marijos Aukšt. mokyklos auditorijoje įvykusią akademiją 
ir Don Varno bei Dariaus-Girėno postų legionieriams, pra-
vedusiems vėliavų paradą. 

Dėkojame kun. V.^ikolaičiui už invokaciją. adv. R. Kele-
čienei. skaičiusiai Nepriklausomybės paskelbimo Aktąirpra-
vedusiai minėjimo programą. Pagarba savanoriams-kūrė-
jams: A. Valui, P. Steikūnui ir J. Betkauskui. dalyvavusiems 
akademijoje. 

Nuoširdi padėka akademijos kalbėtojams: Lietuvos Gen 
Konsului V. Kleizai, inž. Eug. Bartkui už išsamią ir turiningą 
paskaitą ir kovotojai už tikėjimą ir laisvę — vienuolei Nijolei 
Sadū raitei. 

Dėkojame solistei Genovaitei Antanaitytei-Ugianskienei. 
atvykusiai iš Conn., už pasigėrėtiną meninės dalies atlikimą 
ir Jaunimo taut. šokių ansamblio „Grandis" vadovei I. 
Smie' auskienei ir jos šokėjams, akordeonistui A. Polikaičiui 
ir J Jankauskaitei už jausmingai padeklamuotą Putino 
eilėraštį „Lietuva". 

Nuoširdžiausia mūsų padėka lietuvių visuomenei ir or
ganizacijoms, dalyvavusioms pamaldose ir akademijoje, taip 
pat iaKraščiams ir radijo programų vedėjams ir visiems prisi-
deius ems darbu bei pinigine auka prie šios didžios šventės 
sėkmes. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 
Parduodame greičiau 

už didesnę kainą! 
Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose. 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietine Įstaiga. 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Puiaski. Chlcago, IL 60629 
(312) 767-6655 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas. 

3 'mis. KOMPIUTERIŲ 
pagalba gahte PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži-
ninga> patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELi. BACE REA..TORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

RE/MAX GREIT 
REALTORS i PARDUODA Į 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašoma 
paminėti, kad esate arpastorite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

m mis. 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardavime. Kreiptis tel. (312) 
767-0600 arba (312) 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
Ona Stop Raal Estata 

"ATTENTION — GOVERNMENT 
HOMES from $1 (U-repair). Deiin-
quent tax property. Reposses-
sions. Call 1-602-838-8885 Ext. 
GH 7765. 

MISCELLANEOUS 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
E L E K T R O S 

(VEDIMAI — 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. 

FRANK ZAPOLIS 
3208' 2 Wost 95th Street 

T e l . _ GA 4-8654 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis l Hermis Deckys 

«Bl 5S5-6624. Nuo 8 ryto Iki S v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimams,Reartor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kadzla Ava. 
Tai. 436-7878 

Bronius Jonušas 
UTHUANIAN MARCHES 

AND SONGS 
Naujai įrekorduota plokštelė. 

Atlieka Lietuvos televizijos ir radi
jo choras. Raimondas Katinas, 
direktorius, Irena Milkevičiūtė, 
sopranas. Orkestracija simfonijos 
orkestrui paruošė Stasys 
Domarkas. Rekordavo Lietuvos 
filharmonijos orkestras, Vilnius 
1989 m. Dirigentas Juozas Domar
kas. Išleido AG Rskords, Emili
ja Jonušas mecenatė. 

Maršai — Ei, pasauli! Suaidės 
vėl laisvės dainos. Graudžia trimi
tai, Kur bakūžė samanota, Šėriau 
žirgelį, Laukų daina, Leiskit { 
Tėvynę ir kitos. 

Plokštelė su persiunt imu 
kainuoja 12 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 80 et . valstijos 
mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 West S3rd St. 
Chicago, IL 60629 

GENRIKAS SONGINAS 

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

viršeliais su aplanku, kuris pieštas dail. Ramintos Lapšienės. 
Tai legendos, per eilę metų parašyti pasakojimai, girdėti iš 
žmonių ar atkurti autoriaus, pasiremiant kur nors rastais 

• duomenimis. Ši knyga gražiai išleista Songino anūko Lino 
Raslavičiaus pastangomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 64 centus valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

Tadas Navickas 
ALYTUS 

ir jo apylinkės 
Šioje monografijoje autorius duoda daugybę geografinių 

ir istorinių žinių apie Dzūkijos sostinę ir plačiąsias apylinkes. 
288 psl. knyga iliustruota 66 senojo ir dabartinio Alytaus 
nuotraukomis ir 5 žemėlapiais, kurie atskleidžia nuostabų 
Alytaus ir jo apylinkių grožį, su kuriuo verta susipažinti ne 
tik dzūkams, bet ir iš kitų vietovių kilusiems lietuviams. 

Išleido Lietuvių istorijos draugija. įrišta kietais viršeliais. 
Kaina su persiuntimu 20 dol. Illinois gyventojai dar prideda 
1.44 dol. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti „Draugo" 
adresu. 

*
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ANTRAS KAIMAS. VEIDAI IR 
TEKSTAI — stambi knyga su 
daugelio autorių straipsniais, 
humoristiniais ir satyriniais 
Škicais, atsiliepimu ištrauko
mis, penkiais Šimtais ilius
tracijų, gražiai iSleista Am. 
Lietuviu Bibliotekos leidyklos 
(Lithuanian Library Press). 
Kaina su persiuntimu $22.00 
Užsakymus siusti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

Illinois gyventojai moka $24 00 
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SOVIETAI PRIEŠ 
LIETUVĄ 

DRAUGAS, trečiadienis. 1990 m. kovo men. 21 d. 

Dalis Dariaus ir Girėno lituanistinės mokyklos mokinių šiaudinuku gamyboje Jaunimo centre. 
Iš kairės: J. Jankauskaitė. A. Vygantienė ir M. Krauchunienė. 

Nuotr. P. Vaitaitienės 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami, Fla. 

ir moterų saulių 

• j 

IŠLEIDOME IR 
A P G A I L Ė J O M E 

Vasario 25 d. klubo nariams 
buvo ypatinga diena, nes atsi
sveikinome su mums labai 
mielais Elena ir Pau l ium 
Leonais, kurie išvažiavo apsi
gyventi Chicagoje. Klubo pirm. 
Elena Jonuš ienė t r u m p a i 
nušvietė šios dienos reikšmę ir 
labai apgailestavo, kad klubas 
netenka svarbių darbuotojų. 
Programai pravesti pakvietė 
Oną Vaičekonienę. 

Prie garbes stalo pakviesti 
Elena ir Paulius Leonai, dabar
t inė p i rmin inkė Elena 
Jonušienė, visi buvę klubo 
pirmininkai: Petras Šilas. Sofi
ja Šeputienė. Juozas Maurukas. 
Albinas Liaugminas ir visi da
bart iniai klubo direktoriai . 
P i rmin inka i iš eilės buvo 
pakviesti tarti žodį. Kiekvienas 
t rumpa i pareiškė ką nors 
charakteringo iš bendro darbo, 
kuo geriausiai atsiliepė apie iš
važiuojančius. Visiems teko 
dirbti su ilgamečiu direktorių 
pirmininku Paulium Leonu, pa
tirti jo atsakomybės jausmą 
pareigose, nepaprastą darbš
tumą, didelį sumanumą ir ge
riausius norus padėti visiems. 
Jo darbščioji žmona Elenutė 
visada drauge ir bet kuriam 
klubo darbe pirmutine. Ir visi 
klubo nariai, kuriems teko 
daugiau ar mažiau bendrauti, jų 
apgailestavo. Buvusi klubo 
pirmininkė Edwina Jankiene. 
negalėdama dalyvauti, atsiuntė 
atsisveikinimą raštu. Sofija 
Šeputienė. tarusi savo žodį. su
dainavo ..Oi sudiev sudiev", visi 
pritarė. Leonienei prisegtas 
korsažas ir į te ikta metalo 
plokštėje igraviruota padėka 
abiem už nuoširdų darbą klube. 

Sol. Algirdas Brazis pa
dainavo 3 dainas ir nenustojus 
visiems ploti dar vieną pridėjo. 

A. Braziene akompanavo. 
Valgėme s k a n i u s Alekso 

Zigmanto pagamintus pietus. 
Po to prie geros muzikos dar 
daug kas ir pasišoko. 

KONCERTAS 

Kovo 4 d. klube buvo suruoš
tas dainininko iš Toronto Vaclo
vo Povilonio koncertas. Klubo 
pirm. Elena Jonuš ienė pa
sveikino a t s i l a n k i u s i u s ir 
supažindino su p r o g r a m o s 
atlikėju, kuris, taręs t rumpą 
žodį su deklamacija apie Lie
tuvą, pradėjo savo koncertą. 
Negalėdamas pamiršt i savo 
krašto, labai jausmingi atliko ir 
visą meninę programą. Beveik 
kiekviena daina prasidėjo su 
meninių žodžių intarpą. Dainos 
buvo pa lyd imos į v a i r i a i s 
muzikos isntrumentais: gitara, 
akordeonu ir pianinu, jos buvo 
labai jausmingos ir romantiš
kos, daugiausia atsispindėjo 
tėvynės meilė ir ilgesys. Po 
kiekvienos dainos smarkiai plo
jant d a i n i n i n k a s t u r ė jo ir 
kartoti. 

Po pietų dar padainavo links
mų liaudies dainų į traukdamas 
į dainavimą visą salę. Pirmi
ninkė nuoširdžiai padėkojo dai 
nininkui už nuotaikingą kon
certą. Visi įsitraukę į gerą nuo
taiką, dainininkui grojant akor
deonu dar gerai pasišoko ir tik 
temstant išsiskirstė. 

vėliavomis 
palyda. 

Kun. dr. Vincas Andriuška 
atlaikė pamaldas ir pasakė pa
mokslą. Pr ieš pradėdamas 
pamaldas, pranešė, kad visi 
laukiame Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo ir kvietė ta 
intencija pasimelsti. Tikinčiųjų 
maldą skaitė iš Lietuvos at
vykęs Steponas Gimbutas. 
Mišių auką atnešė taip pat iš 
Lie tuvos a tvykę Giedrė 
Norkienė ir Nijole Šimulionie-
nė. Po pamaldų visi sugiedojo 
Lietuvos himną. 

Atvykę i klubo salę. kur 
gėlėmis ir vėliavomis buvo pa
puošti stalai, pajutome džiaugs
mingai šventišką nuotaiką. 
Pirm. Elena Jonušienė visus 
pasveikino ir išvardino dienos 
kalbėtojus. Juozas Gruzdąs 
trumpai suminėjo apie svarbią 
visiems istorinę — Nepriklau
somybės paskelbimo dieną. 
Jonas Žebrauskas nusakė per 
Vilniaus radijo girdėtus svar
biausius paskutinius įvykius 
Lietuvoje. Iš Lietuvos atvykę 
Steponas Gimbutas istoriškai 
perbėgo sunkiuosius Lietuvos 
žmonių išgyvenimus, o dr. 
Eduardas Norkus pabrėžė po 
seimo išrinkimo ir Nepriklau
somybes paskelbimo kokie dar 
dideli sunkumai jų laukia. 

D a i n i n i n k a s ir drauge 
muzikas Vaclovas Povilonis, 
gitara ir pianinu pritardamas, 
visus gerai nuteikė sudainavęs 
apie sugrįžimą ir bendrai apie 
Lietuvą ilgesingų ir vėliau 
l i nksmų dainų. Pavalgius 
pietus dar ilgai skambėjo dainos 
su visų pritarimu. 

Savaitgalio metu Lietuva 
buvo kurį laiką izoliuota ir su 
ja buvo nutraukti visi ryšiai. 
Sovietai aiškiai bando Lietuvos 
gyventojus išgąsdinti ir parodyti 
pasauliui, kad jie Lietuvą pilnai 
kontroliuoja. Parodyta, kad 
rafinuotam smurtui kol kas ne
reikia nei tankų, nei lėktuvų, o 
užtenka replių modernaus susi
žinojimo priemonių laidams 
nukirpti. 

Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės k raš to valdyba 
kviečia visus toliau vykdyti 
greitą akciją. 

Iki penktadienio, kovo 16 
dienos vakaroBakuosiuoserū
muose buvo gauta daugiau kaip 
1500 lietuvių ir jų draugų siųs
tų telegramų. Atsižvelgdami į 
besikeičiančią padėtį, mes jun
giamės prie šeštadienį pasaulio 
spaudai išplatinto Lietuvos 
Aukščiausios tarybos pirminin
ko Vytauto Landsbergio prašy
mo pripažinti atstatytą Lietu
vos nepriklausomybę. Telegra
mas Baltiesiems rūmams anks
čiau skelbtu 1-800-257-4900 
numeriu. Prašyti Hot Line 
operator 9654. 

Telegramos tekstas bus toks: 
..Mr. President: Please do not re-
main silent at this crucial mo-
ment for the Republic of 
Lithuania. We plead vvith you to 
urge President Gorbachev to re-
frain from in te r fe r ing in 
Lithuania's internal affairs and 
to allovv the will of įts people to 
be carried out without threat 
and intimidation." 

Skambinkite White House 
„presidential inąuiries com-
ment line" 1-202-456-7639. 
Reikia t rumpai ir aiškiai 
prašyti, kad prezidentas tuojau 
kontaktuotų Gorbačiovą ir 
griežtai reikalautų, kad Sovietų 
Sąjunga nesikištų ) Lietuvos 
respublikos vidaus reikalus. Šis 
telefono numeris pasiekiamas 

normaliomis rytinio pakraščio 
darbo valandomis. Toks pa-
skambinimas jums kainuos 
keliasdešimt centų ir svarbu, 
kad skambintų kiek galima 
daugiau žmonių, nes tik kai 
paskambina daugiau penkių 
š imtų , t ok ie s k a m b i n i m a i 
a t rapor tuo jami Bal t ies iems 
rūmams. 

Atstovų rūmai svarstys JAV 
Lietuvių Bendruomenės Wa-
shingtono įstaigos paruoštą ir Il
linois kongresmano Diek Dur-
bin pasiūlytą rezoliuciją. Kongr. 
Durbin per tarybos rinkimus 
lankės i Lietuvoje ir l aba i 
rūpinosi Lietuvos reikalais. 
Skambinkime savo kongres-
manams ir prašykime, kad jie 
paremtų House C o n c u r r e n t 
Resolu t ion 289. Reikia, kad 
kuo daugiau žmonių susisiektų 
su savo kongresmanais ir jiems 
paaiškintų Lietuvos padėtį. 
Kada senatas pirmadienį vėl 
susirinks. Michigano senatorius 
Donald Riegle įneš panašią 
rezoliuciją senate, tad galima 
skambinti ir savo senatoriams, 
prašant jų paramos. Kreipkitės 
į vietines JAV LB apylinkių 
valdybas, kurios turi tų apylin
kių kongresmanų ir senatorių 
įstaigų telefono numerius. 

Taip pat visoms apylinkėms 
buvo išsiuntinėtas kongresma 
nams skirto laiško pavyzdys, 
kuriuo prašoma minėtą rezoliu 
ciją kongrese paremti. 

Ir toliau prašoma kontaktuoti 
vietinius laikraščius bei radijo 
ir televizijos stotis. Ypač reikia 
įsijungti vadinamas . . talk 
shovv" programas, kad Lietuvos 
reikalai būtų tinkamai jose pri
statyti. Lietuva už viską labiau 
prašo pasaulio pripažinimo! 

Visur, kur tik dar pastebima, 
kad Lietuva laikoma Sovietų 
Sąjungos (U.S.S.R.) dalim, sten
kimės tai pataisyti. Jokiu būdu 
neadresuokime nei L.T.S.R. nei 

U.S.S.R. vardu į Lietuvą siun
č iamų la i škų . Rašyk ime 
Lithuania arba tiesiai Lietuva. 

JAV LB krašto valdybos Wa-
shingtono įstaiga deda pastan
gas, kad Lietuvos reikalas būtų 

tuojau pat iškeltas Jungtinėse 
Tautose, nes Gorbačiovo grasi 
nimai kelia pavojų taikai. Apie 
šias pastangas toliau informuo 
sime. 

A. R. 

ISTORINĖ D I E N A 

Iš vakaro per Vilniaus radijo 
išgirdę, kad kovo 11d. bus Lie
tuvai istorinė diena, supratome, 
kad tai 1918 m. vasario 16 
paskelbtos Lietuvos Nepriklau
somybės atgaivinimo diena, 
kuri liks Lietuvai istorinė. Lie
tuviai greitai susiorganizavo ir 
dalyvavo St. Francis bažnyčioje 
su JAV-ių, Lietuvos ir šaulių 

KONCERTAS 

Balandžio 8 d. 3 vai. klube bus 
iš Lietuvos atvykusių Vilniaus 

operos solistės prof. A. Kisie
l ienės ir sol. Sigutės Tri
makaitės koncertas. Prašome 
visų tą dieną rezervuoti at
vykimui į koncertą. 

Gunda K. 

P A D Ė K A 
1990 m. vasario mėn. 8 d. Viešpats pasišaukė i Amžinybę 

mano mylimą vyrą 

A.tA. 
ALOYZĄ SIRUTĮ, 

savo gyvenimo saulėlydžio sulaukusį Santa Monikoje. 
Kalifornijoje. 

Dėkoju visiems, dalyvavusiems jo laidotuvėse ir 
padėjusiems jį palydėti j amžino poilsio vieta. 

Dėkoju Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos prelatui 
kunigui V Bartuškai už rožinį šermeninėje, už šv. Mišias Šv. 
Kryžiaus kapinių mauzoliejaus koplyčioje ir už maldas prie 
kapo. 

Nuoširdžiai ačiū už paminėjimą Aloyzo gerais žodžiais J. 
Kojeliui. A Markevičiui. D. Polikaitienei. Br. Railai. V. Trum
pai ir V N -Ižai. Ačiū nešusiems jo karstą. Ačiū už jautrias 
giesmes A Polikaičiui, O. Deveikienei. Br. Seliukui ir A 
Žemaitaičiui. 

Ačiū u/ gėlea ir gausias aukas šv. Mišioms bei laisvė
jančiai I.ifuvai paremti. 

Esu lab ti dėkinga už visokeriopa man pagalba skaudžiose 
dienose ir ž užuojautas telegramomis, telefonais, spaudoje, 
laiškais r >etarpiškai. 

Gražutė Šlapelytė-Sirutiene 

ss mid lc ind Fcdcral 
Savmgs and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės 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 

Branpi Mamytei 

A.tA. 
MARIJAI ŠIMONIENEI 

iškelia-- iŠ Amžinybėn, užjaučiame ir giliai liūdime 
kartu - buvusia mūsų tunt ininke sese NIJOLE 
BALZA: IENE ir jos šeima 

„Aušros Vartų" tunto cadija 
ir skautės 

ESLTC 
I3UMIOAC 
LEN0ER 

NEW JEPSEY, NEW YORK - "Lietuvos Atsiminimai", pir
madienis s nuo 8 Iki 9 v.v. I i Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. "Muslc of Lithuania" programos, vedamos 
anglŲ ka sa.lš tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdimos uo 7:30 iki 8 v. v. Dr. J. J. Stukas — direktorius, 
234 Sunlit Or., W«tchung, N.J. 07060. Tel. 201 753 - 5636. 

Pavargusias akis užmerkiau, bet ne čia. 
Aš. Dieve. Amžinojo Poilsio ieškojau 
Po tėviškės padange žydinčia skaisčia 
Ir prie tėvų milžinkapio žaliųjų kojų... 

B Brazdžionis 

A.tA. 
Mokyt. MARIJA ŠIMONIENĖ 

Mūsų mylima Mamyte ir Močiutt mirė 1990 m. kovo 17 
d., sulaukusi 83 m. amžiaus. 

Buvo gimusi Lietuvoje, Vilniuje. Amerikoje išgyveno 
40 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Nijole Balzanene ?u 
vaikais: Darium. Inga ir Daiva su vyru Antanu: sūnus Edvar
das Šimonis su marčia Doris ir vaikais: Luku ir Adomu: taip 
pat gimines bei draugai Amerikoje ir Lietuvoje 

Velione priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir BALFui/ 
Laidotuvės įvyko pirmadienį, kovo 19 d. Iš koplyčios buvo 

atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia, kurio 
je įvyko gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų 
buvo nulydėta į Šv Kazimiero lietuvių kapines 

Nuliūdę duktė, sūnus ir anūkai. 
Laidotuvių direkt Donald A. Petkus. Tel. 476-2345 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St.. Chi< ago 
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. (708i 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Tele fonas - (708) 652-1 <M):i 

Sally Donald M . -Ir 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero. Illinois 

PATARNAUJA CHICA(H>JE HKI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. (708) 652-5245 



6 DRAUGAS, 

x Vysk. VI. Michelevičius, 
Kauno kunigų seminarijos rek
torius, atsiuntė Br. Kvikliui 
malonų laišką, kuriuo padėkojo 
už Vilniuje antrąja laida išleis
tą „Mūsų Lietuvos" knygų I 
tomą, kurį jam autoriaus įgalio
tinis arch. A. Miškinis įteikė. 
Taip pat pasidžiaugė, kad savo 
laiku su arkiv. L. Poviloniu 
lankydamasis Romoje turėjo 
galimybę įsigyti visus septynis 
„Lietuvos bažnyčių" tomus. 
Toliau jis rašo, kad šios knygos 
yra4abai didelė išeivijos dovana 
Lietuvai. Knygomis naudojasi 
ypač kunigų seminarijos auklė
tiniai, rašydami darbus iš Lie
tuvos Bažnyčių istorijos. 

x Dr. Antanas Razma, JAV 
LB krašto valdybos pirmi
ninkas, pasiuntė sveikinimą 
Lietuvos respublikos Aukščiau
sios tarybos, paskelbusios nepri
klausomybės atstatymą, pirmi
ninkui prof. Vytautui Lands
bergiui, per kurį buvo išreikš-
ta4ietuvių tautos valia ir ryžtas 
gyventi nepriklausomai. LB pir
mininkas prižada remti visomis 
jėgomis lietuvių ryžtą i r 
Aukščiausios tarybos pirmi-
nitlko sumanumą. 

x Ses. Annunciata Krau-
čiūnaitė, Sv. Juozapo vienuoli
jos narė, šiemet švenčia 60 metų 
vienuoliško gyvenimo sukaktį. 
Ji daug padeda Nekalto Prasi
dėjimo parapijai , grodama 
vargonais ir mokydama moki
nius muzikos. Jos dvi seserys 
yra Šv. Kazimiero seserų 
vienuolyne — ses. Florence ir 
ses. Dilekcta, ilgų metų mi
sioniere Argentinoje. Jos tėvai 
taip pat yra Nekalto Prasi
dėjimo parapijos nariai Brigh-
ton Parke. 

x DRAUGO koncer tas 
jvyks š,m. balandžio 1 d. 3 v. 
p.p., sekmadienį, Marijos Aukš
tesniosios mokyklos salėje. Pro
gramą atliks okupuotos Lietu
vos solistai: Sofija Jonaitytė, Al
girdas Januta ir pianistas Po
vilas Stravinskas. Bilietus į 
koncertą galima įsigyti Gifts 
International Vaznelių par
duotuvėje, 2501 W. 71 St., Chi
cago, IL 60629, tel. 471-1424. 

(sk) 

K „Dainavos" ansamblio 
spektakis ..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) 

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

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

Tel. (708) 301 -4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak. 
£e*tad 9 v.r. iki 1 vai. d. 

ADVOKATAS 
Vytenis l i e tuvninkas 

2501 VV. 6<*th Street 
,. Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 77&-0800 
„ ^ Kasdien 9—6 vai vak 

šeštadieniais ir vakarais 
*——— - pagal susitarimą 

TJZ. ADVOKATAS 
į į f ALGIRDAS R. 0STIS 
7 T- 201 E. Otfden Ave., Ste. IH-2 

Hinsdale. II. 60521 
Tel. (708> 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

is, 1990 m. kovo mėn. 21 d. 

x Per Dainavos ansamblio 
spektaklį „Kai papartis žydi" 
matysit naujas, jaunas kylan
čias žvaigždes — Jūra tę Jan
kauskaitę, Rimą Polikaitytę, 
Marių Polikaitį, Andrių Plieną, 
Stepą Puodžiūną ir k i t u s . 
Paremkite jaunas pažibas gau
siai dalyvaudami spektaklyje. 
Spektaklio pradžia 3 vai. p.p. 

x LB Cicero apyl inkės me
tinis susirinkimas bus sekma
dienį, kovo 25 d., tuoj po 10:30 
vai. šv. Mišių Šv. Antano pa
rapijos salėje. Programoje bus 
valdybos veiklos pranešimai, 
naujos valdybos prir inkimas, 
nes kai kurių valdybos narių 
kadencija jau baigiasi. Valdyba 
kviečia visus lietuvius jaus t i 
pareigą susirinkime dalyvauti. 

x DePaul universitetas šį 
šeštadieni, kovo 24 d., 11 vai. 
ryto pagerbs Lenkijos naują 
ministerį pirmininką Tadeusz 
Mazowiecki, kuris a tvyksta į 
Chicagą. S u s i t i k i m a s b u s 
DePaul Blockstone Theatre, 60 
E. Balbo Dr. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje balandžio 
8 d., sekmadienį, rengiamas 
religinis koncertas, k u r i a m 
vadovauja muz. Antanas Linas. 
Mecena ta i p r i s ideda p r i e 
koncerto rengimo, be t dar 
laukiami ir kiti. Koncertas pra
sidės 3 vai. p.p. Klebonas kun. 
Jonas Kuz inskas konce r to 
surengimą labai remia. 

x Dail. Vytauto Igno dailės 
darbų paroda vyks per Lietuvos 
dailės muziejaus a t idarymą 
Lemonte gegužės 5 d. 6:30 vai. 
vak. Kviečiami visi dalyvauti. 

x Alfonsas T a m a š i ū n a s , 
Cicero, 111., Kazys Bagdonas, 
Juozas Grabauskas, Chicago, 
111., M. Bucelvvicz, Brighton, 
Mass., A. Smilgys, Vancouver, 
BC, Kanada, G. Lendraitis. 
Palos Hts., 111., Romualdas Šerė
nas, Burbank, 111., Caleb ir Ber-
nadet te Har r i s , Worcester . 
Mass., Alfonsas Nakas, Sunny 
Hills, Fla., Jonas Milašius, St. 
Petersburg, Fla.. V. Petrauskas, 
N. Chicago, 111., mūsų garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsdami prenumeratą, kiekvie
nas pridėjo po 20 dol. auką. La
bai dėkojame. 

x O. ir E. Reingoldai, Wor-
cester, Mass., už kalėdines kor
teles ir kalendorių ats iuntė 35 
dol. auką. Vydas Dargis, Madi-
son, Wisc, — 30 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

x MAISTO D E F I C I T A S 
LIETUVOJE! 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. „Suvalkietis 
kos" dešros, 1 kg. „Sodžiaus" 
dešros, 1 kg. filė plėvelėje. 
„ŽAIBAS" 9625 So. 79th Ave., 
Hickory HUls, III. 60457, tel. 
(708) 430-7272. 

(sk) 

x Tik paliesk rankenėlę, ir 
„Kalba 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 Patria dovaninių prekių 
ir elektronikos parduotuvės: 
Chicagoje, sav. A. ir F. Siutai ir 
St. Petersburg Beach, FL, 
400—70th Ave. vedėjai A. ir E. 
Radvilai. Abiejose parduotuvėse 
rasite lietuviškų prekių bei 220 
voltų elektronikos ir kitų, Lie
tuvoje pageidaujamų, reikmenų 
dideli pasirinkimą. Priimam 
užsakymus ir iš kitų miestų. 
Greitai ir saugiai siunčiame 
jūsų dovanas į Vilnių kargo — 
oro linija. Tel. 312-778-2100. 

(sk) 

x J A V Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybos Wa-
shingtone būstinė pranešė, kad 
per dvi d i e n a s l ie tuvių 
visuomenė išsiuntė ar t i 1500 
telegramų į Baltuosius rūmus. 
Telegramos tekste, paruoštame 
Wash ing tono būs t inės , 
prašoma, kad prezidentas remtų 
ir iškeltų Lietuvos reikalus. Šią 
savaitę lietuviai prašomi susi
siekti su savo atstovais, kad jie 
paremtų House Concurrent Re- į 
solution 289, kuri remia Lie- f 
tuvos nepriklausomybę. Jau | 
keli kongresmanai yra pasi- f-
naudoję proga kalbėti Senate ir 
Atstovų rūmuose. Chicagos ir 
apylinkių lietuviai gali padėkoti 
kongr. Russo, kad jis parėmė 
House Concurrent Resolution ir 
raginti senatorius Simon ir Dix-
on paremti panašią rezoliuciją 
Senate. 

x Už Lietuvą Kryžiaus ke
liai ir šv. Mišios šį penktadienį, 
kovo 23 d., 6:30 vai. vak. bus Jė
zuitų koplyčioje Chicagoje. 
Nuoširdžiai visus kviečia daly
vauti „Židinys". 

x „Žaibo" siųsti siunti
niai iš Chicagos buvo sulai
kyti Leningrade, kol apdrau-
dos bendrovė iš Anglijos, Lon
dono pradėjo ieškoti. Leningra
do vežanti kompanija „Baltic 
Shiping Co. — Balt Canada 
Line" jau buvo užslėpusi pavo
gimui ir pranešė, kad siuntinys 
išsiųstas į Vilnių. Negavę 
Vilniuje po trijų savaičių, „Žal
girio" keturi žmonės nuvyko į 
Leningradą ir siuntini atgavo. 

x Msgr. S i m o n a s Mor
kūnas, Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas. Sioux City, Iowa, 
vienas iš didžiųjų rėmėjų lietu
viškos spaudos ir veiklos, vėl 
atsiuntė dienraščio stiprinimui 
50 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x „ Š v č . M. M. Gimimo 
parapijos vardu dėkoju už 
gerą mūsų lietuviškų blynų pus
ryčių garsinimą „Drauge" ir 
siunčiu kuklią, bet nuoširdžią 
25 dol. auką, dienraščiui parem
ti" . Pasirašė Irena Polikaitienė. 
Nuoširdus ačiū. 

x Jūrų Šaulių Palangos 
kuopa, St. Petersburg, Fla., per 
valdybos iždininką Bronių 
Zabuką atsiuntė 25 dol. čekį 
dienraščio paramai. Nuoširdus 
ačiū. 

x A. a. Vyteniui Dirkiui at
minti Pasaulio lietuvių centrui 
aukojo: Volertų šeima — 100 
dolerių, Adolfas ir Sofija 
Jel ioniai , Vida ir Šarūnas 
Rimai, dr. Romualdas ir Milda 
Povilaičiai — po 50 dolerių, 
Bronė ir Kazys Markai, Janina 
ir Ramojus Mozoliauskai — po 
25, Birutė Rygertienė — 20 dole
rių. J iems širdingai dėkoja 
velionio šeima, PLC taryba ir 
valdyba. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir tikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 

x LIETUVA - VOKIETI
JA. Jums pageidaujant, pri
dėjome papildomą kelionę į Lie
tuvą, rugpjūčio 11 iki rugpjū
čio 22 d.: 10 naktų Lietuvoje. 3 
naktvs Vokietijoje. Pilna kaina 
$2.345.00. G.T. INTERNA
TIONAL, INC. (708) 430-7272. 

(sk) 

x Keičiame dolerius j rub
lius aukštu santykiu. Prista 
tome į Lietuvą naują automa
šiną ..LADA" tik už $3,500. 
Tvarkome palikimus. Skam
binti 312-434-8618. 

(sk) 

x (ireit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
RE MAX REALTORS. Rimas 
Stankus, tel. (312) 5864*959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk> 

• 
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Viktoras Šimaitis 

TAUTOS VĖLIAVA 

Štai, vėl Lietuva 
Iš mirties prisikėlė, 
Į žydrią padange 
Trispalvę iškėlė! 
Tenai jinai plazda, 
Kaip saulės giesmė!.. 
Ką reiškia jos spalvos? 
Kokia jų prasmė0 

Geltona — 
Tai, derliui prinokę, 
Kviečiai gintariniai, 
Tai rudenio sodai 
Ir vaisiai auksiniai! 
Tai krašto šviesios 
Ateities spinduliai, 
įsmigę lietuviui. 
I širdį giliai! 

Žalia — 
Tai žemės gimtosios 
Miškų nuostabumas, 
Jos pievų, lanku 
Aksominis žalumas, 
Tai, Dievo siųsta. 
Mums viltis iš dangaus, 
Kad laisvas žmogus 
Niekados nevergaus! 

Raudona — 
Tai kraujas Tėvynės. 
Už laisvę išlietas. 
Tai skausmas, vergijoj 
Tautos iškentėtas. 
Tai ašaros motinų 
Taigos tremty. 
Tai ilgesio žodžiai, 
Mirtv ištarti! 

Iškelkim trispalvę. 
Ne kruviną kardą. 
Apgink i m Tėvynes 
Ir garbę ir vardą' . 
Pasaulio Tvėrėjo 
Ranka mums padės, 
Ir Lietuvai laisvė 
Per amžius spindis! 

SMAGI DIENA 
MOKYK! O J E 

Atvykome j ]., ->onto Mairo
nio l i tuanis t inę mokyklą, 
pirmąja gimna; s klasę. Ne
tikėjome, kad -r įgiai pralei 
sime dieną. Galvojo**, kas gali 
būti mokvki< .magu. kai 

re ikia vis mokytis ir mokytis. 
Sus i r inkome klasėje ir visi 
laukėme savo mokytojos seselės 
Margari tos. Belaukdami visi 
pradėjome kalbėtis angliškai, 
nes taip mums lengviau ir 
greičiau. 

Pagal iau j klasę įėjo ir mūsų 
seselė Margari ta. Po trumpos 
maldos pasakė, kad turime vieš
nią iš Lietuvos Nijolę Sadū-
nai tę . J i su Nijole Sadūnaite 
supažindino mus ir papasakojo 
t rumpai jos gyvenimą. Man 
buvo labai įdomu, kaip ji galėjo 
būt i tokia drąsi. Ji labai mylėjo 
lietuvius ir lietuvių tautą, už 
kurią tiek daug nekaltai išken
tėjo. Ji buvo visų mėgiama. Kai 
kurie geri lietuviai suabejojo jos 
drąsumu ir ragino ją tiek daug 
nekovoti. J i nebuvo labai stip
rios sveikatos, o galėjo tiek daug 
iškentėti Lietuvoje besislapsty-
dama ir Sibire. J i nuostabus 
žmogus! Sunku yra iškęsti, kai 
nekaltai pradeda draugės ką 
n o r s n e g r a ž a u s apie t a v e 
kalbėti , o čia daug kilniau ir 
daugiau iškentėta 

Laikas klasėje labai greitai 
prabėgo. Prasidėjo pertrauka. 
Reikėjo eiti valgyti priešpiečius. 
Pavalgius, seselė pasikvietė tris 
mergaites į savo mašiną, o kiti 
mokiniai susėdo i kitas mašinas 
ir visi vykome į miesto rotušę 
Lemonte, kur kėlėme Lietuvos 
vėliavą. Sugiedojome Amerikos 
ir Lietuvos himnus. Palikome 
plevėsuojančias vėl iavas ir 
grįžome vėl į mokyklą. Mūsų 
lauke mokyklos vedėja Laima 
Trinkūnienė. Ji išdalino mums 
balionus. Ant kortelių parašėme 
angliškai ..Freedom for Lithu-
ania" ir pririšome prie balionų. 
Ir taip paleidome 200 geltonų, 
žalių, raudonų balionų į orą. 
Rasa Poskočimienė p r i t a r ė 
akordeonu mums giedant „Lie
tuva b rang i" Man atrodo, kad 
mes visi tautiškai subrendome 
žymiai labiau ir supratome, ką 
reiškia būti toli nuo Lietuvos ir 
kaip reikia dirbti dėl jos. kad ji 
išsilaikytų laisva. 

Lora Krumplytė, 
Lemento Maironio aukšt. 
lit. m-los I klases mokinė 

LIETUVA VĖL LAISVA 

Kovo vienuoliktoji mums 
primena vasario šešioliktąją. 
Kaip tada, taip ir dabar Lietu
va pareiškė pasauliui: mes ne
benorime toliau vergauti, mes 
skelbiame laisvės šūkį, mes 
norime būti laisvų ir nepriklau
somų valstybių narė, mes atsta-
tome Lietuvos Nepriklausomy
bę. 

Daug metų su ilgesiu 
laukėme tos dienos, ji dabar 
atėjo, kaip šviesus saulės spin
dulys, kaip gaivinanti ryto ra
sa vystančiam augalui. Vieno 
neužmirškim, kad kartais saulę 
aptemdo tamsūs debesys, o 
audra su ledais priplaka gležnu
tį augalą prie žemės. 

Praskleiskim mūsų tautos is
torijos lapus. Pažvelkim į pra
eitį, kiek aukų, kiek kraujo pra
liejo lietuviai, kol apgynė savo 
nepriklausomybę. Lietuvių 
ryžtas laimėjo. 

Duok Dieve, kad Lietuvai ne
reikėtų kraujo aukos, kad pa
saulis mus suprastų ir padėtų. 
Juk jau su kaupu persipildė 
kančių taurė. 

Kaip anais sunkiais nepri
klausomybės laikais, mokslei
viai ateidavo į klases su gink
lais, taip ir dabar išeivijos lietu
viai turi apsiginkluoti rašikliais 
ir rašyti, rašyti prezidentui ir 
kongreso nariams, kad pripa
žintų paskelbtą nepriklausomy
bę, sudraustų piktus buvusio 
priešo pasikėsinimus ir pa
gelbėtų jaunai Lietuvai atsistoti 
ant tvirtų ekonomiškų kojų. 

Juk nesunkus darbas taip pa
daryti. Tad nedelskite nė vienos 
valandos, su tėvelių pagalba 
atlikite šią pareigą Tėvynei. 
Laisva Tėvynė jums bus dėkin
ga ir jūs nuvykę Lietuvon 
džiaugsitės, kad nebereikia 
nieko bijoti i r galėsite laisvi ir 
laimingi džiaugtis su savo 
artimaisiais! 

Redaktorius 

MŪSŲ ŠEIMA 

Mūsų šeimą sudaro penki 
asmenys: tėtė, mama, sesutė, 
broliukas ir aš. Mes turime 
žuvyčių ir šuniuką. Mūsų 
šuniuko vardas yra Kyku. Mano 
tėtė dirba didelėje firmoje. Jis 
daug keliauja. Mama dirba su 
mažais va ika i s Montessori 
vaikų nameliuose. Mano brolis 
Andrius lanko gimnaziją ir 
moka vairuoti. O mano sesutė 
Onutė yra septintame skyriuje. 
Ji turi perdurtas ausis ir dėvi 
auskarus. Aš esu trečiame sky
riuje. Aš mėgs tu dviračiu 
važinėti. 

Kyku veislė gyvena Afrikoje. 
Jis nemoka loti. Mes turime 
daug įvairių žuvyčių, dryžuotų, 
sidabriniu, tropikinių ir net 
ryklių. 

Atostogas dažnai pralei
džiame Floridoje . Mėgstu 
plaukti baseine ir šokinėti per 
bangas jūroje. 

Stefutė Utz, 3 sk. 
K. Donelaičio lit. m-la. 

GALVOSŪKIO NR. 103 
ATSAKYMAS 

Berniukas apvožė rutuliuką 
stikline ir sukamuoju judėjimu 
privertė rutuliuką judėti stikli
nės sienelėmis. Kai rutuliukas 
pakilo kiek aukščiau į stiklinės 
sieną, jis staiga apvertė stiklinę 
dugnu žemyn ir rutuliukas buvo 

GALVOSŪKIO NR. 104 
ATSAKYMAS 

Pirmuosius modernius olimpi
nius žaidimus 1896 metais suor
ganizavo Graikija. 

GALVOSŪKIO NR. 105 
ATSAKYMAS 

Pasaulio sutvėrimą aprašo 
Šventas Raštas, Senasis Tes
tamentas. 

GALVOSŪKIS NR. 121 

Ką Jėzus išvarė iš šventyklos? 
Pasiskaitę religinės literatūros 
atsakykite į šį klausimą. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 122 

Yra du daiktavardžiai, kurie 
baigiasi galūne a s . Kuris bus 
linksnis ir linksniuotė, jei pir
masis daiktavardis yra mote
riškos giminės, o antrasis — 
vyriškos giminės? (10 taškų) 

GALVOSŪKIS NR. 123 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

. - J 
Matote senoviška i apsi

rengusią moterį, su keista skry
bė le . Gerai į s i ž iū rėk i t e į 
skrybėlę, žiūrėkite iš visų pusių 
įvairiai vartydami piešinėlį, ką 
jūs pastebėsite? Parašykite savo 
nuomonę, gausite 5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 124 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

KINTUCKY 
/ 

J 

\ 
\ 

Matote žemėlapio iškarpą. 
Strėle pažymėtoje vietovėje yra 
JAV atominio tyrinėjimo cent
ras. Parašykite tos vietovės pa
vadinimą. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 125 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Gerai įsižiūrėję į brėžinėlį. su
skaičiuokite jame esančius tri-

stiklinėje. Pamėginkite ir jūs kampius ir p a r a š y k i t e jų 
taip padaryti. skaičių. (5 taškai* 


