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Lietuva sušvelnino toną, 
bet lieka stipri principe
Maskvos televizija skelbia Landsbergio 

pareiškimus

Lietuvoje Sovietai 
stiprina savo dalinius

Paprašė atvykti Kremliaus atstovą

Maskva, balandžio 2. (UPI) — 
Po trijų savaičių politinės ir ka
rinės kasdieninės įtampos iš 
Maskvos vyriausybės, Lietuva 
pirmadienį atsisakė paklusti 
Kremliaus pareiškimui, kad 
būtų atšaukta nepriklausomy
bės atstatymo rezoliucija ir dar 
kartą pasiūlė tartis visais klau
simais.

Bet Lietuvos prez. Vytautas 
Landsbergis kalbėjo respublikos 
parlamente, jog Lietuva nieka
da nesitikėjo, kad tikra nepri
klausomybė būtų įgyvendinta 
„jau sekančią dieną”, nors 
teisinė deklaracija paskelbta 
kovo 11d. „Mes to nelaukėme, 
ir to nesitikime tuoj pat”. 
Landsbergio pareiškimai buvo 
perduoti per Maskvos televiziją. 
Pasiųstoje telegramoje prez. 
Gorbačiovui Landsbergis rašo, 
jog Lietuva yra pasiruošusi 
kalbėtis bet kokiu metu ir su 
bet kokio lygio pareigūnais, kad 
būtų „diskutuojamas teisinis 
statusas iš Sovietų konstituci
nio ir tarptautinės teisės 
požiūrio”.

Giriamas ir Gorbačiovas
Tačiau į telegramą dar nėra 

gauta atsakymo. Iki šiol Gorba
čiovas laikosi to nusistatymo, 
kad Maskva gali tokius pasita
rimus turėti tik su užsienio 
valstybėmis, bet ne su Sovietų 
respublikomis.

Landsbergio rašte rašoma, jog 
Lietuva jokiu būdu nenori pa
kenkti Sovietų Sąjungai ar pe- 
restroikai bet kokiu kitu būdu. 
Landsbergis pagiria Gorbačio
vą, kad jis inspiravo sąjūdį, kad 
būtų atstatytas Lietuvos valsty
bingumas, pabrėžiant pirmeny
bę bendrosioms žmogaus verty
bėms virš ideologijos ir kad leido 
iškelti Stalino nusikaltimus. 
Landsbergis iškelia teisinį 
požiūrį, jog „Lietuvos žmonės 
gerbia su nuostaba jūsų viešą

Lietuvoje vėl spaudos cenzūra
Vilnius, balandžio 3. (AP) — 

Vakarų žurnalistai sekma
dienio naktį turėjo išvykti iš 
Lietuvos Maskvos įsakymu. 
Šimtinė ar daugiau žurnalistų 
pakluso įsakymui, nes bijojo, 
kad Maskva neuždarytų jų 
biurų, kaip kad buvo pasakyta 
įsakymo tekste. Ateityje jie 
turės pasikliauti informaci
jomis, gautomis telefonu ir ne 
visada patikimomis. Daugelis 
žurnalistų viešai reiškė savo 
nepasitenkinimą Gorbačiovo 
patvarkymu. „Neatrodo, kad 
bus geriau”, išsireiškė CBS 
korespondentas Jonathan San- 
ders. „Paskutiniais metais So
vietai uždarydavo respublikose 
užsienio spaudą tada, kai ten 
būdavo gatvių riaušės. Jei 
Sovietai neplanuoja riaušių 
Lietuvoje, kodėl sovietams yra 
svarbu, kad nebūtų pranešimų 
į užsienį iš Lietuvos”, klausia 
korespondentas.

„Žmonės Lietuvos televizijoje 
yra labai nervingi* praneša San- 
ders. Lietuviai žurnalistai 
maną, jog jų pranešimai bus 
sulaikyti, o televizijos stotis 
užimta Maskvos patikėtinių.

Reuterio žinių agentūra 
praneša, jog buvo sustabdyti 
visi tie laikraščiai, kurie

įsipareigojimą įstatymų vykdy
mui”.

Vytautas Landsbergis taip pat 
primena, jog Lietuva su prita
rimu stebėjo Sovietų vyriausy
bės smerkiantį pareiškimą Če-. 
koslovakijos invazijos klausimu 
1968 metais ir Afganistano 
1979 m. ir pritaria kariuomenės 
atšaukimui iš Rytų Europos. „O 
labiausiai Lietuvos žmonės 
sveikino jūsų drąsą pasmer
kiant Stalino nusikaltimus 
vidaus ir užsienio politikoje”.

Todėl buvo logiška, kad Lietu
va nusprendė, kad būtų dabar 
panaikintas „paskutinis di
džiausias Stalino tarptautinis 
nusikaltimas” — trijų Pabalti
jo respublikų prijungimas 1940 
m., rašo Landsbergis. Gorbačio
vui jis priminė, jog Sovietų 
Liaudies deputatų kongresas 
gruodžio mėnesį paskelbė, kad 
1939 m. slaptieji Stalino-Hit- 
lerio protokolai negalioja. Ne
priklausomybės atstatymo de
klaracija ir yra logiškas įvykių 
raidos vyksmas.

Estija griežčiau prabyla
Kremlius taip pat pirmadienį 

ingnoravo Estijos prašymą 
pradėti pasitarimus dėl nepri
klausomybės atstatymo. Estija 
paskelbė jau anksčiau kad ne
pripažįsta Sovietų aneksijos. O 
šiuo metu Estijos parlamentas 
baigia sudaryti naują Estijos ka
binetą. Estijos ministeris Indrek 
Toome pareiškė, jog „Gorbačio
vas padarė klaidą”, atsisaky
damas susitikti su Lietuvos 
vadais, kai jie paskelbė savo 
nepriklausomybę. Bet naujasis 
Estijos Parlamentas pasiuntė 
Gorbačiovui daug griežtesnį 
raštą, kuriame pareiškia, jog tas 
atsiskyrimo įstatymas, kuris 
šiuo metu svarstomas Kremliu
je, Estijos jau nebesaisto. Raštas 
yra daug griežtesnio tono negu 
lietuvių raštas.

pasisako už Lietuvos nepri
klausomybę. Vakar atspausdin
ti tokių laikraščių egzemplioriai 
buvo sunaikinti. Išėjo Vilniuje 
tik Maskvai palankūs, nes 
saugumiečiai ir „naktinės par
tijos' nariai kontroliavo jų iš
leidimą.

Algimantas Čekuolis pasakė, 
jog „ta pati Brežnevo doktrina 
tebedirba kaip ir Čekoslovaki
joje, tik šiuo metu Gorbačiovas 
tai vykdo su šypsena ir 
pamažu”.

Sovietai išvaro 
teisininką

Vilnius, balandžio 1. (LIC) — 
Teisininkas William J.H. 
Hough, New Yorko tarptautinės 
teisės specialistas, dar šiuo 
metu esąs Lietuvoje, sako jog 
Vakarų spaudos žurnalistams, 
kurių praėjusią savaitę Vilniu
je dar buvo maždaug šimtas, o 
dabai’ beliko mažiau negu 20, 
Maskva atsisakė jiems pratęsti 
vizas.

Hough praneša, kad ir jis grei
tai turi išvykti. Amerikos am
basada Maskvoje painformavo 
jį. jog JAV diplomatas buvo iš
kviestas į Sovietų Užsienio 
reikalų ministeriją vakar ir jam

Lietuvos žmonės stovi eilėje Vilniaus pašte, kad .galėtų pasiųsti telegramas Sovietų Sąjungos 
prezidentui Michailui Gorbačiovui. Jie pasisako už Lietuvos nepriklausomybę. Landsbergis 
pareiškė viltj, kad galbūt bus pradėti pasitarimai su Sovietų vadovybe, nors atsakymo dar vis 
laukiama.

Lietuvos vyskupų pareiškimas
Vilnius. — Lietuvos Katalikų 

Bažnyčios vadovybė įteikė savo 
pareiškimą Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiajai Tarybai ir 
vyriausybei, kurį Tarybos pir
mininkas perskaitė kovo 19 d. 
plenarinėje sesijoje.

„Lietuvos Katalikų Bažnyčia, 
išreikšdama didžiosios mūsų 
tautos dalies nuotaikas, šian
dien vienijasi dvasioje su visais, 
kurie džiaugiasi Lietuvos vals
tybės atkūrimu. Mes, Lietuvos 
vyskupų konferencijos nariai, 
visų katalikų vardu reiškiame 
pilnutinį pasitikėjimą ir pri
tarimą tiems, kuriuos Dievo ap
vaizda ir tautos pasitikėjimas 
pakvietė vadovauti Lietuvos 
valstybei šiuo jai lemtingu 
metu. Tikime, kad jumyse 
visuomet pasireikš didžiųjų 
mūsų tautos vyrų — daktaro 
Jono Basanavičiaus, Antano

Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos sekretorius Liud
vikas Sabutis.

buvo įteiktas protestas prieš tei
sininką Hough, kuris „labai 
kišasi į Sovietų Sąjungos vidaus 
reikalus”. Hough, kuris yra 
teisės ekspertas Pabaltijo vals
tybių prievartinio įjungimo į 
Sovietų Sąjungą klausimais, va
žiuodamas į Lietuvą aiškiai ant 
Sovietų išduotos vizos formų pa
rašė, kad važiuoja į Lietuvą teik
ti „teisinius patarimus” nauja
jai Lietuvos vyriausybei. Jis 
nutarė išvykti iš Lietuvos todėl, 
kad jis yra pirmas ne žurnalis
tas amerikietis, kurį specialiai 
Sovietų vyriausybė seka.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

— Zigmas Vaišvila kasdien 
per Lietuvos radiją ir televiziją 
primena Lietuvos žmonėms būti 
labai atsargiems, nes norima su
kelti provokacijas, kad įvyktų 
riaušės, todėl prašo nesiburti į 
didesnius būrius gatvėse, dirb
ti kasdienius darbus, laikytis 
ramiai ir oriai.

— Šiandien Washingtone 
vyksta lietuvių didžiulės de
monstracijos. Bus reikalaujama, 
kad JAV prez. G. Bushas pripa
žintų Lietuvos Respubliką ir jos 
teisėtą vyriausybę. Iš Chicagos 
išvyko šeši autobusai žmonių.

— Sovietų Gynybos ministe
ris Dmitry T. Jazovas ir kon
servatyvusis Politbiuro narys 
Jegoras Ligačiovas vėl pasakė, 
kad nebus naudojama karinė 
jėga Lietuvoje.

— Lietuvos televizijos re
daktorius Eduardas Potašins- 
kas praneša, jog daug žmonių 
skambino į televizijos ii’ radijo 
stotis, nurodydami,kur nakties 
metu vyksta Sovietų kariuome
nės neįprasti judėjimai.

— Aidas Palubinskas, kuris 
dirba Parlamento Informacijos 
biure Lietuvoje, pasakojo žurna
listams, kad „Vilnius yra tylus 
ir taikus, koks jis tik gali būti 
maloni} pavasario rytą’,’ praėju
sį sekmadienį. „Tik viena blogy
bė, jog tie kareiviai manervruo- 
ja. Mes suprantame, kad jie ban
do mus bauginti ir verčia mus 
nusileisti”.
— Europos Bendruomenės
Parlamente yra dvi rezoliucijos, 
palankios Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo deklaracijai. 
Tų rezoliucijų koordinacinei 
komisijai vadovauja Otto von 
Habsburg, kuris suredaguos 
vieną rezoliuciją ir ją pristatys 
Parlamentui balandžio 5 d.

— Washingtone įvyko veiks
nių konferencija ir sudarė koor
dinacinę tarybą politinėms 
gairėms nustatyti. Tarybon 
įeina po vieną konferencijoje 
dalyvavusių organizacijų narį. 
Nutarimai bus daromi visų ben
dru sutarimu, o vykdomąjį 
organą sudaro PLB ir Vliko 
pirmininkai.

Smetonos ir kitų 1918 metų 
mūsų tautos veikėjų dvasia, 
kuri anuomet pagimdė Lietuvos 
nepriklausomybę, davė jai tei
singą kryptį, sutelkė tautą 
vienybei ir pažadino ją kū
rybingam darbui prieš visus 
galijotus, kurie savo jėga ir 
galybe grasina mūsų tautai bei 
nori ją iš naujo pavergti. Mes 
išeiname kaip mažasis išrink
tosios tautos Dovydas ir ta
riame: jūs išeinate prieš mus su 
kalaviju, o mes, nors beginkliai, 
išeiname kurti nepriklausomą 
Lietuvą vardan kareivijų Vieš
paties”.

Lietuvos kardinolas ir vys
kupai.

,,Kvailumui nėra ribų”
Washingtonas. — Valstybės 

departamentas pirmadienį ap
gailėjo Sovietų Sąjungos spren
dimą išvaryti Vakarų žurnalis
tus iš Lietuvos ir įspėjo Mask
vą nenaudoti bauginimo takti
kos, prievartos ar karinės jėgos 
ir nebandyti sutriuškinti šios 
Pabaltijo tautos nepriklauso
mybės sąjūdį.

Valstybės sekretorius James 
Baker III iškels Lietuvos krizės 
klausimą, kai jis šią savaitę su
sitiks su Sovietų Užsienio rei
kalų ministerių E. Shevardna- 
dze, kuris vakar atvyko į Wa- 
shingtoną, pasakė Valstybės de
partamento Spaudos direktorė 
Margaret Tutwiler. „Mes nuo
latos patarėme kad įvyktų taik
ingi pasikeitimai ir kad Lietu
va galėtų įvykdyti savo apsis
prendimą pasitarimų būdu su 
Maskva”. Ji dar pasakė, jog „Ne 
mūsų vieta nusakyti, koks 
tikras sprendimas turėtų 
būti, kad išrišus konfliktą”. 
Ji pareiškė viltį, kad visa tai 
bus išspręsta taikiu keliu. Bet 
ji atsisakė pasakyti, ką darytų 
JAV, jei Sovietai dar žiauriau 
pradėtų vykdyti represijas Lie
tuvoje.

— „Sovietai Lietuvoje bando 
sukelti paniką, bet mes 
nedarome kompromiso nepri
klausomybės klausimu”, pasa
kė Zigmas Vaišvila, kuris vado
vauja šiuo metu parlamentari
niam Saugumo komitetui.

Maskva, balandžio 2. (AP) — 
Kremlius pasiuntė papildomus 
ginkluotus dalinius į Lietuvą. 
Sostinėje žymiai padaugėjo 
motorizuotų dalinių, ne tik šar
vuočių, bet ir tankečių, daug ka
reivių, daugiausia iš Azijos 
kraštų. Vilniuje jaučiama nervų 
karo nuotaika.

Oficialūs vyriausybės nariai 
bei parlamentarai atmeta Gor
bačiovo reikalavimą atšaukti 
nepriklausomybės atstatymo 
deklaraciją. Nuotaika įtempta, 
bet kažkaip nebe vilties. Par
lamente susilaikoma nuo griež
tų pareiškimų, daugiau kalbų 
apie referendumą, kurio nori 
Kremliaus ponas.

Maskvos komentarai televizi
jos „Vremja” programoje žinių 
metu sako, jog atėjo laikas tar
tis, bet tos kalbos turinčios būti 
ne prezidento rango pasitari
mai, bet tarp įstatymų leidėjų — 
deputatų. Tačiau tuo pačiu 
metu Sovietų ginkluoti daliniai 
rodosi visoje Lietuvos žemėje. 
Vakarų žurnalistai, dar prieš 
išvažiuojant iš Vilniaus, matė, 
kad didžiuliai motorizuoti bei 
gerai ginkluoti daliniai atvyko 
traukiniu ir pradėjo iškrauti 
pabūklus. Didelis kareivių ju
dėjimas Vilniaus centro kari
nėje bazėje, kuri yra tik 3 mylios 
nuo Lietuvos Parlamento rūmų. 
Lietuvos vyriausybė dar kartą 
pasiūlė Kremliui pradėti pasi
tarimus.

Įvykiai Washingtone
Sekmadienio 3:30 vai. rytą 

kiti ginkluoti daliniai savo 
triukšmu prižadino Vilniaus gy
ventojus. Prez. V. Landsbergis 
ginkluotų kareivių klausimu 
nepadarė jokio pareiškimo. 
Kalbėjo kiti. Vicepremjeras Ka
zimieras Motieka išsitarė, kad 
„ši kariuomenė yra mūsų prie
spaudai, niekas nežino, kiek jos 
yra ir kokie iš tikrųjų jos 
tikslai”. Si situacija tegalinti 
būti pakeista tik pasitarimų ke
liu.

Maskvoje esantys Vakarų 
žurnalistai primena, jog, 
nežiūrint kareivių manevra
vimo Lietuvoje, reikia kreipti 
dėmesį į politinius įvykius šią

— Į Washingtoną atvyko 
Sovietų Užsienio reikalų minis
teris E. Shevardnadze ir turės 
pasitarimus dėl viršūnių konfe
rencijos ir sudarys darbotvarkę 
prez. Busho ir prez. Gorbačiovo 
pasitarimams. Mūsų veiksniai 
tikriausiai atkreipė į tai dėmesį 
ir atliko žygius, kad Valstybės 
departamento sekretorius 
James Baker III ne tik iškeltų, 
bet ir griežtai pasisakytų už 
Lietuvos nepriklausomybę, besi
tardamas su Shevardnadze.

— Vilniuje studentai medikai 
rinko pinigus, kad būtų atitai
syta ta ligoninė, iš kurios 
sovietų atsiųsti parašiutininkai 
pagrobė lietuvius kareivius, su
daužė instrumentus, sulaužė 
loveles, išmušė langus, švaistė
si durtuvais, nupjaudami tele
fonų laidus ir naikindami kitus 
įrengimus.

— Lietuvoje, kaip paskutinį 
savo pranešimą pirmadienį iš 
Vilniaus perdavė CBS kores
pondentas Petersonas, laikraš
čiai tebuvo spausdinami tie, ku
rie palaikė Maskvos liniją.

savaitę. Svarbiausias esąs, kad 
šį trečiadienį Washingtone bus 
Sovietų Užsienio reikalų minis
teris Shevardnadze. Čia turi 
būti aptariami viršūnių konfe
rencijos reikalai. Kareivių 
papildomų dalinių įvežimas į 
Lietuvą yra didelis šešėlis 
viršūnių konferencijai.

Estų įtaka
Kitas politinis faktorius esąs 

tai Estijos Parlamento nuta
rimas eiti savistoviu būdu į ne
priklausomybę, labiau atsar
gesniu keliu, daug lėtesniu 
būdu. Estų parlamentarai nei
gia tą pasakymą, kad šiam jų 
nutarimui turėjo įtako Gor
bačiovo spaudimas Lietuvai. 
Kremliuje kalbama, jog 
Gorbačiovas atlaidžiau žiūrėtų 
į Lietuvos klausimą, jei jos pa
vyzdžiu nepasektų kitos respub
likos.

Lietuvių vyriausybė išgyve
nanti, jog pabėgusiems iš 
okupacinės kariuomenės karei
viams negalėjo padėti. Jų 
daugelis jau yra areštuoti. Tų 
kareivių likimas tikrai nežino
mas. Lietuvos vyriausybė nega
lėjo jų apsaugoti.

Informacijos kontrolė
Sovietai ypač sustiprino infor

macijos kontrolę. Užsienio žur
nalistai jau turėjo išvykti, o 
individualūs asmenys, kurie 
Vilniuje dirba savanoriais, 
pradėjo gauti pranešimus, kad 
jie privalo išvykti. New Yorko 
teisininkui William Hough 
įsakyta buvo išvykti praėjusį 
pirmadienį. Jis ten buvo Lie
tuvos vyriausybės patarėju. Jo 
veikla esanti nepageidaujama.

Sovietų daliniai yra pats pa
grindinis faktorius, sukėlęs 
įtampą, ypač kad nakties metu 
buvo užimti net šeši pastatai, 
priklausą vyriausybei. Šią 
savaitę laukiama paaiškėjant, 
ar sovietai bandys perimti 
Lietuvos teismus. Nenorima ti
kėti, kad Kremlius panaikintų 
demokratiškai pravestus rinki
mus, kaip kad Panamoje nese
niai buvo padaręs gen. Noriega. 
Referendumas nebauginąs lie
tuvių, nors dar neseniai buvo 
surinkta beveik 400,000 
parašų, pasisakančių už 
nepriklausomybę.

Lietuvos vyriausybė pareiškė 
kraštui, jog suverenitetas yra 
neliečiamas, nes tai yra nepri
klausomybės tik atstatymas, 
kuri buvo pravesta prieš 50 
metų, kai Pabaltijo valstybės 
buvo jėga prijungtos prie 
Maskvos slaptuoju Stalino ir 
Hitlerio susitarimu. Lietuvos 
Aukščiausioji Taryba paprašė 
Kremlių atsiųsti savo atstovą ir 
dalyvauti Parlamento sesijoje, 
kai bus svarstomas šis klausi
mas.

KALENDORIUS

Balandžio 4 d.: Ambraziejus, 
Alėta, Algaudas, Eglė, Izidorius, 
Šilinis, Vimbaras.

Balandžio 5 d.: Vincentas 
Ferrer, Krescencija, Rimvydas, 
Irena, Žyginte.

ORAS CHICAGOJE

Saulė teka 6:31, leidžiasi 7:18.
Temperatūra dieną 561., nak

tį 35 1.



2 DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. balandžio mėn. 4 d.

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ,-KŲ RAMOVE
Redaguoja j.v.s. Irena Regienė, 2652 W. 65th St., Chicago, IL 60629

LSS „GINTARO” IR LSB „ĄŽUOLO” 
VADOVŲ,-IŲ MOKYKLOS

LSS ir LSB praneša, kad 1990 
metais „Gintaro” ir „Ąžuolo” 
vadovų,-ių lavinimo mokyklų 
stovykla vyks š.m. rugpjūčio 
18-25 dienomis B.S.A. Camp 
Resolute, Bolton, MA, maž
daug 15 mylių į rytus nuo Wor- 
cester, MA.

Dalyviai: skautės nuo 16 
metų amžiaus, Il-ro prityrusių 
skaučių patyrimo laipsnio, 
vadovaujančios, arba turinčios 
sugebėjimų vadovauti.

Skautai nuo 17 metų amžiaus, 
I-mo skautų, arba Il-ro prity
rusių skautų patyrimo laipsnio, 
vadovai, arba turintieji suge
bėjimų vadovauti.

Išimtinais atvejais, tunti- 
ninkams,-ėms rekomenduojant 
ir skyrių vedėjams patvirtinus, 
gali būti jaunesni vieneriais me
tais.

Registracijos lapai, kartu su 
mokesčiu, prisiunčiami „GVM” 
ir „AM” vadovams iki š.m. ge
gužės 1 dienos. Mokestis — 100 
dol. (US). Kanados skautai ir

skautės siunčia pašto perlaidas 
(Postai Money Order).

Vykstančių skautų ir skaučių 
transportacija pasirūpina jų 
vienetui.

Pastaba; Stovykla bus 
užskaitoma tik joje dalyva
vusiems nuo pradžios iki pabai
gos. Pavėluoti atvykimai ir 
ankstyvi išvykimai nebus lei
džiami. Transportą galima iš 
anksto suplanuoti atitinkamai. 
Negalintieji pilnai dalyvauti 
neturėtų vykti.

Registracija siunčiama ir dėl 
informacijų kreipiamasi į „Gin
taro” ir „Ąžuolo” mokyklų 
vadovus:

LSS „Gintaro” mokyklos va
dovė vs fil Amanda Mulio- 
lienė, 1725 Sherwood Blvd., 
Euclid, OH 44117, tel. (216) 
692-0702.

LSB „Ąžuolo” mokyklos vado
vas: vs fil. Kazys Matonis, 2 
Jackson Circle, Ocean, N J 
07712, tel. (201) 922-1296.

Skautininke Dalė Gotceitienė ir Alė Steponavičienė „Aušros Vartų” tunto paviljone Chicagos 
skautų ir skaučių Kaziuko mugėje.

Nuotr. J. Tamulaičio

KAZIUKO MUGE TORONTE

TARPTAUTINĖ MĄSTYMO DIENA 
VILNIUJE

Toronto skautų ir skaučių 
Kaziuko mugė, gausiai susido
mėjusios visuomenės lankoma, 
visuomet būna jdomi ir sėkmin
ga. Ir šimetinė neapvylė nei jos 
rengėjų, nei lankytojų. Štai kaip 
apie ją rašoma kanadiškiuose 
„Tėviškės žiburiuose”:

Kovo 4 d. įvyko Kaziuko 
mugė, kurios tema buvo „Lietu
va”. Anksti rytą Prisikėlimo 
parapijos salėse „Rambyno” ir 
„Šatrijos” tuntai skubėdami 
ruošėsi atidarymui. Mugę pra
dėjo 9:45 v.r. komendante ps. J. 
Melnikaitė. Draugovės išsiri
kiavo prie paviljonų. Ji api
būdino šv. Kazimiero atlaidus ir 
mugės tradicijas, kurios vyk-
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Lietuvos skaučių Seserijos 
vyriausioji skautininke Alina 
Dvoreckienė, atsiliepdama į t 
„Kernavės” tunto „Verpsčių” 
skautininkių būrelio vadovės vs 
Nijolė Užubalienės sveikinimą 
Vasario 22-sios — Mąstymo die
nos proga, rašo:

Mieloji sese,
prašau leisti jūsų asmenyje 

padėkoti „Kernavės” tunto 
„Verpsčių” būreliui už sveiki
nimus Lietuvos Seserijai Tarp
tautinio skaučių susimąstymo 
— vasario 22 dieną.

Ši našlaitė jau nebe našlaitė.
Manau ir tikiu, kad žinote, 

esate girdėję ir skaitę apie 
didžią naujieną, ilgai lauktą ir 
puoselėtą svajonę — Lietuvos 
Nepriklausomybės tęstinumą. 
Žodžių neturiu. Džiaugsmo 
ašaros ne vieną kartą vilgė 
skruostus. Dar negaliu atsipei
kėti ir tik vieną sakau: „Dieve, 
laimink ir saugok Lietuvą”.

Vasario 22 d. Vilniaus 
skautės buvome prie Trijų 
Kryžių paminklo ant kalno. 
Manau, kad žinote ir esate 
girdėję apie tą paminklą. Su-

Lietuvos Skaučių Seserijos VS pavaduotoja ps Monika Girčytė, Chicagos 
skautininkių draugovės draugininke s. Aldona Palukaitienė, Kauno skaučių 
tuntininkė ns Tjiikrpciin t tz__•___ ?_ps Lukrecija Malkevičienė 
skautininkė s. Alina Dvoreckienė.

ir Lietuvos Seserijos Vyriausia

sikaupėme. Tariau žodį, aš, 
Vilniaus krašto atstovė s. Vili
ja, sugiedojome „Tautinę gies
mę”, „Lietuva brangi”, „Ateina 
naktis”. Trys kryžiai, tai lyg 
simbolis mūsų šūkiui. „Dievui,

Tėvynei, Artimui”.
Siunčiu Jums skautiškus Se

serijos sveikinimus iš Nepri
klausomos Lietuvos.

V.s. A. Dvoreckienė

Skautų suvažiavime Vilniuje — brolių spūstis prie registracijos stalo.

davo laisvoj Lietuvoj. Po to 
pakvietė atidaryti mugę, daug 
dirbusią skautybės veikloje, v.s. 
L. Yčienę. Ji atrišo juostas ir 
oficialiai mugę atidarė. Visi 
palydėjo plojimais ir tuojau 
keliavo išklausyti Mišių, 
atnašaujamų svečio iš Lietuvos 
kun. A. Kildušio, kun. E. Jur- 
gučio, OFM, ir kun. A. Volskio. 
Pastarasis, irgi svečias iš Lie
tuvos, pasakė turiningą pa
mokslą. Parapijos choras, va
dovaujamas muz. D. Viskontie- 
nės, vargonais palydint muz. 
Rodkienei, gražiai giedojo. Po 
Mišių draugovės grįžo į pavil
jonus, kurių vardai — Lietuvos 
miestai. DLK Mindaugo drau
govės „Trakuose” buvo vienas 
stalas su p. Misevičiaus meniš
kais medžio dirbiniais, kurie 
labai pagražino bei praturtino 
mugę. Prityrę skautai „Salo
čiuose” turėjo daug vertingų 
knygų, atvirukų ir kitko, tik 
gaila, kad nebuvo vietos juos 
gražiai išdėstyti. Prityrusios 
skautės „Vilniuje” skendo savo 
rankdarbiuose ir pyraguose, o 
akademikės — keramikoj bei 
kvapnioj kavoj. Vilkiukų 
„Vilkaviškis”, kaip ir visuomet, 
buvo patrauklus. Paukštytės 
nuostabiai įsirengė „Kryžių 
kalne”, turėjo daug pasisekimo. 
Jūrų skautės „Palangoj” poil
siavo, o jūrų skautai „Klaipė
doje” su laivais buriavo, bet 
neužteko vėjo. Skautų vyčių ir 
budžių „Panevėžys” buvo 
nematomas, nes jie skuto bulves 

j „cepelinams”. Birutės draugovė 
„Birutės kalne” apsikrovė juos
tomis, pagalvėlėmis, lėlėmis bei 
kitokiomis grožybėmis. Skauti
ninkai,-ės užėmė visą sceną su 
gausybe laimikių, kurių visą 
pelną paskyrė Lietuvos skau
tams,-ėms. Veikė tiekimo 
skyrius, „Romuvos” aukų stalas 
ir tėvų komitetas su V. 
Vaitkiene ir K. Sapočkinu bei jų 
pagalbininkais skautų,-čių 
mamytėmis ir tėveliais. Lanky
tojų buvo daug. Toronto skautija 
džiaugiasi ir yra dėkinga visiem 
už gausų dalyvavimą tradicinė
je Kaziuko mugėje.

M.

LSF ŠALPOS SKYRIUS 
VEIKIA

Prieš Kalėdas buvo išsiunti
nėtas skautų ir skaučių vado
vams,-ėms laiškas prašant au
kų. Atsiliepimas į tai buvo šil
tas. Gautomis aukomis, visų 
mūsų vardu galėjome pradžiu
ginti bent keletą sesių ir brolių, 
ne tik laisvajame pasaulyje, bet 
ir mūsų tėvynėje.

Skyriaus vedėja s. Birutė Ba
naitienė, 84 Margaret Rd.,' 
Abington, MA 02351, laukia iš 
jūsų ne vien tik aukų, bet ir 
vardų su adresais, kam reikėtų 
padėti, kam galėtumę^agelbėtr 
švenčių laikotarpyje.

ŠV. JURGIO SUEIGA 
CHICAGOJE

Šv. Jurgio sueigą — vakaronę 
penktadienį, balandžio 27 d., 
7:30 vai. vak. Jaunimo centro 
kavinėje ruošia Chicagos 
skautininkai ir skautininkės. 
Iškilmingoje dalyje bus pakė
limai ir LSS vadovybės garbės 
žymenimis apdovanotiems žy
menų įteikimai. Skautininkai ir 
skautininkės dalyvauja unifor
muoti. Kviečiama dalyvauti 
visa Chicagos skautiškoji šeima 
ir skautiška veikla susidomė
jusioji visuomenė.

vs fil. Bronius Kviklys

LIETUVOJE LEIDŽIAMA 
„MŪSŲ LIETUVA”

Broniaus Kviklio „Mūsų 
Lietuvos” pirmą tomą fotogra
finiu būdu jau perspausdino Lie
tuvoje. Įžangą parašė pats auto
rius, bet kartu rašė ir leidimo 
prižiūrėtojas A. Miškinis, kuris 
atsiuntė autoriui ją peržiūrėti. 
Antrą tomą išleis dar šiais 
metais, o kitus du tonius žada 
išleisti ateinančiais metais. Bro
nius Kviklys yra buvęs „Drau
go” redaktorius. „Mūsų Lie
tuvos” keturis tomus jis išleido 
prieš redagavimo darbą, o dabar 
neseniai išleido septynis tomus 
„Lietuvos Bažnyčios”, skirtus 
vyskupijoms, o Vilniaus arki
vyskupijai net du tomus. 

BURIAVIMO STOVYKLA

Jūrų skautų ir skaučių metinė 
buriavimo stovykla šią vasarą 
vyks liepos 7-14 d Michigano 
valstijoje. Tiksli vieta bus 
pranešta artimoje ateityje. Iš 
buriavimo stovyklos bus vyks
tama į Chicagos skautų ir skau
čių tuntų stovyklą, vyksiančią 
liepos 14-28 dienomis Rako sto
vyklavietėje Custer, MI. Dėl in
formacijų kreiptis į jūrų skautų 
ir skaučių vienetų vadovus ar
ba į „Nerijos” tunto tuntininkę 
jps Violetą Paulienę, tel. 708— 
584-5527.

1988 M. TAUTINĖS 
STOVYKLOS 

VAIZDAJUOSTĖ

Dar yra likusios kelios 1988 
m. Tautinės stovyklos vaizda
juostės. Norintieji jas įsigyti 
kreipiasi į vs Česlovą Kiliulį, 17 
Tyler Rd., Lexington, MA, 
02173. Tel. (617) 861-1465. 
Vaizdajuostės kaina su persiun
timu 37.50 dol. Nedelskite.

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

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,

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

OR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312) 787-7575 
5780 Archer Avė.

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

OJLO < IVCllii wui in n ve., LJci ii,
IL 60402. Tel. 708-788-8087. Re
gistracija baigiasi gegužės 23 d.

Kab. tel. (1-312) 471-3300;
Rez. (708) 442-8297

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė.,
Chicago, III. 60652

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

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete)
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building

6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629

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

Kab. (1-312) 735-4477;
Rez. (708)246-0087; arba (708)246-6581 
nrnM.‘ DR. E. DECKYS
v, GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

SPECIALYBE — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6448 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (1-312) 925-2670

1185 Dundee Avė., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

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

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

Valandos pagal susitarimą

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

ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaski Road.
Tel. (1-312) 585-2802

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hills, II
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71st St.

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

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St.
Palos Hgts, III. Ketv. vai. 3-6 v.v.

Tel. (708) 448-1777

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

2659 W. 59th St.. Chicago, IL
Tel. (1-312) 476-2112

9525 S. 79th Avė . Hickory Hills. IL.
Tel. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 val vak 
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 val. popiet

Dr. Tumaso.nlo kabinetą perėmė
T. RAMA, M.D.

Specialybė — Chirurgija
2454 VVest 71 st Street

Tel. (1-312) 434-1818; Rez. (708) 852-088S
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.

3 iki 7 v.v. Tik susitarusDR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY

DR. JAMES BURDEN
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
155 N. Michigan Avė., Suite 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL

Tel. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. ANTANAS G. RAZMA
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS
2636 W. 71 st. St., Chicago, III.

Tel.: (1-312) 436-0100
11800 Southvvest Hlghway
Palos Heights, III. 60463 

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

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81 st Street

Kabineto tel. (1-312) 737-1168; 
Rezld. (708)385-4811

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street

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

Kabineto tel. (1-312) 776-2880.
Rez. (708) 448-5545Dr. Tumaaonlo kabinetą perėmė 

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

2454 W. 71 st Street 
(1-312) 434-2123
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin) 

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

Kab. tet. (1-312) 585-0348;
Rez. (1-312) 779-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4255 W. 63rd St.
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. tel. (1-312) 586-3166; 
Namų (708) 381-3772

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6745 VVest 63rd Street
Vai : pirm. antr., ketv. ir penkt. 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą



Vakarų tyla — STRATEGIJA KELIA SUSIRŪPINIMĄ
Svetimųjų spaudoje pasižvalgiusPAVERGTŲJŲ

PARDAVIMAS
Paskelbus Lietuvos nepri

klausomybę, naujasis preziden
tas, arba tarybos pirmininkas, 
Vytautas Landsbergis šaukėsi 
Vakarų pagalbos. Jis norėjo tik 
pripažinimo, nes „non-recogni- 
tion” saldainis jau seniai siūlo
mas, bet neduodamas. Laikraš
čiai dažnai rašė, žurnalistai ir 
žinių agentūros pranešinėjo 
apie įvykius Lietuvoje ir visame 
Pabaltijy, bet valdžios tylėjo. 
Tylėjo ir šio krašto prezidentas 
arba kalbėjo tik prislopintu 
balsu, užtardamas Gorbačiovą, 
ne pavergtuosius, juoba nepri
klausomybę pasiskelbusią Lie
tuvą. Jungtinių Amerikos Vals
tybių piliečiai-lietuviai darė 
demonstracijas, bet jų balsas 
atsimušė į pelno sieną ir norą 
gelbėti griūvantį komunizmą.

Labai aiškiai sako JAV žymūs 
žurnalistai Rowland Evans ir 
Robert Novak ,,Sun-Times” 
dienraštyje: „Prezidento Busho 
pastangos įtaigoti Michailą Gor
bačiovą duoti Pabaltijui ne
priklausomybę yra niekas dau
giau kaip saldžialiežuvavimas ir 
amerikietiškas draugiškumas, 
pamokantis, jog jis gali veikti 
karinėmis jėgomis.

Tai yra ne tik Lietuvos nepri
klausomybės nuvertinimas, bet 
ir ateities Baltųjų rūmų veikla, 
kuria negalima pasitikėti. Nors 
Baltųjų rūmų kalbėtojas nevar
toja žodžio „karinė jėga”, bet 
galima suprasti jo norą pasakyti 
tiesą tylėjimu. Savo kalba jis pa
rodo, kad prezidentas jau įėjo į 
akligatvį ir neranda išeities. 
Neaiškūs pažadai, pelno galimy
bės, prekybos dirva yra svar
biau, negu laisvė ir demokra
tija, apie kurią jis prieš 
rinkimus kalbėjo.

Ta tyla yra išdavimas ir kitų 
valstybių, kurios seka Ameri
kos politiką ir kurios nenoro
mis turi Amerika pasitikėti. Juk 
Europoje stovi kariuomenė, 
amerikiečiai užpila rinką savo 
prekėmis. Jie taip pat atidaro 
duris geresnėms Europos ar 
Japonijos prekėms. Jiems taip 
pat svarbiau pelnas, negu pa
vergtųjų laisvė. Komunizmo 
grėsmė Europai, yra didelė, bet 
Europa jaučiasi seniai parduota 
ir išduota Rusijos įtakai.

Rusų kariuomenė jau užėmė 
didžiuosius pastatus Vilniuje ir 
Kaune. Pašauliui skelbia, kad 
jie užėmė komunistų namus ir 
komunistų turtą, kad jo 
nesunaikintų nepriklausomy
bės rėmėjai. Gorbačiovo 
įsakymu pereitų metų balan
džio mėnesį Gruzijoje rusų ka
riuomenė žudė vietos žmones ir 
rodė savo galybę. Bet Gruzija ir 
dabar kovoja prieš rusus, nes tik 
jie primetė komunizmą, jie 
nualino kraštą, jie įvedė ne
teisingą sistemą ir išnaudojo to 
krašto žmones. Azerbaidžane 
kapojo su pagaląstais kauptuvė- 
liais rankas ir galvas, kad įbau
gintų svetimus žmones ir pri
verstų juos paklusti komuniz
mui. Bet ir dabar ten yra slap
tas ir viešas frontas prieš komu
nistus ir juo labiau prieš rusus.

Lietuvoje jų terorą matėme 
televizijoje, girdėjome per 
radiją, skaitėme laikraščiuose. 
Jie sumušė iki sąmonės nete
kimo iš kariuomenės pabėgu
sius, bet taip pat ir nieko nenu
sikaltusius ligonius, gailes
tingąsias seseris, gydytoją. Lie
tuviai tai laiko jaunuolių pagro
bimu, nes okupantas neturi 
teisės pagal Genevos susitarimą

Kol yra neturtingesnių už jus 
— duokite išmaldą.

Anonimas

imti okupuoto krašto jaunuolius 
į kariuomenę.

Kitiems Sovietų Sąjungos vi
daus reikalų ministeris skelbia 
amnestiją, jeigu jie geruoju grįš 
į kariuomenę arba geruoju pasi
duos jų ieškantiems. Bet mes 
žinome apie rusų skelbiamas 
amnestijas. Juk ir Lietuvos 
partizanams buvo skelbiamos 
amnestijos, jei tik jie mes 
ginklus ir pasiduos. Bet jie visi 
buvo išvežti į Sibirą. Vieni ten 
buvo sušaudyti, kiti mirė badu, 
tik maža dalelė liko ir grįžo į 
tėvynę.

Dabartinė tyla, kad Lietuva ir 
kitos Pabaltijo tautos kovoja iki 
gyvybės atidavimo už laisvę, 
demokratiją ir nepriklausomy
bę, yra tarptautinis nusikalti
mas, žiaurumas, kurį tik istorija 
galės vertinti, kaip žmoniškumo 
trūkumą ir tiesioginį prisi
dėjimą prie pavergtų tautų par
davimo. Tai sako ir Vyt. Lands
bergis jau viešai — Vakarai 
antrą kartą visą Pabaltijį par
duoda Rusijai. Anuomet pagal 
susitarimus Jaltoje, dabar pagal 
susitarimus Maltoje. Šie gėdingi 
susitarimai paaiškės ateityje.

Apie tylos sąmokslą kal
bėjome jau ne kartą praeityje. 
Dabar jis yra dai' žiauresnis, dar 
aiškesnis ir dar niekšingesnis. 
Kraštai, kurie skelbia demokra
tiją, kurie neva gina laisvę, 
šiandien išduoda laisvę ir 
demokratiją saldžiu ar pasaldin
tu kalbėjimu arba visiška tyla. 
Nieko daugiau negalima pasa
kyti, kaip aiškiai regimas savęs 
pačių išdavimas ir parsidavimas 
svetimiesiems.

Negalima įtarti, kad valdžios 
žmonės susideda ideologiškai su 
komunizmo skelbėjais. Bet tiek 
prezidentas, tiek užsienio 
reikalų sekretorius savo ty
lėjimu, anot amerikiečių žurna
listų, leidžia Sovietų Rusijai 
daryti savo vergams karinę 
intervenciją, persekioti, žudyti 
ir tremti.

Ta visuotinė tyla iš valdžios 
pusės yra įtartina. Juk norima 
gelbėti griūvančią Rusiją. Ji yra 
užgrobusi daugybę tautų ir jas 
išsklaidžiusi ar ištrėmusi. Jas 
persekiojo Stalino ir kitų valdo
vų laikais. Bet tai darė ne paski
ri žmonės ar tik vadovai, o pati 
klaidinga komunizmo sistema.

Komunizmas nualino Rusiją, 
išnaudojo iki mirties Ukrainą, 
privertė jam paklusti Kaukazo 
tautas su kitu Europos niekšu 
Hitleriu pasidalindama Pa
baltijo tautomis, panaikindami 
valstybes, kurios niekam negra
sė ir nieko neišnaudojo. Jei tose 
valstybėse ir nebuvo viskas 
aukščiausiame laipsnyje, tai 
palyginus su Sovietų Sąjungos 
gyvenimu buvo mažoji Ameri
ka, kaip išsireiškė sena mote
rėlė Chicagos demonstracijose.

Mėginsime demonstruoti ir 
ateityje, bet jausimės išduoti tų, 
kuriuos gerbėme. Mes turėsime 
atsiminti rinkimuose, turėsime 
atsiminti veikloje, kad mes 
esame išduoti. Tylos sąmokslu 
yra išduota mūsų tėvų ir senolių 
tauta, norinti gyventi laisvai, 
demokratiškai, nepriklausomai 
ir žmoniškai.

Laikas bėga. Mes ar mūsų jau
nesnieji dar gyvens. Mes turė
sime ir ateityje rūpintis ne tik 
savo tolimu kraštu, bet ir tuo 
kraštu, kurio vadai viešai 
veidmainiauja ir, viešai par
duodami mus ir mūsų laisvę, 
stato kilpą savo kraštui.

P. S.

Taika su žmonėmis, karas su 
ydomis!

Ottono II šū&z^'įpakištaskažkoks suvyniotas gniužulas. Atvyniojau...

Laimėjusios Antrąjį pasaulinį 
karą didžiosios galybės Jungti
nės Amerikos Valstybės ir So
vietų Sąjunga keturis de
šimtmečius elgėsi su mažomis 
tautomis ir valstybėmis kaip 
šachmatų žaidėjai su savo figū
romis. Geografinėmis para
lelėmis vedė valstybių sienas, 
kam norėjo priskyrė ar atėmė 
teritorijas, dalino miestus zo
nomis visai nesiskaitydami su 
etnografiniais bei istoriniais 
tautų interesais. Jos paisė vien 
tik savų strateginių, politinių ir 
ūkinių interesų, tikėjosi 
sukurtų politinių bei karinių 
sąjungų pagalba neribotą laiką 
valdyti visą pasaulį.

Tačiau istorijos ratas pasisuko 
galingųjų nenaudai: jėga sukur
tos pasaulinės imperijos griūva 
iš vidaus: Otomanų turkų, 
Austro-Vengrijos ir kitos. Aižėja 
ir bolševikų sukurtoji imperija. 
Praėjusių metų pabaigoje Rytų 
Europos kraštai numetė komu
nistinį jungą, atkurdamos savo 
nepriklausomas, demokratines 
valstybes. Suskaldyta vokiečių 
tauta jungiasi į vieną valstybę: 
jos galinga industrija, ūkinis 
pastovumas ir žmonių darbš
tumas daug ką gąsdina, ypač 
rytų kaimynus. Atsikuriančios 
Rytų Europos valstybės stato 
naujus reikalavimus politikoje 
ir gynyboje. Nugalėtojų sukur
tos karinės NATO ir Varšuvos 
pakto organizacijos nustoja 
turėtos reikšmės. Jau yra 
sustabdytos ir niekad nesibai
giančios nusiginklavimo konfe
rencijų sesijos.

„Koks yra Šiaurės Atlanto Su
tarties organizacijos (NATO) 
tikslas? Koks yra Varšuvos pak
to tikslas? Kas yra priešas?” 
Klausimus stato milijoninio 
tiražo „Boston Globė” reporteris 
Fred Kaplan Šių metų vasario 
mėnesio laidose. Aukštas Pen
tagono (JAV ginkluotų pajėgų 
vyriausias štabas) pareigūnas, 
dešimtmečius studijavęs valsty
bės karinio saugumo planus ir 
nenorįs būti atpažintas, repor
teriui taip atsako, kai šis 
jam pastatė tuos klausimus apie 
NATO ir Varšuvos paktą. „Man 
nėra tikrai aišku, ką iš tikrųjų 
turime daryti. Ką veiks šimtai 
tūkstančių NATO dalinių Euro
poje? Prieš kokią priešo invaziją 
jie turėtų būti rengiami, ap
mokomi manevruoti, stovėti 
sargyboje? Ką turės veikti tūks
tančiai Pentagono ginklavimosi 
inžinierių, kompiuterininkų, 
ginklų planuotojų? Kokią pa-
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Visur organizavome gerą sekimą ir ryšį. Buvom 
nemigę visą naktį, dirbom prisiversdami. Įvykiai visus 
veikė slegiančiai. Tai mūsų pirmasis krikštas, taip 
sakant...

Atvirai kalbant, mums daugiau dabar rūpėjo pail
sėti ir pasistiprinti. Dėjome visas galimas pastangas 
tai įvykdyti.

Aš su savo grandim užėmiau štabą. Ten turėjome 
surinkti viską, kas tik buvo mums naudinga.

Išvertėm visus stalčius, visus kampus... Vyrai, ką 
nors radę, nešė man, o aš skirsčiau: vienus į maišą, o 
kitus į kampą.

Didžiausias mūsų laimikis — valdžios išduodamų 
pasų su antspaudais atradimas. Jų buvo keli šimtai.

— Ką mes veiksime su jais?
— Žmonėms duosime, kurie jų neturi.
— Ar tas gelbės?
— Aišku. Visi tada bus registruoti. Tuo įrodymas, 

kad jie vietiniai ir ramūs gyventojai.
Pasus įsakiau nunešti į svirną ir perduoti Žolelės 

žinion. Štabe jau arti valandos laiko. Staiga telefonas. 
Kas dabar daryti? Tuoj pat įsakiau visiems dingti.

Likau vienas. Suskambo antru kartu. Neatsakiau. 
Žvilgterėjau į laikrodį. Dar liko rašomojo stalo stalčiai. 
Tuo pat ištraukiau visus stalčius. Visi buvo apytuščiai 
ir juose nieko ypatingo. Daugiausia rusiškų laikraščių 
iškarpos.

Vėl suskambo telefonas. Vėl neatsakiau. Dėdamas 
stalčius atgal, pastebėjau, kad po iškarpų krūvos

J. V. SUDUVAS

skirtį turės Europos ir 
Amerikos didžiųjų firmų gink
lų gamybos fabrikai? — vėl 
reporteris klausia. Tačiau kai 
kurie naujosios strategijos pla
nuotojai bando įtikinėti, kad 
ateityje ginklavimasis bus 
panaudotas prieš Trečiojo pa
saulio vedamus mažuosius 
karus, teroristus ir narkotikų 
pirklius. Tačiau vienas JAV 
kongresmanas savo kalboje 
ironiškai išsireiškė: „Argi mes 
galime savo 300 bilijonų dol. ka
rinį biudžetą planuoti prieš 
Panamos generolą Manuel 
Noriegą, o, be to, jis juk jau 
pašalintas invazijos metu. Kai 
kurie strategai siūlo neįtikė
tinai keistus planus: jog sovie
tų tankai ir jų daliniai stovėtų 
drauge su NATO kariuomenės 
daliniais, tuo garantuojant sta
bilumą ir saugumą Europoje. 
Praėjusį mėnesį Ottavos (Kana
doje) konferencijoje NATO ir 
Varšuvos pakto valstybių 
ministeriu pasitarimuose, Ame
rikos Valstybės Departamento 
sekretorius James A. Baker 
pasiūlė sovietų ministeriui She- 
vardnadze, kad 400,000 rusų ka
rinių dalinių galėtų pasilikti 
Rytinėje Vokietijoje per visą 
kelerių metų bandymo laiko
tarpį. Vienas reporteris pasakė 
J. Bakeriui, kad laikymas Rau
donosios armijos dalinių 
NATO krašte atrodo labai 
nerealu. Į tai vienas Valstybės 
departamento pareigūnas atšo
vė — „Jūs žinote, kad ir Vokie
tijų sujungimas daugeliui 
žmonių neatrodo reikalingas. — 
„Visi pasikeitimai Rytų Europo
je skambėjo siurrealistiškai!” 
komentarai kiekvienam aiškūs.

Laisvėjančios okupuotos Lie
tuvos reikalai paskutiniosiomis 
savaitėmis buvo labai plačiai ir 
gyvai komentuojami The Chris
tian Science Monitor komenta
toriaus John Heart, vietinės 
televizijos, ypač 2-me ir 68-me 
kanaluose. Plačiai jie buvo ap
rašyti ir didžiuosiuose ameri
kiečių dienraščiuose ir žur
naluose, parodant gražiuosius 
Vilniaus miesto vaizdus, 
demonstruojančių žmonių mi
nias, trispalves vėliavas. Tačiau 
visi šie įvykiai nerado jokio at
garsio oficialiose Jungtinių 
Amerikos Valstybių valdžios 
viršūnėse. Jokio paskatinimo, 
jokio pritarimo nesulaukta nei 
iš Prezidento, nei iš Valstybės 
departamento — vien kapų

tyla!... Nors kai kurie senatoriai 
ir kongresmanai savo kalbose ir 
pasisakymuose rodo daug sim
patijos Lietuvos bylai. 
Nesėkminga keturių kongres- 
manų kelionė į Vilnių vasario 
24 d. ir jų sulaikymas Berlyne 
yra ryškus tos „tylos” pavyzdys. 
Todėl ir įtakingas, didelio tiražo 
Bostono dienraštis „Boston He- 
rald”, vasario 27 vedamajame, 
komentuodamas kritiškus 
rinkimus Nicaragvoje, kurie 
įvyko tą pat dieną kaip ir Lie
tuvoje, klausia pabaigoje: „O 
Lietuvoje? Rinkimų daugumos 
rezultato prasmė — neginčytina: 
Lietuva žada būti laisva dar šį
met. JAV-ės niekuomet forma
liai nepripažino sovietų okupa
cijos Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos, bet tuo pačiu, jos nieko 
nėra padariusios tos okupacijos 
užbaigimui. Kodėl Amerika taip 
tylėjo tokio kriminalinio veiks
mo akivaizdoje, istorikai atei
tyje svarstys. Ir kodėl Ameri
ka tą tylą išlaikė net ir kai 
1989-90 m. demokratėjimo ban
ga užliejo ir Pabaltijo tautas”. 
Dabar pasaulio opinija paverg
tos Tėvynės reikaluose mums 
yra tiek pat svarbi, kaip ofcialūs 
valdžios pasisakymai.

Gintė Damušytė, Lietuvių informa
cijos centro New Yorke vedėja, 
pasakoja savo įspūdžius iš Lietuvos 
Jaunimo centre kovo 30 d.

Nuotr. E. Šulaičio

Mums tepatinka kova, bet ne 
pergalė, kuri mus tik apsvai
gina. Todėl mes ne tiek ieškome 
tiesos, kiek jos ieškojimo būdų 
— kovingų priešingų nuomonių 
diskusijų.

Bl. Pascal

— Viešpatie! — šuktelėjau.
Ten buvo įvynioti du auksiniai žiedai, keli suvytę 

rožių lapeliai, nemažas, granado akmenimis papuoštas, 
provoslavų kryžius ir nedidelė, senąja rusų kalba — 
maldaknygė. Pavertus — iš jos iškrito keli šventųjų 
abrozdėliai ir Aivos fotografija.

Suakmenėjau. Atvertęs antrąją fotografijos pusę 
perskaičiau: „Aš prisiekiu, šventai prisiekiu visomis 
mano motinos, man įduotomis relikvijomis, kad tave, 
mano brangiojo Aiva, gerbsiu ir mylėsiu”. Tas radinys 
mane sujaudino. Viską suvyniojau ir ir vėl padėjau, kur 
radau.

Vėl telefonas. Ir šį kartą neatsiliepiau. Išėjau lauk. 
Jau buvo visiškai šviesu. Mūsų sargybos buvo išsta
tytos taip, kad nebuvo jokio ženklo, kad kas nors pasi
keitė. Dabar tik pamačiau, kad sodyba buvo aptverta 
spygliuota viela. Prie senosios liepos, kurią laikiau savo 
sodybos pasididžiavimu, stovėjo sargybinio būdelė. Joje 
mūsų sargybinis. Didžiavausi vėl atgavęs savo sodybą. 
Priešas užjos išniekinimą krauju užmokėjo... Aušo ir 
saulė jau lindo iš miško. Žinojau, kad Žolelės vyrai 
atlikę darbą ilsėjosi. Mano vyrams ir Žiaugros 
grandžiai teko visa apsauga. Žolelė netrukus pakeis. 
Ateis mums poilsio valanda. Jos jau labai reikėjo. Ak, 
nesuprasite, kiek mažai žmogui reikia miego, kai 
aplink pavojus. Jau pusvalandis po trijų. Šeštą jau 
būsime visi išsimiegoję. Žinojau, kad Žolelė jau buvo 
susirišęs su palankiais mūsų siekiams ūkininkais. 
Septintą pusryčiausime. O jau paskui žiūrėsime, kas 
toliau. Kokie nauji prajovai. Kokia ir vėl mūsų diena 
laukia. Telefonas.

— Girdi? — tariau Žolelei, kuris tik ką priėjo prie 
manęs.

- Taigi.
Jis kiek sumišo.
— Einam atsiliepti.
Kol atėjom — nustojo. Atsisėdom ir laukėm. Kalbėt

liepiau Žolelei.
Vėl! Ir vėl!
Da! — atsiliepė Žolelė.
Pasirodo nieko ypatingo. Dar anksti. Tikrino tik 

liniją. Turbūt prie telefono budėdavo kas nors iš 
kareivių.

Tuom viskas ir pasibaigė. Vėl laukimas, sekimas 
ir nerimas. Galvoje ūžia ir jaučiu, kad nelabai 
susivaikau...

Jau lygiai aštunta ryto. Mes viskam pasiruošę. 
Rytas išaušo gražus. Atrodo, kad įdienojus teks ir 
prakaituoti. Būtina dar vienas reikalas sutvarkyti. 
Ūdrė! Ji vienintelė išlikusi liudininkė.

Dabar man klausimas — ar jai likti čia, ir kaip nors 
suktis. Ar pasiekus miestelį autobusu išvykti į Kauną?

Mano slaptasis sumanymas, reikalui esant viską 
padegti nulėmė, kad ji turi kuo skubiausiai dingti. Pasi
taikė ir gera proga. Ambrožų ūkio valdytojas miestelin 
važiuoja apsipirkti.

Nedelsdamas įsakiau Ūdrei, kad vyktų kartu ir jam 
sakytų, kad vyksta atostogų.

Jau devynios ir dar nieko. Mūsų apsaugai išstatytos 
sargybos ir pasiųsti žvalgai. Būstinę iš svirno perkėlėm 
į „štabą”.

Nuolatos skambėjo telefonas, bet mes neatsaky- 
davom. Galima, žinoma buvo jį nutraukti, bet delsiau, 
nes man tai buvo ženklas, kiek kad domisi Leliūnais.

Po devynių skambinimai padažnėjo. Net įkyrėjo. 
Žvalgams buvo įsakyta atidžiai sekti ir pastebėjus bet 
kokį judėjimą kelyje, kuris vinguriavo pro mišką 
Leliūnų link — tuoj pat pranešti. Sprendimus padarysiu 
aš. Iki dešimtos valandos nieko įtartino nepastebėta. 
Dešimt minučių po dešimtos buvo gautas pranešimas, 
kad pastebėtas kariškas sunkvežimis su keliais karei
viais, kuris nusileidęs nuo kalnelio stabtelėjo net 
keliose vietovėse ir vis artėjo prie Leliūnų.

(Bus daugiau)

IŠEIVIJOS JAUNIMO 
ĮNAŠAS Į LIETUVOS 

LAISVĖJIMĄ
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Vyresniojo amžiaus lietuviai 
dažnai priekaištauja jaunimui, 
kad nekalba lietuviškai, ne
sidomi lietuviška veikla, nesi- 
jungia į mūsų organizacijas yra 
viskam abejingi ir pavydūs.

Tokiuose pasakymuose yra 
tiesos. Tačiau paskaičius ame
rikietišką spaudą, susidaro 
kitoks vaizdas.

Įdomu yra tai, kad apie išeivi
jos jaunos kartos lietuvius patri- 
jotus ir jų norą padėti Lietuvai 
rašo amerikiečių spauda. Tuo 
tarpu mūsų lietuviškoji spauda 
šiuo reikalu beveik tyli.

Neseniai teko skaityti spau
doje amerikiečio Dan Fisher 
straipsnį apie jaunus išeivijos 
lietuvius nuvykusius į Vilnių, 
ten apsigyvenusius ir dirban
čius lietuvius Nepriklauso
mybės atstatymui.

Štai keletas tų jaunųjų lietu
vių pasisakymų, kuriuos žurna
listas Dan Fisher turėjo progos 
sutikti Vilniuje.

Karia Gruodytė, 25 m. am
žiaus iš Toronto, pasakoja, kaip 
ji būdama jauna mergaitė kiek
vieną šeštadienį lietuvių parapi
jos mokykloje mokėsi lietuvių 
kalbos, literatūros ir is
torijos.

Nebuvo lengva ir ji tai darė 
todėl, kad po pamokų tėvas 
prižadėdavo nuvežti į McDonald 
ir nupirkti didelį ,,Ham- 
burgerį”.

Dabar ji džiaugiasi, kad tada 
mokykloje įgytas žinias ir 
lietuvių kalbą šiandien gali 
panaudoti Lietuvoje. Ji redaguo
ja anglų kalba leidžiamą 
žurnalą „Lithuanian Review”.
Jai šis darbas yra ne tik 

įdomus: gyvendama Lietuvoje ji 
atrado ryšį su tautiečiais ir tokį 
draugiškumą, kokio nepatyrė 
anksčiau savo gyvenime.

Gyvenant Lietuvoje tenka 
patirti įvairius ekonominius 
nedakteklius, tačiau užsidegi
mas darbui yra toks didelis, kad 
visą kita užmirštama. Ji tvirtai 
tiki į šviesesnį rytojų.

Ji jaučia, kad Lietuva yra 
tikroji tėvynė, geresnė negu 
Kanada. Ji myli Lietuvą ir nori 
čia pasilikti.

Kitas Kanados lietuvis — 24 
amžiaus Darius Čuplinskas ir 
čikagietis Eduardas Tuskenis: 
jie kartu su Karia Gruodyte 
sudaro laikraščio redakcinę

kolegiją.
Jie visi trys džiaugiasi, galė

dami panaudoti savo pasiruoši
mą ir sugebėjimus Lietuvos 
laisvei.

„Lithuanian Review” laik
raštis yra skirtas anglų kalbą 
mokantiems tautiečiams, uni
versiteto personalui, akademi
kams, užsienio žurnalistams ir 
diplomatams.

Darius Čuplinskas baigė To
ronto universitetą — istorijos ir 
literatūros mokslų laipsniu. Į 
Lietuvą atvyko pereitą rudenį.

Studijų Toronto universitete 
metu jis buvo „Amnesty Inter
national” prezidentu. Būnant 
šiose pareigose du kartus Sovie
tų vyriausybė jam nedavė vizos
lankytis Lietuvoje.

28 metų amžiaus, čikagietė 
Rita Dapkutė, atvyko į Lietuvą 
pastaruoju laiku. Ji vadovauja 
Sąjūdžio spaudos ir informacijos 
centrui.

20 metų amžiaus, Aidas Palu
binskas, iš Lakewood, Calif. Lie
tuvoje labai aktyviai reiškiasi 
naujai atgaivintoje Krikščionių 
Demokratų Partijoje.

Jį tėvai jau nuo vaikystės 
įsąmoninę netik dirbti lietuvy
bei Amerikoje, bet ir Lietuvai 
atgavus Nepriklausomybę ten 
vykti gyventi ir padėti atstatyti 
kraštą.

Aidas Palubinskas nori baigti 
studijas Chicagos Loyola univer
sitete magistro laipsniu ir 
galiausiai įgyti daktaro laipsnį 
tarptautinių santykių srityje.

Jis vieną dieną norėtų tapti 
Nepriklausomos Lietuvos diplo
matu ar Užsienio Reikalų Mi
nisteriu. Sėkmės tau, Aidai!

Šie visi jau nuvykusieji į 
Lietuvą, ir esu tikras, kad tokių 
dar daug atsiras ateityje. Jie 
mūsų išeivijos pasididžiavimas 
ir garbė.

Tauta niekada negali žūti, 
jeigu turi pasišventusių, iš
simokslinusių ir dirbančių 
jos gyvastingumo išlaikymui 
žmonių.

Pasitikėkime šia jaunąją 
generacija, kuri vieną dieną 
tikrai Lietuvą įrašys į lais
vųjų tautų tarpą Europos bend
ruomenėje.

Tas, kuris neturi būdo, yra ne 
žmogus, o daiktas.

Chamfort

I
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KRISTIJONO DONELAIČIO 
LITUANISTINĖ MOKYKLA 

ŠVENČIA VASARIO
ŠEŠIOLIKTĄJĄ

Washingtono Kristijono Do
nelaičio lituanistinės mokyklos 
Vasario Šešioliktos minėjimui 
prasidėjus, mokinių susikaupu
sios akytės ir aiškiai patemptos 
ausytės meiliai sekė direktorės 
Angelės Bailey kiekvieną žodį. 
Garbės sargybai — Žibutei 
Radžiūtei ir Andriui Čižiūnui — 
įnešant Lietuvos vėliavą, 
neįprasta tyla bei rimtis apėmė 
mokinius. O Emilijos Saka- 
dolskienės kanklėms pritariant 
Lietuvos himnas skambiai kilo 
iš jaunų širdžių.

Šįmet mokyklinis minėjimas 
aiškiai skyrėsi nuo praėjusių 
minėjimų. Tą jautė tiek maži, 
tiek dideli. Kilo jausmas, kad 
lyg nujausdami, kad jie savo 
gyvenimo eigoje liudys bei 
atšvęs Lietuvos sugrįžimą lais
vų tautų rateliu.

Himnui nuaidėjus, Angelė 
Bailey pakvietė Aleksandrą Ra
džiu mokiniams papasakoti apie 
vėliavą, kuri laimino minėjimą. 
Nublukusi, bet išdidi, ji savo 
iškilumu sukėlė dalyvių 
nenuslepiamą susidomėjimą.

Aleksandras Radžius vaiz
džiai apibūdino vėliavos 
spalvingą istoriją: ji atplaukė iš 
Lietuvos ant „Audros” šj pa
vasarį, kai Lietuvos trys burlai
viai — „Lietuva”, „Dailė” ir 
„Audra” — perplaukė Atlantą 
iš Klaipėdos į Jungtines Ameri
kos Valstybes. A. Radžius 
susipažino su Lietuvos buriuo
tojais, kai jie atplaukė į 
Baltimorę, jo gyvenamą miestą. 
Radžiui teko apsidairyti aplink 
Lietuvos burlaivį, kuriame jis 
pastebėjo, kad ant radijo kam
bario sienos kabėjo Dariaus ir 
Girėno nuotrauka. Daugelis 
mokinių šįmet mokėsi apie Da
riaus ir Girėno skrydį per At
lantą, todėl jiems padarė didelį 
įspūdį, kai Radžius jiems patvir
tino, kad Lietuva, Dailė ir 
Audra buvo įvykdžiusios 
panašų istorinį žygį Lietuvos 
vardu. Lietuvos, Dailės ir 
Audros įgulos pirmutinės 
atplaukė per Atlantą iš Klaipė
dos į Jungtines Amerikos 
Valstybes, į vykdydamos kelionę 
išdidžiai iškėlusios Lietuvos tri
spalvę. O ši trispalvė — saulės, 
druskos bei vėjo nublukinta 
Audros kelionėje per Atlantą — 
liko Amerikoj, iškeista už tą, 
kuri išdidžiai plevėsuodavo 
Radžiu namuose ir kuri saulės, 
druskos ir vėjo nubučiuota 
Audros burlaiviu sugrįžo 
Lietuvon.

Angelė Bailey toliau vedė 
minėjimą iškeldama Rūpinto
jėlį, kurį jos sūnėnas išdrožinėjo 
iš seno ąžuolo, auginto jos 
tėviškėj, mokinukams tardama 
„Žiūrėkit, kaip jis susirūpinęs 
sėdi ir galvoja apie visą mūsų 
gyvenimą... Jis sėdi ir galvoja, 
ar greitai Lietuva bus laisva?” 
Pasiųsdami dailų Rūpintojėlį 
per rankas, mokinukai lyg ir 
susimąstė tuo pačiu rimtu 
klausimu. O pačių jauniausiųjų 
skaisčiuose veidukuose nušvito 
klausimas, kas ta nepa
gaunama laisvė?

Pramačiusi tokį galvosūkį, 
Bailey buvo pakvietusi mokytoją 
Gintą Palubinskaitę mokiniams 
išaiškinti laisvės reikšmę bei 
trumpai apibūdinti Lietuvos is
toriją.

Mokytojos pakviestos, Alina 
McCandless (10 m.), Laura 
McCandless (13 m.) ir Lisa 
Bačanskaitė (13 m.) trumpai 
vaidino „laisvę” ir „nelaisvę”, 
kviesdamos jaunesnius moki
nius atpažinti, kada žmogus yra 
laisvas, o kada jis yra patekęs 
į nelaisvę. Lisa Bačanskaitė pri
spaudė Laurą McCandless taip, 
kad ji negalėjo pajudėti ir moki
nukams paaiškėjo, kad Laura,

negalėdama pajudėti be leidimo, 
buvo patekusi į nelaisvę. Tuo 
pačiu metu Alina McCandless 
šokdama dainavo „aš laisva”, 
mokinukams parodydama, kad 
žmogus yra laisvas, nepriklau
somas tiktai tada, kai jis turi 
galimybę vykdyti savo valią 
neužkabinėjamas kitų.

Juokui atslūgus ir susi
raukusioms kaktoms išsilygi
nus G. Palubinskaitė pravedė 
trumpą pasikalbėjimą apie Lie
tuvos istoriją. Pokalbis buvo 
smagus tuo, kad L. Bačanskai
tė, kuri vaidino pavergtos Lie
tuvos vaidmenį, ir A. McCand
less, kuri vaidino laisvos Lie
tuvos vaidmenį, vaidino moky
tojos pasakojamas mintis. Jis 
buvo prasmingas tuo, kad visi 
mokinukai gyvai įsijungė 
minčių pasikeitime. Net ir patys 
bailiausi entuziastiškai at
sakinėjo klausimus apie spau
dos draudimą, knygnešius, Ru
sijos norą surusinti Lietuvą, 
Lietuvos nenorą būti pavergtai, 
ir apie tai, kas vyksta da
bartinėj Lietuvoj. O pokalbiui 
besibaigiant, užklausti, ko Lie
tuva labiausiai nori, mokiniai 
vienbalsiai išreiškė, kad 
„Lietuva nori būti laisva!”

Pokalbiui pasibaigus, Bailey 
priminė vaikučiams, kad jų 
atlikimas pamokų, kalbėjimas 
lietuviškai ir didžiavimasis savo 
kilme yra didelė dovana Lie
tuvai. Ji kvietė kiekvieną pasi
dalinti savo išmoktu skaitymu 
ar eilėraščiu, kad visi galėtų 
pasidžiaugti ii- didžiuotis 
kiekvieno asmenišku pasie
kimu.

Mokinių programa buvo 
įspūdinga. Direktorės pakvies
ti, mokiniai išaudė eilėraščių 
juostą, kurioje atsispindėjo Lie
tuvos garbinga istorija, tautinė 
drąsa, tėvynės ilgesys bei tau
todailė. Mokinių pasirodymo 
juostą užmezgė Andrius Čižiū- 
nas, aštunto skyriaus mokinys, 
padeklamuodamas Maironio 
„Lietuva brangi” ir švelniai nu
nešdamas mintis Lietuvon. 
Sesutės Alina ir Laura 
McCandless juostą pynė toliau, 
entuziastiškai padeklamuo- 
damos Maironio „Nepriklau
somybę atgavus” ir gražiai 
primindamos visiems, kad „Eu
ropos vėlei viešpačiai sužino 
Lietuvių vardą skambantį šau
niai!” Iš jų stakles perėmė Lisa 
Bačanskaitė, kuri Bernardo 
Brazdžionio „Kaip ramūs ilsisi 
kalnai” eilėraščio žodžiais ra
gino kiekvieną keleivį kelionėje 
Lietuvon būti ramiu, nepra- 
nykstančiu. O, kad būtų sma
giau keliauti, Jonas Gri
galiūnas (7 m.) perėmė stakles 
linksmai, grakščiai vesdamas 
mokyklą Vytės Nemunėlio 
„Meškiuko Rudnosiuko” ta
keliu.

Peržvelgęs dailios juostos siū
lus, Linas Radžius (9 m.) įpynė 
dar vieną siūlą, supažindin
damas savo bendrakeleivius su 
spaudos draudimo metų neži
nomo poeto parašytu eilėraščiu 
„Lietuvos grožybės” ir tuo 
primindamas, kad mūsų tautos 
istorinė kelionė yra buvusi 
linksma, sunki ir skaudi. Jonas 
Bird (7 m.) juostos raštan įaudė 
ryškią spalvą, padeklamuo
damas Martinaičio „Kukučio 
kelionė per Žemaitiją”, gražiai 
pralinksmindamas klausytojus 
savo stebėjimusi, kokia „Lietu
va panaši į Lietuvą”. Spindin
čios šypsenos papuošta, prie 
staklių prisėdo Lina Dailidytė (8 
m.), gabiai įpindama skaistų 
siūlą juoston padeklamuodama 
Vytės Nemunėlio eilėraštį „Ru
dens lapas”.

Draugiškai rankutėm susiki
busios, trispalves iškėlusios

Vilkiukai ir paukštytės Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo paskelbimo proga Bostone vyku
sioje lietuvių džiaugsmo demonstracijoje.

atžygiavo dvi sesutės prisidėti 
prie eilėraščių pynės. Natalija (4 
m.) ir Laura (8 m.) Bailey 
padeklamavo O. M. parašytą 
eilėraštį, „Ranka rankon”, įpin- 
damos vieningumo siūlelį mar
goje juostoje. Raštą toliau vys
tė Vincas Čižiūnas, kuris gied
rius, Krivių Krivaičio balsu pa
deklamavo Petro Babicko eilė
raštį „Esu”. V. Čižiūnas primi
nė visą tai, kas mes esame: 
„Esu nuo Baltijos krantų, sūnus 
Jūratės ir Kastyčio, karys eili
nis balto Vyčio — taip pat, kaip 
tu”. Ausdamas savo dalį skais
čios, spalvingos mokinių juos
tos, V. Čižiūnas joje dailiai įpy
nė Lietuvos garbingą istoriją, 
kartu su pranašavimu, „... štai 
rytas pažadėtas jau aušta 
mums! Per amžius liksime kaip 
buvę prie mūsų Baltijos krantų. 
Ne veltui esame lietuviai — ir 
aš, ir tu”. O mokiniai ėjo srove, 
vienas po kito, pažymėti, kad jie 
auga lietuvaitėms ir lietuviais, 
kuriais Lietuva gali didžiuotis 
dabar ir kuriais ji galės remtis 
ateity. Vinco žodžių įkvėpta sce- 
non atzvimbė Lina Birt (5 m.), 
kuri padeklamuodama Leonar
do Gustaičio parašytą eilėraštį 
„Bitė”, kukliai ir nuoširdžiai 
įaudė švelnų raštą margoje 
juostoje.

Paskutinį Vasario Šešioliktos 
minėjimo juostos raštą įaudė 
mokyklos „Kiškučiai” — Na
talija Bailey (4 m.), Lina Bird (5 
m.), Deanna Howes (4 m.) ir Ali
na Naujokaitytė (3 m.), skam
biai padeklamuodamos eilėraš
tį „Mūsų šūkis Lietuva”. Gra
žiausia buvo tai, kad Dean
na Howes, kuri buvo išmokusi 
tą dainą sendraugių ateitininkų 
vasaros stovykloje, ją pamokė 
savo bendraklases Vasario Še
šioliktos minėjimo proga.

Dainavimo mokytojos Emili
jos Sakadolskienės kanklių ve
dami, mokiniai nepaprastai jau
triai nurišo savo juostą nuo 
staklių pagiedodami „Sibiro 
tremtinių dainą” bei „Vydūno 
giesmę” ir savo dovaną pagul
dė Lietuvai prie kojų.

Ginta T. Palubinskaitė

Rcfl midland Federal
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 VVEST 69th STREET

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

t

BOSTONO ŽINIOS
KULTŪRINĖ POPIETĖ 

BOSTONE

Lietuvių Tautodailės institu
tas balandžio 8 d., 3 vai. p.p. 
kviečia visus atsilankyti į Kul
tūrinę popietę, kurios programo
je bus medžio drožinių paroda ir 
rašytojos Nijolės Jankutės 
apsakymų knygos „Saulėgrąžų 
tvanas” sutiktuvės. Popietėje 
dalyvaus ir pati knygos autorė. 
Su N. Jankutės kūryba ir naują
ja knyga supažindins Zita 
Krukonienė. Prie velykinių 
margučių stalo, kuriam vado
vaus Jūratė Aukštikalnienė, 
bus galima įsigyti ne tik mar
gučių, bet ir .Vilniaus Kaziuko 
mugės verbų.Popietė vyks Lie
tuvių klubo Ill-čio aukšto salėje, 
368 VVest Broadway, S. Boston, 
MA. Visi kviečiami ir maloniai 
laukiami.

PASKAITA APIE
LIETUVIŠKUS KRYŽIUS

Arlington Center for the Arts 
antradienį, balandžio 17 d., 7:30 
vai. vakaro vyks Mildos Bakšy- 
tės-Richardson paskaita tema 
„Lithuanian VVayside Shrines 
— Tradition and Metamor- 
phosis”. Ši anglų kalba paskaita 
apie lietuviškus pakelės kryžius 
bus gausiai iliustruota atitinka
momis skaidrėmis. Visi, o ypač 
jaunimas, kviečiami. Paskaitą 
ruošiantis Arlington Center for 
the Arts yra 41 Foster Street, 
Arlington, MA. Įėjimas — 3 dol. 
nariams ir 4 dol ne nariams.

RENGINIAI

Balandžio 8 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p., Lietuvių klubo IlI-me

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos Atsiminimai”, pir
madieniais nuo 8 Iki 9 v.v. iš Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. “Muslc of Lithuania” programos, vedamos 
angly kalba,iš tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdimos nuo 7:30 iki 8 v. v. Dr. J. J. Stukas — direktorius, 
234 Sunllt Dr., VVatchung, N.J. 07060. Tel. 201 753 - 5636.

BRIDGEVIEVV
8929 S HARLEM AVĖ. 

(708) 598-9400

I0UU HOUSUG 
LENOER

aukšte vyks Kultūrinė popietė. 
Rengia Lietuvių tautodailės in
stituto skyrius.

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

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

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

Gegužės 19 d. — So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos Ill-čio 
aukšto salėje etnografinio an
samblio „Sodauto” vakaronė su 
atitinkama programa.

LAISVĖS VARPAS

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

(1-312) 254-4470

CLASSIFIED GUIDE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ;

REAL ESTATE REAL ESTATE

RE/MAX GREIT
REALTORS PARDUODA

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba norite būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai.

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.
Vietinė įstaiga.

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD.

6610 S. Pulaski, Chicago, IL 60629 
(312) 767-6655

I ieluviams žinomas ir patikimas vardas.

FOR RENT

Išnuomojamas 2 mieg. butas pir
mame aukšte Brighton Parko apyl. 
Naujos grindys, nauji kilimai. $300 į 
mėn. Nuomininksd (tenant) moka už 
šilumą ir elektrą. Skambinti: (312) 
523-1261.

Vilniaus Universiteto Dainų 
’V»|r Šokių ansamblis 
Atlieka: Kepurinę, Brolio

sode, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, Į 
šventę, Kadrilis ir polka, 
Jaunimo šokis.

Meno vadovas ir dirigentas —
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška.

Kasetė — stereo, 1989.
Kaina su persiuntimu 12 dol. 
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629

LITHUANIA MY HERITAGE 
Edite by Vladas Vijeikis

Knyga anglų kalboje, pagrin
dinės žinios apie Lietuvą, 1300 
iliustracijų, 400 psl. Leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, 
gražiai išleista „Tėviškėlės” lei
dyklos Chicagoje, 1989 m. Spau
dos darbas ViVi Printing. Tai graži 
dovana įvairiomis progomis. Kaina 
su persiuntimu 22.75 dol. Illinojaus 
gyventojai dar prideda 1.60 valsti
jos mokesčio. Užsakymus siųsti:

„DRAUGAS”
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629

MIS, KOMPIUTERIŲ
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS

INCOME TAX — INSURANCE
6529 S. KEDZIE

778-2233

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 Real Estate

D3 mus
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Realtor
Nuosavybių pardavimas. Income Tax.

5953 S. Kedzie Avė.
Tel. 436-7878

MISCELLANEOUS
---------------------------------------------------------- 1

A VILIMAS 
MOVING

Tel. 376-1882 ar 376-5996

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10°/o—2O°/o—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus.

FRANK ZAPOLIS 
32O8’/z VVest 95th Street 

Tol. — GA 4-8654

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis Į Hermis Dackys 

Tol. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v.
Kalbėti lietuviškai

600 LIETUVOS 
KRIKŠTO JUBILIEJUI

paminėti apžvalginis leidinys jau 
išėjo iš spaudos. Redagavo J.
Baužys.

Knygoje dokumentinė medžia
ga, popiežiaus ir Lietuvos vyskupų 
laiškai, dvasinio atsinaujinimo pre 
grama, keletas straipsnių, konkur
sai, leidiniai, medaliai ir ženklai, 
arkiv. Jurgio Matulaičio palaimintuo
ju paskelbimas, kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus paskyrimas ir platūs 
pasaulyje vykusių minėjimų 
aprašymai su arti 400 nuotraukų. 
Vertinga knyga sau įsigyti ir kitam 
padovanoti.

Išleido Jubilijaus vykdomasis 
komitetas, 315 psl., didelio formato. 
Spausdino „Draugo” spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu 14.50 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 96 cen
tus valstijos mokesčio. Užsakymus 
siųsti:

DRAUGAS 
4545 W. 63 St.

Chicago, III. 60629

t
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Paskutinė a.a. Antaninos Jonynienės nuotrauka su savo vaikais. Iš kairės: 
Rasa Pukštienė, Velionė, inž. Vytenis Jonynas ir Ringailė Zotovienė.

A.A. ANTANINA 
PLAUŠINAITYTĖ- 

JONYNIENĖ
A.a. Antaninos Jonynienės 

gyvenimo 95 metai papuošti 
meile ir kančia, gilaus tikėjimo 
ryškumu. Meilė puošė šeimos 
gyvenimą, kančios skausmas 
sklido iš gimtosios tėviškės, 
svetimųjų pėdų mindomos. Ji 
gyveno viltimi grįžti į gimtąjį 
Pieciškių kaimą, Žvirgždaičius 
ir į Liestnistvos dvaro centrą, 
kuriame vėliau gyveno su vyru 
Zigmu ir šeima.

A.a. Antanina Jonynienė 
augo tėvų Plaušinaičių, pasižy
mėjusių darbštumu bei tvarkin
gumu, turtingame ūkyje, kur 
klestėjo prisirišimas ir meilė 
savo gimtajai lietuviškai žemei. 
Mokslo gabumai įtikino tėvus, 
kad leistų į gimnaziją. Kilęs pir
masis karas pertraukė mokslą 
6 gimanzijos klasėje ir nukreipė 
į pašto tarnautojų mokyklą. 
Taip buvo nustelbtas palinki
mas į vaizdinį meną. Mėgo pieš
ti gamtos vaizdus ir mokytojai 
skatino studijuoti meną.

Ištekėjusi už nuotaikingų 
jausmų dzūko miškininko Zig
mo Jonyno, pasidavė gimtosios 
žemės meilės traukai, prisirišo 
prie ūkio ir sumaniai tvarkėsi 
naujame Liestnistvos dvaro 
centre. Jei iš šios vietovės 
kadaise sklido lenkinimo dva
sia priverstinai visiems bruka
ma, tai dabar namo kuore ple
vėsavo trispalvė, skleisdama 
lietuviškus spindulius darbais, 
žodžiais ir meile. Jos gilus reli
gingumas lydėjo gyvenimo 
žingsnius. Tai lyg iš prosenelių 
paveldėta tradicija, prie kurios 
prisidėjo ir trys dėdės kunigai 
Plaušinaičiai. Iš jos tėviškės 
Žvirgždaičių apylinkės kilo apie 
20 žymių žmonių: vyskupas, ku
nigų, karininkų, mokytojų, laik
raštininkų, rašytojų, profesorių, 
teologų.

Kaimynės rašytojos Petronė
lės Orintaitės-Janutienės apy
braiža apie gimtąją sodybą 
„Liepalotų medynuose” išsakė 
ir jos tėviškės meilę ir ilgesį: 
„Tų žalsganų medynų, kupinų 
čirpėjimo, ulbėjimo, šnabždė
jimo: to, nuosavai įženklinto 
uosio ties kūdra, to nuskelto 
gluosnio prie šulinio”. Jai kal
bant, apie gimtinę, tėviškės il
gesio žodžiai visados nuskam
bėdavo plačia muzikos skale, jos 
sieloje sukurtos Sūduvos laukų 
simfonija, su paukščių garsais, 
gyvulių niauzgėjimais, vėjo švil
pesiais per derlingus banguo
jančius javų laukus.

A.a. A. Jonynienė man kartą 
pasakė, kai norėjau parašyti 
apie jos praėjusių 80 metų am
žiaus sukaktį, kad metus reikia 
mokėti valdyti ir juos skaičiuoti. 
Aš negyvenu pagal tavo kalen
dorių 81 metus, bet pagal savą
jį — skaičius sukeitus juk bus 
18-ka. Jei nesunku skaičius su
keisti, tai nesunku ir jų dvasio
je gyventi. Pasimatysime po 
dešimtmečio, kai vėl skaičius 
kiekvienas savaip sustatysime.

Tada ji padovanojo Balfui gra
žiai numegztą skarą ir juokavo, 
kad nedaug beliko iki šimtme
čio.

Tiesa, nedaug beliko iki ju
biliejinio šimtmečio, kai 95-sius 
amžiaus metus pradėjus, mir
ties angelas pasišaukė, palik
damas vaikams, jų šeimoms, 
anūkams liūdesį ir ašaras, 
gailestį zanavykų lygumų 
žemei. Ten iškelta vėliava juodu 
kaspinu perrišta, ir per šventą 
Joną sugulusios sodraus šieno 
pradalgės nebesulauks a.a. An
taninos Jonynienės basų kojų 
šilto lietėjimo. 95 gyvenimo 
metai žemėje nuplėšė paskutinį 
kalendoriaus lapą, o šv. Petro 
sodyboje dienas niekas nebe
skaičiuoja.

A.a. A. Jonynienė, lyg nema
rią ilgų amžių šeimos tradiciją, 
išlaikė patriachališkoję.dvasio- 
je. Žodis „šeima” buvo para
šytas didžiomis raidėmis, meilės 
vainiku papuoštas.

Ir kai po karo audros Jonynų 
šeima atvyko į Ameriką, sūnus 
inž. Vytenis, jausdamas savo 
gimtosios žemės trauką, ilgesį 
tėviškės laukų, suradęs didesnį 
žemės plotą, sukūrė eglių ir 
medžių aplinką su paukščių 
čiulbėjimu, arklių žvengimų, 
lyg naujus Žvirgždaičius su
radęs.

A.a. A. Jonynienė, savo am
žiaus metus pamiršusi, skai
čiavo anūkų metus, tarp jų 
įterpdama savo troškimus, kad 
baigtų aukštuosus mokslus, lie
tuvybė žydėtų, tikėjimas gerais 
darbais puoštųsi. Ir juokaudavo, 
kodėl taip stipriai laikosi — 
keturių anūkų medikų daktarų 
globojama. O jos nuolatinis dva
sios ir kūno gydytojas, šalia 
vaikų ir anūkų, buvo marti 
Irena. Ji, sukrovusi savo ak
torės pasisekimus į knygų 
lentynas, išsižadėjusi taip labai 
mylimo scenos meno, viską 
sulydino su šeimos meile. Ji 
dabar ne scenoje, bet tarp 
keturių namo sienų kasdienia
me gyvenime buvo pasiaukoji
mo ir meilės heroje, nepabaigia
mų kalbų klausytoja, vis su rū-

Pianistas Povilas Stravinskas akompanuoja Los Angeles Šv. Kazimiero par. 
bažnyčioje sol. Algirdui Janutui.

BUTKUS - PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - (708) 652-1003 

Sally Donald M., Jr.

LIETUVOS SPAUDA 
PAVOJUJE

Ar reikės vėl eiti knygnešių 
pramintais takais

Kaip galima užgniaužti žodžio 
laisvę? Yra vienas atsakymas — 
atimti spaustuves, kurios spaus
dina laikraščius. Tokį metodą 
Sovietai panaudojo Vilniuje 
prieš LKP CK spaustuvę, kurio
je yra spausdinama daugiau 
kaip 50 pavadinimų leidinių. 
Tarp jų populiariausi Lietuvo- 
je-jaunimo laikraštis „Lietuvos 
rytas”, skaitomas tautiečių 
„Gimtasis kraštas”, Sąjūdžio 
leidiniai „Atgimimas”, „Mažoji 
Lietuva”, nepriklausomas laik
raštis „Respublika”. Tai 
sudarytų beveik du trečdalius 
visų leidžiamų laikraščių tiražą.

Toks pavojus kabojo jau po 
Lietuvos komunistų partijos XX 
suvažiavimo, kai Lietuvos 
komunistai atsiskyrė nuo Mask
vos. „Naktinė” partija (vadi
nama partija su TSKP platfor
ma, jos vadovas marksistas-leni- 
ninstas Burokevičius) pareika
lavo, kad Lietuvos komunistai 
(vadovas A. Brazauskas) ati
duotų jiems priklausančias ma
terialines gėrybes: pastatus, au
tomobilius, baldus ir t.t., kurios, 
jų žodžiais sakant, buvo pas
tatytos ar nupirktos iš TSKP 
lėšų.

pėsčiu, kad mylimai močiutei 
būtų gera, kad metų išvargin
tame veide vis šypsena spindė
tų. Mylėjo močiutę visa gausi 
šeima, močiutė mylėjo juos vi
sus. Visi jos tartam žodžiui pa
klusdavo, jos nuomonės 
paklausdavo.

Ji turėjo dvasinį taurumą ir 
kilnumą, vidinį aristokratiš
kumą. Svetimas, pirmą kartą ją 
pamatęs, žodžiais pasikeitęs, 
visa tai greitai pajusdavo. 
Estetiniai jausmai ryškėjo za
navykų tarme tartuose žodžiuo
se, jos elgesyje. Juos paliko ir 
mezginiuose, kuriuose ieškojo 
meniškos išraiškos. Todėl labai 
didžiavosi dukters Ringailės Zo- 
tovienės meniškuose pasieki
muose dailėje, jos laimėjimais ir 
gražiais rengtų parodų įverti
nimais. Džiaugėsi sūnaus pasie
kimais profesijoje, anūkų moks
lu.

Visuomeninės veiklos rėmi
mas buvo jos gyvenimo dalis. 
Buvo Balfo ir Lietuvos Dukte
rų draugijos narė ir tų orga
nizacijų rėmėja, Beveriy Shores 
Lietuvių klubo garbės narė.

Giliame liūdesyje liko sūnus 
inž. Vytenis ir jo žmona Irena, 
jų dukros daktarės Lina ir 
Karilė dukra Rimgailė Zotovie
nė ir jos dukros Rūta Meyer su 
šeima, dr. Andreja, dukra Rasa 
ir jos vyras Romas Pukščiai, jų 
sūnūs dr. Andrius, Edvardas ir 
Tomas.

Suskambės liūdesio garsais 
Žvirgždaičių bažnyčios varpai, 
nulenks galvą kryžiaus bokštas 
ir sūduviai zanavykai Nenumės 
upelyje ašarą paskandins. Jony
nų sodyboje eglių alėjos su
glaudė šakas ir nebegirdės jos 
rytmečio maldos žodžių.

Vytautas Kasniūnas

Netrukus į Lietuvą sugužėjo 
apie trisdešimt ekspertų, kurie 
turėjo nustatyti TSKP turto 
įkainavimą bei perduoti šį turtą 
Burokevičiaus partijai. Į šį 
sąrašą buvo įtraukti LKP CK 
rūmai, LK partijos istorijos pas
tatas, LKP CK spaustuvė, pro
kuratūra, kitos valdžios 
įstaigos. Be to, „Naktinė” par
tija iš Maskvos gavo didelę 
pinigų kompensaciją, kad 
galėtų funkcionuoti kaip TSKP 
padalinys.

Po XX suvažiavimo Burokevi
čius davė suprasti, kad jie pa
siims LKP CK spaustuvę. Ne 
kartą lankėsi pas „Sovietskaja 
Litva” (Tarybų Lietuva) redak
torių Jemeljanova, siūlydamie

PADĖKA
A.tA.

TERESĖ K. RADVILIENĖ
PAKALKAITĖ

1990 m. vasario 21 d. į Amžinuosius Dievo namus buvo 
pašaukta mūsų brangi Motina ir palaidota vasario 24 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje.

Dėkojame kun. Fabijonui Kireiliui už maldas ir paguodos 
žodžius koplyčioje, už atnašautas šv. Mišias ir maldas kapinse.

Padėka Lietuvos Dukterų dr-jos kapelionui kun. J. Juoze- 
vičiui už atkalbėjimą rožinio, dr-jos narei Julijai Smilgienei 
už jautrų atsisveikinimą ir draugijos narėms už dalyvavimą 
šermenyse.

Ačiū sol. Danutei Stankaitytei už giesmes šv. Mišių metu.
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems mūsų Mo

tinos šermenyse ir laidotuvėse. Dėkojame, kurie mus užjautė 
ir aukojo šv. Mišioms; dėkojame už gėles, kurios puošė mūsų 
a.a. Mamytės karstą. Ačiū už pareikštas užuojautas spaudo
je ir laiškais bei aukas labdarai.

Širdingas ačiū karstą nešusiems.
Dar kartą visiems nuoširdžiai dėkojame.

Duktė Rūta Spurgienė ir sūnus Skirmuntas ir jų 
šeimos.

PADĖKA
A.tA.

JONAS GUDAS
Mūsų mylimas Vyras, Tėvelis ir Senelis mirė šių metų 

kovo 1 d. ir buvo palaidotas kovo 3 d. šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, atsilankiusiems koplyčioje ir dalyvavusiems 
laidotuvėse. Dėkoju už gausias šv. Mišių aukas, gėles, 
užuojautas per spaudą, laiškus ir asmeniškai.

Dėkoju kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje ir šv. 
Mišias bažnyčoje. Dėkoju sol. J. Vazneliui už giedojimą šv. 
Mišių metu. Dėkoju laidotuvių direktoriui D. Petkui už 
tvarkingą patarnavimą.

Ačiū karsto nešėjams: Edvardui Leipui, Tomui Leipui, 
Jurgiui Leipui, Tomui Markvaldui, Andriui Markvaldui ir 
Dovydui Gudui už paskutinį patarnavimą velioniui šioje 
žemėje.

Ypatinga padėka broliams Jurgiui ir Alfonsui su 
šeimomis, atvykusiems iš Kanados, Montrealio, o taip pat iš 
Kanados atvykusioms palydėti savo dėdę į Amžiną Poilsį, dr. 
Virginijai Gudas, Vancouver, ir dr. Kristinai Gudas, St. 
Catharine.

Ilsėkis ramybėje toli nuo tėvynės!

Nuliūdusi šeima.

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 VVest 69th Street - Tel. (1 312) 737-1213 
11028 Southvvest Hvvy. - Tel (708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Te’ (708) 430-5700

Lietuvos Vyčių organizatoriui

A.tA.
ANTANUI MAŽEIKAI

iškeliavus Amžinybėn, jo žmonai ZUZANAI, 
broliams: VYTAUTUI ir PRANUI bei jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą.

9

I. A. Kusinskiai 
V. A. Ulbinai 
E. Z. Radvilai 

St. Petersburg, FL

VANCE
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI
1424 So. 50 Avė., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. (708) 652-5245

si, kad jo laikraštis būtų „Nak
tinės” partijos ideologijos gar- i 
siakalbis. Siūlė didelius pinigus, 
bet redaktorius nesutiko.

Šiandien Lietuvos spauda pa
vojuje. Dar išeina laikraščiai, 
bet jau cenzoriai vaikščioja po 
spaustuvę, bijo, kad neišeitų 
tiesos žodis. Iš Lietuvos vejami 
užsienio žurnalistai. Tiesa bado 
Maskvai akis.

Koks Lietuviškos spaudos li
kimas? Prisiminkime Lietuvos 
istoriją, kai caras buvo uždrau
dęs spaudos laisvę daugiau kaip 
40 metų. Ar nepasikartos istori
ja šįkart? Ar nereikės minti 
mūsų protėvių knygnešių 
takus?

Aleksas Unguraitis
Nuo redakcijos: Ką tik gauta 

žinia, kad visi Sąjūdžio leidiniai 
šiandien neišėjo. Nepriklauso
ma Lietuva liko be pagrindinių 
skaitomų laikraščių. Atėjo me
tas kviestis knygnešius.

DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. balandžio mėn. 4 d. &

Girgždantis ratas ne visuomet Tik kitų akimis galima pama- 
patepamas. Kartais jis pakeičia- tyti savas klaidas, 
mas. yic Gold Rytų išmintis

A. t A.
Dipl. inž. JURGIS DAMAS

Gyveno Naperville, IL.
Mirė 1990 m. balandžio 1 d., sulaukęs 82 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Griškabūdžio valsč., 

Katilių kaime. Amerikoje išgyveno 41 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Onutė, žentas Rene, 

dukraitės Maria ir Krista; seserys Maria Damai- 
tė-Damijonaitytė Amerikoje, Onutė Damijonaitytė Lie
tuvoje; pusseserė Antanina Kliorienė su šeima; artimi draugai 
ir giminės Juozas ir Julija Navakai. Daug giminių Ameriko 
je ir Lietuvoje.

Velionis buvo našlys a.a. dr. Onutės.
Priklausė Ateitininkams, Korp! Grandis, Liet. Bend 

ruomenei, Pal. Jurgio Matulaičio parapijai Lemonte, Liet. 
Fondui.

Kūnas pašarvotas penktadienį, balandžio 6 d. nuo 2 iki
8 v.v. Friedrich-Jones koplyčioje, 44 S. Mill St., Naperville, IL.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 7 d. Iš koplyčios
9 yal. ryto bus atlydėtas į Šv. Petro ir Povilo parapijos 
bažnyčią, 26 N. Ellsworth, Naperville, IL, kurioje 9:30 v. ryto 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę duktė Onutė, žentas Rene, dukraitės Maria 
ir Krista Fieldingai.

Laidotuvių direkt. Ray Jonės. Tel. 708-355-0213.

GAIDAS—DAIMID
E U D E I K IS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS

2533 VVest 71 St„ Chicago 
Telefonas - (1-312) 476-2345

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telefonas (708) 863-2108
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x Ateitininkų tarybos na
riai atvyks iš įvairių vietovių 
šio mėnesio pabaigoje, balandžio 
28 d., į posėdį Ateitininkų na
muose. Posėdyje bus disku
tuojami išeivijos ir Lietuvos 
ateitininkų planai, rūpesčiai ir 
darbai. Tarybos nariai turėtų 
jau būti gavę pranešimus apie 
posėdį iš tarybos pirmininkės 
Birutės Bublienės.

x Stasys Balzekas ir Daiva 
Meilienė, Amerikos Lietuvių 
tarybos atstovai, kun. Antanas 
Saulaitis ir dr. Petras V. 
Kisielius, JAV LB krašto valdy
bos atstovai, susitiko su Chiea
gos meru R. Daley ir kalbėjosi 
apię Lietuvos laisvę. Daley 
pažadėjo pasiųsti telegramą Lie
tuvos prezidentui Vytautui 
Landsbergiui. Tas pasikalbėji
mas buvo kovo 2 d.

x A.a. Vlado Garbenio
atminimui, vietoj gėlių, suauko- 
ta-230 dol. Tautos fondui. A. a. 
V! Garbenis Tautos fondui 
paliko savo asmeninę 1000 dol. 
auką. Velionio laidotuvėmis ir 
pomirtiniais reikalais rūpinosi 
mirusiojo pusseserė ir jos vyras 
— Stasė ir Česlovas Olšauskai.rr. r
Vįšos aukos Tautos fondui 
iširusiems atminti skiriamos 
okupuotos Lietuvos laisvinimo 
reikalams.

x NIDOJE, delikatesų 
krautuvėje, 2617 W. 71 St., tel. 
476-7675, šv. Velykų stalui gali
te užsisakyt įvairių mėsos 
vyniotinių, įvairių silkių ir žuvų 
bei mėsos patiekalų. Taip pat 
mozūrų, ežiukų, beržo šakų, 
babkų, paskos ir įvairių tortų 
bei kitokių kepsnių. NIDOS 
savininkai jums linki linksmų 
šv. Velykų!

(sk)

x Šio penktadienio, balan
džio 6 d. vakaronėje, 7:30 v.v. 
Jaunimo centro kavinėje — Ro- 

' mo Požerskio knygos „Atlaidai 
— Lithuanian Pilgrimages” — 
sutiktuvės. Apie atlaidus Lietu
voje kalbės rašyt. Č. Grincevi- 
čius. Meninėje dalyje — kino 
rež. Arvydo Reneckio kūry
bos vakaras. Bus rodomos jo 
sukurtų bei redaguojamų filmų 
ištraukos. Vakaronę rengi?. 
Budrio Vardo Lietuvių Foto 
archyvas.

(sk)
« n »✓

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)

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Soo 2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 776-5162

w ,,14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
Tel. (708) 301-4866

a Valandos pagal susitarimą

i Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue

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

«< « Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
nn* 4 Šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d.

»<
’-'TT *-»-Z- ADVOKATAS

Vytenis Lietuvninkas
M 2501 VV. 69th Street

Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 778-0800

X. Kasdien 9—6 vai. vak. 
Šeštadieniais ir vakarais

Mn pagal susitarimą

r ADVOKATAS
c, ALGIRDAS R. OSTIS
• JT.

t 201 E. Ogden Avė., Ste. 18-2
Hinsdale, IL 60521
Tel. (708) 325-3157

— Valandos pagal susitarimą

x Maloniai kviečiame at
vykti į Jaunimo tautinio an
samblio „Grandis” ruošiamą 
tradicinį pobūvį balandžio 21 d., 
šeštadienį, 6:30 vai. vak. Jau
nimo centre. Programoje „Gran
dies” šokėjai atliks tautinių 
šokių pynę „Kelionė į Lietuvą”. 
Po programos šokiai, grojant 
„Gintaro” orkestrui. Visi kvie
čiami, visi laukiami.

x Lietuvių Respublikonų 
Illinois lyga dėl įtemptos poli
tinės padėties Lietuvoje nutarė 
gegužės 6 d. numatytą metinę 
žymenų įteikimo popietę atidėti 
vėlesniam laikui.

x Vladas Maželis praneša, 
kad visi galėtų kreiptis į užsie
nių valstybių konsulatus, kurie 
pripažįsta laisvę ir demokratiją. 
Jei nežinotų adresų, galėtų jų 
paieškoti „Consumer Yellow 
Pages” 474 psl. Ten yra adresai 
ir telefonai.

x Šiaulių pedagoginio 
instituto jaunimo 14-20 metų 
stovykla bus liepos 30 d. iki 
rugpjūčio 12 d. Kreiptis į 
Chieagos aukštesniosios mokyk
los tėvų komiteto sekretorę Jau
nimo centre Audronę Užgirienę 
tel. 1-709-433-5608.

x Gustave Černius, N.D. 
Dės Anges Mountauban, P.Qc., 
Kanada, mūsų garbės prenu
meratorius, nekartą dienraštį 
yra parėmęs didesnėmis auko
mis. Pratęsdamas prenumeratą, 
pridėjo visą 100 dol. lietuviško 
žodžio stiprinimui. Nuoširdus ir 
didelis ačiū.

x Antanas ir Ramona Mili- 
šauskai, Antioch, III., „Drau
go” garbės prenumeratoriai ir 
nuoširdūs jo rėmėjai, pratęs
dami prenumeratą paaukojo ir 
80 dol. dienraščio stiprinimui. 
Nuoširdus ir didelis ačiū.

x Šiandien, balandžio 4 d. 
visi Chieagos ir apylinkių lietu
viai su savo draugais ameri
kiečiais kviečiami atvykti į Jau
nimo centrą ir 7 vai. vak.daly
vauti virtuozo Povilo Stra
vinsko rečitalyje. Programoje 
girdėsime Čiurlionio, Beetho- 
veno ir Šopeno kūrinius. Gautos 
recenzijos iš Europos rašo, kad 
Stravinskas yra fortepiono vir
tuozas ir tokiu jį pripažino ne tk 
Vakarų Europos, Rusijos, bet ir 
Lietuvos muzikos kritikai. Lie
tuviams tai yra vienintelė pro
ga išgirsti savo tautos virtuozą. 
Dalyvaukime! Rengia LB 
Kultūros taryba.

(sk)
x Kovo 5 d. „Seklyčioje” 2 

v.p.p. ir 7 v.v. bus rodomas Lie
tuvos kino studijos vaidybinis 
filmas „Skrydis per Atlantą”. 
Kviečiame atsilankyti „Sekly
čioje”, 2711 W. 71 St., tel. 
476-2655, kur kiekvieną ketvir
tadienį 2 v. p.p. ir 7 v.v. PAT- 
RIA demonstruos dar nematy
tus vaidybinius filmus iš Lie
tuvos.

(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 LIETUVA - VOKIETI

JA. Jums pageidaujant, pri
dėjome papildomą kelionę į Lie
tuvą, rugpjūčio 11 iki rugpjū
čio 22 d.: 10 naktų Lietuvoje, 3 
naktys Vokietijoje. Pilna kaina 
$2,345.00. G.T. INTERNA
TIONAL, INC. (708) 430-7272.

(sk)

x Parduodame Lietuvoje 
automobilius: Lada 2106 ir
2108 - 3,300 dol., Lada 2107 ir
2109 - 3,700 dol., Volga 24-10 
— 6,500 dol. Keičiame pinigus 
aukštu santykiu ir pristato
me dolerius į Lietuvą. Skam
binti Ąžuolui 312-434-8618.

(sk)

x Meilutė Rulienė, Beverly 
Shores Vasario 16 d. gimnazijos 
rėmimo būrelio vadovė, surinko 
ir Balfui persiuntė 750 dol. 
aukų. Būrelio narių kiekybė ne
didelė, bet aukomis kasmet 
pasižymi. Kai gimnazijos direk
toriumi buvo mokyt. Jonas Ka
valiūnas, tai būrelio aukomis 
gimnazijoje buvo įrengtas 
vienas kambarys.

x Buvo paskelbta, kad Da
rius Udrys buvo pirmasis „Ži
dinio” neakivaizdinės mokyklos 
abiturientas, o iš tikrųjų pirmas 
buvo Antanas Izokaitis, baigęs 
1984 metais.

x H. Staras, P. Kiršinąs, Al
fonsas Pimpė, Petras Mikšys, 
M. Stankaitis, V. B. Rusteikis, 
S. Jurkūnas, V. Valukas, V. 
Dailidka, J. Bunevičius, M. T. 
Bucelwicz, Gedas Grinis, 
Pranas Baltuonis, E. Pole- 
kauskas, Juozas Peckaitis, 
Daniel ir Rūta Sula už kalė
dines korteles ir kalendorių at
siuntė po 15 dol. aukų. Labai 
dėkojame.

x Buvusių Lietuvos Poli
cijos tarnautojų „Krivūlės” 
klubas, Chicago, III., per savo 
valdybos narį įteikė „Draugo” 
paramai 25 dol. auką. Labai 
dėkojame.

x K. Kubilius, gyv. Crewton 
Derby, England, pratęsė prenu
meratą vieneriems metams su 
28 dol. auka. K. Kubilių 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už auką ir linkėjimus 
tariame nuoširdų ačiū.

x Patria dovaninių prekių 
ir elektronikos parduotuvėse 
Chicagoje ir St. Petersburg 
Beach, FL rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų, Lietuvoje pagei
daujamų, reikmenų didelį pasi
rinkimą. Priimam užsakymus 
ir iš kitų miestų. Siunčiame 
prekes į Vilnių kargo-oro lini
ja. Tel. 312-778-2100.

(sk)
x Balandžio 7 d., šeštadie

nį, 7:30 v.v. Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte įvyks „Antro 
Kaimo” knygos „Veidai ir teks
tai” pristatymas. Vakaro metu 
galėsite pamatyti video juostą 
apie „Antro Kaimo” gastroles 
Lietuvoje. Svečiai bus vaišinami 
kava, sumuštiniais, pyragai
čiais. Veiks baras. Maloniai 
kviečiame dalyvauti.

(sk)
x Jaunimo sąjunga, Chiea

gos skyrius, šaukia susi
rinkimą, penktadienį, balandžio 
6 d., 7 v.v. „Seklyčioje”.

(sk)
x Ieškau savo tėvelio Kli- 

večkos Jono, Jono, g. 1914 m. 
Panevėžio valsč., Bliūdžiu km. 
Buvo Lietuvos karininkas, 
vokiečių okupacijos metais 
mokytojavo Panevėžio berniukų 
gimnazijoje. 1944 m. iš Pane
vėžio m. pasitraukė į Vakarus. 
1945 m. gegužės vidury su 
Černiumi gyveno Danijoje, 
Bornholmo saloje pas kleboną. 
Ką nors žinančius apie jį 
pranešti: Lithuania 232050 
Vilnius Žvaigždžių 88-255. 
Tel. 444743. Gražina Kliveč- 
kaitė-Bagalevičienė.

(sk)

X MAISTO DEFICITAS 
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. „Suvalkietiš
kos” dešros, 1 kg. „Sodžiaus” 
dešros, 1 kg. filė plėvelėje. 
„ŽAIBAS” 9525 So. 79th Avė., 
Hickory Hills, III. 60457, tel. 
(708) 430-7272.

(sk)
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161.

(sk)

Redaguoja J. Platas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629

Viktoras Šimaitis

LAIŠKAS GORBAČIOVUI

Sušvitai, kaip padangėj kometa. 
Manėm, — baigsis vergijos

naktis!
Už tave net maldų sukalbėta 
Ir tikėta, — tu laisvės viltis!

Tai kodėl supykai, jei
laisvėjam?

Kodėl tankų ugnim baugini? 
Kam su vėliavom saulėn išėjom 
Laisvės džiaugsmo pilni — 
kupini?!

Jei sutrinsi tautų teisę šventą. 
Tave keiks net kape ir grabe, 
Bet jei duosi joms laisvės

žibintą,
Tau bus amžiais didvyrio garbė!

DABARTINIAI ĮVYKIAI 
LIETUVOJE

Lietuva pasiskelbė nepriklau
soma valstybė. Rusai grasina. 
Lietuva turi nepasiduoti rusų 
grasinimams ir tvirtai stovėti 
nepriklausomybės kelyje. Rusų 
kariuomenė turi būti išvesta iš 
Lietuvos. Lietuvos vyriausybė 
reikalauja Rusiją pripažinti 
pilną Lietuvos nepriklausomy
bę. Visi pasaulio kraštai turėtų 
pripažinti, kad Lietuva nėra Ru
sijos dalis, o yra laisva ir nepri
klausoma valstybė.

Amerikos lietuviai turi siųs
ti telegramas ir laiškus prezi
dentui ir kongresmanams, kad 
jie padėtų išlaisvinti Lietuvą iš 
rusų kariuomenės šeimininka
vimo. Lietuva ne viską gali 
padaryti pati, reikia ir mūsų pa
galbos. Amerikoje reikia 
demonstruoti prieš Rusiją.

Karina Pauliūtė, 
Dariaus Girėno lit. 
m-los 8 sk. mokinė

SAPNAS - ANT 
GOLGOTOS

(Legenda)
(Tęsinys)

Sapnas pranyko. Dievo Mo
tina pabudo ir pamatė šalia 
stovintį gyvą Jėzų, kuris Ją 
klausė:

— Apie ką, Mamyte, 
sapnavai?

— Apie Tavo kančias ir mir
tį, Jėzau, Sūnau mano mieliau
sias! — atsakė Marija.

— Mamyte, juk apie tai 
pranašai pranašavo ir Šventa
me Rašte taip pasakyta. Dabar 
tas turi išsipildyti ir būtinai išsi
pildys, kad sustiprintų teisybę...

Viskas išsipildė, kaip buvo 
pranašų pranašauta: nekaltas 
kraujas Dievo Avinėlio nuplovė 
visas žmonių nuodėmes.

Ant Golgotos kalvos po 
kryžiumi stovi skausminga 
Dievo Motina; laužydama 
rankas žiūri į prikaltą prie 
Kryžiaus Sūnų. Nieko daugiau 
nemato, kaip tik Jo labai sužeis
tą šventą kūną, nusvirusią, erš
kėčiais apvainikuotą galvą ir 
nuolat kalbančias drebančias 
lūpas:

— Dieve Tėve, atleisk jiems, 
nes jie nežino ką daro.

Tą valandą Dievo Motina 
buvo taip nuliūdusi, lyg apmiru
si iš gailesčio, kad nepastebėjo 
nė velnių gaujų, išsiveržusių iš 
pragaro, kurie kaip vėjo 
blaškomi debesys sukosi aplink 
kryžių, norėdami pagriebti Jė
zaus dievišką sielą ir nunešti 
pas velnių karalių.

(Bus daugiau)

(Lietuvių tautosaka)
Vasaros metu piemenėlis 

ganė gyvulius. Peiliuku medį 
drožinėjo ir švilpavo. Staiga 
išgirdo šniokštimą, ūžimą 
didelio vėjo, kuris sukdamasis 
nešė dulkių debesį ir praėjo pro 
pat piemenėlio šalį. Piemenėlis, 
lyg ir žaisdamas, nieko kito ne
turėdamas rankose, metė peiliu
ką į vėjo sūkurį. Piemenėlis 
labai nustebo, kad nerado savo 
peiliuko toje vietoje, kur jis 
metė, tik rado kraujo mažą kla
nelį. Po keletos metų priemenė- 
lis kiek paūgėjo ir kažkuriuo 
reikalu nuvažiavo į didesnį 
miestą. Įėjo į viena restoraną. 
Žiūri — restorano šeimininkas 
viena akimi. Ant bufeto pamatė 
savo peiliuką, kurį metė į vėjo 
sūkurį ir neberado. Arčiau priė
jo prie peiliuko, norėdamas įsi
tikinti, ar tas, ar ne. Šeiminin
kas tai pastebėjo ir paklausė: 
„Ar ką atpažįsti, kad taip žiū
ri?” Piemenėlis nuraudęs sakė: 
„Peiliukas yra mano”. Tada šei
mininkas pasakė: „Matai, ką 
man padal ei — akį išdūrei, bet 
už tai aš tau atleidžiu, peiliuką 
gali pasiimti, bet kitą kartą taip 
nebedaryk”. Piemenėlis greit 
pagriebė nuo bufeto savo peiliu
ką ir išbėgo pro duris laukan. 
Eidamas galvojo, kas tai per 
žmogus, kad gali pasidaryti ne
matomu, turbūt velnio apsėstas. 
(Papasakojo J. Mickevičius, 67 
m. amžiaus iš Mėsėdžių kaimo, 
Ylakių valsč. Užrašė L. Micke
vičius 1935 m.).

Iš dr. Balio archyvo

Kažin ar galima teigti, kad 
Žemė — civilizuotų žmonių pla
neta. 600 milijonų žmonių ne
skiepyta nuo užkrečiamųjų 
ligų,700 milijonų niekada nėra 
krepęsi į dydytoją, 800 milijonų 
nėra matę dantų šepetėlio. Vie
nas milijardas neraštingų. 
Pusantro milijardo žmonių 
niekada nėra matę kino filmų ir 
gyvena be elektros. Beveik du 
milijardai žmonių nesinaudoja 
vandentiekiu.

MŪSŲ ŠEIMA

Mano abu tėvai yra moky
tojai. Tėvelis dėsto Sv. Ksavero 
kolegijoje, o mamytė moko pra
dinėje mokykloje.

Šią vasarą mes važiavome į 
Michiganą. Pirmiausia mes 
apvažiavome Michigano ežerą. 
Tada nuvažiavome prie Hurono 
ežero. Nuplaukėme į Mackinaw 
salą ir grįžome namo per 
Wisconsiną.

Darius Norvilas, 3 sk.
K. Donelaičio lit. m-la

GALVOSŪKIS NR. 131

Čia spausdinama trumpa pa
sakėlė, tik joje yra daug praleis
tų žodžių, vietoje jų yra brūkš
niai. Praleisti žodžiai yra atski
rai surašyti, kuriuos turėsite 
atitinkamoje vietoje pritaikyti 
ir pasakėlę atsiusite be 
brūkšnių, tokią, kokią autorius 
parašė. Jei teisingai pritaikysite 
duotus žodžius, gausite 10 
taškų, jei padarysite klaidų — 
tik 5 taškus. Trumpesni brūkš
neliai yra skiriamieji ženklai.

Elytė
Rytą,-----iš miego,

Elytė—Strykt iš---- :
„Nusiprausk---- ”, — paliepė

jai mama.
Elytė pradėjo---- : vanduo

šaltas,---- . Ji pamerkė tik-----,
ir tai visą kūną---- šiurpuliai.

„Aš, mama, geriau ryt— 
suzirzė .Elytė.

„Reikia---- praustis”, — ne
nusileido mama.

Prausykloje kurį laiką buvo
---- , paskui pasigirdo vandens
---- . Mama jau ir-----baigė vir
ti, o Elytė vis---- .

„Ką ten veiki?” — paklausė 
---- motina.

„Lėlei---- prausiu”.
„Pirmiau savo---- ”, patarė

motina.
„Aš dar tik-------prausiaus,

o lėlė jau kelios-----
nesipraususi”.

Išmaudžiusi---- , Elytė atsi
sėdo prie stalo---- . Laukia mer
gaitė valandėlę, kitą---- nori,
o mama---- . Pagaliau Elytė

„Mama, valgyti!”
„Aš laukiu, kada lėlė---- pus

ryčių”, — atsakė jai motina, — 
„nes ne tu, o ji---- .

J. Varnas

Žodžiai:
Raivytis, lovos, nemalonus, 

veiduką, pabudusi, nusmelkė, 
kasdien, pirštukus, pliuškini- 
mas, nusiprausiu, pusryčius, 
tylu, veiduką, nesirodė, pa
galiau, lėlę, vakar, savaitės, 
nusiprausk, neiškentė, valgyti, 
nesiskubina, pusryčių, nusi
prausė, paprašys.

GALVOSŪKIS NR. 132

Pasiskaitę literatūros atsaky
kite į šiuos klausimus.

1. Nuo kur pradeda vanduo 
šalti; paviršiaus ar dugno?

2. Prie kokios temperatūros 
vanduo yra sunkiausias 
(tankiausias)?

3. Kodėl vanduo šaldamas 
sprogdina vamzdžius, butelius 
ir kitus daiktus?

4. Kodėl ledas laikosi vandens 
paviršiuje, negrimsta į dugną?

5. Kas atsitiktų, jei ledas 
grimstų į upių ežerų ir prūdų 
dugną?

Už platų paaiškinimą — 10 
taškų, už trumpą — tik 5 taškai.

GALVOSŪKIS NR. 133
(Žiūrėkite į puodukus)

Jie visi atrodo panašūs, bet du 
iš jų yra skirtingi. Suraskite 
juos. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 134
(Žiūrėkite piešinėlį)

Visi vaikai mėgsta piešti 
velnią juodą ir su ragais. Čia 
nupieštas sutvėrimas yra juodas 
ir su ragais, bet neatrodo, kad 
būtų velnias. Kas pasakys tikrą 
pavadinimą? (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 135

Pasiskaitę religinės literatū
ros, paaiškinkite, kas yra apaš
talas? (5 t.)

GALVOSŪKIO NR. 111 
ATSAKYMAS

Sniego senio eilėraštis: 
Balti pūkai be vėjo 
Erdvėje laksto, supas. 
Šaltukas smailiadantis 
Kanda nosytę, lūpas.

— Mamyt, iš kur tiek musių 
Baltasparnių pasikėlė?
— Vaikuti, mus aplankė 
Žiemaitės pasakėlė.

S.N.

GALVOSŪKIO NR. 112 
ATSAKYMAS

Ta kirmėlė vadinasi sliekas.

GALVOSŪKIO NR. 113 
ATSAKYMAS

Šios vietovės yra North Caro- 
lina valstijoje.

GALVOSŪKIO NR. 114 
ATSAKYMAS

Pirmoji senovės hebrajų (Heb- 
rews) kalba buvo hebrajų. Toji 
kalba yra ir dabartinio Izraelio 
kalba. Senais laikais, prieš Kris
taus gimimą. Viduriniuose 
Rytuose buvo paplitusi aramajų 
(Aramaic) kalba. 500 metų prieš 
Kristaus gimimą, toji kalba 
buvo oficiali Persų imperijos 
kalba. Jėzus su savo mokiniais 
galbūt kalbėjo vietine aramajų 
kalba. Pirmosios ketm-ios Evan
gelijos turbūt buvo parašytos 
aramajų kalba.

GALVOSŪKIO NR. 115 
ATSAKYMAS

Tie didieji potvyniai buvo Ki
nijoje.


