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Europos valstybių 
Bendruomenėje 

Helsinkio aktą pasirašiusiųjų konferencija 

D u b l i n a s . Europos Bend
ruomenės 12 vadų sutiko praė
jusį savaitgalį sustiprinti Euro
pos vienybę, kai visas gyveni
mas įeina į naują erą, ypač Vo
kietijos susijungimo atveju. 

Dvylikos valstybių vadai svei
kino Vokietijos sujungimo eigą 
ir pažymėjo, kad ta i nėra 
pasiekta revoliuciniu būdu. Jie 
pavedė savo užsienio reikalų 
ministeriams išstudijuoti pasiū
lymus bei atlikti analizes kaip 
turėtų būti sustiprinta dabar 
j a u egz i s tuo jan t i Europos 
Bendruomenė. Jų psiūlymai bus 
a p t a r i a m i k i t a m e Europos 
viršūnių konferencijos suva
žiavime, kuris numatytas bir
želio mėnesio gale. 

Šitame susitikime jie pasiža
dėjo aptart i reikalingus pa
keit imus šiuo metu esamose 
čarteriuose ir tie pakeitimai turi 
būt i priimti vienbalsiai vėl 
būsimojoje 12 valstybių konfe
rencijoje. Kancleris Helmut 
Kohl iš Vakarų Vokietijos ir 
prezidentas Francois Mitter-
rand iš Prancūzijos jau prieš 
mėnesį savo bendrame pareiš
kime ragino visus siekti poli
t inės vienybės tuo pačiu metu. 
k a i Bendruomenė žengia į 
ekonominę ir monetarinę vie
nybę ir j vieningą ta rp tauanę 
prekybos sistemą, kuri turi būti 
įvesta iki 1992 metų pabaigos. 

Anglų b a i m ė 
Kancleris Kohl sakė, jog 

vokiečiams vienybė ir Europos 

susijungimo procesas reiškia tą 
pačią monetą su dviem jos 
pusėm. Britanijos premjerė 
Margaret Thatcher čia pasakė, 
jog visos kalbos apie politinę 
vienybę dabar yra dar „per dide
lėje retorikoje ir nėra konkrečių 
pasiūlymų". Ji spaudos konfe
rencijoje vėliau pasakė, jog dar 
„nežinoma, ką reiškia politinė 
vienybė". Todėl ir buvo sutarta, 
kad užsienio reikalų ministeriai 
išanalizuotų tą klausimą. Ji pa
sakė savo kolegoms, Europos 
vadams, jog Anglijoje bijoma, 
kad centralizuota biurokratija 
Briusselyje gali pakenkti kara
lienės sostui, ko anglai nenori. 

Mitterrand ir Kohl aiškiai čia 
pareiškė, jog jie nori stiprios 
Europos Bendruomenės ir kad 
joje būtų sujungta Vokietija. 
Kancleris spaudos konferenci
joje pareiškė, jog jis yra už su
jungtos Vokietijos dalyvavimą 
NATO sąjungoje. Tač iau 
Sovietų Sąjunga tuoj pareiškė, 
kad ji y ra prieš tokį planą. J i 
nori pakeisti NATO ir Varšuvos 
paktą k i ta saugumo sistema, 
galbūt 35 tautų konferencijoje, 
kurios aktas buvo pasirašytas 
Helsinkyje 1975 m. 

Konferencija Paryžit^je 
Savo komunikate Europos 

Bendruomenės vadai sutiko 
„vaidinti vadovaujančią rolę" 
35 tautų konferencijoje, kurios 
nori prez. Gorbačiovas. Tokia 
konferencija kada nors šiemet 
turi įvykti Paryžiuje, nutarė Eu-

Europos Bendruomenes viršūnių konferencija Airijoje, kur 12 valstybių vadai aptarė dabar 
timus įvykius Europoje. Prie Dublino pilies matyti pirr -e iš kairės Graikijos 
ministeris pirmininkas Constantine Mitsotakis, Vakarų Vokietijos kancleris Helmuth 
Kohl, Prancūzijos prezidentas Francois Mitterrand, Airijos ministeris pirmininkas 

Charles Haughey, Britanijos minis:ere pirmininke Margaret Thatcbor. Italijos ministe
ris pirmininkas Giulio Andreotti ir Portugalijos ministeris pirmininkas Anibal Cavaco 
Silva. Trūksta dar 5 kitų valstybių vadų. Už jų matyti tų valstybių užsienio reikalų 
ministeriai ir jų padėjėjai 

ropos vadai. Liepos mėnesį 
prasidės jai pasiruošimas, kaip 
sutarė čia dalyvavę vadovai. Jie 
taip pat pažadėjo dirbti, kad 
būtų sudaryta „nauja politinė 
struktūra arba susitarimai", ta
čiau tuo neturėtų būti pakeista 
dabar egzistuojanti saugumo 
sistema, kurią turi nariai — EB 
valstybės. 

EB vadai greitai susitarė, 
kaip prisitaikinti prie Vokietijų 
susijungimo. Kancleris čia paža
dėjo reguliariai informuoti 
narius , kaip vyska valstybės 
susijungimo darbai, o ypač kai 
bus padarytas pirmas žingsnis 
liepos 1 d., kai Vakarų Vokie
tijos markė taps Rytų Vokieti
jos pinigu. Kancleris Kohl, 
kalbėdamas Dublino pilyje, 
kurioje yra Britanijos vyriausia 
įstaiga Airijoje, pasakė, jog pir

mieji vokiečių rinkimą (į bendrą 
vokiečių parlamentą, pirmą po 
II Pasaulini karo, turėtų įvykti 
trečiame 1991 metų ketvirtyje. 
„Tai yra visų vokiečiu vilčių 
išsipildymas". 

N e p r a š y s paga lbos 
Gi Vakarų Vokietijos vyriau

sybės kalbėtojas Hans Klein 
visiems Europos vadams paaiš
kino, jog Vakarų Vokietija 
pasiima didžiausią susijungimo 
išlaidų naštą pati: „Vokiečiai 
nenori kišti rankų į Europos 
Bendruomenės p\1^*nę". Tai 
esąs vokiečių reik das. 

Kai Vokietijos susijungimas 
yra tik laiko klausimas, kyla 
klausimas Amerikos ir Europos 
karo ekspertams, kokius bran
duolinius ginklus turėtų laikyti 
Vokietija. Šis klausimas rūpi ir 

Sovietų Sąjungai. Amerikiečiai 
jau keturias dekadas Vak. 
Vokietijoje yra tais ginklais 
apsiginklavę. Prancūzų, vokie 
čių ir amerikiečių specialistai 
įspėja, kad sujungta Vokietija 
nebūtų palikta „nubranduolin-
ta zona" ne tik dėl karinių 
tikslų, bet svarbiausia, dėl 
politinių tikslų. Bet prancūzai 
nenorėtų, kad vokiečiai kada 
nors turėtų branduolinę bombą, 
pasakė vienas Prancūzijos 
vyraujančių šiuo metu vadų. 

Naujos r a k e t o s 
Sąjungininkų tarpe vyrauja 

nuomonė, jog būtinas elementas 
yra šalia Vokietijos buvimo 
NATO Europos Bendruomenės 
organizacijose, laikyti Amerikos 
branduolines pajėgas Europoje. 
Svarbūs pas i tar imai įvyks 

Kanadoje gegužės 9 ir 10 
dienomis, kai NATO gynybos 
min i s t e r i a i d i s k u t u o s šį 
klausimą. O šį savaitgalį Bonoje 
prasideda „du plius ke tur i " 
pasitarimai, kur iškils branduo
linių ginklų laikymo klausimas 
sujungtoje Vokietijoje. 

Visi sąjungininkai sutinka, 
kad yra būtina palikti brandu*• 
Tinius g ink lus Vokieti joje, 
laikyti Vokietiją NATO nariu ir 
užtikrinti Sovietų Sąjungą, kad 
suvienyta Vokietija nebus bran 
duol ine va i s tybe , p a s a k ė 
Baltųjų rūmų Saugumo tarybos 
narys. Šia progT nurodom.". kad 
Amerika turi naujas aviacijos 
rake tas , kurios v a d i n a m o s 
TASM taktinėmis raketomis ir 
kurios gali būti paleidžiamos iš 
karo lėktuvų. Jos bus galutinai 
paruoštos naudojimui 1995 m. 

Lietuvos ministerės 
pirmininkės vizitai 

O t t a w a . Balandžio 30. — 
Šiandien Lietuvos ministerė 
pirmininkė susitinka su Kana
dos parlamentarais sostinėje. Ji 
į Montrealį atvyko sekmadienio 
vakare. Šiaurės Amerikoje ji 
išbus maždaug savaitę laiko. 

Čia ji neoficialiai susitiks su 
K a n a d o s Užs ien io re ika lų 
ministeriu Joe Clark. Kanados 
oficialūs pareigūnai sako. kad 
tas Prunskienės ir Clark susiti-
kiams turi būti t ik kaip dviejų 
parlamentarų susitikimas. Ji 
susitiks su Kanados parlamen
tarais kaip Lietuvos Blokados 
komiteto pirmininkė ir Lietuvos 
prekybos delegacijos vadovė. 
Ministerė pirmininkė taip pat 
susitiks su Kanados parlamen
tarų Pabaltijo komitetu ir bus 
pristatyta Parlamento sesijos 
metu. Kanados sostinėje ji tar
sis su vyriausybės ir prekybos 
oficialiais atstovais. 

T o r o n t a s — \ e w Yorkas — 
W a s h i n g t o n a s 

Toronte K. Prunskienė tarsis 
su prekybos ir bankų atstovais 
gegužės 2 d. Ją lydi Lietuvos 
Prekybos ministeris Albertas 
Sinevičius ir tarptaut inės pre
kybos specialistas Rimantas 
Purtulis bei kiti oficialūs Lietu
vos pareigūnai. Šį vizitą glo
boja Kanados Lietuvių Bend
ruomenė. 

Trečiadieni, gegužės 3 d.,Kazi-
miera Prunskienė laukiama 
New Yorke, kuriame ji vėl 
susitiks su oficialiais prekybos 
atstovais. Ketvirtadienį Pruns
kienė bus Washingtone. kur ji 

liudys JAV Kongreso Helsinkio 
komitete, kuris jau ruošiasi 
Paryžiaus 35 Europos valstybių 
konferencijai, kurios pageidavo 
ir prez. M. Gorbačiovas. 

Penktadienį Lietuvos premje
rė Kazimiera Prunskienė turės 
spaudos konferenciją Washing-
tono Tautiniame Spaudos klu
be. Vėliau ji pasakys kalbą 
politiniame seminare, kurį 
ruošia Lietuvių J a u n i m o 
sąjunga. 

Savaime aišku, kad apie jos 
vizitus dar bus daugiau žinių. 

Delegacijos 
pasitarimai 

Ottawa. — Lietuvos prem
jerės delegacijos Kanados 
sostinėje vizitas buvo darbo 
vizitas. 

Ottawoje 10 vai. ryto Albertas 
Sinevičius ir Rimantas Purtulis 
tarėsi su Užsienio reikalų 
ministerijos Rytu Europos pre
kybos d i rektor iumi David 
Horley. 

11:15 vai. premjerė Prunskie
nė susitiko su Kanados Užsienio 
reikalų ministeriu Joe Clark 
Parlamento rūmuose. 

12 vai. dieną jos interviu su 
CBC žurnalistais. 

1:00 vai popiet spaudos konfe
rencija Tautiniame Spaudos ga
lerijos teatre. 

2:00 vai. popiet premjerė K. 
Prunskienė sutinkama Atstovų 
rūmuose ir sveikinama speake-
rio John Frazerio. 

3:00 vai popiet premjerė 

Vysk. A. Vaičius JAV 
episkopato centre 
VVashingtonas. 1990 balan

džio 27. (LIC) Vysk. Antanas 
Vaičius balandžio 25 d., JAV 
sostinėje susitiko su Baltųjų 
rūmų a t s t o v a i s bei JAV 
Katalikų Episkopato pareigū
nais. Apie vizitą Baltuosiuose 
rūmuose jau buvo rašyta bal. 27 
d. laidoje. 

Vyskupui vykstant į JAV 
Katalikų episkopato centrą, jį 
lydėjo Lietuvių Informacijos 
Centro Washingtono skyriaus 
vedėjas Viktoras Nakas. Įvyko 
privatus pokalbis su Episkopato 
štabo nariais, įskaitant ir su 
generaliniu sekretorium prel. 
Robert Lynch. Pas t a ra s i s 
perdavė Vyskupų konferencijos 
pirmininko arkivyskupo Daniel 
Pilarczyk asmeniškus sveikini
mus. Po privataus pokalbio 
įvyko pietūs, kuriuose, šalia 
Episkopato štabo narių, daly
vavo ir spaudos (Washington 
Post ir National Catholic Repor-
ter) bei katalikų nevaldinių 
organizacijų atstovai. Pc pietų 
tesėsi privatus pasitarimas su 
vyskupu Vaičium. 

JAV Katal ikų Episkopato 
atstovai rodė nepaprastai didelį 
susdomėjimą Lietuva bei jos ka
talikų visuomene ir pareiškė, 
jog ieško būdų jai padėti. 

Prunskienė su savo delegacija 
Kanados Parlamento svečiai 
pietuose, kuriems vadovauja 
Don Blenkarn M. P. Common-
wealth patalpose. 

9:00 vai. Lietuvos delegacija 
išvyko iš Ottawos į Torontą, 
kuri buvo 9:55 vai. vak. aero
uoste. 

Sekmadienis Lietuvoje 
M a s k v a . — AP žinių agentu 

ra p ranešė , jog p i r m a s i s 
Lietuvos blokados sumažinimas 
įvyko su pranešimi, kad Sovie
tų Sąjunga pažade padidinti 
natūraliųjų dujų p: statymą. 

Vladislovas Gedv\ das, chemi 
kalų įmonės vadovas Jonavoje, 
pasakė, jog Maskv: pažadėjusi 
padid in t i duju pi į s ta tymą, 
kurios buvo beveik nutrauktos 
balandžio 19 d. J- sako, jog 
Sovietų ministen> pirmininkas 
N. Ryžkovas p a - r t i n o 106 
milijonų kubiniu pėdų dega
mųjų dujų daugia;; Kasdien pri
statyti į Jonavą, tai yra keturis 

Prancūzijos nsulato 
raštas 

Cbicago. - Pra izįjos gene
ralinis konsulą: - Chicagoje 
perdavė savo Užsienio reikalų 
ministerijos pan -rimą. 

Respublikos p idento ir 
kanclerio Koh! '••. <kas prezi
dentui Landsb.- • nereika
lauja, kad būtu aukta Lie
tuvos nepriklar ybė. Prie
šingai, laiškas • lia dėmesį 
lietuvių žmonėm- - irie neabe 
jotinai aps i spręs >abrėždami 
un ive r sa l i a i r ' n t ^ s a v o 

žmonių apsispn•:• >° principą, 
kuriuo neprikiš nybės dek
laracija yra pagr i-

Kas yra pa ta r i ama , y r a 
patariama „sustoti" vykdyti 
priemones, kad ;' tų galima 
pradėti derybas \ ' lniaus vy
riausybė, su kur įplomatinė 
tarnyba yra nuo «' niame kon
takte, teisinga; * į p r a t o . 

kartus daugiau, negu prasidėjus 
blokadai. 

Tačiau sekmadienio vakare 
dar tų duju nebuvo gauta, 
pranešė V. Gedvydas. Jis bandė 
sužinoti, kodėl nebuvo prista 
tyta, bet negalėjo iŠ niekur 
gauti a t sakymo. Apie t a i 
pranešė ir Lietuvos radijas savo 
žiniose. Vėliau ir Lietuvos prez. 
V. Landsbergis pasakė, kad tai 
buvo tik pažadas. Ir vėliau — 
kitą dieną nebuvo ženklų, kad 
bus gaunamos dujos. Dėl to 
buvo atleista keli tūkstančiai 
darbininkų. 

Sekmadieni Lietuvos gyvento
jai suorganizavo dviratininkų 
protestą prieš Sovietu blokada, 
kuriame dalyvavo tūkstančiai 
gyventojų. 

Beethoveno devintoji 
Vėliau buvo katedros aikštėje 

specialus koncertas, kuriame 
dalyvavo daugiau kaip 20,000 
žmonių. Jame Lietuvos Simfoni
nis orkestras atliko kartu su 
Kauno choru Beethoveno 
devintąją simfoniją, kuri jau 
tampa neoficialiu daugelio 
sąjūdžių himnu, kurie kovoja už 
nepr ik lausomybę. Kai po 
Berlyno sienos griuvimo Rytų ir 
Vakarų Berlyno vokiečiai kar
tu atliko ta simfoniją, ji tapo 
vilties ir žmogaus laisvės sim
boliu. Pirmą kartą Antrojo 
Pasaulinio karo metu anglai 
transliavo šią simfoniją kaip 
pergalės simbolį prieš tironus. 
Vilniuje po jos minia skandavo 
vėl „Lietuva, Lietuva!'. Sim 
fonija buvo transliuojama viso
je Lietuvoje. 

B lokados p r a d ž i a 
Daugelis lietuvių susilaiko 

nuo mašinų naudojimo, nes. 
įves tas į s a k y m a s išduot i 
mėnesiui tik septynis galionus 
benzino. Tad, kas tik turi dvira
čius, jais važiuoja. Taip pat 
sumažintas autobusų susisieki
mas. 

Prieš dvi savaites Gorbačiovas 
p a r e i k a l a v o , jog l i e tuv ia i 
panaikintų savo jstatymą, kuris 
leidžia jaunimui ne ta rnaut i 
okupacinėje kariuomenėje, kad 
Komunistų partijos pasta*ai pri 
klauso Lietuvai ir kad būtų at
šauktas pilietybės įstatymas, 
nes rusai, gyveną Lietu % 'je. yra 
tuo įstatymu diskriminuojami. 
Kai Lietuvos vyriausybė su 
šiais reikalavimais nesutiko tai 
Gorbačiovas įsakė pradėti blo
kadą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Bal tų jų rūmų S p a u d o s 
s e k r e t o r i u s Marlin F i tzwater 
p r a n e š ė , k a d JAV prez iden
t a s G e o r g e B u s h a s p r i ims 
Lietvivos R e s p u b l i k o s minis
t e r ė p i r m i n i n k e Kazimierą 
P r u n s k i e n e . 

— B e i r u t e viena islaniiečių 
grupė išleido pagrobrtąjį ame
r i k i e t į F r a n k Reed. k u r i s 
tur i į teikti pranešimus Ameri-
*-'.*; vyriaosyViei. 

— M a s k v o j e įvyko gegužės 
pirmosios demonstracijos, ku
rios virto protesto pareiškimu 
prieš Sovietų Sąjungos prez. M. 
Gorbačiovo vyriausybės vedamą 
pol i t iką . P a t s Gorbačiovas 
pasirodė tribūnoje labai t rum
pai ir tuoj pasišalino, kai minia 
pradėjo skanduoti šūkius prieš 
jį ir Kreml iaus d idž iūnus . 
Panašios demonstracijos buvo 
Leningrade ir kitur. Jdomu. kad 
jq metu buvo pasisakyta ir už 
Lietuvos nepriklausomybe. 

Lietuvos Respublikos uki" 
ministeris Vytautas Petras Kna-
Sys. 

— l a i s v o s i o s E u r o p o s radi
jas savo transliacijas pradėj 
1951 metu gegužės 1 d 

Atsakymas paruoštas 
V i l n i u s . Balandžio 30. — 

Lietuvos Par lamento Informa
cijos centro vedėjas Paulius 
Pauperas praneša, jog Lietuvos 
a tsakymas į Vakar Į Europos 
vadų pasiūlymą laikinai susilai
kyti nuo paskelbtos nepriklau 
somybes deklaracijos vykdymo 
bus ap ta r tas Aukščiausiojoje 
Taryboje trečiadienį, gegužės 2 
d. Atsakymo tekstas į Prancū
zijos prezidento Francois Mit 
terrand ir Vakarų Vokietijos 
kanclerio Helmut Kohl buvo 
paruostas Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumo praėjusį sa
vaitgali Tačiau Prezidiumas 
nutarė , kad tą atsakymą turi 
patvirt inti visas Parlamentas. 
Apie šią žinia taip pat pranešė 
ir „Amerikos bals is" per savo 
laidas. 

K A L E N D O R I U S 

Gegužės 2 d.: Anastazas. Eid-
mantas , Meilė, Švaistas 

G e g u / e s ;j d : -Juvenalis, 
Diva, Arvvs tas . Kantvydė . 
Dievonis, Drebulė. Nerutė. 

O R A S CHK AGOJK 

Sau le t eka 5:4•*. leidžiasi 7:48. 
Temperatūra dieną 58 L, nak

tį 45 ' 
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KOKS VADOVO CREDO? 
Pirmiausia noriu pasveikinti 

visus čia susirinkusius skautus 
ir skautes, kurių didesnioji dalis 
dirba vadovais. Pradėti vado
vauti visuomet yra sunku Juk 
nuo skiltininko, draugininko 
darbo priklauso skautų judėjimo 
ateitis. Tad pagrindiniai rei
kalavimai skautų vadovams bū
tų šie: t ikėti skautais, būti 
užsidegusiais skautiška idėja ir 
skleisti ją visų tarpe. Turime 

Straipsnio autoriai — Monika Girčy-
te ir Laimis Daujotas. 

nesiskirti ir su mintimi, kad 
skautybė yra t inkamiausias 
būdas ugdyti jaunimą gerais 
gero būdo piliečiais. Turime 
būti gerais psichologais, nes vai
kams skautybė yra žaidimas, o 
mums tai -* asmenybės ugdy
mas per žaidimus ir pasako
jimus. Tai kartais labai sunku 
padaryti, todėl daugelio skau
tiškų vienetų vadovų nesėkmės 
prasideda nuo mokykloje ipras-
to problemų aiškinimo arba 
susirinkimų tvarkos. Žinoti, 
kad kiekviena minutė gatvėje, 
namuose ar kur kitur yra ne tik 
savojo gyvenimo dalis, bet ir 
vadovaujamo skautuku būrelio 
gyvenimo dalis, nes vadovas yra 
skautybės pavyzdys, arba net 
idealas tam tikram laikotarpiui. 

Dažnas draugininkas paste
bės skautų siekimą tapti skilti 
ninkais arba paskiltininkais. 
Viena iš vadovo užduočių — 
padėti skautams ugdytis ir tapti 
vadovais skilčių metodu. 
Vadovai turi turėti milžinišką 
norą tobulėti, nes yra buvę 
atvejų, kad skiltimnku išrink 
tas skautas vilkiuku būrelyje 
tampa nebeįdomus. Jeigu šitų 
savybių netobuliname, mažas 
vilkiukas ar paukštytė greitai 
savo žiniomis gali pralenkti 
skiltininką skautą. Vadovas tai 
toks užsispyrėlis, kurio užsis
pyrimas panaudojamas geram 
darbui. Dalis teisybės yra 
posakyje: nėra neįmanomų 
dalykų Mūsų privalumas tiek 
skautų, tiek tėvelių rate yra ar
timas bendravimas su skautu 
tėvais. Sąjungos vadovybe, se
naisiais skautais ir mums 
reikalingu mokslų specialistais. 

Nesunku dabar bus sutikti 
kad ne kiekvienas skautas gali 
būti vadovu Galime būti gerais 
savojo darbo specialistais, bet 
nebūtinai vadovais. Vadovo pro 
blema šiandien aktuali visai 
Lietuvos skautijai. Kartais nu
girsti skautu nusiskundimujog 
nebeįdomu, atsibodo. Šie žodžiai 
turi būti svetimi vadovams. 
Lengviau išmokti, kaip rišti 
mazgus, kaip metyti kamuolį ir 
t va r s ty t i žaizdas Žymiai 
sunkiau išmokti vadovavimo 
meno juolab, kad vaikams 

Lietuvoje t u r ė s i š l a i k y t i 
pusiausvyrą t a r p fizinio ir 
dvasinio tobulumo, o ga l net 
dvasingumas turė tų imti viršų. 
Mano nuomone, aukščiausias 
vadovo įvertinimas b ū t ų ati
t inkamos vadovų mokyklos 
žymuo. Taigi, vadovų mokykla, 
kurią JAV vadina „Gintaro" / 
..Ąžuolo" vadovų m o k y k l a . 
Pavadinimo nekeisčiau. Ir dėl 
to, kad jis sute ikia stovyklos 
pavadinimui simbolinę prasmę, 
ir tam, kad išl iktų tradicija. 
JAV šios stovyklos vyks ta gan 
sen ia i . S i ū l y č i a u š iuos 
konkrečius vadovų stovyklos 
etapus: 

1. Priešstovyklinis — mažes
nių ar didesnių vienetų vadovai 
žino apie šią stovyklą ir norą 
dalyvauti pareiškia tunt inin-
kei.-ui, d raug in inke i , -u i , a r 
kitam kompetentigam vadovui. 
Toliau šis vadovas nusprendžia. 
ar t inkama esamoji kandida
tū ra . Galbūt suorganizuoja 
pokalbį. Teigiamo a t sakymo 
atveju s iunčiama kand ida to 
anketa su vadovo rekomendaci
ja pas „Gintaro" arba ..Ąžuolo" 
vadovų mokyklos organizato
rius. Šie tu rė tu paskirs tyt i ati
tinkamą važiuojančių skaičių 
k iekvienam k r a š t u i , paga l 
re ikmę. V a d o v ų s t o v y k l o s 
kursantų skaič ius n e t u r ė t ų 
viršyti 70. Pa te ik tų žmonių 
sąrašuose skaičius gali būti ir 
didesnis, nei 70. 

Prieš stovykla organizatoriai 
išsiuntinėja kandida tams kur
santų temas. Šios temos pagrin 
dinis reikalavimas — atskleisti 
save, kaip žmogų, ka ip asme
nybę, kaip skautą. Po nurodyto 
termino temas re ik ia siųsti 
atgal — organizatoriams. Vado
vai, perskaitę t emas , nuspren 
džia, kuriuos kand ida tus j au 
dabar atmesti , ku r i ems reikia 
siųsti pakartot inai kitą temą. 
kuriuos — pasveikinti ir laukti 
mokykloje. Svarbu, kad į šį 
darbą būtų žiūrima labai rim
tai. Ir tuo atveju, jeigu vadovu 
stovyklos organizator ia i nu
sprendžia, kad vienas ar k i tas 
skautas negali dar važiuoti į šią 
stovyklą, tai nereiškia, kad šis 
žmogus ne lauk iamas vėliau. 
Tikslinga bū tų nus t a ty t i ir 
Kursantų amžiaus ribą - nuo 17 
iki 40. Todėl, kad ši stovykla 
ruošia skau tus , kur ie po jos 
baigimo eis tiesiai į vaik'.j glėbį. 
Jaunesni nei 17 metų netinka, 
nes neturi jur id inės teisės at
sakyt i už v a i k ų gyvybes . 
Vyresni nei 40 metų gali jau 
sunkiai paspėti su 13 metu 
vaikais , ku r ių , v i e n a i p ar 
kitaip, greičio apsisukimai yra 
kur kas didesni. 

2 Po to. kai j a u parašytos 
temos, organizatoriai turi turėti 
sprendžiamąją te isę a tmest i 
vieną ar kitą kandidatūrą. Turi 
turėti te isę pokalb iu i , kad 
geriau pažintų būs imuosius 
kursantus. 

3. Atėjus stovyklos metui, kai 
kiekvienas skautas yra pasiruo
šęs kibti j darbą t iek fiziškai, 
tiek morališkai, l aukia sunkus 
darbas. 

Pati stovykla y ra panaši į 
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vadovauti yra žymiai sunkiau, mokyklą, ku r vyksta paskaitos 
nei suaugusiems Kelis sykius ir praktiniai užsiėmimai. Svar-
buvau nustebinta, kai man bu. kad paskaitos būtų ne tik 
jrodinejo. kad skautai — tai dau- išklausomos, bet ir konspektuo-
giau organizacija, auklėjanti jamos. Pagrindines paskaitų 
jaunimą fiziškai stiprų, o ne kryptis atspindi šūkis Dievui, 
dvasiškai turtingą. Esu įsiti- Tėvynei. Ar t imui ' 
kinusi, kad dabar iniai vadovai Pirmąja kryptimi, t.y. Dievui. 

Lietuvos Skautų sąjungos atkūrimo suvažiavime Vilniuje, 1989 m. balandžio 30 d. Iš k.: vs Sta
sys Jameik i s , LSS Vyriausia skau t in inke vs tn Stefa Gedgaudienė, Lietuvos Respublikos pre
z identas Vytau tas Landsbergis, LSS Tarybos vicepirm. v.s. Irena Kerelienė, Kauno skaučių 
t u n t i n i n k e s. Lukrecija Malkevičienė. 

SKAUTYBĖS LIETUVOJE 
ATKŪRIMO METINES MININT 

Bethoveno 9-tajai netilstančiai skambant ore ir širdyje, 
nuoširdžiai sveikinam visus seses ir brolius Lietuvoje, jau 
atšventusius pirmuosius atsikūrimo metus! Pražydęs žiedas į 
pumpurą negrįš — tesiskleidžia jis nepakandaraas šalnų ir vėtrų 
nepalaužtas. Teauga jūsų statomi rėmai ant nesugriaunamų, 
nepajudinamų — meile, ryžtu ir ištverme grūdinančių tiesos ir 
principinių pamatų. Teaušta giedras rytojus, pilnas vyturio 
giesmės. Tiek daug linkėjimų gražiausių kaupiasi širdyje, 
sekant jūsų dedamus žingsnius, tiesiamas gaires, nesvyruojantį 
tikėjimą-siekį ir pastangas kilnias! 

Tepadeda Aukščiausias Jums ir... pabudusi laisvoji žmonija. 
Budėkime! 

v.s. t .n. Stefa Gedgaudienė 
LS Seserijos Vyriausia skautininke 

LIETUVOS 
SKAUTŲ IR SKAUČIŲ 

SVEIKINIMAI 

Šiandien mums iš Vilniaus 
skambino Lietuvos Skautų są
jungos tarybos pirmininkas vs 
Feliksas Šakalys ir Seserijos 
Vyriausia skautininke s. Alina 
Dvoreckienė sesių ir brolių Lie
tuvoje vardu, linkėdami geriau
sios sėkmės lietuviškame skau
tybės darbe ir kelyje. Užtikrin
dami mus savomis pastangomis 
ir augančiu patirties kraičiu 
kuprinėse. Jie jaučiasi esą taip 
daug turtingesni šiandien, negu 
savo kelio pradžioje, pilni vilties 
ir ryžto. 
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mų karnos prisiunčiamos gavu? 
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ATLANTO RAJONO 
STOVYKLA 

Atlanto rajono skautų ir 
skaučių stovykla vyks rugpjūčio 
19-26 dienomis B.S.A. Camp 
Resolute, Bolton, MA, maždaug 
15 mylių į rytus nuo Worcester, 
MA. 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Aughai nuimami katariete) 
Pnklauso Hdy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 7'. t treet. Chicago 
Tai. (1-312) 434- t t40 (veikia 24 vai.) 

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

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

turi dirbti pastoviai stovykloje 
esant is kunigas. Tai nereiškia, 
kad kiekvieną dieną bus laiko
mos šv. Mišios. Turi būti pokal
biai, diskusijos, susikaupimo, 
susimąstymo valandos. 

Antroji tematikos kryptis su
sieta su Tėvyne. Paskaitos turi 
gvildenti ne tik meilės Tėvynei 
reikšme. Privalome prisiminti 
istoriją, lietuviškąsias šaknis, o 
ir dabar t inę politinę padėtį, 
kurios dėka ir mes atgimė-
me. Mes esame nepolitinė orga
nizacija, bet turime parodyti 
aukštą politinį išprusimą skau
tų tarpe . Tėvynės tema apimtų 
ir baltiškąją pasaulėjautą bei 
pasaulėžiūrą. 

Trečioji tematikos dalis — Ar
t imui . Ji atskleis mūsų požiūrį 
į vaikus, jų psichologiją; atskirų 
sudėtingu tarpusavio situacijų 
sprendimą ir pan. Ši kryptis yra 
trečia ir jungdamasi su pirmąja 
tars i uždarys tą ratą, kurio 
neatsiejamos dalelės mes ir 
esame. Be abejonės, stovyklos 
metu vyks ir praktiniai užsi
ėmimai , tačiau tai bus daugiau 
tobulinimasis ,naujų mokymo 
metodų pateikimas ir žinių 
pa t ikr in imas . Gali būti . kad 
vieną ar kitą praktinę paskai
tėlę galės pravesti ir skautas iš 
kursantų tarpo. Kaip visuomet, 
kiekvieną stovyklos vakarą vai
nikuos skautiški laužai. Mišios 
a rba susikaupimo, diskusijų 
vakarėl ia i . Sulauksime nema
žai svečių iš JAV. Jų vaidmuo 
šioje stovykloje nemažas — jie 
stebėtojai, konsultantai , pagal
b in inka i . Tačiau jie turėtų 
s u d a r y t i a t s k i r ą s tovyklą 
stovykloje ir. reikalui esant, 
padėti skiltims darbe, prisi
jungt i prie ruošiamų renginių. 
Gali būti , kad atvyks iš JAV 
pretendentai į kursantus. Tokiu 
atveju įstojimo sąlygos — tos 
pačios. Labai daug priklausys, 
ka ip surengsime vadovų mo
kyklą. Jos sėkmė gali užtikrinti 
gerą vardą ir garbę ne tik Lietu
voje, bet ir tarp išeivijos skautų, 
o gal ir t a rp kaimynų latvių ir 
estų. Tai dar ateitis. 

4. Stovyklai pasibaigus. „Gin
t a r o " mokyklos vadovė ir 
..Ąžuolo" mokyklos vadovas 
tur i turė t i kiekvieno kursanto 
anketą, kuri maždaug nupieštų 
k u r s a n t o vidujį por t re tą . 

LSS TARYBOS PIRMIJA PRANEŠA 
LSS Taryoos pirmininkui ir 

Seserijos Vyriausiai skauti-
ninkei pristačius, Vasario 16 d. 
proga, LSS Tarybos Pirmija 
Xlll-tu slapi j balsavimo kores
pondentiniu posėdžiu pakėlė į 
vyresniškumo laipsnius ir apdo
vanojo LSS Garbės ženklais 
skautiškoje veikloje pasižymėju
sius vadovus,-es. 

Į Vyr. skautininko,-ės laips
nį: 

s. Rūta Daukienė — Chicago, 
s. Irena Lileikienė — Omaha. 
s. Aldona Pie t ran tano — 

Hamilton, 
s. fil. Dalia Sodeikienė — Los 

Angeles. 
s. Steponas Vaitkevičius, — 

Anglija. 
J skautininkės laipsnį: 
ps f;: Dalia Barzdžiūtė — 

Toronto, 
ps. Valentina Grybienė — 

Toronto. 
ps. Ramutė Kemežaitė — 

Vadovas stovyklos metu gali 
rašyti pastebėjimus ir pagy
rimus, kurie gale stovyklos 
sumuojami. Po stovyklos, žinant 
kursanto sugebėjimus, duoda
ma dar viena tema, kurią jis 
turi parašyti ir nusiuntęs, atgal 
gauti atsakymą. Mokyklos va
dovai nusprendžia kam suteikti 
..Gintaro" ,.Ąžuolo" mokyklos 
žymenį. Tai — garbė ir pasidi
džiavimas. Ši mokykla, turėtų 
būti prestižinė skautų tarpe, 
kaip Gilvellio kursai. Kakla
raištį stovyklai siūlau pilkos 
spalvos, o kamputyje galėtų būti 
prisiūti geltonos ir mėlynos ar
ba žalios ir rudos spalvos tri
kampėliai, atitinkamai simbo
lizuoją gintarą ir jūrą, žalias 
ąžuolo šakas ir tvirtą rudą ka
mieną. 

Monika Girčytė, 
LSS Vyriausiosios skautininkės 

pavaduotoja 
Laimonas Daujotas, 

LSB Vyriausio skautininko 
pavaduotojas 

Šios mintys buvo pateiktos 
š.m. vasario 10 dieną Vilniuje 
vykusioje Lietuvos Skautų 
sąjungos Vilniaus krašto drau
gininkų konferencijoje. 

Red. 

Kab. tai . (1-3121 471-3900; 
Rez. (700) 442-0297 

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

7722 f . Kedzle Av»., 
CMcago, M. 00052 

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

Chicago, 
ps. fil. Giedrė Penčylienė — 

Chicago, 
ps. Nijolė Pranckevičienė — 

Worcester, 
ps. Alma Sventickienė — 

Detroit, 
ps. Aldona Šeškuvienė — To

ronto. 
Į paskautininkės laipsnį 
v.vi. Laura Lapinskienė — 

Chicago. 
v.sl. Paulina Mašiotienė — 

Cleveland, 
v.sl. I rena Meilienė — 

Chicago, 
v si. Lina Meilytė — Chicago, 
v.sl. I rena Put r ienė — 

Chicago, 
v.sl. Janina Ruibytė — L. 

Angeles. 
v.sl. Gintarė Thaus — 

Chicago, 
v.sl. Alida Vitaitė — Chicago. 

Apdovanota Geležinio 
Vilko ordinu: 

vs fil. Danute Eidukienė — 
Chicago 

vs Alė Namikienė — Chicago 
Apdovanota Lelijos ordinu: 
s. Birutė Abromaitienė — 

Torontas. 
s. Dalė Gotceitienė — Chica

go-
Budėkime! 
vs fil Petras Molis 

LSS Tarybos Pirmijos 
pirmininkas 

STOVYKLOS 

Liepos 14-28 dienomis — 
Chicagos skautų ir skaučių 
tuntų stovykla Rako stovykla
vietėje — Camp Rakąs, 1918 
Havvley Rd., Custer. MI. 49405. 

Liepos 28-rugpjūcio 5 d.— 
Jūrų skautų ir skaučių buria
vimo stovykla prie Muskegen 
ežero, Michigane. 

Rugpjūčio 5-18 d. — 
Kanados rajono skautų ir skau
čių stovykla „Romuvoje". Kana
doje 

Rugpjūčio 18-25 dienomis 
— „Ąžuolo'* ir ..Gintaro" va
dovų, -ių mokyklas tovykla 
B.S.A Camp Resolute. Bolton. 
MA. 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Ras. (700)24*0007; arba (70t)24O-0S81 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFOAD MEDICAL BUIUMNG 

0449 t o . Pulaekl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 9 S t t . 
Tai. (700) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

•132 S. Kedzle Ave., CMcago 
(1-312) M M arba (1-312) 409-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Builaing 

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 Kraujagysle Ligos 
Valardos pagai susitarimą 

Namų (700) 504-3527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

•132 S. Kedzle, CMcago, IH. 
Tai. (1-312) 925-2070 

1155 Dunda* Ava. , Elgln. III 60120 
Tel. (700) 742-0255 

Valandos pagal sus'tarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Putoki Road. 
Tel. (1-312) 505-2002 

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

Reikalui esant atvažiuoĮu ir i_ namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

•055 S. Robertą Rd., Hlckory Mltla. IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (700) 590-4055 
Valandos pagai susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Tel. (1-312)470-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (700) 500-0101 
Vai pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas {Kalba Hetuvtškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2018 W. 71«t St. 

Tel. (1-312)737-5149 
Va' pagal susitarimą. 

Palo* Vieton Cerrter. 7152 W. 1271h St 
Palos Hgts. III. Ketv vai 3-6 v.v 

Tel. (700) 440-1777 

Tai. kabineto Ir buto: (700)052-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 t o . 50th Ava. , Cicero 

Kasdien i H 8 vai vak 
išskyrus treč šeši 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA . 
155 N. MteMgen Ava., tune 324 Ir 
5035 t . Puleekl Rd.. CMcago. IL 

Tol. (1-312) 505-2000 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V. PRUNSKIS. M.D 
Gydy»C;as ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo qydvmc specahstas 
Shemnan ligonine. Eigm IL 

Tel. (700) 837-0005 
Skambinti ga'"~3 24 vai 

Or. Tumaeonto kabinetą pereme 
T. RAMA, M.D. 

Specia:yt>ė — Chi-urgija 
2454 Weet 71 st Street 

T*. (1-312) 434-1818: Rn. (708) 852-0889 
Vai pirm . antr. «etv ' penkt 

3 * i 7 v v Tik suS'tarus 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81et Street 

Kabineto tol. (1-312) 737-1100: 
fterfd (700)305-4011 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE — PLAUČIŲ LIGOS 
2030 W. 71st. St.. CMcago, MI. 

Tel.: (1-312)430-0100 
11800 Soufhercet Htgtnray 
Pelo* Hotgnte, M. 00403 
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Dabartinė Lietuvos padėtis (1) 

PREZIDENTŲ TRIKAMPYJE 
Vaizdžiai kalbant, šių dienų 

pasaulio politika yra įgijusi ly
giašonio trikampio pavidalą, 
kurio kampuose t r y s prezi
dentai: V. Landsbergis. M. Gor-
čiovas ir G. Bush, visi -
suverenių ir nepr iklausomų 
va ls tyb ių vadova i . P a m ė 
ginkime panagrinėti, kurio iš jų 
padėtis ir savijauta šiandien ge
riausia, kurio blogiausia. 

Prieš dvejus metus su ketvir
čiu Los Angeles mieste įvyku
siame lietuvių politinių studijų 
renginyje buvo pateiktas pasiū
lymas surinkti 25 tūks tančius 
dolerių ir už tą sumą „nupirkt i" 
kurio nors didelio laikraščio 
vieną puslapį ir užp i ldy t i 
straipsniais apie Lietuvą. Tada 
ir anksčiau Lietuvos vardo 
paminėjimas JAV spaudoje 
buvo didelis laimėjimas. 

Jeigu dabar surinktume visus 
straipsnius, kurie per vieną 
dieną atspausdinami visuose 
Amerikoje leidžiamuose laik
raščiuose ir žurnaluose, gautųsi 
ne vienas storas knygos tomas. 
O jeigu surinktume visus tokius 
straipsnius, kurie buvo atspaus
dinti laisvojo pasaulio perio
dikoje v ien per p a s k u t i n į 
pusmetį ir sudėtume į knygas, 
susidarytų nemaža biblioteka. 
Taigi, reikia pripažinti, kad Lie
tuvos klausimas dabar didžio
joje politikoje iškilo į pirmąja 
vietą. 

Jeigu šį klausimą spręstume 
t e i s ingumo, m o r a l ė s i r t a r p 
t au t inė s te isės požiūriais, aki
vaizdu, jog geriausioje padėtyje 
yra Lietuvos Respublikos Aukš
čiausios Tarybos p i rmininkas . 
Jis, Lietuvos ministrų kabine
tas ir par lamentas padarė ir 
toliau daro tai, kas sut inka su 
tikrosios demokrati jos prin
cipais, t a r p t a u t i n e te ise ir 
pačios Sovietų Sąjungos kon
stitucija, tebeskelbiančia visoms 
sąjunginėms respublikoms tei
sę atsiskirti nuo TSRS. Visų jų 
sąžinė dabar t ikrai yra rami ir 
švari. 

Šiuo požiūriu žymiai blo
gesnėje padėtyje dabar yra M. 
Gorbačiovas, nors ir įsigijęs 

LITHUANIAN HOTLINE - LABAS! tikimui taip pat organizuojamas jaunus kareivius, kurie dabar 

formalią teisę į neribotą valdžią 
ir savo valios reiškimą. Jis gerai 
žino. jog Lietuvos TSR Aukš
čiausios Tarybos paskelbtas 
n e p r i k l a u s o m o s Lietuvos 
Respublikos atkūrimo aktas ir 
daugybė naujų įstatymų, pri
imtų vasario 11 dieną ir vėliau, 
juridiniu požiūriu yra teisėti. 
Tačiau M. Gorbačiovas, galbūt 
prieš savo paties norą, vėl grie
biasi melo. jėgos ir demagogijos, 
pagrindinių stalinizmo ginklų, 
kad išlaikytų stabilumą jau 
sunkiai suvaldomoje imperijoje. 

Visai prasta šiandieninė JAV 
prezidento George Busho pa
dėtis. Jis. nežiūrint visuomenės 
opinijos, kurią formuoja Lie
tuvai palanki spauda, bei Atsto
vų rūmų ir Senato raginimai, 
vis delsia ir negarbingai išsi-
sukinėja nuo pareigos tuojau 
pat pripažinti nepriklausomą 
Lietuvos Respubliką ir jos 
teisėtą vyriausybę. Tokia savo 
..politika" jis paneigia visus 
JAV vyriausybės tvirtinimus 
dėl Pabaltijo, kuriais ištisus 50 
metų buvo guodžiama lietuvių 
tauta . Dar daugiau, tokia JAV 
prezidento politika nesiderina 
nei su tarptaut inės teisės nor
momis, nei su žmogaus teisių 
nuostatais. Dėl tokios silpnos 
prezidento politikos Amerika 
praranda teisę skelbti pasauliui, 
jog ji buvo, yra ir bus taikos, 
demokratijos ir laisvės gynimo 
tvirtovė, žmogaus teisių sau
gotoja ir gynėja. G. Bushas savo 
poe lg ia i s išduoda Lie tuvą 
imperijai, kurią buvęs doras ir 
d r ą s u s J A V prez identas 
Ronald Reagan trumpai, ta
čiau labai taikliai apibūdino 
kaip blogio imperiją. Dabartinio 
JAV prezidento padėtį moraline 
ir politine prasme dar labiau ap
s u n k i n a tai»- kad daugel io 
kraštų vyriausybės tikriausiai 
jau būtų pripažinusios Lietuvos 
Respubliką ir jos vyriausybę, 
tačiau jos laukia, kad tai pirmoji 
padarytų Amerika, kuri iki šiol 

tebelaikoma pasaulinės poli
tikos vadovu. 

(Eus daugiau^ 
V. Skuod i s 

EUROPOS KAIRĖ NETEKO 
MODELIO 

Po II pasaulino karo Sovietų 
Sąjunga Europos kairei buvo 
švyturys, pagal tą švyturį rikia
vo savo politiką, buvo socializ
mo modeliu. Apie sovietų bėdas 
a r n e p a s i s e k i m u s b ū d a v o 
kalbama tik puse lūpų. randant 
pateisinimų, kad prasidėjus 
naujai erai. kitaip ir negali būti. 
Iki vežimas p r a d ė s t i e s ia i 
riedėti, reikia kantrybės, patei
sinti šunkelius ir duobes. Stai
ga viskas ėmė keistis. Naujasis 
tos vadinamos „socialistinės" 
valstybės vadovas pats viską 
verčia iš pagrindų, organizuoja 
revoliuciją ir kol kas jam sekasi. 
Socialistinio nusiteikimo gal
vose visa tai sunkiai telpa. 
Rimčiau galvojantieji komunis
tų vadai atvirai prisipažįsta, 
kad 1917 metų revoliucijos 
pažadai ir s ep tyn ia sdeš imt 
metų praktika buvo daugiau ar 
mažiau apgavystė, kad Sovietų 
Sąjunga nėra ir nebuvo socializ
mo modelis. 

Gorbačiovui perėmus valdžią, 
daug kas iš vakariečių komunis
tų ir socialistų vadų manė. kad 
paskelbta perestroika ir kitos 
naujovės yra t ik braviūra . ir 
pats vadovas bus greit nutildy
tas arba su juo atsi t iks, kaip 
atsitiko su Nikita Chruščiovu. 
Kurie to lauke, nusivylė, nes 
Gorbačiovas kol kas sėkmingai 
atlaikė senųjų, negalvojančių 
biurokratų spaudimą ir grasi
nimus, rašo Mart in Jacques. 
britų komunistų partijos organo 
Marxism Today redaktorius. 
(Straipsnį apie socializmo per 
spektyvas persispausdino ir 

Londono konservatyvus Sunday 
Times.) 

Kai politinė kairė Europoj ir 
k i t u r ne teko modelio, jau 
nekalba joks ir labiausiai užkie
tėjęs komunistas fanatikas, kad 
Sovietų Sąjunga žemės rojus. 
S i s t e m a , kur poli t inis ir 
kultūrinis gyvenimas prilygsta 
besivystančių šalių lygiui, o 
žmogaus teisių paneigimas ir 
visa, kas iš to seka. primena 
barbariją. negali ne tik traukti 
laisvojo pasaulio akių, bet 
arčiau pažinus, kiekvienas ima 
bodėtis. 

Kodėl Gorbačiovo perestroika 
ir glasnost sekasi? Jacąues 
sako. kad kai savo laiku tą 
bandė Chruščiovas, nepasisekė. 
Nikita buvo nušalintas, neap 
skaičiavo savo sugebėjimu, 
negudriai pradėjo r.?t prieš 
pasaulį kaip mužikas apsijuokė. 
Gorbačiovas inteligentiškas. Jis 
žino. kad jo revoliucija tik tada 
gali pasisekti, kai įjos vykdymą 
sugebės įtraukti plačiąsias ma 
ses, visus gyventojų sluoksnius 
To neįmanoma trumpu laiku 
padaryt i . Nereikia užmiršti 
pasipriešinimo iš biurokratijos 
ir komunistinio vežimo, tiek 
metų riedėjusio, inercijos. 
Reikia įrodyti, kad tikrasis 
socializmas ir tikroji demokra
tija suderinami. Iki šiol tai, kas 
buvo ta is vardais vadinama, 
buvo melas ir pasityčiojimas. 
Demokratijai viešajame gyveni
me reikia pliuralizmo kultūroj 
ir politikoj. 

č.g. 

Lithuanian hotline — labas! 
Šiais žodžiais telefonu atsiliepia 
spontaniškai įsisteigusi lietuvių 
žinių agentūra Lemonte. Pasau
lio lietuvių centre. Savanoriai ir 
savanorės atsakinėja susirūpi
nusiems t a u t i e č i a m s į jų 
klausimus apie įvykius Lietu
voje, apie numatomus darbus ir 
prancšn. kaip šiandien reikia 
veikti, kokiu reikalu ir kam 
skambinti ar rašyti, daugiausia 
įvairiems įtakingiems Ameri
kos valdžios pare igūnams. 
Tiems, kuriems sunku angliš
kai išsireikšti, jie padiktuoja 
tekstą arba patys jų vardu tele-
fonuoja. 

Nemažame kambaryje nuolat 
skamba telefonai , burzgia 
..faksas", tyliai barškina kom
piuteris — kaupiasi naujausios 
žinios iš įvairių Amerikos žinių 
agentūrų bei lietuvių informa
cijos centrų Washingtone ir 
Nevv Yorke. 

Vos tik naujai (ir patikrintai) 
svarbiai žiniai atėjus, ji rašoma 
ant didžiulės lentos, kad visi 
budėtojai matytų. Sienose iška
binėti Illinois valstijos bei visos 
Amerikos senatorių, kongres-
manų. mūsų veiksnių ir įstaigų 
vardai, telefonai adresai. Stam
bus plakatas skelbia šiam 
momentui reikalingą telefono 
Nr., kuriuo Lietuvos reikalu 
būtina skambinti. 

„Hotline" jau plačiai žinoma 
ne vien lietuvių tarpe. Televi-

' zijos, radijo stotys, amerikiečių 
dienraščių korespondenta i 
nuolat teiraujasi, klausinėja, 
prašo naujų žinių. Jau kelis kar
tus „Hotline" buvo filmuota ir 
parodyta televizijos ekranuose 
ne vien Chicagoje, bet ir didžia
jame CNN tinkle. įstaigos atmo
sfera įelektrinta: savanoriai 
skubiai kelia telefonų ragelius. 
o šio žinių tinklo organizatoriai 
tariasi apie naujas taktikas 
a r t imiaus ia i ve ikla i . Visų 
mintyse — kaip efektingiau 
padėti Lietuvai. 

Šį. taip reikalingą informa
cijos centrą kovo 24 d. įsteigė 
būrelis žmonių, suprasdami 
greitos veiklos reikalą, be jokių 
nurodymų „iš aukščiau", nes 
tokios iniciatyvos mūsų didieji 
veiksniai neparodė (tai paliudija 
J . Kojelio straipsnis „Drauge", 
š.m. balandžio 25 d. 80-am nr.). 
Tie steigėjai —jau nebe jaunik
liai, kaip kažkas bando juos cha
rakterizuoti, bet amžiumi patys 
pajėgiausi entuziastai. Visi jie 
yra išėję aukštuosius mokslus, 
gražiai kalbantys lietuviškai ir 
puikiai įsisavinę anglų kalbą. 
Tai t ikra i šaunus lietuvių 
diplomatinio korpuso prie

auglis, kuris supranta painią 
bei vingiuotą šio krašto diplo
matiją, žino .kokia kalba" 
kreiptis į t am tikrus asmenis, 
turi ryšiu- kai kas ir asmeniškų, 
su JAV valdžius reprezentan
tais. Amerikoje išaugę ir su
brendę, jie daiu: geriau jaučia 
bei nutuokia §iam kraštui bū
dingą politinę veiklą, kuri kai 
kuriems mūsų \ynausiems te
bėra mįslinga. Prisimintina, 
kad „Hotline" darbuotojų am
žiaus vidurkis yra didesnis už 
1918 Lietuvos nepriklausomy
bės akto pasirašiusiųjų' Pvz. P 
Klimui tada buvo 27 metai. P. 
Dovydaičiui 32. K Bizauskui 
25. M. Biržiškai 36. A. Stulgin
skiui 33. S. Kainui 40. A. Sme
tonai 44. kun. V. Mironui 38. J. 
Vailokaičiui 32 O pusės Stei
giamojo Seimo narių amžius 
buvo tarp 30 ii 40 metų! Kiti 
buvo dar jaunesni. 

Balandžio 20 d. Lemonto lie
tuvių centre šis informacijos 
tinklas sukvietė visų lietuviškų 
organizacijų, žurnalistų, spau
dos atstovų posėdį, norėdami 
juos painformuoti apie ..Hot
line" veiklą ir jos tikslus bei 
išklausyti atvykusiųjų pagei
davimų ir patarimų. Viso susi
rinko netoli šimto žmonių. 

Pradžioje komitetas supažin
dino su „Hotline" keturiolikos 
žmonių branduoliu: Algiu Au-
gaičiu, Algiu Gudėnu. Audrone 
ir Rimu Gulbinais. Dalia ir Vy
t a u t u Januškiais. Silvija ir 
Valentinu Krumpliais. Viligaile 
ir Jurgiu Lendraičiais. Egle 
Paulikiene. Jurgi u Riškumi. 
Kęstučiu Sušinsku ir Pranute 
Šlutiene, sakydami, jog j ie yra 
pasiskirstę pareigomis, kad dar
bai sklandžiau vyktų. 

Buvo įsakmiai pabrėžta, jog 
šioje iniciatyvinėje grupėje yra 
tik l ietuviai , vis n nekreipiant 
dėmesio kokios organizacijos, 
politinės partijos ar asmeninių 
įsitikinimu ž:nonės. Visų ben
dras tikslas yra darbas Lie
tuvai . Komitetas kvietė susi
r inkusius šio principo laikytis, 
būti vieningas, nesiskaldyti. 
Svarbiausias Hotline" tikslas 
sakė j ie , yra informacinis. 
Žinios, sukau; os centre, turėtų 
būti tuoj pat p; skleistos lietuvių 
tarpe, kad reik ilui iškilus, kaip 
jau ne kartą 'įvo, visi greitai, 
nurodytu būdu, reaguotų. Buvo 
prašoma or '̂ mizacijų narių 
sąrašo, ar hnt penkių kiek
vienos org. n;-ių pavardžių — 
tie nariai tu: tų sudaryti tele
foninę knvū':•. ir tuo būdu ži
nios pasklis!:. -.Teičiau už spau
dą. Toks bevt < žaibiškai žinių 
perteikimą- > a būtinas, vpač 

krizes metu. 
Komitetas pranešė, kad visi 

savanoriai dirba be atlyginimo, 
tačiau, nežiūrint, kad kelios or
ganizacijos ir pavieniai asmenys 
yra juos finansiniai parėmę, jau 
lėšų trūksta. Telefonas. ..fak
sa i" — labai brangūs, laiškų, 
telegramų siuntinėjimai taip 
p a t iždą t u š t i n a . Iš laidos 
didelės, o įplaukų vis mažėja. 
Prašo visuomenės, organizacijų, 
fondų, korporacijų finansinės 
paramos, be kurios labai greitai 
jų darbas turės sustoti. Be to. — 
jiems trūksta savanorių, budė
tojų. Taip pat buvo pranešta, 
kad panašias žinių agentūras 
įs teigė mūs i šk ių kolegos 
Toronte, Bostone. Philadelphi-
joje, su kuriomis glaudžiai 
bendradarbiaujama. 

Susirinkime paaiškėjo, kad 
šioji informacijos agentūra 
rūpinasi ne vien žinių telkimu. 
Turėdami glaudžius ryšius su 
mus palaikančiais kitataučiais, 
komiteto nariai organizuoja lat
vių, estų, lenkų, ukrainiečių sie
kiams paramą, dalyvauja su 
mūsų vėlivom bei plakatais jų 
demonstracijose. Tuo pačiu jie 
kviečia visus lietuvius remti 
kitų nuskriaustų tautų aspi
racijas. 

..Hotline" taip pat stengiasi 
padėkoti laišku ar telefonu 
kiekvienam valstybininkui už 
jų palankumą, viešas kalbas, 
pareiškimus, rezoliucijas Lie
tuvos reikalu. Jos iniciatyva 
buvo su reng tos didžiosios 
demonstracijos Daley plazoje. o 
nepavykus pasišovusiems suor
ganizuoti autobusų į protestus 
Washingtone. t a s pareigas 
perėmė „Hotline" ir išlydėjo net 
šešis autobusus iš Chicagos. 

Yra ir daugiau jų nuveiktų 
darbų, kurie turėtų būti neto
limoj ateity paminėti. JAV pre
zidento Busho-Gorbačiovo susi-

protestas. Negalintieji patys į 
NVashingtoną vykti, prašomi 
pa remt i t en vykstančius 
jaunuolius, padengti jų kelionės 
išlaidas. 

Dabar daug amerikiečių, radę 
savo šaknis Lietuvoje, ieško 
būdų kaip Lietuvai padėti. Štai 
senatoriaus Jesse Helms asis
tente Ann Smith. kurios motina 
kilus iš Lietuvos, bet ji pati 
lietuviškai nemokanti (dabar 
skubiai mokosi), pirmoji iš
siuntė laišką Norvegijos parla
mentui, prašydama ateinančių 
metų Nobelio taikos premją 
paskirti prezidentui Vytautui 
Landsbergiui ir Lietuvos žmo
nėms. Jau anksčiau senatorius 
J. Helms iškėlė Senate mintį 
— suteikti Lietuvai 700 milijonų 
dolerių pagalbą kreditan. Tai 
sužinojus. ..Hotline" ragino 
mums palankius valdžios parei
gūnus tą mintf paremti. 

Posėdyje sukviestieji svečiai 
savo ruožtu teikė daug suges
tijų, patarimų, reiškė savo 
nuomones. Vienas rimčiausių 
pasisakymų buvo dėl išeivijos 
lietuvių atstovavimo spaudoje ir 
televizijoje. Ypač pastarojoje 
mūsų reprezen tan ta i y ra 
gan menkai pasiruošę atsi
spirti Rytų Europos specialis
tams politiniuose pokalbiuose. 
Būtina turėti rimtus bei iškal
bingus Lietuvos reikalų, jos isto
rijos žinovus, kurie galėtų ly
giomis žodžių dvikovoje daly
vauti. Siūlyta, kad ..Hotline" 
sudarytų tokių žmonių sąrašą. 

Atkreiptas dėmesys taip pat į 
tai, jog už nepriklausomybę 
kovojame beveik 200 metų. kad 
1918 nepriklausomybė buvo 
atstatyta, ją praradus po Lietu
vos-Lenkijos padalinimo 1795. 
Negalima pamiršti ir apie tebe
vykdomą Lietuvos žmonių geno
cidą (lietuviai išvežami darbams 
į sovietijos gilumas, o Lietuvoje 
įpilietinami rusaiK plačiau vi
siems priminti apie sumuštus 

«:= 

nudanginti toli nuo tėvynės ir 
pavieniui išskirstyti ta rp žiau
rių azijatų. 

Buvo siūlyta bendrauti su 
žydų organizacijomis, kurios 
galėtų mums padėti boikotuoti 
Amerikos įmones, bendraujan
čias su sovietais, pvz. Amoco. 
McDonald. Pepsi-Cola ir pan. 
Ragina siųsti Amerikos spaudai 
Lie tuvos l i gon in ių , va ikų 
lopšelių, našlaičių namų nuo
traukas, kuriose atsispindi tikri 
t rūkumai ir vargai . 

įdomu buvo sužinoti, kad 
kuklesnės skaičiumi lietuvių 
kolonijos nemažiau veikia už 
didžiąsias. Pvz. South Bend. IN, 
lietuviai išsirūpino susitikimą 
su s e n a t o r i u m Coates ; In-
dianapoly, prez. Bushui lankan
tis, buvo surengtos lietuvių 
demonstracijos, gerokai nustebi
nusios svečią ir pan. „Hotline" 
pažadėjo sekti būsimas prezi
dento keliones ir raginti tų vie
tovių l ietuvius nesnausti . 

Buvo ir k i t ų p a s i ū l y m ų 
intensyvesnei veiklai išvystyti, 
kuriuos komite tas dėmesingai 
priėmė. Tik vienas pareiškimas 
nebuvo m a l o n i a i s u t i k t a s : 
vienas posėdin atsilankiusiųjų 
pranešė, jog Philadelphijoj LB 
įsteigė savo informacijos centrą 
su daug geresniais ir moderniš-
kesniais žinių priimtuvais nei 
tenykščio, j au veikiančio žinių 
tinklo. Toks pranešimas daugeli 
nemaloniai nustebino: vietoj 
prisidėjus prie jau veikiančios 
įstaigos, sujungus jėgas tam 
pačiam t ik s lu i , j au vyksta 
mums paž į s tamas susiskal
dymas ir, žinoma, beprasmis 
lėšų bars tymas. 

Informacinis posėdis vyko la
bai sklandžiai . į klausimus 
atsakinėta tiksliai, nesileista į 
jokius ginčus ar karštas disku
sijas. J a u t ė s i visų bendras 
troškimas savo mintimis, žinio
mis, pa tar imais padėti „Hot?-
line" steigėjams ir jos darbų 
vykdytojams. 

Būtu didelis nuostolis jeigu ši 
įstaiga dėl lėšų stokos neiš
silaikytų. Padėkime mūsų alps
tančios t ėvynės darbš t iems 
ambasadoriams, remkime juos 
finansais, palaikykime jų entu
ziazmą, paaukok ime keletą 
dienos valandų žinių tarnybai, 
nes savanor ių j iems t ik ra i 
t rūksta Lietuva pasiryžus iš
tverti, tad ir mes nenuleiskim 
rankų! Tegyvuoja „Hotline!" 

Dalia S ruoga i t ė 
P.S. . .Ho t l i ne" telefonas: 

708-257-6777. 

Nepriklausomos Lietuvos laikais būdavo miela versti pirma savo žemės va^a 

Veiklioje ir stiprioje jaunys
tėje yra įrašyta ilga ir laiminga 
senatvė. „ __ , 

E. Kleneke 

DIEVE, KODĖL APLEIDAI 
MANO TAUTĄ... 

Novelė 
VLADAS VAILIONIS 
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— Man atrodo, kunige klebone, kad žmon: 
timas. jų kultūrinimas bei sulaikymas jų n 
tuokliavimo ir yra kunigų darbas, todėl aš ir b 
daryti pirmuosius žingsnius ta linkme, — nud 
aš jam. 

- Pirmuosius, bet ir paskutinius, kunige Petrai. 
Žinok, kad aš esu čia klebonas, todėl ir tu tun -i prie 
manės prisitaikyti, o ne aš prie tavęs. Ir čia yra pasku
tinis mano žodis, — baigė jis piktai mūsų p*- 'kesį. 

Sie klebono žodžiai buvo man labai nemal<>r.'. todėl 
pyktis tuoj pat liuobtelėjo mano širdyje B <a aš 
galėjau padaryti? Juk jaunas kunigas priki • - > nuo 
klebono malonės, todėl aš stovėjau paraudęs n "• Įėjau. 
Mano lūpos tylėjo, bet širdyje pyktis h- 'gavo. 
Seminarijoje mes buvome mokomi įvairiu i: lykų. 
Daug laiko buvo skiriama pamokoms kaip k ti su 
nuodėme ir kūno geiduliais, bet ten neužsin-nė nė 
vienu žodžiu, kaip kovoti su pasenusių pažu;'» kle
bonais. Aš, rodos, nepadariau nieko neleistina o štai 
jis atsistojo mano kelyje ir pareiškė, jog }•- esąs 
klebonas, o aš tik mažas vabalėlis, kuri jis gal)- »tryp 
ti, kada jis tik panorėsiąs. 

Vakare, atgulęs naktiniam poilsiui, aš pergalvojau 
turėtą mano pokalbi vėl iš naujo. Ir šiuo metu pirmą 
kartą kilo man klausimas, ar teisingu keliu a4 pajukau 

kunigą, bet jie manęs nevertė stoti i seminariją. Lais
va valia aš ten įstojau ir ruošiausi būti geru kunigu, 
tarnaujant Dievui ir savo krašto žmonėms. Dabar gi 
senas klebonas, kuris daugiau laiko skyrė savo ūkiui 
negu parapijos reikalams, visas mano svajones sužlug
dė. Argi visas mano kunigiškas darbas ir yra rytinės 
mišios ir kai kada sekmadienį pamokslas? 

Sumos metu dažniausiai sakydavo pats klebonas, 
bet parapijiečiai, kiek aš pastebėjau, jo pamokslų nemė
go. Jo ir pamokslų temos būdavo beveik visuomet tos 
pačios: pragaras, velniai ir pinigai. Todėl, vos įlipus 
į sakyklą, dauguma žmonių, ypač vyrų, apleisdavo 
bažnyčią. 

Atvykus man į šią parapiją, po keletos savaičių 
klebonas man iš anksto pranešė, kad sekantį 
sekmadienį aš turėsiąs sakyti pamokslą. Nudėste jis 
man ir apie ką aš turėsiąs kalbėti, bet aš jo patarimu 
nepasinaudojau. Mano idealas buvo vyskupas Motiejus 
Valančius ir jo skleistos idėjos, todėl aš ir pasirinkau 
pirmam savo pamokslui temą apie blaivybę ir gražų 
sugyvenimą šeimoje. Pasiruošiau šiam pamokslui la
bai gerai, todėl jo metu aš mačiau daug moterėlių besi
šluostant ašaras, o vyrus pešiojant saavo ūsus ar kram
t a n t lūpas. Tai rodė, kad aš pataikiau daug kam į jų 
skaudžias vietas. Parapijiečiams, matyt, patiko mano 
pamokslas, bet klebonui ne. J is mane išbarė kle 
bonijoje, kaip koks ūkininkas savo piemenį. Tą dieną 
ir įvyko pirmas mūsų stipresnis susikirtimas. Aš jam 
atki r tau , kad aš esu toks pat lietuvis, kaip ir šios pa 

— šaukė jis taip garsiai, kad net jo šeimininkė atbėgo 
pažiūrėti, kas ten pas mus dėjosi. 

Pamatęs savo šeimininkę, užrėkė ir ją: 
— Nekaišiok savo nosies į kunigų reikalus. Ir kad 

tu man nė žodžiu neprasitartum, kas klebonijoje dedasi. 
Aš visą laiką galvojau, kad esu labai ramaus bū

do žmogus, bet šie klebono žodžiai pirmą kartą mano 
gyvenime užvirino mano kraują. Tiesą pasakius, aš ir 
neturėjau dar progos savo būdui išbandyti. Mūsų 
šeimoje barnių nebuvo, su kaimynais irgi gražiuoju 
sugyvenome, gi Kunigu seminarijoje reikėjo pasisaugo
ti. Porą kartų aš ten pasišvaisčiau su savo kumštimis, 
apvanodamas keletą lenkų kl ier ikų, išdrįsusių 
užggaulioti lietuvių tautą, bet seminarijos vadovybės 
tas nepasiekė. Todėl, išgirdęs klebono žodžius apie 
ponišką kalbą, aš turėjau save labai valdyti. Semi
narijoje aš buvau dar tik kl ierikas, tokį patį aš ir 
apkūliau. Dabar gi prieš mane stovėjo senas kunigas. 
Nors jis ir užgauliojo mano tautą, bet prieš kunigą aš 
negalėjau pakelti rankos. Todėl, šiek tiek aprimęs, as 
pritariau' 

Klvsti yra žmogiška, klebone. Vyskupas Moti« 
jus Valančius, manau, daugiau suprato tikėjimo 
dalykuose ir už tamstą, bet jis nesigėdino lietuvių 
kalbos Priešingai, jis skatino ja kalbėti. Jo žodžiais, 
lietuvių kalba yra gražiausia pasaulyje. Išeitų, jeigu 
Dievas būtų norėęs išaukštinti lenkų kalbą, tai Jis ją 
būtų sukūręs gražesnę, negu ji dabar yra. 

Ką tu supranti apie lenkų kalbos gražumą. 
rapijos žmones, todėl visai suprantama, kad mano nemokėdamas net ir padoriai ja kalbėti. Jeigu šioje 
pamoksluose lietuvybe ir ateityje ras vietos. Jis gi pa 
raudes, rankomis skeryčiodamas pradėjo šaukti, kad 
j is litvomanų šioje parapijoje nepakęs. 

— Dievas išaukštino lenkų tautą, padarydamas jos 
kalbą poniška kalba O kas pasidarė su lietuvių kalba? 

savo gyvenimą9 Mano tėvai norėjo turėti savo šeimoje j į i i k o t l k nudJlutfnB , r beraščiams. Štai tavo lietuvybė' 

kalboje nebūtų ko nors patraukiančio, tai savu laiku 
Lietuvos bajorija nebūtų nusisukusi nuo savosios, pasi
savindama lenkų kalbą. Ką tu dabar pasakysi, man-
druoli? 

'Bus daugiau) 
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VOKIŠKOS PABIROS 
KAZYS BARONAS 

M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s Europo je 

Pasaulio dai laus čiuožimo 
čempionė, keturių olimpinių 
aukso meda l ių la imėtoja , 
neseniai susukto „Carmen" 
filmo (su amerikiečiu Boitano) 
pagrindinio vaidmens atlikėja 
K. Vitt j au ne kar tą viešai iš
reiškė savo simpatijas komu
nizmui, ji priklauso netgi Rytų 
Vokietijos K P (rytuose ji vadi
nama ,.SED"). „Sport žurnale 
K. Vitt pareiškė, kad ji ir toliau 
lieka senos politikos sekėja, nes 
nemato Honeckerio vestame 
kelyje nieko blogo. Skaudžiai 
(nors dalinai ir teisingai) ji 
žurnalo korespondentui pasakė: 
,,juk dar t a ip neseniai , J. 
Straussas (miręs Bavarijos min. 
p i rm), J. Vogelis (dabartinis 
socia ldemokratų pirm.) bei 
kancleris H. Kohlis klupsčiomis 
ėjo prieš Honeckerį. Šiandieną 
jie smerkia jo žingsnius, jo vy
riausybę. Sarkastiškai ji įverti
no Berlyno mūro sieną: siena 
buvo reikalinga atskirt i Rytų 
Vokietijos jaunimą nuo kapi
talistinio pasaulio. 

Juokas ima, girdint tokią K. 
Vitt kalbą. Juk ji buvo kūdikiu, 
kada mūras buvo statomas; tad 
kaip ji gali tvirt inti , kad mūras 
buvo reikalingas. Be to, čiuožė
jai K. Vitt mūras visuomet buvo 
..atviras", kadangi į vakarus ji 
galėjo važiuoti kada tik norėjo, 
atveždama rytams tvirtą kapi
talistinių kraštų valiutą. Ją la
bai dažnai pri imdavo Rytų 
Vokietijos lyderis Honeckeris. 
Tuo tarpu milijonams kelias į 
vakarus buvo aklinai uždarytas, 
įtaisant prie mūro sienos auto
matinius kulkosvaidžius. 

nyba, vėliau jiems duodant 
daug laiko paskirų sporto šakų 
treniruotėms. Vakarų Berlynas 
yra demilitarizuotas ir jame 
jokių Vakarų Vokietijos karinių 
dalinių nėra; to miesto naujokai 
nešaukiami karinėn tarnybon. 
Tad daug jaunuolių-naujokų iš 
Vakarų Vokietijos bėga į buv. 
Reicho sostinę, tuo išvengdami 
karinės prievolės. 

Vakarų Vokietijos kancleris 
H. Kohlis, vykdamas j pasima
tymą su M. Gorbačiovu, Mask
vai vežė labai didelę dovaną. 
Tik dabar spauda pranešė, kad 
Vakarų Vokietija labai papi
g in ta k a i n a su t iko Sov. 
Sąjungai parduoti 102 tūkst. 
tonų mėsos, tame tarpe 50 
tūkst. t. kiaulienos, 50 tūkst. t. 
šviežios jautienos, 2 tūkst. t. jau
tienos konservų. Prie mėsos 
gaminių vokiečiai pridėjo 20 
tūkst. t. sviesto, 5 tūkst. t. sūrio 
ir 15 tūkst. t. pieno miltelių. 
Spėjama, kad Vakarų Vokietija 
atsisakys nuo užmokesčio už 
šias prekes, atsidėkodama M 
Gorbačiovui už duotą sutikimą 
— sujungti abi Vokietijas. 

Nežiūrint vidutinio 1989 m. 
derliaus, Rytų Europos kraštai 
numato importuoti iš vakarų 
pasaulio virš 4 mil. t. grūdų. 
Vien t ik Rumunijai bus reika
linga 500 tūkst. t. kukurūzų iš 
JAV, 125 tūkst. t. rugių bei 
kukurūzų iš Europos B-nės 
rinkos. 

* * * 

• * # 

Ir vokiečiai tur i „Candid 
Camera" programą. Televizijoje 
vokiečiai ją vadina „Verstehen 
sie Spass — ar jūs suprantate iš
daigą ". Vasario 17 d. joje pasi
rodė lengvo žanro dainininkas 
Karolis Gott. Moderatorius 
keliais klausimais palietė šian
dieninį politinį Čekoslovakijos 
gyvenimą. Dainininkas pasakė, 
kad ir anksčiau jis turėjęs 
nuolatinę vizą į Vakarų Vokie
tiją, tačiau nutylėdamas, kad 
90^ gauto honoraro turėjo ati
duoti Čekoslovakijos vyriausy
bei. 

Kontraversiškus atsakymus 
spaudai davė lauko teniso meis
teris B. Bekeris. Ir jis „iškišo" 
savo nosį į Vakarų Vokietijos 
gyvenimą, dalinai net užsto
damas Hamburgo chaotus, 
gyvenančius iš pašalpos jų užim
tuose — „Hafenstrasse" miesto 
kvartalo namuose. Net ir polici
ja su šalmais ir skydais bijo ten 
jžengti, kadang iš langų „skren
da" akmenys. įvairūs gelžgaliai, 
kartais netgi šaudoma į tvarkos 
pareigūnus guminėm kulkom. 
Viešai kalbama, kad užimtuose 
namuose gyvena teroristinės 
KAF ' r audonos ios armijos 
frakcijos i nelegalios organiza
cijos simpatikai. Labai teisingai 
vienas dienraštis pažymėjo, kad 
B. Bekerio nuolatinė gyve
namoji vieta yra Monako. Jis 
nemoka Vokietijai pajamų mo
kesčių, neatlikęs karinės tarny
bos Vakarų Vokietijoje. Tad B. 
Bekeris turėtų ..uždaryti" savo 
burną, nes jis neatlieka jam 
uHetų gimtojo krašto pareigų^r 
nenešti Vakarų Vokietijos vi
daus gyvenimo reikalų. \ tai B. 
Bekeris griežtai reagavo, atsi
sakydamas dalyvauti Vokietijos 
rinktinėje laimėti Daviso taurei 
rungtynėse su Švedija. 

Iš savo puses norėčiau pridėti, 
kad geresni Vakarų Vokietijos 
s p o r t i n i n k a i — naujokai, 
paprasta i skir iami į vieną 
...sportininkų" kuopą, kur jie 
kelių mėnesių laikotarpyje 
supažindanami su karine tar 

Pirmas pokarinės Vokietijos 
kancleris K. Adenaueris sostine 
buvo numatęs Frankfurto mies
tą. Deja, jis buvo gerokai karo 
metu sugriautas, tad buvo 
n u t a r t a par ink t i Bonną. 
Padalinus Vokietiją kraštais — 
Bavarija, Schleswig-Holstein, 
žemutinė Saksonija ir t.t. — 
Frankfur tas taip pat buvo 
aplenktas, Hesseno kraštui pa
sirenkant sostine Wiesbaden 
miestą, kur įsikūrė parla
mentas, krašto vyriausybė. Tuo 
t a rpu Frankfurtas išaugo į 
Vakarų Vokietijos finansų cent
rą. Jame , greta didžiausios 
Vakarų Vokietijos geležinkelio 
stoties yra seniausios moterų 
profesijos užeigos namai, užsie
niečių rankose yra narkotikų 
prekyba. Čia beveik kiekvieną 
savaitę knaipėse ar kavinėse 
vyksta konkuruojančių narko
tikų ir moterų vergių savininkų 
gaujų, susišaudymai, spaudoje 
minint jugoslaviškas, turkiškas, 
itališkas pavardes. Nušaunami 
ne t ik narkotikų vaizbūnai, bet 
taip pat visiškai nekalti žmonės. 

Norėta šį miesto kvartalą iš
kelti į užmiestį, tačiau gabūs 
advokatai surado įvairius para
grafus, neleidžiančius savi
va ldybei „ s a v a v a l i a u t i " . 
Vakare prie kiekvieno baro, 
prie kiekvieno namo durų 
šviečia įvairiaspalvės neoninės 
erotinės reklamos. Šią vasarą, 
lankant Europos miestus, patar 
čiau Vakaru Vokietijoje vengti 
prie geležinkelio stočių esan
čių viešbučių, valgyklų ar net 
nekaltai atrodančių kavinių, ne
norint susilaukti nemalonumų. 

Minėdamas Hosseną,norėčiau 
skaitytojus supažindinti su 
paskutiniais statistiniais krašto 
gyventojų tikybos duomenimis. 
Ir taip, evangelikų bendrijai 
priklauso 2 mil. 847 tūkst. 
gyventojų, t.y. 51.7T; katalikų 
b-jai 1 mil. 674 tūkst. arba 
30.4^ gyv.; pr ;e jokios tikybos 
— 2.2^. Gan didelis islamo na
rių skaičius — 8.1%, beveik 170 
tūkst l duomenis taip pat 
įtraukti Izraelir 'autos atstovai 
Jų Hessene yra 6.2 tūkstančiai, 
arba 0.1** visų gyventojų. Jie 
daugiausia susikoncentravę 

Frankfurte, kur žydų bendruo
menės narių skaičius siekia per 
5 tūkstančius. Tai didžiau
sias žydų telkinys visoje Vaka
rų Vokietijoje. 

Buv. Vakarų Vokietijos so
cialdemokratų partijos gen. sek
retorius bei parlamento narys 
Peter Glotz, vasario 18 d. 
komentuodamas „Bild am Son-
ntag" žurnale paskutinius Rytų 
ir Vidurio Europos įvykius,pažy-
mėjo. kad gyventojai pradėjo 
ieškoti savo tapatybės — tau
tybės, kurią jie buvo praradę 
marksizmo-leninizmo laiko
tarpyje („homo sovieticus" — 
K.Bj, nes kiekviena tautinė 
apraiška buvo vadinama nacio
nalizmu. 

Apie Lietuvą jis taip atsilie
pia: „pilnai suprantamas yra 
lietuvių noras išsilaužti (ausbre-
chen) iš Sov. Sąjungos. Tačiau 
kas atsitiks su Lietuvos lenkų 
ir rusų mažumom?" Priminęs 
turkus Bulgarijoje, vokiečius 
Silezijoje, autorius pabaigoje 
rašo, kad reikia džiaugtis ma
tant paskutinę plėtotę, tačiau 
kartu būti labai atsargiems, nes 
įsteigus tautines valstybes, gali 
atsirasti ter i toriniai ginčai, 
mažumų priespauda (tik ne Lie
tuvoje! - K.B.). 

Lietuvos nepriklausomybės 
šventę atžymėjo antras Vakarų 
Vokietijos televizijos kanalas, 
parodydamas 7 v.v. ir 10 v.v. 
žiniose iškilmę Kaune. Tele
vizijos atstovas Maskvoje Holtz 
supažindino žiūrovus su okupa
cija bei 1918 m. atkurta nepri
klausoma Lietuvos valstybe, 
š ias vakarines žinias stebi apie 
15-16 mil. žiūrovų ne tik Vaka
rų Vokietijoje, bet taip pat 
rytinėje jos pusėje, Austrijoje bei 
vokiškai kalbančioje Šveicarijos 
dalyje. 

BOSTONO ŽINIOS CLASSIFIED GUIDE 

Daugiausia gyventojų gyvena 
šiauriniame Rheino-Vestfalijos 
krašte. Čia priskaitoma 17.1 
mil. gyventojų. Toliau eina Ba
varija — 11.2 mil., Baden-Viur
tembergas — 9.6 (sostinė Stutt-
gartas), žemutinė Saksonija — 
7.3 mil. (sostinė Hanoveris), 
Hessenas 5.7 mil. (sostinė Vis-
badenas) ir t.t. Rytų Vokietijoje 
daugiausiai gyventojų priskai
toma Saksonijoje — 4.8 mil. (sos
t inė Dresdenas). Lietuviams 
p a ž į s t a m a s M e c k l e n b u r g o 
kraštas tur i 2.1 mil. gyventojų, 
o Tiuringija 2.5 mil. Susijungus 
abiems Vokietijoms, gyventojų 
skaičius sieks 79 mil., o žemės 
plotas 357,042, kv km. 

* * * 

Vakarams daugiausia prasi
skolinusi yra Sov. Sąjunga. Jos 
skola siekia 42.5 milijardus dol. 
Toliau eina Lenkija — 40.4 mili
jardus, Rytų Vokietija — 22.2 
milijardus. Vengrija — 19.7 
milijardai. Bulgarija — 10 mili
jardų, Čekoslovakija — 7.2 mili
jard. ir Rumunija — 2.9 milijard. 

L I E T U V O S REIKALAI P E R 
RADIJĄ 

LB Cape Jodo apyl inkės 
nariai : dr. Ričardas Shakalis, 
dr. Mindaugas Pautienis, ban
kininkas James Kraskouskas 
ir t rumpų bangų operatorius 
Edvardas Srakal is vietinėje 
radijo stotyje WOCB - FM 94.9 
balandžio 12 d. dvi valandas 
atsakinėjo į programos vedėjo 
Francis Broadhurst ir klausy
tojų keliamus klausimus Lie
tuvos reikalais . Klaus imai 
sukosi apie lemtingus Lietuvos 
praeities momentus kaip pirmo
ji Sovietų Sąjungos okupacija 
1940 m. ir pastarieji įvykiai po 
Lietuvos valstybingumo atsta
tymo deklaracijos, kurią Lie
tuvos Aukščiausioji Taryba 
priėmė š.m. kovo 11 d. Visi 
ketur i pašnekovai buvo gerai 
p a s i r u o š ę . J i e r i m t a i , 
a rgumentuota i atsakinėjo į 
k l a u s i m u s ir r e i škė savo 
nuomonę, aiškindami, kodėl 
Lietuva tu r i teisę gyventi ir 
tvarkytis laisvai. Savo tvir
t inimus jie parėmė istoriniais 
f a k t a i s , Sovietų Sąjungos 
pasirašytomis sutartimis, vals
tybininkų pareiškimais. 

Tai jau antras kartas, kai 
Cape Codo lietuviai išėjo į 
plačiąją amerikiečių visuomenę 
su aktualiais Lietuvos reikalais. 
Pirmą kartą tai padaryta pusės 
valandos televizijos programa, 
kurią paruošė ir kelis kartus 
perdavė Channel 58, viena Cape 
Codo televizijos stočių. Toje 
programoje dalyvavo Eugenija 
Rastonienė, Liudas Končius ir 
Alfonsas Petrutis. Programa 
suorganizuota ryš ium su 
Lietuvos Aukščiausios Tarybos 
pr i imtu nutarimu atstatyt i 
Lietuvos valstybingumą. 

Jei kitose vietovėse lietuviai 
stengtųsi palaikyti nuolatinius 
ryšius su amerikiečių spauda, 
televizijos ir radijo tarnybomis, 
t a i galima būtų atlikti reikš
mingą darbą, formuojant ameri
kiečių viešąją opiniją Lietuvos 
labui. 

MOTINOS D I E N O S 
MINĖJIMAS 

Gegužes 13 d. t radicinį 
Motinos dienos minėjimą ruošia 
Moterų federacijos Bostono klu
bas. Minėjimas bus dviejų dalių: 
10:15 vai. ryto Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje So. Bostone 
šv. Mišios, giedant sol. Bene
diktui Povilavičiui, vargonais 
palydint komp. Jeronimui Ka
činskui. Tuoj po Mišių salėje po 
bažnyčia iškilmingas susirinki-
as, kuriame apie motiną kalbės 
Elena Vasvliūnienė, o meninę 

programą atliks sol. Benediktas 
Povilą v ičius, akompanuojant 
komp. Jeronimui Kačinskui. Tai 
bene vienintelis Motinos dienos 
minėjimas Bostono ir apylinkės 
lietuvių visuomenėje. 

DAILĖS DARBŲ PARODA 

Kasmet Cambridge Public 
Libra'.y sa"0 patalpose suruošia 
Elenos Vasyliūnienės dailės 
darbų parodą. Šiemet parodos 
atidarymas bus gegužės 21 d. 5 
vai. po pietų. Paroda veiks ligi 
birželio 5 d. Lankymas — biblio
tekos darbo valandomis. Įėjimas 
į parodą — nemokamas. 

„LAISVĖS V A R P A S " 

Vienintelė lietuvių greito 
viešo susižinojimo priemonė 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
yra „Laisvės Varpo" lietuvių 
radijo programa, perduodama 
lietuvių ir anglų kalba kiek
vieną sekmadienį 9-10 vai. ryto 
iš radijo stoties WCAV — FM 
98. Jos vedėju yra Petras Viš
činis, 173 Arthur St., Brockton, 
MA 02402, telefonas: (508)587-
7209. Programos metu skubiais 
reikalais skambinti į radijo sto
tį 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. 

RENGINIAI 

Gegužės 6 d. Brocktone kun. 
Alberto Abračinsko kunigystės 
50 metų sukakties minėjimas. 

Gegužės 6 d. 1 vai. p.p. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje komp. Jeronimo Kačinsko 
kūrinių koncertas, rengiamas, 
LB Bostono apylinkės. 

Gegužės 12-13 d. Amerikos 
Lietuvių Tautinės sąjungos 
seimas Holiday Inn, Randol-
phe, tarp Bostono ir Brocktono. 

Gegužės 19 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio 
aukšto salėje etnografinio an
samblio „Sodauto" vakaronė su 
ati t inkama programa. 

V 
REAL E S T A T E R E A L ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA Į 

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

Norintieji P IRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arbarorrte būti 
Rimo Stankaus Klientais. Nuosa
vybės įkainavimas n e m o k a m a i . 

m MLS, KOMPIUTERIŲ 
pagai&a galite PIRKT) ar PARDUOTI 
NAMĄ -meste ,r p'iemiesčiuose Sąži
ninga: patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BEU-BACE REALTORS 

IHCOME TAX - MSUHANCE 
6529 S KED21E 

778-2233 

Parduodam* greičiau 
už didesne kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduOdame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietine (staiga. 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

I letuviams žinomas ir patikimas vardas 

— — 

LB M I S . 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

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

Adresas 6600 S. Pulaskl Rd. 
Ona Stop Raal Eatata 

Nebrangiai parduodamas nau
jas butas Lietuvoje. Skambinti 
Vytautui (416) 766-1592. 

HELP VVANTED 

TAILORS 
SEWERS 

Expenenced. Full t ime 9-5. Mon-
day-Priday Mušt be able to commumcate 
in English. 

For appomtment call 
312-994-8900 

LB M & S 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Simaitis, Realtor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tei. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

IEŠKO 

laikau 1 ar 2 auto. garažo daiktams 
susidėti Marquette Parko arba. 
maždaug, iki Cicero g-vės apyl. Skam
binti 
. Baniui Serapinui: 708-636-2960 

Muz. Aloyzas Jurgutis ieško 
vargonininko darbo 

Skambinti 213-662-6197 

GERINS GREITKELIUS 

Illinois gubernatorius Thomo-
sonas paskelbė penkerių metų 
planą, su 5.7 bilijonų dolerių, 
surinktų mokesčiais už gazo
liną, pagerinti Chicagos ir ki tų 
apylinkių greitkelius. 

NEYV JERSEY, NEW YORK - "Lletuvoe Atsiminimai", pir
madieniais nuo 8 Iki 9 v.v. Iš Seton Hali Unlvarsltato stotlas, 
89.5 FM banga. "Muslc of Llthuanla" programos, vedamos 
angly kalba.ls tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdimos nuo 7:30 Iki 8 v. v. Dr. J. J. Stukas — direktorius, 
234 Sunlit Dr., YVatchung, N.J. 07060. Tei. 201 753 - 5636. 

f \^ midlcind Fcdcrcil 
• ^ • ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEvV 
8929 S H A P L E M AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4 0 4 0 A R C H E R A V E N U E 

(1-312) 254-4470 

EEK t=J 
(JUM<0£X 
LENOER 

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

Tei. 376-1882 ar 376-5996 

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit už 
automobil io ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

Tei. — GA 4-8654 
:——H* 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-778-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreipt is Į Hermis D e c k y s 

T * . SS5-6624. Nuo t ryte IM • v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

SAULĖGRĄŽŲ TVANAS, apsakymai. Nij. 
Jankutė. 192 psl $7.00 

IEŠKANČIOJO PĖDSAKAI, evangeliniai 
mąstymai. Kęst. Trimakas. 267 psl.m. virš. $10.00 

k. virš. $12.00 
GIRIOS AIDAS, lietuvių miškininkų išeivių vardy

nas. 335 psl $10.00 
ATSIMINIMAI Juozas Urbšys. 166 psl $7.00 

LIETUVA XIX AMŽIUJE V. Trumpa. 279 psl. $12.00 
A GUIDE TO THE BALTIC STATES. Ingrida 

Kalnins. 309 psl $17.50 
SIDABRO LIETUS. įvairių tautų pasakų rinkinys. 

Parinko Vladas Civinskas. 153 psl $20.00 
GEROJO DIEVO GLOBOJE. N. Sadūnaitė. 103 

PSl $5.00 
AMŽINO |ŠALO ŽEMĖJE. Sibiran tremtinių atsi

minimai. 303 psl $10.00 
ĄŽUOLŲ RANDAI. Sibiran tremtinės atsiminimai. 

Ant. Garmutė. 127 psl $6.00 
DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA. Mo

nografija. Al Merkelis 416 psl $15.00 
600 LIETUVOS KRIKŠTO JUBILIEJUS. Red. J. 

Baužys. 313 psl $12.00 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. Sudarė J. Andrius . . $6.00 
VILNIUS LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOSE. G. Kri-

vickienė-Gustaitytė. 207 psl $20.00 
ANTRAS KAIMAS, veidai ir tekstai. Sud. T. Anta

naitis. 448 psl $20.00 
SVEČIOSE ŠALYSE, kelionių {spūdžiai Stasys 

Dalius. 305 psl $9.00 
ATSIMINIMAI Juozas Urbšys. 166 psl $7.00 
GRYBS. GRYBS. liet. dainorėlis mažiesiems. Su 

kasete. 81 psl $9.00 
LIETUVIŲ MARŠAI, plokštelė ir kasetė. Br. 

Jonušas. Lietuvos televizijos ir radijo choras 
10.00 

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



LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

LAIKRAŠTININKO 
P A G E R B T U V Ė S 

Žinia i , apie Ž u r n a l i s t ų 
sąjungos Vertinimo komisijos 
1989 metų „Žurnalisto premi
jos" paskyrimą Daytona Beach 
apylinkėje gyvenančiam žurna
l istui J u r g i u i J anuša i č iu i , 
plačiai pasklidus, organizacijos 
sukruto ruošti jam pagerbtuves. 
Daytona Beach Lietuvių klubas 
ėmėsi šias iškilmes ruošti. 

Sekmadienį, balandžio 8 d., po 
pamaldų Pr ince of Peace 
bažnyčioje, pirmą kartą atna
šaujant amerikiečiui kunigui 
Richard E. Grasso (italų kilmėse 
ir giedant „Sietyno" chorui, ved. 
muz. A. Skridulio, gausiai susi
rinkę lietuviai sugužėjo į pa
rapijos salę. Dar tebesidalindami 
pamaldų įspūdžiais, nes kun. dr. 
Kazimierui Ruibiui išsikėlus į 
Putnamą, jo vieton pagaliau su
rastas amerikiet is k u n . R. 
Grasso pageidavo, kad per 
pamaldas būtų atsakinėjama ir 
lietuviškai. Skaitinius skaitė 
Kazimieras Barūnas, o Evan
geliją meniškai pateikė rašytoja 
Birutė Pūkelevičiūtė. Kun. R. 
Grasso pasakė trumpą pamoks
lą anglų kalba. Jam patiko „Sie
tyno" giesmės ir jis susidomėjo 
būsimu Motinos dienos minė
jimu, ruošiamu gegužės 13 d., 
žadėdamas būtinai klausytis ir 
metinio „Sietyno" koncerto. 

Sveik in imo k a l b o s 

Pakili nuotaika neapleido 
visų ir salėje, kur vyko Jurgio 
Janušaičio pagerbtuvės, jas pra
dedant ir vadovaujant Daytona 
3each L. klubo pirmininkui 
Jonui Daugėlai. Prie garbės 
stalo jis pakvietė Jurgį Janušai-
tį, jo žmoną Veroniką ir ki tus, 
vėliau kalbėjusius organizacijų 
atstovus. Savo kalboje pirm. J . 
Daugėla pabrėžė, jog dr. Vincas 
Kudirka buvo pirmasis (prieš 
100 metų) mūsų ž u r n a l i s -
tas-publicistas. Kaip anuomet, 
taip ir dabar išeivijoje, be spau
dos, be laikraščių susižinojimas, 
o ir lietuvybės išlaikymas būtų 
žymiai sunkesnis. Taip pat 
pažymėjo, kad išeivijos laikraš
tininkai dirba be atlyginimų. 
Sveikino J. Janušaitį L. klubo 
valdybos ir visų narių vardu. 

Liet. Tautinės s-gos Daytona 
Beach skyriaus pi rmininkas 
Vytautas Abrait is sveikino 
premijos laimėtoją ir prisipažino 
dažniausiai pralaimįs kolegai 
Jurgiui golfo laukuose. J i s 
iškėlė J. Janušaičio rašinių 
gausumą išeivijos spaudoje. 
Sakė: „Kas galėtų žinoti apie 
Daytonos lietuvių koloniją, jei 

Laiškas 

Pasigirsta skatinimų siųsti 
senus lietsargius J u n g t i n i ų 
Amerikos Vals tybių prezi
dentui. Tuo, sakoma, norima 
jam priminti, kad jo dabar t inė 
laikysena yra panaši į buvusio 
Britanijos vyriausybės asmens, 
Chamberlaino, elgesį, Čeko
slovakiją išduodant Hit ler io 
sauvalei. 

Tokiam raginimui negalima 
paklusti, nors jis kyla ir iš labai 
jautrių pergyvenimų ir noro 
veikti mūsų tėvynės labui . 
Mums re ik ia s t eng t i s k u o 
mažiau erzinti vyr iausybės 
asmenis negatyviais veiksmais 
ir pareiškimais. 

Nusiminti dėl nesėkmių sun
kioje ir ilgoje kovoje ir bandyti 
įžeidinėjimais laimėti vakarų 
pašau 1 o valstybes būtų bereikš
mės pastangos ir laiko ir energi
jos eikvojimas. Tik nuolatinė 
pozityvi ir gerai argumentuota 
veikla ir pareiškimą; turi pri
versti vakarus suprasti Lie
tuvos vyriausybės siekimus ir 
visos mūsų tautos pagrįstus 
reikalavimus. 

Adolfas Darnus is 

nebūtų Janušaičio korespon
dencijų?" Pabrėžė, jog jis laiko 
J . Janušai t į produktingiausiu 
la ikrašt ininku, nes per metus 
parašo ar t i 300 įvairių rašinių. 

Liet. Bendruomenės Daytonos 
skyriaus pirmininkas Juozas 
Pa l iu l i s sveikinimo kalboje 
pažymėjo Lietuvių Fondo ski
r iamas premijas ir kad J. Janu-
šaitis buvo vertas premijos, už 
i š k ė l i m ą gerųjų pusių ir 
d e i m a n č i u k ų , a p r a š y d a m a s 
asmenis ar organizacijų veiklą. 
Priminė, kad J. Janušai t is nuo 
1927 metų nepriklausomoj Lie
tuvoj rašė „Lietuvos Aidui", 
„Jaunajai kar ta i" , „Kariui" ir 
„Pašto pasauliui". Kalbėtojas 
atskleidė, jog už 2 metų J. Janu
šaitis švęs 65 metų savo žurna
listinio darbo sukaktį. Šalia ra
šymo spaudai, J. Janušaitis vei
kė Šaulių sąjungoje, ruošdamas 
vaidinimus ir pats vaidindamas, 
kai kada ir režisuodamas. Šiuo 
metu J . Janušai t is yra L. Fon
do įgaliotinis Daytonoje. J. 
Paliulis pažymėjo, jog J. Janu
šaitis ne pirmą kartą apdo
vanojamas ir pagerbiamas, 1968 
m. Altą apdovanojo jį garbės 
žymeniu už veiklą spaudoje, o 
1982 m. buvo LB-nės pagerbtas 
už straipsnius spaudoje. Nuo 
1981 iki 1984 metų Janušait is 
buvo L. Žurn. sąjungos pirmi
ninkas. 

Balfo Daytona Beach skyriaus 
pirmininkas Vaclovas Dzen-
kauskas trumpoje kalboje pa
reiškė, kad Janušai t i s buvo jį 
„ i šp r i evar tavęs" , prikalbin
damas sutikti būti išrenkamu 
skyriaus pirmininku. Prieš tai 
pats J. Janušai t is ėjo vieno iš 
Balfo a t s tovų Daytonoje 
pareigas. Kalbėtojas palinkėjo 
J. Janušaičiui ir toliau rašyti. 

D e d i k u o t a da ina 

Paskutinis sveikintojas buvo 
Daytona Beach pramoginio 
meno grupės „Sietyno" val
dybos pirmininkas rašytojas ir 
žurnalistas Andrius Mironas. 
Pa ts būdamas literatūros ir 
žurnalistikos srityse 9 kar tus 
l a u r e a t u , J u r g į J a n u š a i t į 
pirmasis šiame susirinkime taip 
pat pavadino laureatu. Savo 
kalbą pradėjo sudainuodamas 
dainelės „Jurgeli , nesnausk" 
(muz. Jurgio Gaižausko, tekstas 
Leonardo Matuzevičiaus) prie
dainį. Ši daina 1989 m. buvo 
dedikuota J. Janušaičiui per 
„Sietyno" penkmečio koncertą. 
A. Mironas išvardijo Liet. Žurn. 
sąjungos Vertinimo komisijos 
sąstatą — Bronį Railą, Algį Titą 
Antanaitį . Vytautą Kasniūną, 
Juozą Šlajų ir Paulių Jurkų. 
Kalbėtojas pažymėjo, kad J. 
J anuša i t i s visada iškeldavo 
savo korespondenci jose 
„Sietyną" ir jo vadovą muz. 
Antaną Skridulį. J. Janušait is 
ir dabar tebeina L.Ž.S-gos Gar
bės teismo pirmininko pareigas 
ir dalyvauja daugelyje organiza
cijų, bet tai jam nekliudo rašyti. 
A. Mironas linkėjo laureatui ir 
ateityje laimėti gal jau laisvos 
Lietuvos žurnalistinių premijų. 
Pakvietė prie pianino muz. A. 
Skridulį. Choristams sustojus 
pr ie pianino „Sietynas" su
dainavo specialiai A. Mirono 
pri taikytus 4 posmus J. Janu
ša ič io ga rbe i pagal muz. 
Gaižausko dainos melodiją. Po 
kiekvieno posmo sekė prie
dainis, nušviečiantis J. Janu
ša ič io d a ž n a i suėj imuose 
sakomas kalbas: „Ar vardinių 
sutart ines, / Ar gimtadienį kas 
švęs — Be Jurgelio pagrindinio 
/ Žodžio, nieks kalbų neves". Po 
dainos A. Mironas įteikė dainos 
tekstą laureatui , o pirm. J. 

D a u g ė l a pas idž iaugė , kad 
„ S i e t y n u i " pavyko sukur t i 
tokią taiklią dainelę. 

L a u r e a t o žodis 

Atėjo eilė kalbėti ir pačiam 
laureatui Jurgiui Janušaičiui. 
J i s išryškino, kad jau tr is kar

tus buvęs pagerbtas ir kitomis 
progomis — 70 m. amž. proga, 
atsisveikinant su Chicaga ir jau 
Daytonoje švenčiant jo 75 metų 
amžiaus sukaktį. Pacitavęs 
kolegos žurnalisto A. Nako 
posakį „Drambliui lengviau 
pralįsti pro adatos skylutę, kaip 
žurnalistui gauti kokią nors 
premiją, pasisakė, kad ir jam 
buvo sunku pro tą adatos skylu
tę pralįsti, nes Žurnalisto premi
jai buvo daugiau kandidatų. 

Laureatas dėkojo „Sietynui" 
už dedikuotą dainą. Liet. Fon
dui, paskyrusiam premijai lėšas 
ir Vertinimo komisijai už jau 
dešimtąją žurnalisto premiją, 
tekusią jam. Komisija turėjo 
sunkų darbą išrinkti vieną iš 
keleto ir jis pasidžiaugė bū
damas tuo išrinktuoju. Dėkojo ir 
visiems nežinomiems kolegoms, 
pasiūliusiems jo kandidatūrą. 

Pasisakydamas apie savo 
r a š i n i u s pabrėžė, jog j a m 
sunkiausia pradėti patį pirmąjį 
sakinį ir sugalvoti rašiniui pa
vadinimą. Visa kita esą t ik 
juokai. Rašo jis apie visus ir apie 
viską. Jeigu aplink nebūtų lie
tuvių, tai, pavyzdžiui, Day
tonoje nebūtų ne; Klubo, nei 
Balfo, nei kitų organizacijų. 
Maloniausia l au rea tu i esą 
rašyti apie tėvynainius. Dėkojo 
geram Dievuliui, duodančiam 
jam sveikatos dirbti spaudos 
darbą. Rašo jis. kaip t ik sugalvo
ja apie ką rašyti. Dėkojo ir 
v is iems sus i r inkus iems jį 
pagerbti. 

Laureatui baigus kalbėti , 
buvo atneštas mažytis tortas 
su viena žvakute, o pirm. J. 
Daugėlai pakvietus, visi kar tu 
su sietyniečiais sugiedojo Lau
reatui Br. Budriūno sukurtą pa
gerbimo dainelę „Valio, valio!", 
akompanuojant muz. Skridu- jj 
liui. Pabaigai pirm. J . Daugėla 
p ranešė , kad i š k i l m i n g a s 
Žurnalisto premijos įteikimas J. 
Janušaičiui bus balandžio 21d. 
St. Petersburge, Floridoje. Po to 
kavutė su skanėstais ir atsigė
rimais. Keleto svečių iš Lie
tuvos ir kelių iš kitų JAV vie
tovių pavardės buvo paskelbta 
per garsiakalbį. 

Džiaugiantis Žurnalisto pre
mija, tekusią Daytona Beach 
telkiniui, visų širdyse giliai 
slypėjo rūpestis dėl paskutinių t. 
nelinksmų įvykių mūsų Tėvy- I 
nėję. Gorbačiovo kietas užsispy- i; 

Lietuvą. 
Šv. Mišios buvo laikomos 

anglų kalba, tačiau skaitymai, 
evangelija ir maldos buvo skai
tomos lietuviškai, o choras Sie
tynas .vadovaujamas muz. An
tano Skridulio, giedojo gražias 
lietuviškas giesmes. Evangelija 
lietuviškai nuostabiai jautriai 
perskaitė rašytoja Birutė Pūke
levičiūtė, o Kazimieras Barūnas 
šalia skaitymų gražiai perskai
tė rašytojos Birutes Pūkelevi-
čiūtės specialiai parašytą ti
kinčiųjų maldą, kuroje atspin
dėjo ir lietuvių tautos viltys ir 
lūkesčiai. 

Pasirodo, kad ir tokiose pa

maldose neprarandama lietu
viška religinė nuotaika. Pamal 
doms baigiantis,šv. Mišias atna 
savęs kunigas pasidžiaugė gra
žiu lietuvišku giedojimu, gies
mėmis. 

Ir ateityje pamaldos vyks šioje 
bažnyčioje įprasta tvarka, ant 
rąjį mėnesio sekmadien į . 
Pamaldos bus gegužės 13 d. Tą 
dieną vyks ir Motinos dienos 
minėjimas, o meninę programa 
minėjime atliks choras Sietynas, 
vadovaujamas muz. A. Skridu 
lio. Choras minėjimui sparčiai 
ruošiasi. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 
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A.tA. 
ARNOLDAS BERNARDAS OLIS 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š.m. balandžio 28 d.. Washington, D.C. automobilio nelaimėje. 
užsimušė mūsų mylimas Arnoldas 29 m. ir jo žmona Mary 
Ann 27 m 

Paliko giliame skausme tėvus Aldona ir Algirdą, brolį 
Andrių, motutę Kazimierą Arlauskienę, tetą Ireną ir dėdę 
Edvardą Punknus. pusbrolius Edvardą Punkrį su šeima ir 
Ričardą Punkrj Toronte. Kanadoj; dėde Antaną Griną Čika
goje ir pusbrolius Joną, Tomą. Petrą ir Miką Grinas su 
šeimomis. Taip pat dėdę kun. J Grabj. Albany. New Yorke. 
dėdę Algimantą su šeima Lietuvoje, prodėdę kun. Klemensą 
Arlauską ir daug kitų giminių Lietuvoje bei Amerikoje. 

Tu išėjai per anksti ir palikai mus neatsisveikinęs gražią 
pavasario dieną... Iki pasimatymo, brangus sūnau! 

Dideliame nuliūdime visa tavo šeima. 

P 

\ 

r imas parodo kaip svarbu jam | 
išlaikyti ,,mažąją Ameriką" ir 
toliau ją melžti. Nesutikdamas, 
kad Lietuva būtų nepriklau
soma, naujasis sovietų dikta
torius užsimerkia ir užsikemša 
ausis, nebodamas tautos balso, 
nes jis nenori nustoti priėjimo 
prie Baltijos jūros. Sovietai 
turėjo pripažinti Stalino-Hitle-
rio klastingą ir neteisėtą susi
tarimą negaliojančiu, bet vis 
dar remiasi ..savanorišku" Lie
tuvos įstojimu į Sov. Sąjungą, 
todėl sovietinius įs tatymus 
taiko nepriklausoma pasiskel
busiai Lietuvai. Bet lietuviai 
visada buvo ir bus rusams kie
tas riešutas! 

Beginklę, bet teisėtu ir kultū
ringu būdu siekiančią laisvės 
Tėvynę ir laureatas Jurgis 
Janušaitis giliai užjaučia, rūpi
nasi, sielojasi ir savo plunksnos 
nepadės, kol Lietuva ir vėl bus 
laisva, ir vėl nepriklausoma! 

D.N.R. 

TURĖSIME IR ATEITYJE 
LIETUVIŠKAS PAMALDAS 

Lietuvių klubo valdyba,iš čia 
išvykus lietuviui kun. dr. K. 
Ruibiui susitarė su Prince of 
Peace parapijos klebonu dėl 
tolimesnių lietuviams laikomų 
pamaldų. Klebonas mielai 
sutiko. Balandžio 8 d., sek
madienį, turėjome lietuviams 
skirtas pamaldas. Šv. Mišias 
atnašavo šios parapijos labai 
malonus kun. Richard Grasso. 
Pradžioje pamaldų jis pasigerėjo 
šios kolonijos lietuvių gražia 
veikla, prisiminė kovojančią 
Lietuvą, jos siekimus, įvertino 
lietuvių pastangas ir kvietė 
nuoširdžiai pa s ime l s t i už 

A.tA. 
Henrikas Antanas Dovilas 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1990 m. balandžio 30 d.. 9:45 vai. vakaro, sulaukęs 

42 m. amžiaus 
Gimė Vokietijoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Elena 

Grigalauskaitė. brolis Brunonas Dovilas, žmona Jūratė, 
dukterėčios Rasa ir Lina, dėdė ir dvi pusseserės. 

Velionis buvo sūnus a.a. Algirdo Dovilo. 
Kūnais pašarvotas trečiadienį, gegužės 2 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Butkus Petkus koplyčioje, 1446 S. 50 Ave., Cicero, IL. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gegužės 3 d. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje ivyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuiiūdę motina, brolis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 708-652-1003 
arba 3'.-'-476-2345. 

A.tA. 
FELIKSUI MIKUCKIUI 

mirus, jo žmonai EFROZINAI, dukrai NIJOLEI ir 
sūnui ("IENTUI su šeimomis bei visiems artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą. 

Petras ir Zuzana Pupiai 
Antanas ir Nijolė Pupiai 
Kazys ir Marija Ambrozaičiai 
Mečys ir Pranutė Skruodžiai 
Juozas ir Aldona Brizgiai 

Rašytojui dramaturgui 

A.tA. 
VYTAUTUI ALANTUI 

įseju.-
žmor;.; 

A.tA. 
VYTAUTUI ALANTUI 

miru> nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną, mūsų mokslo 
dratu IRENĄ ir jos sūnus. 

Birutė ir Stasys Zidoniai 

A.tA. 
Dipl. miškininkas 

FELIKSAS MIKUCKIS 
Mirė 1990 m. balandžio 25 d. Davis. California. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 28 metus 
Paliko liūdinčius: žmoną Efroziną. dukterį Nijole ^u 

šeima, sūnų Eugenijų su šeima, gimines ir draugus. 

Ilgamečiui Los Angeles Lietuvių Radijo klubo 
valdybos nariui , programų pranešėjui ir a r t imam 
Radijo Valandėlės bendradarbiui 

A.tA. 
VLADUI ŠIMOLIŪNUI 

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame gilia užuojautą žmo
nai STASEI, sūnums JUOZUI ir ROMUI, seseriai su 
vyru ir visiems šeimos art imiesiems ir kar tu liūdime 

Los Angeles Lietuvių Radijo 
Klubo valdyba ir Radijo 
Valandėlės bendradarbuo 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

\mžinuosius Namus, nuoširdžiai užjaučiame 
RENĄ, sūnus GINĄ ir ALGI su šeima. 

Ale Rūta ir Edmundas Arbai 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

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

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - (708) 652 -1003 

Sally l>onal<« M.. .Ir. 

VANCE 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o , I l l i n o i s 

PATARNAUJA CHICACX)JE BEI PRIKMIESCII OSE 
T e l . (708) 652-5245 
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x Kun. Viktoras Rimšelis, 
Marijonų vienuolijos šv . Kazi
miero provincijos provincijolas, 
išvyko į Fatimą Portugaljoje. 
kur vyksta generalinės tarybos, 
visų provincijolų ir noviciatų 
vedėjų susirinkimas. Fatimoje 
yra Marijonų vienuolijos namai, 
kur visi galės svarstyti savus 
reikalus ir paminėt Portugalijos 
marijonų steigėjo garbingojo 
Dievo tarno Kazimiero VViszyn-
skio sukaktį. Kun. V. Rimšelis 
į savo pareigas grįš apie gegužės 
vidurį. 

x PLB valdybos Paga lbos 
Lietuvai va ju s jau įgavo eigą. 
įvairių kraštų Lietuvių Bend
ruomenės pradėjo spartų lėšų 
telkimą. Ligi šiol yra surinkta: 
Australijoje - 50.000 dol., 
Kanadoje — 20.000 dol., o Bra
zilija tikisi net ir sunkiomis eko
nominėmis sąlygomis surinkti 
ligi 10,000 dol. JAV aukotojai 
savo čekius gali siųsti; Aid to 
Lithuania, Dept 1043, Cin-
cinnati, 0.45263-1043. Pinigai 
eis PLB sąskaiton, ir. juos 
gavus, bus išduodami pakvi
tavimai atleidimui nuo mokes
čių. Visus kviečiame kiek galint 
greičiau prisidėti — PLB 
valdyba 1990.5.1. 

x Lenka i , dalyvavę lietu
vių demonst rac i jose Daley 
Plazoje, kviečia visus lietuvius 
dalyvauti šį šeštadienį, gegužes 
5 d., lenkų konstitucijos dienos 
parade. Prašoma su vėliavomis 
ir plakatais rinktis prie Picasso 
paminklo 11:40 vai. ryto. Daly
vaukime — šiuo metu visoms 
nuskriaustoms tautoms reikia 
vieningai veikti, siekiant ben
dro tikslo — laisvės. 

x Lietuviu Operos „Meilės 
e l i k s y r a s " paskutinis spek
t a k l i s b u s ši šeš tad ien į , 
gegužės 5 d. 3 v.p.p. Morton 
Highschool auditorijoj, 2423 S. 
Austin Blvd., Cicero. 1L. Auto 
busas iš Marųuette Parko iš
važiuos 1 v. p.p. no bažnyčios. 
Pakeliui paims keleivius pr ie 
Br ighton Parko bažnyčios. 
Bilietai gaunami Gifts In ter
na t iona l , Vaznelių prekyboje, 
2501 W. 71 Si., Chicago. IL 
60629. tel . 312-471-1424. šešta
dienį — Kasoje n u o 1 v. p . p . 

<sk> 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63 St., Chtcago, I I &0629 

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

Tel. (7081 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedz.ie Avenue 

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

Darbe v ai n u o 0 iki 7 vai vak 
^t><rad ** v.r iki 1 vai d 

A D V O K A T A S 
V y t e n i s Lie tuvninkas 

2SOI W 6<Hh Street 
Chkago, 1L 60629 

T e l . (1-312* 77S-OSO0 
Kasdien ° 6 vai vak 

šeštadieniais ir vakarais 
pagal sus;;jrima 

ADVOKATAS 
AT GIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogdfn A v c , Ste. 18-2 
H.nsda le . IL 60521 
T e l 708t 32V3157 

Valandos pa**' susitarimą 

Advokatas fonas Gibaitis 
6247 S. Ked/ie Avenue 

Chicago, H 60h2<* 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nu" M iki 7 vai. vak 
sfsidO v v r iki 1 vai. d 

x Demons t rac i j a s Paba l 
tijo t a u t ų laisvės re ika lu šį 
penktadieni, gegužės 4 d. Da
ley Plazoje rengia Chicagos lat
viai. Visi lietuviai kviečiami su 
vėliavomis ir plakatais šioje 
demonstracijoje da lyvau t i . 
Demonstracijų pradžia 3 vai. 
p.p. 

x Agronome Salomėja Juo-
zelėnaitė-Šagamogienė mirė 
1990.IV.23 d. Chcagoje, eidama 
97-tus amžiaus metus. Palai
dota šalia savo vyro Jono Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Laidotuvėmis rūpinosi Lietuvių 
fondo tarybos pirm. Stasys 
Baras. Salomėja buvo stambi 
Lietuvių fondo rėmėja, prieš 
penektą metų LF paaukojusi 
100,000 dol. ir prašiusi pavardės 
neskelbti. Dabar jau galima 
apie tai skelbti, nes dar laukia
mas ir testamentinis palikimas. 

x V I I Pasau l io Lietuvių 
•Jaunimo k o n g r e s a s įvyks 
1991-1992 m. sankryžoje Pietų 
Amerikoje. Balandžio 20-22 d. 
Dainavoje buvo aptarti lėšų 
telkimo ir kiti kongreso planai 
bei rūpesčiai JAV LB Krašto 
valdybai atstovavo Religinės 
tarybos pirmininkas kun. An
tanas Saulaitis ir JAV Lietuvių 
Jaunimo sąjungos pirmininkas 
bei JAV LB Washingtono būs
tinės darbuotojas Darius Sužie
dėlis. Kiti JS vaidybos nariai 
dalyvavo visuomeninių reikalų 
posėdyje. Chicagoje tą patį sa
vaitgali dar kiti dalyvavo JAV 
LB KV Kul tū ros t a rybos 
premijų šventėje St. Petersburg. 

x Skubiai reikalingi vaistai 
Lietuvoje. Vaistų trūkumas 
Lietuvoje katastrofiškas. Ne
bėra ant ibiot ikų, insulino, 
deguonies ir kt. Lithuanian 
Hotline jau užmezgė ryšius su 
vaistų firmomis,iš kurių urmu 
perka pačius reikalingiausius 
medikamentus. Visi lietuviai 
prašomi šį gyvybingai svarbų 
reikalą paremti aukomis. Infor
macijai kreiptis į Lith. Hotline 
708-424-4150. 

x Etninės bendruomenės tar 
nyba, kurios direktoriais yra Z. 
J. Petkus, dr. Petras Kisielius, 
Gina Remienė. Aldona Mažei
kienė, dr. Algis Paulius. Dolo-
res Petkus, dr. Leonidas Ragas, 
Raimondas Rimkus ir adv. 
Povilas Žumbakis, surengė 
paskaitas apie dabartinės Lie
tuvos respublikos statusą pra
ėjusio penktadieno. balandžio 
29 d. vakarą Chicagos universi
tete. Kalbėjo teisininkai tarp
tautinės teisės žinovai Lowry 
Wyman ir William H. Hough. 
Jų klausėsi gal šimtinė kviestų 
asmenų. Plačiau „Drauge'* bus 
vėliau. 

x M A I S T O D E F I C I T A S 
LIETUVOJE! Prieš išvykdami 
aplankyti savo artimuosius Lie
tuvoje nepamirškite pasirūpinti 
deficitiniu maistu. Už $100.00 
„Žaibas" pristatys jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje 4 kg. lietu
viško skilandžio, 2 kg. „Žalgi
rio dešros, 2 kg. „Suvalkietiš
kos" dešros, 1 kg. ..Sodžiaus" 
dešros. 1 kg. filė plėvelėje. 
„ŽAIBAS" 9525 So. 79th Ave.. 
Hickory Hills, 111. 60457, tel. 
17081 430-7272. 

(sk) 
x I šnuomojamas 5 kamba

rių, saulėtas, apšildomas butas 
suaugusiems, Marquette Parke, 
prie bažnyčios. 68 ir Wash-
tenaw. Skambint i : 247-3777 
a r b a 927-5745. 

(sk) 

x Patr ia dovanin ių 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 j Vilnių kargo-oro lini
j a . Tel 312-778-2100. 

(sk) 

x TV programa apie Lie
tuvą šiandien (gegužės 2 d.) 7:30 
vai. vak. bus rodoma „local 
cable channel 1". Programa, 
vadinama North Shore Line", 
vedama Beverly Cooper. trans
liuojama iš Highland Park, 
pasiekia šiaurinius paežerės 
priemiesčius. Bus pokalbis su 
lietuviais, rodomi tai progai 
video filmuoti eilės senatorių ir 
kongresmanų pasisakymai apie 
Lietuvos padėtį, o taip pat ir 
klausimai iš publikos. 

x P r e z . A. S t u l g i n s k i o 
moksleivių ateitininkų kuo
p o s šven tė šį sekmadienį, 
gegužės 6 d., bus pradėta 1 vai. 
p.p. šv. Mišiomis Lietuvių Mi
sijoje, Lemonte. Po pamaldų visi 
kviečiami į Ateitininkų namus. 
Čia kuopos narių bus atlie
kamas Rasos Poskočimienės pa
ruoš t a s vaidinimas ir 
suneštinės vaišės. Vėliau — 
gegužinė, sportas ir žaidimai 
Ateitininkų namų sode. Visi, o 
ypač gimnazistai, kviečiami 
dalyvauti. 

x M a s i n ė s l i e tuv ių de
monstracijos bus Washingtone 
birželio pradžioje, Gorbačiovo 
apsilankymo proga. Taip buvo 
praneša ir aptarta JAV LB KV 
visuomeninių reikalų darbuo
tojų posėdyje balandžio 22 d. 
Chicagoje. Apie 20 asmenų 
įeina į demonstracijų rengimo 
komitetą, kuris jau suprojek
tavo įvairių planų ta proga. 
Komitetui pirmininkauja Wa-
shingtono LB pirmininkė Aud
ronė Pakštienė. Kai planai bus 
sukonkret in t i , data. vieta, 
įvykių kalendorius ir pan. bus 
paskelbti spaudoje. Iš Chicagos, 
žinoma, važiuos autobusai kaip 
ir balandžio pradžioje — JAV 
LB Krašto valdybos vicepirmi
ninkė Birutė Jasaitienė šį kartą 
tikisi suorganizuoti net daugiau 
važiuojančių. 

x Filisterių Skautų sąjun
gos Chicagos skyrius kviečia 
visus savo narius ir jų svečius 
į labai įdomią vakarienę. Vaka
rienė penktadienį, gegužės 4 d. 
7:00 v.v. Baltijos restorane, 
8100 Roberts Rd. Rezervacijas 
priima fil. J o l a n d a Kerelienė 
tel.: 708-257-2558. 

(sk) 

x Tik paliesk rankenėlę , i r 
„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 JUOZAS BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir ardavimo at
stovas. Greitas ir tikslus patar
navimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 

3 k 2VAIGZDUT6 
£J* &M Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriauM 

Redaguoja J. Pi*£až Medžiagą siuso: 3206 W a6th Place, Chicago, IL 60629 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E M A X REALTORS, Rimas 
Stankus , tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x SPRANDINĖ (palendvi-
ca). SKILANDIS, r ū k y t o s 
d e š r o s aukštos kokybes į 
Lietuvą — $84.00. T r a n s p a k , 
2638 W. 69 St., Chicago. IL 
60629. tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Algimanto Kezio naujo 
fotografijų ciklo „Daugialvpės 
kompozicijos" parodos atidary
mas bus šį penktadieni, gegužės 
4 d. nuo 5 -8 v.v. Gilman-Gruen 
galerijoje, 226 W. Superior St.. 
Chicago. 

(sk) 

x Ieškoma vedusių p o r a 
prižiūrėti lietuvių visuomeni
nės veiklos pastatą New Yorke. 
Alga ir butas. Kreiptis raštu: 
DRAUGAS, 4545 W. 63 St.. 
Chicago, IL 60629. Skelbimų 
Skyrius, Nr. 250. 

(sk) 

A. a. Jonas Minelga ja.;mmo draugas 
— poetas. 

VELYKŲ RYTĄ 

Din-dan, din-dan varpas 
Bažnytėlėj gaudžia. 
Džiaukimės, užmiršę 
Dalužėlę skaudžią. 

Tai Velykų rytas: 
Atpirkėjas kėlės, 
Bebučiuojant saulei 
Pirmutinę gėlę. 

Ir dangus ir žemė 
Aleliuja gieda. 
Garbei J o palinko 
Žibuoklės žiedas. 

Vyturėlis ore 
Varpeliu skardena... 
Atpirkėjas kėlės... 
Ir širdy gyvena 

J o n a s Minelga 

WBEZ MŪSŲ K L A S Ė J E 

1990 m. kovo 26 d., į Marąuet-
te Parko li tuanistinę mokyklą 
atvažiavo WBEZ radijo ko
respondentas su techniku iš Wa-
shington, D.C. Jie apklausinėjo 
5, 6, 7 ir 8 skyrių mokinius apie 
Lietuvą. J i e norėjo sužinoti 
mūsų nuomones Manęs klausė 
apie Gorbačiovą, rusų elgesį ir 
ką aš apie juos galvoju. Kitų 
vaikų klausė apie Ameriką, ar 
ji turėtų pripaž-.r.ti Lietuvos 
nepriklausomybę Mūsų visų 
atsakymas buvo .Ttaip". Visi 
galvojo, kad JAV prezidentas 
Bush nori tik stebėti, o ka i vis
kas pasibaigs — atsistoti i r vi
siems paskelbti, kad jis nieko 
bendro netur i su Lietuva, todėl 
nieko negal i pasakyt i . Tai 
blogoji pusė. Jis turėtų atsistoti, 
rusus sustabdyti ir pasakyti , 
kad Lietuva turc būti laisva! Ko
respondentas mūsų klausė, ką 
mes darome, kad pagelbėtume 
Lietuvai? Mes jam atsakėm, 
kad mes siunčiame laiškus, tele
gramas ir skambiname tele
fonu, senatoriams, prezidentui, 
atstovų rūmų nar iams. Jei 
prezidentas gaus daug laiškų, 
jis turės ką nors <akyti, nes mes 
norime, kad jis atsistotų ir 
pakeltų balsą Paskiau abu 
vyrai nuėjo į k ' ta klasę, prie 
mažesnių vaiku ir prie nemo
kančių lietuviškai Juos taip pat 
apklausinėje Aš manau, kad jie 
buvo protingi. Mes turėjome 
progos išreikšti savo jausmus 
apie Lietuvą. 

R imas P u t r i u s 
Marųuette Parko lit. m-los 

mokinys. SK.. 

vandeni Turškos vaikai po 
kaip an tys po prūdą. 

Ko tu ten turski lyg pylė prie 
prūdo. 

Pūkščia (maudosi taškant is 
vanden iu* k a i p a n t i s po 
vandeni. 

VELYKOS I R J Ų 
R E I K Š M Ė 

— Mamyte, jau Velykos atėjo! 
Velykų bobutė tuoj atvyks, — 
šaukė Aldutė. 

— Aldute, kai t u kalbi apie 
Velykas, tu prisimeni tik bobutę 
ir kiškelius, bet pamiršti Kris
t a u s prisikėlimą iš mirties. 
J e igu Kristus nebūtų numiręs 
ir nebūtų prisikėlęs, nebūtų 
katal ikų tikėjimo, Lietuva būtų 
palikusi pagoniška, — paaiškino 
m a m a . 

— Mamyte, aš nesuprantu 
apie ką t u kalbi? — klausė 
Aldutė. 

— Vaikeli, Kristus buvo pasi
ryžęs mirti Kryžiaus mirtimi, 
kad atleistų - ūsų kaltes, kurias 
padarė mūsų protėviai ir pir
mieji žmonės. Jeigu Kristus 
savo mirtimi nebūtų išpirkęs 
mūsų kalčių, nė vieno siela po 
mir t ies nekiltų į dangų, — pla
čiau paaiškino mama. 

— Mamyte, jau dabar supran
t u k a s yra Velykos. Pasakyk, 
k a s yra pagonys? 

— Pagonys buvo žmonės, 
k u r i e tikėjo j gamtos jėgas, gar
bino dievą Perkūną. Tačiau lie
tuv ia i apsikrikštijo, pasidarė 
krikščionys. Jie pamilo naują 
tikėjimą ir prie jo labai prisiri
šo. Kitataučiai Lietuvą ėmė va
d in t i Šventąja Lietuva, kryžių 
ir koplytėlių šalimi, — toliau 
aiškino mama. 

— Mamyte, ar vaikeliai Lie
tuvoje margina, muša ir ridena 
kiaušiniais — margučius? — vėl 
k lausė Aldutė. 

— Taip, vaikeli! Skubėk apsi
rengti! Nepasipuošusi negalėsi 
važiuoti pas tetą į svečius. 

Elytė Žukauska i t ė , 
Dariaus Girėno lit. m-los 

8 sk. mokinė 

V E L Y K O S 

Velykos yra Kristaus prisi
kėlimo ir pavasario šventė. 
Velykos, ta i didelė džiaugsmo 
šventė. Kėlės Kristus, mirtis 
kr i to . Aleliuja! 

Gimsta visi, bet iš numirusių 
kėlėsi t ik Kristus. Todėl ši 
šventė y r a gražiau švenčiama 
negu Kalėdos. 

Velykoms žmonės ruošiasi vi
są savaitę. Valosi iš po žiemos 
dulkių. Šeimininkės iš anksto 
pradeda kepti mėsas, pyragus, 
tortus ir k t . Šeštadienį daugiau
sia vaikučiai margina margu
čius. Dažo su vašku, skuta su 
pe i l iuku , marg ina svogūnų 
lakštuose ir panašiai. 

Taip p a t didžiąją savaitę 
bažnyčios turi įvairias pa
maldas. Pradedant su didžiuoju 
ketvirtadieniu, žmonės eina į 
bažnyč ią vandens , ugnies 
šventinimui ir kitoms apeigoms. 

Rusų užimtoje Lietuvoje visa 
t a i buvo draudžiama. Dabar ga
vus šiokią tokią laisvę ir at
gavus daug bažnyčių, bažnyti
nės apeigos yra atnaujinamos. 
Reikia galvoti, kad šiais metais 
lietuviai Velykas gražiai šventė. 

Amerikoje taip pat žmonės 
švenčia Velykas iškilmingai. 
Rytmetį važiuojame į bažnyčią. 
Po to susirenka giminės ir 
valgome Velykų pusryčius. 
Jeigu yra gražus oras. einame į 
parką. Ten susirenka pažįs
tamų, draugų ir daug vaikų. 
Vaikučiai pradeda žaisti žai
dimus. Kai Velykis ateina ir pa
slepia visus kiaušinius, vai
kučiai pradeda ieškoti jų. Kas 
t u r i d a u g i a u s i a kiaušinių, 
gauna didelį prizą. Taip praeina 
Velykų diena. 

Ner inga Valk iūna i tė . 5 kl. 
K. Donelaičio lit. m-la 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

ELYTĖ 

Rytą pabudusi iš miego, Ely
tė — strykt iš lovos. 

— Nusiprausk veiduką, — 
paliepė jai mama. 

Elytė pradėjo raivytis: vanduo 
šaltas, nemalonus. Ji pamerkė 
tik pirštukus, — ir tai visą kūną 
nusmelkė šiurpuliai. 

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

— Reikia kasdien praustis, — 
nenusileido mama. 

Prausykloje kurį laiką buvo 
tylu, paskui pasigirdo vandens 
pliuškenimas. Mama jau ir pus
ryčius baigė virti, o Elytė vis 
nesirodė. 

— Ką ten veiki? — paklausė 
pagaliau motina. 

— Lėlei veiduką prausiu. 
— Pirmiau savo nusiprausk, 

— patarė motina. 
— Aš dar tik vakarą prau

siaus, o lėlė jau kelios savaitės 
nesipraususi. 

Išmaudžiusi lėlę, Elytė atsi
sėdo prie stlao pusryčių. Laukia 
mergaitė valandėlę, kitą, valgy
ti nori, o mama nesiskubina. Pa
galiau Elytė neiškentė: 

— Mama, o valgyti! 
— Aš laukiu, kada lėlė pa

prašys pusryčių, — atsakė jai 
motina, — nes ne tu , o ji 
nusiprausė. 

GALVOSŪKIO NR. 132 
ATSAKYMAS 

Jei stebėsite žiemą prūdą, 
upę, ežerą, pamatysite, kad van
duo pradeda šalti paviršiuje. Jei 
ledas skaidrus, galite matyti po 
ledu laukiančias žuvis. Jei 
vanduo pradėtų šalti nuo dugno, 
pasikeistų visas mūsų gyveni
mas: klimatas, dingtų visa 
gyvybė vandenyse. 

Tai kaip vanduo keičiasi į 
ledą? Jei oras virš vandens pa
v i r š i aus darosi š a l t e sn i s , 
suša ldo viršut inį v a n d e n s 
sluoksnį. Šaltis daro vandens 
paviršių sunkesnį, už vandenį 
esantį giliau nuo paviršiaus. 
Šaltas vanduo skęsta žemyn. 
Tas procesas vyksta iki vandens 
tempera tūra pasiekia 39°F 
(4° C). Jei vandens paviršiaus 
temperatūra pasiekia 32° F ar 
žemiau, vanduo negr imzta 
gilyn, bet pasilieka paviršiuje, 
nes darosi lengvesnis. Tada pra
deda vandens paviršius šalti, 
pradeda formuotis ploni ledo 
kristalai, kurie susijungę vieni 
su kitais sudaro ledą. Je i šaltis 
didėja, ledo sluoksnis storėja. 
Vanduo yra išimtis iš kitų subs
tancijų. Vanduo šaldomas viena 
devintąja padidėja. Jei devynias 
kvortas vandens sušaldysime. 
gausime dešimt kvortų ledo. 
Žiemą automobilių radiatoriai 
ir vandens vamzdžiai trūksta, 
nes vanduo šaldomas tu r i 
padaryti vietos ledui. 

131 Kristaus ambasadoriai visam 
pasauliui. Jie buvo Kristaus liu
dininkai ir skelbė krikščionybę 
tų laikų žmonėms, kurie dar 
Kristaus mokslo nebuvo girdėję. 
Jų dėka šiandien krikščionio 
vardas jau nėra svetimas, o 
krikščionybė paplitusi visuose 
žemės kontinentuose. 

GALVOSŪKIS NR. 151 
(Žiūrėkite piešinį) 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

134 

Čia matote daug įvairių 
įrankių, kurie reikalingi įvai
riems darbams, ypač namų savi
ninkams. Suskaičiuokite, kiek 
įrankių nupiešta ir parašykite 
jų lietuviškus pavadinimus. Už 
teisingus lietuviškus pava
dinimus — 10 taškų, o už 
sumaišytus su angliškais pava
dinimais — tik 3 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 152 
(Žiūrėkite piešinį) 

Berniukas laiveliu išplaukė į 
ežerą. Užėjo audra. Berniukas 
skuba į krantą. Padėkite jam 
pasiekti krantą. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 153 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Mo^son J 

Piešinėlyje vaizduojamas 
vabzdys yra skruzdė-skruzdėlė. 

GALVOSŪKIS NR. 
ATSAKYMAS 

135 

Apaštalas yra graikų kalbos 
žodis, kuris reiškia ambasado
rius, arba svarbus reprezenta
cinis asmuo, užimąs kokią 
svarbią vietą. Kristaus pasi
rinktieji apaštalai (12) buvo la
bai svarbūs asmenys, kurie sekė 
Kristų ir po jo mirties buvo 

Matote JAV žemėlapio iš
karpą. Pasakykite, kurioje vals
tijoje (State) yra ši vietovė? (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 154 

Parašykite kiek yra gramų 
penkiuose centneriuose ir septy
niuose kilogramuose? Susipa
žinkite su metrine sistema. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 155 

Pasiskaitę literatūros atsaky
kite į šiuos klausimus: 1. Kaip 
pasidaro vėjas? 2. Kuriuos 
žinote vėjų pavadinimus? 3. Ku
rios krypties vėjai dažniausiai 
pučia JAV? 4. Kaip matuojamas 
vėjo stiprumas? 5. Ar vėjas yra 
naudingas žmogui? Už platų pa
aiškinimą gausite 10 taškų, o už 
trumpą — tik 5 taškus. 


