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LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 

TELEFAKSAS (312) 585-8284 

Vol. LXXXII Kaina 35 c. TREČIADIENIS - WEDNESDAY, KO ,S - MARCH 6. 1991 Nr . 45 

Britanijos ministeris 
pirmininkas Pabaltijo 

klausimais 
Londonas. Kovo 4 d.. (UPI) -

Britanijos ministeris pirmi
ninkas John Major pirmą kartą 
šį antradienį ir trečiadienį, lan
kosi Maskvoje. Kaip br i tų 
oficialūs pareigūnai sako, Major 
y ra pasiruošęs Gorbačiovui 
priminti Pabalti j į valstybių 
laisvės reikalą ir patars jam 
pradė t i pa s i t a r imus su jų 
atstovais. Be Gorbačiovojis tar
sis su Sovietų naujuoju minis-
ter iu pirmininku Valentinu 
Pavlovu, su Sovietų Gynybos 
ministeriu Dimitrijumi Jazovu 
ir su lieberalų grupių vadais. 

Kel iamas de rybų re ika las 

Majoro — Gorbačiovo pirmasis 
susitikimas yra tam, kad ne tik 
abu vadai susipažintų vienas su 
kitu, bet ir kad aptartų Persų 
įlankos pokarinę situaciją ir 
įvykius pačioje Sovietų Sąjun
goje, įskaitant i r Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybės 
klausimą. Užsienio ministerijos 
spaudos direktorius Londone 
pasakė, jog abu vadai diskutuos 
daug įvairių pasaulinių prob
lemų. ,,Ministeris pirmininkas 
yra gerai pasiruošęs Pabaltijo 
pozicijos klausimais. Jis reika
lausiąs Gorbačiovo užtikrinimo, 

kad Sovietų Sąjunga pažadėtų 
taikingo proceso pasitarimus su 
Pabaltijo valstybėmis", sako 
Britanijos Užsienio reikalų 
ministerijos atstovas. 

Nenuo la idus pr inc ipuose 
Pabaltijo valstybėse buvo 

triuškinančia dauguma pasi
sakyta už nepriklausomybę 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai. 
Britanija tradiciniai palaiko 
Pabaltijo kraštų sąjūdžius už 
nepr ik lausomybę ir ragina 
Sovietų Sąjungą tartis su jų vy
riausybėmis. Jų kraštai buvo 
Sovietų Sąjungos prisijungti prieš 
prasidedant II Pasauliniam ka
rui pagal Adolfo Hitlerio susita
rimą su Stalinu / primena ir 
Reuterio agentūra. 

Min. p i rm. J . Major šią 
savaitę j au baigia savo šimtą 
dienų, ka ip yra Britanijos 
ministerio pirmininko parei
gose, pakeitęs populiariąją M. 
Thatcher. Jis britų priimtas 
labai palankiai ir laikomas gar
bingu ministeriu pirmininku bei 
lanksčiu politiku, tačiau ne-
nuolaidžiu principiniuose klau
simuose. J is susipažino ir su 
Lie tuvos Užsienio re ika lų 
ministeriu Algirdu Saudargu, 
priimdamas jį pasitarimui. 

Šiaurės Tarybos sesijai 
pasibaigus 

New Yorkas, 1991 kovo 4. 
(LIC) — Iš Kopenhagos pranešė, 
kad penktadienį sėkmingai 
užsibaigė Šiaurės tarybos sesi
ja, kurioje svečių teisėmis 
dalyvavo Baltijos respublikų 
atstovai. Lietuvos delegaciją su
darė Aukščiausiosios tarybos 
prezidiumo pirmininkas Bro
nius Kuzmickas, AT-bos Užsie
nio reikalų komisijos pirmi
ninkas Emanuelis Zingeris, 
deputatas Albinas Januška. 
Jiems talkino AT-bos darbuo
tojai Darius Sužiedėl is ir 
Alvydas Medalinskas. Į Kopen
hagą iš Briuselio atvyko ir 
Lietuvos Užsienio re ikalų 
ministras Algirdas Saudargas 
pasirašyti Lietuvos sutartį su 
Danija. Jis toliau pasilieka 
Vakarų Europoje, bet negrįžta 
į Lietuvą, kaip anksčiau buvo 
pranešta. 

Penktadienį specialioje sesijo
je, užtrukusioje apie t r i s va
landas, buvo diskutuojami Bal
tijos šalių klausimai. Iš 15 Balti
jos kraštus liečiančių ir pateik-

Be keršto kitiems 
Vilnius. — Lietuva tebeiš-

gyvena liūdesio ir vilties dienas, 
vis prisimindama žuvusiuosius 
tą Kruvinojo sekmadienio rytą. 
Vilniaus arkivysk. Julijonas 
Steponavičius, koncelebruoda-
mas šv. Mišias su kitais vysku
pais ir kungais arkikatedroje už 
mūsų tautos naujuosius kanki-
nius,pasakė pamokslą, kuriame 
išreiškė daug tiesos ir pasi
tikėjimo Dievu, bet nė vieno ne
ragino keršyti rusams ar kitu 
t au tyb ių žmonėms, kurie 
įvykdė šiuos nusikalt imus, 
nužudydami 14 asmenų ir 
vėliau dar tris. kurie mirė nuo 
žaizdų Jis tik pabrėžė tą melą, 
kurį pasakojo apie lietuvius ki
ti, išsakydami šmeižtus ir netie
są, norint sąmoningai suklai
dinti nasauli. 

tų rezoliucijų, dalyviai priėmė 
14. Numatyta plėtoti Skandi-
navijos-Baltįjos kraštų bendra
darbiavimą gamtos apsaugos. 
ekonomikos,kultūros, akademi
nių mainų bei kitose srityse. 

Penktadienio vakarą Šiaurės 
tarybos pirmininkas surengė 
pr iva tų pr iėmimą Baltijos 
kraštų svečiams, palinkėdamas 
jiems geriausios kloties iki se
kančio suvažiavimo. 

S t a t u s o klausimai 
Lietuvos delegacijos į Šiaurės 

Tarybą vadovas Bronius 
Kuzmickas Lietuvių Informa
cijos Cen t ru i pateikė tokį 
suvažiavimo įvertinimą: 

Penktadienį įvyko Šiaurės 
tarybos posėdis, skirtas aptarti 
Šiaurės tarybos bendradarbia
vimą su Baltijos šalim. Visi 
pasisakiusieji kalbėjo apie ben
dradarbiavimo būtinumą. Pa
teiktas daug bendrų — taip pat 
Baltijos šalių su Šiaurės tarybos 
šalimis santykių — pasiūlymų, 
nuo stebėtojo statuso ligi svečio 
statuso variantai. Keletas kal
bėtojų kėlė politinius klausimus, 
įskaitant diplomatinių santykių 
ats tatymo klausimą, tačiau 
vyravo praktinio pobūdžio po
kalbis dėl kultūrinio ir eko
nominio bendradarbiavimo. 

Sesijos išvadas įvertiname 
visiškai mums patenkinančiai 
ir teikiančias geras perspek
tyvas. Kol Skandinavijos šalys 
negali daryti politinių spren
dimų Lietuvos atžvilgiu, yra 
gera galimybė plėtoti kultūri
nius ir socialinius ryšius be 
kurių ir mūsų Nepriklauso
mybės reikalas daug ko netek
tų. Buvo aiškus Šiaurės tarybos 
narių esminis apsisprendimas 
padėti Baltijos šalims atkurti 
savo nepriklausomybę. Visų 
šalių pasisakiusieji suprato, kad 
Baltijos šalių nepriklausomybės 
atstatymas yra ilgas procesas ir 
dės visas pastangas tam pro
cesui padėti. 

Irakas pasidavė taikos 
planui 

Gen. Schwarzkopf paskelbė sąlygas 

Sąjungininkų karo pajėgų vadas gen. H. Norman Schwarzkopf kartu su Saudi Arabijos gen. 
Khalid bin Sultan, kairėje, oficialiame susitikime su Irako gen Sultan Hashim Ahmed 
vyriausiu Irako karo pajėgų vadu. dešinėje, kuris priima sąjungininkų sąlygas formaliai baigti 
karą 

Pabaltijo pranešimas 
Gorbačiovui 

Kai žmonių valia sutampa su 
vyriausybių politika 

P a r y ž i u s . 1991 kovo 5. 
Agence France-Presse praneša, 
jog likus porai savaičių iki 
Sovietų referendumo. Pabaltijo 
respublikos žmonės jau pravedė 
savo referendumą ir visos trys 
respublikos pasisakė neįtikė
tina dauguma už nepriklauso
mybę, žinant nepalankias sąly
gas. 

Beveik trys ketvirtadaliai bal
suotojų Estijoje ir Latvijoje pa
tv i r t ino savo vyr iausyb ių 
vedamą politiką. Tie balsavimai 
buvo Gorbačiovo pavadint i 
neteisėtais, kuris verčia visus 
balsuoti už kovo 17 referen
dumą. 

Patys latviai yra nustebę, kad 
73% pasisakė už Latvijos nepri
klausomybę, ir maždaug 25% 
balsavo prieš, o 2% balsų buvo 
neužskaityti. Iš viso Latvijoje 
balsvo 88%. 

Estijoje už nepriklausomybę 
balsavo 77%, o iš viso balsavo 
83%. 

Žmonės k a r t u su 
savo vyr i ausybėmis 

Balsavimų duomenys rodo, jog 
rusų tautybės žmonės balsavo 
už nepriklausomybę, ir tai yra 
politinis smūgis Sovietų prez. 
Gorbačiovui, kuris daro viską, 
kad šias respublikas „neišleistų 
iš savo globos". Visos trys 
respublikos praėjusį pavasarį 
deklaravo savo nepriklauso
mybes arba savo specialų sta
tusą, vedantį į nepriklauso
mybę, o dabar šie referendumų 
balsavimai parodė, kad ir tų 
kraštų gyventojai — ne vien tik 
l ie tuvia i , e s ta i ir l a tv i a i , 
pritaria savo vyriausybių ir 
parlamentų vedamai linijai. 

Mora l inė galia 
Estijos prez. Arnoldas Riui-

telis pasakė, nors šie balsavimai 
neturi tuojau pat vykdomosios 
galios, bet j ie tur i didelę 
moralinę teisę ir bus pagrindas 
Estijos Pa r l amento nu ta r i 
mams. Esti jos provincijų 
žmonės beveik 94% balsavo už 
nepriklausomybės atstatymą, o 
Hiiumaa saloje 99%. Narvoje, 
kur beveik vieni rusai gyvena, 
79% balsavo už Estiją. 

Rygoje Latvijos parlamento 
a t s tovas spauda i Andre js 

Krast ins pareiškė, , jog laisvai 
išreikšta latvių tautos valia lai
mėjo tą pergalę, kuria reiškiasi 
demokratiškasis pasauli? prieš 
totalitarinį režimą". 

Lietuvos žmonės save valia 
pareiškė vasario 9 dieną, pri
mena ši prancūzų agentūra, kai 
j ie už nepriklausomybės ats
tatymą pasisakė 91% dauguma, 
tuo pritardami savo prezidento 
Vytauto Landsbergio vedamai 
linijai. 

Petrui Viščiniui 
radijo premija 

JAV LB Kultūros tarybos ini
ciatyva skiriama radijo premi 
ja. Jury komisija, sudaryta Phi-
ladelphijoje iš pirminir.Kės Juli
jos Dantienės ir narių - Teresės 
Gečienės ir Vytauto Volerto 
radijo premiją šiais metais 
p a s k y r ė Bostono . e tuv ių 
..Laisvės Varpo" radi.įc vedėjui 
P e t r u i Viščiniui. 

Premija bus įteikta Muzikos 
šventės metu geguže-1" d.. Jau
nimo centre Chicagme Mecena
tas yra Lietuvių Fondas. 

- Libijos prez. M Quadafii 
kartu su Irano vyriausybe buvo 
įspėję teroristinių gruP'U vadus 
susilaikyti nuo ialing - veiklos 
prieš amerikiečius^ / y k s t a 
karas, praneša Sirijos' žsienio 
reikalu m i n i s t r o * n ^ i ^ i n a s 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Britanijos ministeris pir
mininkas, kaip pranešė ABC 
televizija savo žinių metu antra
dienio rytą, buvo susitikęs su 
pabaltiečių atstovais Maskvoje 
ir patarė prez. Gorbačiovui pra
dėti rimtus pasitarimus su 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
delegacijomis dėl jų nepriklau
somybės atstatymo. 

— JAV Valstybės departa
mento sekretorius James Baker 
III ketvirtadienį išvyksta j 
diplomatinę kelionę po 
Vidurinių Rytų valstybes — 
Saudi Arabiją, Egiptą. Izraelį. 
Siriją, Turkija ir galbūt į 
Sovietų Sąjungą. 

— Kinijos žinių agentūra pra
nešė, jog pradėtas partijos kadrų 
„svarinimo periodas". Iš minis
teriu posto atleisti Informacijos 
ministeris Qin Yongchang ir 
Statybos reikalų ministeris Lin 
Hanxiong. Jie turėję ir ..bur
žuazinio liberalizmo žymių". 

— Irakas paleido dešimt karo 
belaisvių — šešis amerikiečius, 
tris bri tus ir vieną italą, 
patekusius karo metu į nelais
vę. 

— Gallupo institutas skelbia, 
jog tik 33% mano, kad Sovietų 
Sąjunga su savo karine jėga yra 
pavojinga Amerikai. 

— Basros mieste, antrame di
džiausiame Irako mieste, šiitu 
musulmonai atidarė kalėjimų 
vartus ir paprašė amerikiečius 
jiems padėti, kurie yra netoli 
nuo Irako sienos. Basros 
miestas esąs sukilėlių rankose, 
kurie pradėjo kovą už prezi
dento Saddamo Husseino pašali
nimą. 

Egipto prez. Hosni Mubarak 
sekmadienį pasakė, jog jis yra 
priešingas prieš bet kokį vaka
riečių įsikišimą į pokarinę 
arabų valstybių situaciją. 
Amerika ir kitos Vakarų vals
tybės nori dalyvauti konfe
rencijoje, kur bus aptariamas to 
regiono saugumas. 

— Saudi Arabijos specia
listai apskaičiavo, jog maždaug 
du milijonai alyvos statinių 
buvo sunaikinta karo metu. 

— Sirijos prez. Hafez Assad 
Persų Rankos karo metu su
laikė teroristus nuo įvairių 
puolimų ir sprogdinimų, kaip 
buvo pažadėjęs prez.. Bushui, 
pasakė sekmadienį Valstybės 
depar tamento sekre to r ius 
James Baker III. 

Safwan, Irakas. 1991 m. kovo 
3 d., — Irako kariuomenės vadai 
sutiko su griežtais sąjungininkų 
reikalavimais šiandien, kad 
būtų formaliai baigtas Persų 
įlankos karas, įskaitant tuoj pat 
grąžinimą visų karo belaisvių ir 
Kuwaito sulaikytų piliečių, pra
nešė po dviejų valandų pasita
rimų Amerikos karo vadas. 

Bagdado radijas pranešė, jog 
I rakas sutiko su Jungt in ių 
Tautų taikos nuostatais, kurie 
yra pagrindu formaliom pa
l iaubom. Gen. N o r m a n 
Schwarzkopf, są jungin inkų 
vadas, pasakė esąs labai lai
mingas, galėdamas pranešti, 
kad buvo susitarta visais klau
simais su Irako 8 asmenų dele
gacija šios vietovės aviacijos 
bazės palapinėje. Irakiečiai 
buvo labai pozityviai nusiteikę 
ir jei jie bus taip ir toliau 
nusistatę, tai „mes esame labai 
gerame kelyje į tvirtą taiką", 
pasakė gen. Schvvarzkopf. „Tai 
istorinė diena", t a r ė atvykęs 
generolas į šią vietą, kuri buvo 
apsupta sąjungininkų tankais ir 
ginkluotais šarvuočiais, saugo
jančiais kiekvieną pasitarimų 
dalyvių judesį. „Aš esu čia. jog 
pasakyčiau jiems viską, ką mes 
manome, kad jie turi padaryti". 

Delegacijų s u s i t a r i m a i 
Irako delegacijai vadovavo du 

generolai — Sultan Hasheem 
Ahmad ir Salah Mahmud, kurie 
yra prez. Husseino padėjėjai. 
Sąjungininkų delegacijoje dar 
buvo Saudi gen. Khalid Sultan. 
Britanijos oro pajėgų vadas 
gen.Sir Peter de la Billiere. 
prancūzų gen. Michel Roque-
jeoffre ir keli arabų karininkai. 
Sąjungininkų vadas Schvvarz
kopf atvyko su karišku malūn
sparnių eskadronu, įskaitant ir 
6 Apache puolamuosius, kiek
vienas buvo ginkluotas raketo
mis ir 30 milimetrų ginklais. 
Irako atstovai buvo atlydėti 
sąjungininkų kareivių atviruo
se automobiliuose. 

Po pasitarimų kitą dieną buvo 
paleis t i I r a k e l a i k o m i 10 
sąjungininkų belaisvių. Sąjun
gininkai išleidžia pirmuosius 
300 belaisvių į Iraką. Pagal 
tarptautinės konvencijos nuo
status, tie belaisviai, kurie 
nenori grįžti a tga l į savo 
kfweą. negali būti prievarta 
grąžinami. Amerikiečių daliniai 

Sovietai nepriima 
savo kliento 

Londonas . — Reuterio žinios 
praneša, jog prezidento Gor
bačiovo žinių pranešėjas pasakė 
Maskvoje, kad Sovietų Sąjunga 
nenorėtų, kad Saddamas Hus-
seinas paprašytų azylio teisių, 
nes tada Kremlius turėtų jam 
duoti neigiamą atsakymą. „Mes 
tikrai manome, kad jis to mūsų 
neprašys, nes ta i sudarytų 
naują problemą, kurios mums 
nereikia", pasakė Sergei Gri-
gorejev, savo pasikalbėjime per 
Britanijos televiziją. Pranešama 
ta ip pat , kad ir Alžirijos 
vyriausybė nepageidaujant i 
Husseino savo kraš te , jei j is 
norėtų ten apsigyventi. 

pasitrauks iš šios pietinės Irako 
okupuotos srities tuoj, kai tik 
bus pasirašyta nuolatinė paliau
bų sutartis ir Irako pažadas 
išpildyti visus Jungtinių Tautų 
nu t a r imus . Irako Užsienio 
reikalų ministeris Taria Aziz 
pranešė laišku, kad Irakas 
sutinka su nauja Jungtinių 
Tautų rezoliucija 686, kuri 
nustatė griežtas taikos sąlygas 
Irakui. Ši rezoliucija šeštadienį 
buvo priimta 11 balsų prieš 
vieną Kubos balsą. Be palei
dimo visų belaisvių, Irakas 
privalo pranešt i išdėstytas 
minas, atsilyginti Kuwaitui už 
nuosto l ius , grąžinti v isus 
pavogtus nuosavybių daiktus ir 
atsisakyti bet kokių reikala
vimų į alyvos šaltinius. 

Są jungin inkų delegacija 
buvusi nustebusi, kaip greitai 
Irakas sutiko su visais jų rei
kalavimais, nes prez. Husseinas 
niekada neleisdavo niekam jo 
vardu daryti pasižadėjimų. 

Naujos kovos 
Sekmadienį vėliau buvo pra

nešta jog įvyko susirėmimai 
tarp prezidento Husse ino 
pasekėjų ir tų, kurie reikalau
ja jo pasitraukimo. Šią žinią pat
v i r t i no ir Irano radi jas 
Teherane, pranešdamas, kad 
buvo rimti susidūrimai Basra, 
Kut, Nasiryja ir Amarą mies
tuose. Jordano ir Sirijos žinių 
agentūros taip pat pranešė apie 
šiuos susirėmimus pirmą kartą. 
Irakiečiai, kurie save vadina 
šiitų fundamentalistais, išėjo 
viešai prieš prez. Husseiną ir 
pasakė užsienio žurnalistams, 
kad j ie jau kovoja prieš Hus
seino pajėgas Basroje 36 valan
das. 

Čia buvo susitarta, jog visi 
belaisviai bus paleidžiami per 
Raudonąjį kryžių ir tuoj pat turi 
būti nustatytos vietos belais
viams grąžinti. Irakiečių dele
gacijai buvo įteiktos pavardės tų 
kareivių, kurie manoma, kad 
yra pražuvę karo veiksmų eigo
je ir jei jie būtų žuvę. kad jų 
palaikai būtų sugrąžinti. 

I s tor inė d iena 
Saudi Arabijos atstovas gen. 

Khalid, po susitikimo su Irako 
delegacija, pasakė, kad tai bus 
ilgai atmintina istorinė diena ir 
kad taika bus pasiekta Vidurio 
Rytų regione. Irako delegacija 
patenkinusi visus reikalavimus. 
Čia buvo diskutuojamas ir 
Saudi Arabijos sienų saugumas, 
kuris buvo užtikrintas specialiu 
susitarimu. 

Šio susitikimo stebėtojų pra
nešimu, jie nepastebėjo, kad 
Irako delegacijos vadai bent 
kartą būtų nusišypsoję per visą 
pasitarimų metą. Kai baigėsi 
pasitarimai, gen. Schvvarzkopf 
saliutuodamas atsisveikino ir 
Irako delegacijos kariai atsakė 
tuo pačiu. 

— Maskvoje Sovietų prez. 
Gorbačiovas Rusijos prezidentą 
Jelciną pasmerkė už išsireiš
kimą suorganizuoti savo res
publikos kariuomenę, atskirą 
nuo Sovietų Sąjungos. 

KALENDORIUS 

Kovo 6 d.: Gerasimas. Ra
minta. Rožė. Novilas. 

K o v o 7 d.: R i m t a u t a s , 
Galmantė. Perpetua. Felicija.' 
Vaidilutė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:20, leidžiasi 5:45. 
Tempera tūra dieną 44 1., 

naktį 29 1. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. kovo mėn. 6 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ,-KŲ RAMOVĖ 

Redaguoja jv.s. Irena Regiene. 2652 W. 65th St., Chicago. IL 60629 

KOVO VIENUOLIKTOJI IR 
LIETUVIŠKA SKAUTU A 

Kovo vienuoliktoji ir Vasario šešiolikta lietuviams tampa 
nesulaikomas tautos valios pareiškimas būti laisvais. 

Su pirmu nepriklausomybės atkūrimu įsisteigė ir skautybė. Jo
je subrendo daug Lietuvos jaunimo. Išeivijoje ji stipriai reiškiasi 
jau penktą dešimtmetį. Skautų ideologija, esame tikri, formuos 
Lietuvos jaunimą ir ateityje. 

Sveikiname Lietuvos Skautų sąjungą Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo vienerių metų proga Linkime pasiryžimo ir drąsos 
žygyje į laisvę. Žengsime kartu su jumis tautos valios vykdyme 
atstatyti visišką nepriklausomybę. 

v.s. Sigitas Miknaitis 
Lietuvių Skautų Sąjungos 

Tarybos Pirmininkas 

ŽODIS LSS SESERIJAI 

Mielos Sesės, 

v.s. Laimos Kiliulienės — VS 
Pavaduotojos ir savo vardu 
sveikinu Seseriją ir dėkoju u i 
patikėjimą mums atsakingas 
pareigas, vadovaujant Seserijai. 
Stengsimės įsipareigojimus kuo 
geriausiai atlikti. Dėkoju ir už 
jūsų gražius sveikinimus bei 
linkėjimus. 

Gerai žinome, kad Lietuva 
stengiasi apgint i a ts ta ty tą 
nepriklausomybę, atsidūrusią 
dideliame pavojuje. Mūsų ryšis 
su Lietuva suartėjo. Džiau
giamės jos pasiektais laimėji
mais ir liūdime, kad yra stab
domas kelias į pilnutinę nepri
klausomybę. 

Mielos vadovės, būkime ypač 
jautrios ir stiprios lietuviškos 
skautybės idealui ir tautos 
gyvybės išlaikymui. Privalome 
teikti didesnį dėmesį mūsų au
gančiam jaunimui ir vadovėms, 

ypač šiais laikais, kada taip 
sparčiai keičiasi mintys ir 
pažiūros. Turime gerai ap
s v a r s t y t i ka ip s u s t i p r i n t i 
skaučių veiklą ir gretas, kad 
gyvuo tume dar daug daug 
metų. 

Dirbkime kartu — artimai ir 
seseriškai, savo tikslų siekime, 
nes tik tada galėsime padėti 
a t s i k ū r u s i o m s Lie tuvos 
skautėms; jos kreipiasi į mus 
prašydamos paramos skauta-
vimo ideologijos skleidime, stip
r in ime ir veikloje. 

Bendradarbiaukime su bro
liais ir padėkime vieni kitiems, 
nes mūsų tikslas yra t as pats — 
išauginti skautus kilnius, lietu
viškos skautijos dvasioje. 

Budėkime! 
s. Bi ru tė Bana i t i enė 

LS Seserijos Vyriausia 
Skautininke 

LSS SKAUČIŲ SESERIJA 
1988-90 METŲ KADENCIJA 

m.: paruošta parodo- paruošimo stovykloje dalyvavo 1989 
moji programa vadovų pa
ruošimo stovyklai Lietuvo
je / v.s. fil. L. Kiliulienė; 
IV-ji Tuntininkų konferencija < 
VSP v.s. fil. M. Mickienė. 
Seserija paruošė ir išleido 
..Dainuokime" — dainorėlis su 
gaidomis. '90 m. LSS Suvažia
vime — sutiktas Lietuvos Skau
tijos TP-kas v.s. F. Šakalys; Šal ia ki tų galimybių, kompiu-
suorganizuota a.a. v.s. fil. 
Broniaus Kviklio pr is i -
minimas-atsisveikinimas / v.s. 
A. Namikienė ir darbų parodėlė 
/ v.s. S. Jelionienė. 

Ryšys su Lietuva 

1988 m. lapkričio pradžioje, 
Kaune ir Vilniuje susitikta ir 
susipažinta su Skautybės užuo
mazgos ieškančiais sesėmis-bro-
liais Artūras Andrušaitis. 
Grįžus — informuotas LSS TP-
kas, Vadovybė. Chicagoje 
ieškota pas i ta r imų. Visi 
Lietuvą liečia Seserijos pro
jektai buvo pirmiausia siūlyti 
LSS Vadovybei įgyvendinti juos 
Sąjungos vardu. 

1. Suorganizuota uniforminiai 
marškiniai Lietuvoje atsikū
rusių skautų,čių pirmajam ofi
cialiam pasirodymui 1989 m. 
Vasario 16-sios proga išlaidas 
lygiomis padengė Seserija su 
Brolija. Nuperkant ir persiun
čiant asmeniškai talkino v.s. Č. 
Kiliulis. 

2. Užmegzti ryšiai paramos 
gavimui numatomai vadovų sto
vyklai . Iš JAV LB gau ta 
4,000.00 dol. parama (pilnai ir 
dokumentuotai pateisinta lėšų 
panaudoj imas) . Vadovų 

LSS Vadovybes pareigom pas ike i t imo sut _ je. Iš k.: — LSB Vyr. S k a u t i n i n k a s vs G. Deve ik i s 
ir buv. A S Š vadijos p i rmin inke fil. vs D. E.dukienė. LSS Vyr . Skaut in inke s. B. Banai t i enė ir 
LSS Tarybos p irm. vs. fil. S. Miknai t i s . St-:. buv. L S S Vyr. S k a u t i n i n k e vs tn S. Gedgaudienė . 

Nuotr . T. M e i l u v i e n ė s 

Vyr. Skautininke, parodomosios 
programos vadovė v.s. fil. L. 
Kil iul ienė, pr. sk. N. Gelažytė 
ir kelioms dienoms v.sk. A. Mat-
vekaitė. Atsilankė tuo metu 
Lietuvoje buvusios kitos sesės. 

3 . Suorganizuota kompiuterio 
sistemos nupirkimas ir per
vežimas Lietuvos Skautijai . 

t e r i u dabar yra paruošiamas 
, ,Skautų aidas". 

4 . P r i s idė ta prie pirmojo 
A m e r i k o j e be s i l ankanč i o 
skauto. Gulago kankinio B. Ga
jausko pagerbimo. 

5. Tartasi su v.s. fil. kun. A. 
Saulaičių dėl vykimo į Skautijos 
a tkū r imo šventę Vilniuje ir pa
t a r t i ten, jei reikės, stovvklos 
rengimo klausimuose. Suor
ganizuota jo kelionės į Lietuvą 
išlaidų padengimas. 

6. Dalyvauta Lietuvos Skauti
j o s a tkūr imo posėdžuose ir 
šventėje. Susitikta su Vilniaus, 
Kauno ir Klaipėdos Skautija. 
Tartasi Vadovų ruošimo stovyk
los reikalais. Iškeltas Jubilie
j inės stovyklos klausimas. 

Aplankytas kardinolas V. 
Sladkevičius. Dalyvauta Kauno 
universiteto atkūrimo iškilmėse 
ir „Žygio per Atlantą" jachtų 
oficialiame išlydėjime Klaipė
doje <iaip pat jų sutikime New 
Yorke ir, .garbės viešnios* kvie
t imu, oficialiame pagerbime 
Chicagoje). 

7. Sudarytos sąlygos Lietuvos 
vadovų (4) dalyvavimui GVM -
ĄVM kursuose Amerikoje, 
dalinai prisidedant Brolijai. 

8. Lankant i s Amerikoje — 

LSS Dvasios vadovui kun. S. 
Tamkevičiui. susitikta ir j is 
nuvežtas į Rako stovyklą; 
Tarybos pirmininkui v.s. F. 
Šakaliui — pasirūpinta bendru 
jo pasveikinimu ir pagerbimu. 

9. Sudaryti vizitavimui do
kumentai bei pradinės kelionės 
išlaidos VS s. Alinai Dvo-
reckienei ir GG Koletai Jurskie-
nei, kuo dar nėra pasinaudota. 

10. Taip pat įvairiai prisidėta 
prie Sąjungos paramos / per v.s. 
C. Kiliulį, atsikuriančiai Skau
tijai Lietuvoje. 

Visą tai atlikti širdingas rea
g a v i m a s , dosni vienetų ir 
sesių-brolių talka bei parama. 
Sulauktas pritarimas ir skati
nimas pateisina visą darbą ir 
rūpest į , st iprina Skautybės 
pagrindus ir skatinimas patei
sina visą darbą ir rūpestį, stip
rina Skautybės pagrindus ir 
visapusišką bendradarbiavimą 

VS a p l a n k y t a — da lyvau t a 

1988 m.: Skautininkių d-vė 
— Susimąstymo diena, d-kė ps. 
V. Grybienė Toronte; VII TS 
prie Clevelando; ..Kernavės*' tn. 
30 m. sukaktis, t-kė v.s. fil. R. 
Penčylienė Chicagoje. pasi-
ruošiamieji pasitarimai LSS 
atkūrimui — Vilniuje ir Kaune 
/ A. Andriušaitis; Skautininkų,-
ių Ramovė — LSS 70 m. sukak
tis (ir perduota info. apie atsi
kuriančią Skautija Lietuvoje) — 
v.s. A. Ramanauskienė Chica
goje; „Gabijos" tn. tuntininkiu 
pasikeitimas — t-kė. ps. fil. V. 
Juškienė ' Detroite 

1989 m.: Kaziuko mugė -
Chicagoje ir Clevelande: Skau
tininkių ir Židiniečių suvažia
vimas Chicagoje: LSS atkū 
r i m a s , Lietuvoje; „Su.si-
t iktuvės" prie Washingtono; 
Vadovų stovykla Lietuvoje: 
Atlanto raj. stovykla; IV Tunti
ninkų konferencija Beaumonte. 

1990 m.: „Gabijos*' tn. tunti
ninkiu pasikeitimas — v.sk. fil. 
G. Baukiene ' Detroit; Rambyno 
vt. — v-kė ps. fil. V. Butienė ir 
aplankymas Dvasios vado Wa-
sh ing tone ; „Šat r i jos" t n . 
vėliavos šventinimas — t-kė. s. 
V. Grybienė / Toronte. LSS 
Suvaž i av imas Chicagoje. 
Detroito 40 m. sukaktis — t-kė 
v.sk. V. Meilienė: Romuvos vt. 
40 m. sukaktis — v-kė v.s. G. 
Reškevičienė Omahoje ir ASS 
Studijų dienose Chicagoje. 
Vadovybės rinkimai. 

jĮt jt: * 

S u n k u b ū t ų nusakyt i ke
liomis eilutėmis — atleiskite, 
kurių nepaminėjau čia — ka 
dencijoje matytą darbą, 
pas tangas ir ryžta, dažnai 
nepastebėtą liekant skubančiu 
dienu šešėlyje. Tačiau, jei 
turime kuo pasidžiaugti, jei 
turim ką parodyt ir pasididžiuo 
ti tai — išdava darbo vienetuos, 
vietovėse! Jaunųjų sesių gretose 
išaugo, tebeauga ir tebebręsta 
naujos vadovės, asmenybės, 
nauja pakaita. Ne skaičius 
lemia, nežiūrint skiltim-draugo-
ve-tuntu ar vietininkiia pasi 

VYRIAUSIAS SKAUTININKAS 
PRANEŠA 

Mieli Broliai. 

Įsipareigodamas dar trejus 
metus nešt !.3 Brolijos vėliavą, 
dėkoju visiems, pareiškusiems 
pasitikėjimą 1 ateinančius tre
jus metus neigiu su viltimi ir 
entuziazmu. Liko dar daug pra
ėjusioje kadencijoje užplanuotų, 
bet nespėtų atlikti darbų. Steng
siuos, jums talkinant, visus 
planus įgyvendinti. Kviečiu 
visus į darbą! Ne lauk i t 
prašymo. Pasisiūlykite! Reika
laukite! Padekite! 

Vienetų registraci ja 

Pranešu, kad Šiaurės Ame
rikos LS Brolijos registracija 
nuo šios dienos bus vykdoma 
per Rajonų Vadeivas, kaip tai 
jau seniai daroma Australijos ir 
Europos rajonuose. Visi LS 
Brolijos tuntai, vietininkuos ir 
būreliai užpildytus registracijos 
iapus ir nario mokestį bei kitą 
informaciją prašomi siųsti savo 
rajonų Vadeivoms. Visi čekiai 
rašomi: L i thuanian Scouts 
Association, Inc . Kanadiečiai 
yra prašomi siųsti Money order, 
nes tai sudaro mažiau keblumų. 
Neatlikusieji registracijos 
vienetai prašomi paskubėti. 

LSB Suvažiavimas 

LSB Vadijos suvažiavimas 
balandžio 13-14 dienomis vyks 
Chicagoje. Bus sprendžiami da
barties reikalai ir ateities 
planai ir problemos. Turintieji 
pasiūlymų ar klausimu, pra
šomi juos pareikšti savo Rajonų 
Vadeivoms, kad jie galėtų juos 
pateikti suvažiavimui. 

Lavinimo metai 

LS Brolija ir LS Seserija 
1991 metus skelbia LAVINI
MO M E T A I S . Vadovai 
prašomi kreipti didesnį dėmesį 
į lavinimu trūkumus. Tunti-
ninkai. vietininkai Rajonų 
Vadeivos ir Vadai raginami 

vadinta, kol skautiška idėja ir 
supratimas yra atramos tašku. 
To tarime su kaupu! Širdinga 
padėka priklauso pasišventu
sioms va0:vėms 'ir vadovams!), 
talkininkaujantiems ir remian-
tiems. kartu su linkėjimais 

. nepalūžti. 
Nemažesrtė padėka Vadijai. 

dirbusia, kar tu , stovėjusiai 
šalia. Mačiau jūsų duoklę 
Seserijai ir Sąjungai. Gavau 
pati tiek daug! Tikiuosi, daug 
išmokau Seserija pagrįstai išdi
di savo Vadovėmis ir Vadija! 
Padėka n jungusiai Vadovybei. 

Tikiu, kad skrupulingai sau
gome ir saugosime savo rankose 
mums patikėtą nepakeičiamą 
dovaną dalį savo Tautos, 

v.s. tn. Stefa Gedgaudienė 
LSS Vyriausia Skautininke 

1988-1990 m. kadencija 
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• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8.30-4:00. šeštadieniais nedirba 

savo vietovėse rengt i ta ip 
reikalingus skiltininkų ir drau
gininkų kursus. 

Laužavedžių ku r sa i 

Laužavedžių kursa i šiais 
metais bus organizuojami Rako 
stovykloje ir Atlanto rajone. 
Kursai — 3 dienų, vyks stovyklų 
metu. Tuntininkai prašomi 
laužavedžių talentus turinčius 
brolius paraginti šiuos kursus 
lankyti. 1992 m. laužavedžių 
kursai numatomi Californijoje 
ir Kanadoje. 

„Gin ta ro" — „Ąžuolo" 
mokykla 

Vadovų lavinimo „Gintaro" u 
,.Ąžuolo" mokyklos šią vasarą 
vyks Atlanto rajone prie Bos
tono. Pernai mokykla neįvyko 
dėl per mažo užsiregistravusių 
skaičiaus. Tuntininkai ir vieti
ninkai raginami iš anksto pra
dėti tinkamus kandidatus ska
tinti šiuose kursuose dalyvauti. 
Regis t ruot is prašoma pas 
„Ąžuolo" mokyklos vedėją v.s. 
Kazį Matonį, 2 Jackson Circle, 
Ocean, N.J . 07712. Tel . 
201-922-1290. 

Spaudos informacija 

„Krivūlės" redaktoriui s.v. 
Kęstučiui Staniūnui vis trūks
ta vėliausių žinių. Visi vadovai 
prašomi „Krivūlei" informaciją 
siųsti broliui Kęstučiui, 3519 N. 
Leavitt St., Chicago, IL 60618. 
Tel. 312-883-1179. 

Įvairiais visuomeninės spau
dos informacijos reikalais pra
šoma kreiptis į jvs Leopoldą 
Kupcikevičių, 6019 W. 59th St., 
Chicago. IL 60638. 

Sveikinimai 

Sveikinu naująją LS Seserijos 
Vyriausią skautininke s. Biru
tę Banaitienę ir jos pavaduotoją 
vs Laimą Kiliulienę, o taip pat 
ir Akademinio Skautų sąjūdžio 
pirm. vs fil. Edmundą Korzoną 
ir jo pavaduotoją vs fil Kęstutį 
Ječių. Tikiuosi, kad visi broliš
kai dirbsime lietuviško jaunimo 
gerovei. 

Budėkime! 
vs Gediminas Deveikis 

LS Brolijos Vyriausias 
Skautininkas 

WORCESTERYJE 
RUOŠIAMASI KAZIUKO 

MUGEI 

Worcesterio „Nevėžio" ir „Ne
ringos" tuntų broliai ir sesės 
kruopščiai ruošiasi Kaziuko 
mugei, kuri šįmet vyks Verbų 
sekmadienį, kovo 24 d., Mairo
nio Parko patalpose. 

Mugės atidarymas ir iškil
minga sueiga bus pačiame 
vidurdienyje — 12 vai. Mugės 
„linksmybės" ir gardūs lietu
viški piets prasidės 12:30 v. p.p. 
Skautai ir skautės kviečia visus 
atsilankyti. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Cleve lande 

Kovo 17 d. — Kaziuko mugė 
Dievo Motinos parapijos patal
pose. 

Balandžio 21 d. — Šv. Jurgio 

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

dienos iškilminga sueiga. 
Birželio 3 d. — Veiklos metų 

iškilminga sueiga. 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

Pirm . antr . ketv.. penki nuo 12 iki 6 v v 

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

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

OR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valančios pagal sus'tanmą 

Pirtnd 3v p p - 7 v v antra 12 30-3 v p j 
'ečd oždarytaa ketva 1-3 vpp penktd 

•r šeštd 9 v f -12 v p p 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S. Kedz.e 
Chicago. IL 60629 

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

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

6132 S. Keozle Ava.. Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312)489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ;r kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

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

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr. penki 12-3 v p p. ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd . Hlckory Hllls. IL 
1 mylia i vakarus nuo Ha'tem A.e 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagai susitanma 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St . Ch'cago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai paq.ii susitarimą 

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

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

Kasdien i >Ki 8 vai vak 
išskyrus treč šest 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GVDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulte 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 
Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai | 

Valandos pagal susitanmą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškau 

Tikrina ak.s. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

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

Palos Vlaion Center. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. • Ketv va! 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak U « n , IL 60453-2533 

Tel. 708-636-3113 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Tel . 708-531 1113 
Valandos pagai susitarimą 

DR. S. LAL 
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Naująją santvarką bekuriant 

BLŪDAS PER 
PASAULĮ KELIAUJA 

Kol kalbos sergėtojai manęs 
dėl to „blūdo" neužsipuolė, no
riu p a a i š k i n t i . Nors mano 
tur imas žodynas to žodžio ir 
nerodo, tačiau J. Lindės-Dobilo 
parašytas pirmutinis lietuviš
kas romanas vadinasi „Blūdas". 
Kadangi ir rašantysis augęs 
šiaurės rytų Lietuvoje, iš kur 
kilęs ir rašyt. J. Lindė, tad to žo
džio sąvoka jam gerai žinoma. 
Motina sakydavo neklaužadai 
vaikui: „Vaikeli, tu jau visai su-
blūdijai". Arba žmona vyrui iš 
karč iamos parėjusiam: ,,Tu 
prisilakei karčiamoje ir parėjęs 
į namus blūdiji". 

Dabar, atrodo, kad pasaulio 
politiniai centrai ir Jungt inės 
Tautos virto karčiama ir jo 
veikėjai-politikai „blūdija". Iš 
šal ies žiūrinčiam ki ta ip jų 
veiksmus yra sunku paaiškinti 
ir suprasti . Kaip tie, kurie nėra 
to tvaiko paveikti, suprasti gali, 
kuomet didieji demokratijos 
saugotojai, diktatoriaus pje
destalą ramsto. Ne t ik rams
to, bet ir pasaulį įtikinti nori, 
kad tuo jie demokratiją saugo ir 
padeda jai klestėti. Tie, kurie 
„šėtono paunksmėje" augę ir 
gyvenę, taip pat suprasti nega
li, kodėl vakariečiai ne bandan
čius išsilaisvinti kalinius, bet jų 
sargus ir prižiūrėtojus stengiasi 
globoti. Ir tai daro demokratijos 
vardu. O kaliniams sako: „Ar 
jūs negalite, triukšmo nekėlę, 
dar keletą metų pagyventi". 
Kai pasaulis stato „naujosios 
santvarkos" rūmą, tad kam rei
kia jos pamatus ardyti? 

Vakara i neva su humani
tar ine pagalba skuba. Kokia 
ga l i bū t i ., h u m a n i t a r i n ė ' ' 
paga lba , j e igu ji t e i k i a m a 
KGB-istams ir kalinių prižiūrė
tojams? Kaip galima sakyti, kad 
tuo „padedama demokratijos 
klestėjimui"? Jelena Bonner 
(Sacharovo našlė) labai aiškiai 
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kymą. Sovietų Sąjungoje ta is 
pažadais seniai jau nebetikima. 

Jam apie geresnį gyvenimą 
kalbant ir jį žadant, krautuvių 
lentynos visai iš tuštėjo. 
Žmonėse kilo nepasitenkinimas 
ir niurzgėjimas. Skubiai reikėjo 
surasti „atpirkimo ožį". Tad 
buvo pradėti kaltinti tautiniai I 
sąjūdžiai, kurie ardo darnų 
sąjungos gyvenimą. Tuo tau
tinių sąjūdžių puolimu buvo nu
šauti keli zuikiai. Pirmiausia, 
didžrusiai buvo tuo patenkinti, 
kadangi jie negali kitokios Rusi
jos įsivaizduoti, kaip tik nuo 
Baltijos iki Vladivostoko. 
Kariuomenėje ir KGB tai rado 
didelį pritarimą. Tos abi ins
titucijos negalėjo pakęsti impe
rijos irimo. Jos tik tvirtą kumš
tį pripažįsta, kadangi jos tuo 
kumščiu ir tėra paremtos. 

Paskui prasidėjo puolimas 
„privatininkų" ir spekuliantų. 
Tai irgi rado pritarimą masėse. 
Rusų masės privačios nuosa
vybės jau nebesupranta. Iš to at
siranda ir pavydas daugiau pa
siturintiems. Revoliucinis šū
kis: „plėšk prisiplėšusį" su
kiršino žmones ir susilpnino 
demokratinius sąjūdžius. Reak
cinės jėgos pradėjo stiprėti 
ir reikalavimai didėti. 

Jau praėjusių metų gruodžio 
pradžioje buvo labai aišku, kad 
reakcinės jėgos pradeda vyrauti. 
Reformistas vidaus reikalų 
ministeris V. Bakatin buvo 
pakeistas stalinistu B. Pugo 
(parsidavėlis latvis). Jo padėjėju 
paskirtas gen. Boris Gromov, 
buvęs karo vadas Afganistane. 
Jis buvo minimas, kaip galimas 
pučo organizatorius prieš de
mokratizacijos pajėgas. Gor
bačiovas pradėjo grasinti „pre-

pasaulį perspėja, kad Vakarai , zidentinio valdymo" įvedimu 
teikdami ekonominę pagalbą 
Sovietų Sąjungai, nepadeda jos 
persitvarkymui, bet gelbsti prie
spaudą ir komunizmą. Taip pat 
ji pareikalavo, kad Nobelio Tai
kos premijos komitetas išbrauk
tų Andrei Sacharovo pavardę iš 
Taikos premijos sąrašo. Jos žo
džiais: „Yra įžeidimas Sacha
rovo, kovojusio už žmogaus 
teises, atminimo, kuomet šalia 
jo pavardės Gorbačiovas yra pri
rašomas". Žinoma, jos prašymo 
premijos komitetas neišklausė, 
kadangi ir Taikos premijos 
komiteto nariai save neklaidin
gaisiais laiko. Beveik visos di
džiosios žmonijos nelaimės ir 
buvo atneštos tų, kurie kažko
kią „misiją" turėjo. 

* * * 

Gorbač iovas , k u r i s ap ie 
„perestroiką" kalbėjo, turėjo 
misiją girgždančią Rusijos 
imperiją ne išardyti, bet ją su
remontuoti . Nebūdamas eko
nomistas vakarietiška prasme, 
bet atėjęs iš partijos ir KGB 
kadrų, jis turėjo komunistinį 
požiūrį. J is manė, kad tik paža
da i s ir naujai pe rdažy ta i s 
. . p e n k m e č i a i s " įk l impus į 
vežimą išjudins. Priedo ir oku
puotiems kraštams jis kaž
kokius miglotus pažadus turėjo. 

Vežimui nejudant, pradėjo ieš
koti kaltininkų. Tik, žinoma, 
neieškojo ten. kur jie buvo su
lindę. Partija ir KGB liko nepa
liesti. Tad ir kalbos apie persi
tvarkymą tebuvo tiktai pažadai. 
Tik vakariečiai ir naivuoliai 
tegalėjo tikėti apie persitvar-

Pabaltijo valstybėse. Stalino 
šmėkla vėl pakibo virš „blogio 
imperijos". Tik VVashingtone 
jau nebebuvo tų, kurie tai 
pastebėtų. 

Atrodė, kad ir akliausias 
turėjo praregėti, kuomet E. 
Ševardnadze lyg bombą metė, 
perspėdamas, kad diktatūra vėl 
ateina ir. nenorėdamas būti tos 
sistemos dalininku, pasitraukia 
iš pareigų. Nežiūrint net to, 
Vakarai tuojau prabilo, kad 
„ekonominė pagalba bus 
tęsiama, kad nebūtų pakenkta 
demokratiniam progresui". Lie
tuvių patarlė teisingai sako, 
kad „kuprotą tik karstas teiš-
ties". 

Vakarams keliaklupsčiau
jant, Gorbačiovas ir tamsiosios 
jėgos įsidrąsino ir sausio 13-tą-
ją Vilniuje pasruvo kraujas. Wa 
shingtono reakcija buvo: „Ne
žinia, ar su Gorbačiovo žinia? 
Rūpestingai stebėsime — tačiau 
Sovietų nebausime". Vakarams 
tūpčiojant Kremlius perėjo į 
ofenzyvą. Viena ranka pagalbą 
imdamas, antrąja trijų pirštų 
komhinacią parodė. J a u 
anksčiau buvo Vakarus apkalti
nę užnuodyto maisto siuntimu. 
O dabar jie paskelbė, kad 
išaiškino vakariečių planą su
griauti sovietų ekonomiją. 
Nežiūrint to. Vakarai patai
kauja: ..Mes suprantame, kad 
Gorbačiovas nori tęsti perestroi
ką" pasakė Prancūzijos užsienio 
reikalų ministeris. jam ir Bri
tanijos pritarė. Tad kas dabar 
galėtų abejoti, kad ne ..blūdas" 
pasaulyje dominuoja? 

J . Ž. 

Kennan institute Rusų stu
dijom savaitinį pašnekesį ve
dė Andrus Park, istorijos ir 
filosofijos profesorius Tartu 
universitete, Estijoje. Prof. 
Park yra Estijos Mokslų 
akademijos prezidiumo narys 
ir generalinis mokslų sekre 

S. STRAZDAS 
pasiekė kulminacinį punktą su 
pačios Rusijos nepriklauso
mybės paskelbimu. Tad ketvir
ta fazė yra charakterizuota vals
tybinio dualizmo išsivystymu ir 
tęsėsi nuo 1990 m. vasaros iki 

torius. Mokslus baigė Tartu rudens. Maskvos, tai yra Krem-
universitete, vėliau įsigijo 
daktaro laipsnį Vilniaus uni
versitete. Nors anksčiau 
negavo leidimo keliauti, šiuo 
metu lankosi Wilson Tarp
tautinių mokslų centre, kur 
gilinasi filosofijos ir istorijos 
moksluose. Prof. Park pa
brėžė, kad, būdamas moksli
ninkas, j is tu r i pa te ik t i 
objektyvią analizę, nekreip
damas dėmesio į savo jaus
mus. 

Praėjus keleriems metams 
Gorbačiovo valdžios, yra įma-

liaus, padėtis dabar atrodė 
analogiška viduramžio Italijos 
„miesto valstybėms", kai mies
tai buvo autonomiški. Maskva 
valdo irgi visus valdymo jėgos 
instrumentus. - kariuomenę, 
tankus, saugumo aparatą, — 
respublikos žmonių širdis ir sap
nus. Todėl nepriklausomybės 
paskelbimo antplūdis buvo tik 
simbolinis, bet vis tiek svarbus 
Sovietų imperijos etapas. Mažai 
liko respublikų be kokio nors 
autonomijos ar nepriklausomy
bės pareiškimo 

Kritiškiausias etapas prasi
dėjo 1990 m rudenį, kai 

noma atskirti kelias komunis- Šatalino ekonominis planas 
tinęs valdžios pokyčių fazes, buvo atmestas. Tai buvo isto-
Nėra įmanoma čia viską rinis momentas, nes pažymėjo 
deta l ia i ap ibūd in t i , todėl artimos ateities ekonominio ir 
dėmesys bus atkreiptas tik į kai politinio vystymosi kryptį, 
kuriuos Sovietų visuomenės Kremlius pradėjo rimtą puolimą 
disintegracijos aspektus. Šį p r i e š ir spalio mėn. j au 
procesą galima padal int i į pažymėjo polarizacijos etapo 
kelias fazes ar laikotarpius. pradžią. Konservatoriai konsoli-

Pirmas laikotarpis , kuris davo savo jėgas Kremliuje, o 
tęsėsi nuo 1985 m. kovo mėn. iki demokrat inės jėgos respub-
1989 m., kai vyko laisvi Hkose. Nežiūr int nelygios 
r inkimai į Aukščiausiąją kovos, šis etapas gali būti labai 
tarybą, yra ilgiausias. Jį galima svarbus, nes padėjo apibrėžti dvi 
apibūdinti kaip „revoliuciją iš labai skirtingas pozicijas ir 
viršaus", ir jis pasižymi „pere- žymiai suvienijo demokratines 
stroika" pilna žodžio prasme. 
Dramatiškai pasireiškė atvi
rumas (glasnost), demokra
tizacija ir Gorbačiovo „nauja 

jėgas. 
Galima klausti, ar sausio įvy

kiai Vilniuje pažymi naują fazę? 
Kol kas neįmanoma nuspręsti. 

galvosena". Pokyčiai palietė nes dar manoma, kad reikalai 
visą eilę svarbių vidaus ir pas ike i s . Yra aišku, kad 
tarptautinių santykių klau- Vilniaus užpuolimas gali tapti 
simų. Deja, pirmos sunkių t ikru tranziciniu tašku. Pasi-
problemų žymės pasirodė jau sko l inan t tarptautinį išsi-
1988 metais Nagorno-Kara- reiškimą, pereinama į tikrą 
bacho srityje. Tuo pačiu metu „šaltą civilinį karą". Pilnu 
lapkričio mėnesį Estijos 
parlamentas paskelbė savo 
pirmą žingsnį į savivaldą. 

Apie metus sekė parlamenta-
r i n i s vystymasis įvair iose 
respublikose ir cen t r inės 
imperiškos jėgos erozija. Iškilo 

tempu veikia propagandinė 
Kremliaus aparatūra, kuriai 
priešinasi demokratinės jėgos, 
pavyzdžiui. Boris Jelcino reika
lavimas, kad Gorbačiovas atsi
statydintų. 

Kodėl visa tai vystosi? Kodėl 
opozicinės idėjos, partijos ir respublikos negali pasitenkinti 
tarpregioninė grupė. Respub- „nauja sąjungine sutartimi"? 
likos vystėsi autonomijos, sava- Įvykiai nšasi su ribotu ko-
rankiškumo ir nepriklausomy- munistinės. centralizuotos eko-
bės kryptimi. Ši evoliucija buvo nominės sistemos pajėgumu 
ypačiai greita imperijos pa- efektingai skirstyti resursus ir 
kraščiuose, todėl trečia fazė, 
kuri apima tik kelis mėnesius 
1990 metų pavasarį, gali būti 
pavadinta „periferijos disinteg
racijos faze". Nors jis buvo la
biausiai pastebima Pabaltijo 
kraštuose, ji taip pat vystėsi 
Moldavijoje ir pietuose. 

apdirbti žaliavas. Pradžioje buvo 
lengva ekonomiją tvarkyti įsa
kymais iš centro. Problemos 
pradėjo daugintis jau 1960 ir 70 
metais ir jos vis didėjo. Tuo 
pači u.sąjungos išlaikymui cent-
ralinis autoritetas yra būtinas. 
Čia ir vra Sovietų dilema — 

nomiją, bet paaukoja sąjungą, 
centralizacija išgelbsti sąjungą, 
bet pražudo ekonomiją. Speci
finės atskirų respublikų pro
blemos paaš t r ina š ias pa
gr indines komunizmo pro
blemas. Pabaltiečiai ir kelios 
kitos respublikos teigia, kad jos 
buvo jėga inkorporuotos į 
Sąjungą. Atsiranda ir rimtų 
vadovavimo trūkumų — neiš
sprendimas Nagorno-Kara-
bacho problemos, įvykusios 
deportacijos ir t.t. iššaukia pasi
priešinimus centriniam autori
tetui. 

Ko galima laukti ateityje? 
Prof. Parko nuomone, nėra 
įmanoma sėkmingai įvykdyti 
ekonomines reformas ir išlai
kyti Sąjungą. Todėl, jei Gor
bačiovas išsilaikytų iki 1994 
metų rinkimų, jis jokiu būdu 
negalės laimėti, jei centro auto
ritetinė valdžia dar vis gyvuos 
O jeigu demokratizacijos pro
cesas tęsis toliau, tai kai kurios 
mažos respublikos, pradedant 
su Pabaltiju, vėliau Gruzija. 
Moldavija, Ukraina, atsiskirs, 
demokrat i ja i besivystant . 
Negal ima t ikėt is , kad tos 
demokratinės valstybės bus 
tokios, kokias pažįstame vaka
ruose, bet judėjimas tikrai vyks 
ta kryptimi. Ilgainiui, norint 
suvaldyti gyventojus, Rusijoje 
irgi reikės smurto. Žinoma, 
neįmanoma tiksliai numatyti 
visas detales, bet viena yra 
aišku — nei Kremlius, nei Gor
bačiovas, nei bet kas kitas 
negalės atstatyti Sąjungos be 
daug kraujo išliejimo, o jei tai 
įvyktų, tai pati kariuomenė irgi 
gali skilti. 

Dažnai klausiama, kokia 
turėtų būti Vakarų laikysena 
šiame procese? Yra nelengva 
rasti būdų padėti sovietams. 
Žiūrint plačiau, jei Vakarai 
reikalaus tikro laikymosi 1990 
metu Kopenhagos sutarčių. 
Sąjunga bus privesta prie dis
integracijos. Šį sąryšį svarbu 
įsidėmėti. 

Baigdamas profesorius pa
brėžė, kad daug galima pasi
mokyti iš praeities. Visos im
perijos ir visi dideli istorijoje 
reikšmingi pokyčiai įvyko su 
dideliu smurtu ir kančia. 
Sovietų Sąjungoje yra didelės 
problemos. Nors skaičiuojama 
tik 15 respublikų, joje yra apie 
130 atskirų tautinių grupių. Iš 
šių 22 turi bent milijoną 
gyventojų 55 bent šimtą tūks
tančių. Šiai padėčiai istorija 
neturi atsakymų. 

MOKINIAI 
Pirmieji įspūdžiai Vakarų kultūroje 

Šis demokratinis judėjimas demokratizacija stiprina eko-

Bėk nuo tokių malonumų, 
kurie šiandien džiugina, o rytoj 
skaudina. 

G. Herbert 

Aštuoni Vasario 16 gimna
zijos mokiniai, iš Lie tuvos 
atvykę į Vokietiją prieš metus 
ar net prieš dvi s a v a i t e s , 
kapeliono kun. Edžio Put r imo 
sukviesti, vasario 6 d. pasidali
no pergyvenimais naujojoje 
aplinkoje, „vakarų" kultūroje, 
naujoje mokymo santvarkoje ir 
bendrabutyje su berniukais ir 
mergaitėm iš devynių kraštų. 
Tyliai pavieniui surašę savo 
mintis, būrelyje pavyzdžiais 
paaiškino nusivylimus, viltis, 
klausimus, skirtumus dar nese
niai Lietuvoje gyvenę mokiniai 
tarp 13 ir 20 metų amžiaus: 
Edita, Gabrielė. Diana. Monika. 
Benigna. Egidijus, Elvyra ir 
Monika. 

Iš karto krito į akis paprotys 
gatvėje praeiviams nusišypsoti, 
pasisveikinti; v ieniems t a i 
malonu, pakelia nuotaiką, o kiti 
suprato kaip paviršut inišką 
mandagumo išraišką, nebūtinai 
išreiškiančią tikrą broliškumą. 
Gyvenimo sąlygos, b u i t i n i s 
aprūpinimas kitoks, kaip ir aki
vaizdi švara, mažiau dulkių ir 
dūmų, ne re ik ia g r ū s t i s j 
troleibusą. Rengimasis laisves
nis ir įvairesnis, nors ypatin
giems šventiniams v a k a r a m s 
jaunimas ne taip gražiai a r 
rūpestingai apsirengia. Keli 
pastebėjo, kad Vokie t i jo je 
jaunimas daugiau geria, rūko . 
naudoja Lietuvoje retai gir
dimus lietuviškus keiksmažo
džius. Atrodo, kad Vakaruose 
paaugliai bando „pasent i" — 
prieš laiką elgtis kaip suaugę. 

Lietuvoje akiratis buvo siau
resnis, mąstymas šabloniškas, 
neleista toliau gilintis, savo 
skonį lavinti, kad tik nebū tum 
balta varna, ir žinių, pasaul io 
pažinimo atsivežtas bagažas 
nedidelis — tenka iš naujo 
mokytis. Čia laisvai pareiš
kiamos skirtingos nuomonės , 
pažiūros, problemos, rūpesčiai , 
galima kalbėti apie ką tik nori . 
Lietuvoje versdavo pr ik lausyt i 
(komunistinėms* organizac i 
joms, nebūdavo laisvos valios 
pasisakyti, o čia — galima įstoti 
į ateitininkus, skautus ar k i tą 
būrelį arba jiems nepriklausyti 
— tai savanoriškas nuosprendis. 
Daugiau tarpusavyje bendrau
jama. „Čia kartu su žmogumi 
bręsta lytiškumas, o Lietuvoje 
— suvaržyta". 

Per metus kelis mėnesius a r 
kelias savaites nesenia i iš 
Lietuvos gimnazi jon į s to ję 
mokiniai pastebėjo sk i r tumą 
mokinių ir mokytojų santykyje 
bei pažiūroje į mokslą. J e igu 

anksčiau mokėsi ir visokias 
pastangas dėjo dėl pažymių, čia 
supranta, kad mokosi sau, savo 
gyvenimui Mokytojai pasitiki 
mokiniais ir nesielgia kaip poli
cininkai , padeda jaunuol iu i 
suprasti, kad koks apgaudi
nėjimas kenkia tik tam, kuriam 
mokslas skirtas — ne mokytojui. 
Mokiniai ir mokytojai daugiau 
ir kitaip bendrauja. 

Dauguma pirmom dienom iš
gyvena sunkumą su naujojo 
krašto kalba, nes Lietuvoje 
mokėsi kitos svetimos kalbos. 
Sunku staiga likti be draugų, 
draugių, kitų giminių, pamažu 
gimnazijoje susidraugauja — ir 
tai ne su vieno, bet aštuonių 
šal ių l i e tuv ių k i lmės jau
nuoliais, pastebėdami ir tarp šių 
skirtumus ir įvai rumą'Šiaurės 
Amerikos. Pietų Amerikos, 
Australijos ir kt.t. 

Poka lb io d a l y v i a i visi 
paminėjo, kad čia galima laisvai 
t ikėt i , ir didelė naujovė — 
tikybos pamokos, apie kurias 
anksčiau Lietuvoje nė svajoti 
nebuvo galima. Priėję slaptai 
prie šv. Komunijos, negalėję nei 
d r a u g a m s p a s i s a k y t i . Su 
močiute ėję bažnyčion, čia gim
nazijoje patys turi apsispręsti ir 
dalyvauti, ne dėl to, kad kiti 
eina. bet kad pats nori. Gali 
t ikėti , gali netikėti — tenka 
l a i sva va l i a ap s i sp r ę s t i . 
Pamaldų pobūdis, šventovių 
a r c h i t e k t ū r a ka i k u r i e m s 
jausmų su Dievu nesuart ina 
taip romantiškai kaip Lietuvoje, 
sunkiau išgyventi Dievo bu
vimą ir artumą. Ypač sovietinio 
spaudimo laikais dalyvaujantys 
pamaldose ..buvo kaip mūras" 
susijungę. 

Buvo klausimų apie autentiš
kumą — dalyvavimą organizaci
jose ar pamaldose dėl įsi
tikinimo, ar dėlto, kad kiti 
dalyvauja: giluminis įsijautimas 
ar paviršutinis šabloniškumas. 
Panašiai buvo ir su bendravimo 
kokybe — pavyzdžiui, gatvėje su 
praeiviais sveikintis Vakaruose, 
palyginus su Vilniaus gatvėse 
sausio mėnesį su t i nkama i s 
žmonėmis, einančiais a r grįž
tančiais iš parlamento ar tele
vizijos bokšto sargybos: „Tautos 
kančia jungia žmones". 

Naujieji mokiniai pastebi 
žmonių geranoriškumą, svetin
gumą, vaišingumą. Tačiau kar
ta i s jautiesi sumenkintas klau
simo ..Kaip ilgai čia esi?" — tai 
reiškia — ..ne taip ilgai kaip aš" 
ir gal neišmąstytą požiūrį, kad 
šiuo metu iš Lietuvos j Vakarus 
atvvkes būtų išdavęs Lietuvą. 

A. S. 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 

65 

— Tau negerai? 
— Priešingai. Valiau, man labai gerai.. B?t palauk 

valandėlę, aš dar negaliu į ten grįžti, turiu čia -u tavim 
pakalbėti. Kai kas nepaprasto įvyko, kas pakeitė visą 
mano gyvenimą! 

Valius neramiai sekė jos veidą. 
— Nedrįsau tau pasakyti daktaro nuogąstavimų 

dėl Dalužės, maniau, gal Aliutė... 
— Ne apie Dalužę noriu dabar kalbėti. ^ aliau! Tas 

liečia tik tave ir mane, čia, šituose kalnuose, man 
staiga paaiškėjo, kokią skriaudą esu tau padariusi. 

— Skriauda? Man? 
— Tau, Valiau! Ir kokia buvau baile, norėdama 

gyventi neteisybėje, norėdama naudotis tavo meile ir 
žmonos teisėmis, kurių neužsitarnavau Nelaimė, iš
tikusi Dalužę, buvo reikalinga. — tai buvo malonė iš
gelbėti mano sielą. 

Valius nuleido galvą ir rimtai klausėsi jos žodžių. 
Žiburėliai pasirodė jo akyse. 

Valiau, štai dabar Viešpaties akivaizdoje ir ši-

tau neištikima žmona! 
Stojo gili tyla. kurioje tebuvo girdėti vien dviejų 

žmonių sujaudintas alsavimas. Valius nieko nesakė, 
nors jo veidas staiga labai paraudo ir akyse suspindėjo 
ašaros. 

— Ir štai ši vakarą aš supratau, kokių st'orių 
priemonių turėjo imtis Aukščiausias, kad man? aža-
dintų! Jis atėmė mūsų kūdikiui akis. kad per jas mano 
siela pamatytų savo nuogybę. Aš verkiu dėl Dalužės 
nelaimės, bet aš džiūgauju atgavusi drąsą ir supratimą 
tikros gyvenimo vertės. Valiau, aš nenoriu, kad tu da
bar atsakytum, ar galėsi man atleisti, tu turėsi nešioti 
ir brandinti šitą skausmą, kol sužinosi atsakymą. Bet 
aš noriu, kad tu žinotum mano jausmus ir tai, kad esi 
man brangiausias gyvenime. Aš neturiu teisės prašyti 
tavo atleidimo, nors aš jo lauksiu, kaip išganymo. Tu 
gali klausti manęs, ko tiktai nori. ar nekalbėti su ma
nim nė vieno žodžio, aš viską bandysiu pakelti. 

Valius palengva atsistojo ir atsirėmė į šaltą uolą. 
Tamsus jo profilis ryškiai išsiskyrė žibinto šviesoje jau 
sutemusiame slėnyje. Jūratės sąnariais nubėgo šaltas 
drebulys, bet kada jis atsuko savo veidą, ji pamatė prieš 
save jj nušvitusį ir džiaugsminga. Jos kvėpavimas su
stojo skausmingame laukime. 

— Mano mylimiausia! — Valiaus balsas buvo toks 
mažutis, beveik šnabždėjimas, ir Jūratė visa įsitempė, 
kad geriau girdėtų. — Aš noriu tau pasekti vieną seną 
pasaka Seniai, labai seniai, aš girdėjau pasakojimą 
apie nuostabu rojaus paukštį. Kada jis atskrido i 

Tikroji kultūra savo gelmėje 
turi būti vidaus, širdies ir sielos 
kul tūra. 

PW Kcppler 

Atradau būdą tapti laimingu 
daug nevertinti pasaulio links 
mybių. 

tų Jo kalnų papėdėje aš noriu pulti ant žemės ir jaunikaičio sodą, visas sodas nušvito tūkstančiais 
atsiprašyti tavęs už didžiausią skriauda, kokią žmona spalvingų šviesų ir gražiausias giedojimas buvo gir 
gali vyrui padaryti. Atsiprašyti už melą 
verčiau tave gyventi, už nejautrumą ir už 

-i kuriuo dimas kiekvienoje kertelėje. Jaunuolio širdį užliejo toks 
grožis ir toks džiaugsmas, kad jis buvo visiškai lai-

liktų jo sode. kad ten visad bū tu taip šviesu ir gera. 
Bet gyvenimas pasirodė esąs pilnas tamsos ir šešėlių. 
Paukštis išskrido ir jaunuolis veltui jo laukdavo 
nepaliaujančiai sapnuodamas jį tamsiomis žiemos 
naktimis ir kitą ry ta vėl nubusdamas pilkoje tikrovėje. 

Valius valandėlei nutilo ir žengė kelis žingsnius 
į tamsą. Tary tum rinkdamas mintis i krūvą jis stovėjo 
ten kelias minu tes , paslėpęs veidą delnuose. Jūra tė 
laukė. Kalnų nak t i s jau buvo nusileidusi i slėnį ir ten 
spindėjo daug mažų švieselių. Virš galvos, tačiau, 
dangus buvo n iū rus ir debesuotas. Pamažu Valius su
grįžo į šviesos r a t ą ir a ts iklaupė ant uolos šalia savo 
žmonos. 

— Mudu išgyvenome drauge jau keletą metų. Jū
rate. Aš pažinau tave Vilniuje dar beveik vaiką, mano 
akyse tu brendai , tapai moterimi ir motina. Mylėjau 
tavyje daug dalykų, ne vien tavo gražias akis ir ban
guotus plaukus. St iprus buvo noras glaustis prie tavo 
kūno, papildyti tavimi savo neišbaigta gyvenimą. Sten
giausi būti tau t ėvu . vyru ir mylimuoju, uola. į kurią 
galėtum remtis, tačiau per jaunuose metuose gyveni
mas mudu atskyrė ir išstatė pavojingiems bandymams. 
Nebuvome dar suaugę i vieną, nebuvom dar susiforma
vę į pilnutinius žmones ir i nesulaužomą vienetą. Gam
ta turi savo įstatymus, mes nešiojame savo kūne daug 
pradų ir begyvendami išmokstame vienus jų iškelti, 
kitus suvaldyti Mums duota įvairūs jausmai — meilė, 
pyktis, vienatvė, ilgesys, kerštas, laimė turėti vaikus 
ir džiaugsmas ištirpti vienas ki tame. Aplinkybės mus 
kartais nuveda keistais keliais, kartais pavedžioja ratu, 
— o mes s tengiamės likti patys savimi ir išsaugoti 
dievybės kibirkštį . 

(Bus daugiau) 
Ch. Foucauld N e s a S t a u niekad neprisipažinau savo kritimo: buvau mingas. J is norėjo, kad tas nuostabus paukštis visad 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Seattle, Wash. 

LIETUVIŲ POLITINĖ 
VEIKLA 

Vasario 11d. lietuvių delega
cija aplankė VVashingtono vals
tijos kongresmaną Swift pa
prašyti jo paramos Lietuvos 
nepriklausomybės klausimui 
JAV Kongrese. Delegacijai 
vadovavo Seattle Lietuvių B-nės 
sekretorė Jū ra t ė Mažeikai-
tė-Harrison, dalyvavo taip pat 
jos tėvelis Povilas Mažeika ir 
vyresnio amžiaus Amerikos 
lietuvis Eugene Armont, kurio 
pastangomis buvo suruoštas 
pasikalbėjimas. 

Tą pačią dieną pabaltiečiai 
aplankė JAV kongresmaną Mc-
Dermott. Šioje delegacijoje da
lyvavo LB-nės vicepirmininkė 
Irena Blekyte su latvių drau
gijos atstovais. 

Vasario 12 d. senatorius Slade 
Gorton priėmė pabaltiečius savo 
raštinėje Seattle. Lietuvius at
stovavo LB-nės pirmininkė Ina 
Bertulytė-Bray ir Irena Blekytė. 
dalyvavo taip pat du estų or
ganizacijos valdybos atstovai. 

Ir JAV kongresmanai ir sena-
tor ius Gorton su dideliu 
dėmesiu išklausė pabaltiečių 
prašymus ir nemažai laiko 
skyrė diskusijoms. Senatorius 
Gorton patvirtino, kad stipriai 
remia Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos nepriklausomybės siekius. 
Jis šiuo laiku ruošiasi pasakyti 
kalbą Senate, raginant savo 
kolegas pripažinti Lietuvos 
valstybės nepriklausomybę. 

Visų trijų delegacijų nariai la
bai patenkinti pasikalbėjimų 
rezultatais. Netolimoje ateityje 
Seattle pabaltiečiai žada dar 
ap lankyt i senator ių Brock 
Adams ir taip pat Atstovų rūmų 
kongresmanus Chandler. Mor-
rison, Dicks, Unsoeld ir Foley. 

VASARIO 16 D. 
MINĖJIMAS 

Į Seattle Lietuvių B-nės pa
kvietimą vietiniams korespon
dentams atvykti į Lietuvos 
Nepr ik lausomybės šventės 
minėjimą atsiliepė KING-5 tele
vizijos stotis, kuri per vakaro 
žinių laidą transliavo gyvą 
pasikalbėjimą su B-nės vicepir
mininke Irena Blekyte. Tai 
įvyko prieš pat pradžią mi
nėjimo, kuris buvo pravestas 
5:30 v.v. latvių salėje vasario 16 
d. Per naktines žinias KING-5 
dar parodė minėjimo ištraukas. 

Minėjimo ruošos darbus tvar
kė ir programą pravedė B-nės 
sekretorė J ū r a t ė Mažeikai-
tė-Harrison. Kalbėjo pirmininkė 
Ina Bertulytė-Bray. estų ir lat
vių sveikinimus perteikė jų 
bendruomenių atstovai; sena
toriaus Slade Gorton atstovas 
perskaitė senatoriaus laišką lie
tuviams. 

Kongresmanas John Miller 
įspūdingai kalbėjo, pažadėjo 
toliau dirbti už Lietuvos laisvę 
per JAV Kongresą. Baigdamas 
savo kalbą, jis pareiškė, kad 
„Lietuva will have .laisvė' ". 

Du Seattle piliečiai — nelie
tuv ia i — buvo apdovanoti 
pažymėjimais už jų dideles 
pastangas praeitais metais iš
garsinti Pabaltijo padėtį. Seat
tle Pabaltiečių komiteto vardu 
latvis Peteris Elferts jteikė Dale 
Flynn, pabaltiečių marškinėlių 
projekto iniciatoriui, padėkos 
lentelę. Dale Flynn vienas iš 

Geros Valios žaidimų maratono 
bėgimo koordinatorių. 1990 m. 
pavasarį, niekeno neprašytas su
sisiekė su Ina Bertulyte-Bray su 
pasiūlymu per marškinėlių 
projektą garsinti pasauliui, kad 
Lietuvos. Latvijos ir Estijos 
sportininkai negali atstovauti 
savo kraš tų Geros Valios 
žaidimuose. Dale Flynn siūlė, 
kad pabaltiečių marškinėliai 
būtų parduodami kitataučiams 
sportininkams, kad jie, bėgdami 
maratone, parodytų solidarumą 
su neatvykusiais pabaltiečiais. 
Projektas su laukė didelio 
pasisekimo, surinktas pelnas 
skirtas humanitarinei pagalbai. 

Nordic Heritage muziejaus 
direktorei Marianne Forssblad 
buvo įteiktas Seattle Lietuvių 
B-nės padėkos pažymėjimas. M. 
Forssblad savo in ic ia tyva 
suplanavo pabaltiečių parodą, 
kuri buvo pravesta 1990 m. 
vasarą. Ryšium su paroda įvyko 
įvairios kultūrinės bei poliltinio 
pobūdžio vakaronės, per kurias 
labai daug žmonių išgirdo ir 
sužinojo apie Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Padėkojant už pažymė
jimą, M. Forssblad pasididžiavo, 
kad Islandija jau pripažino 
Lietuvą, ji tikisi, kad kiti Skan
dinavijos kraštai greit paseks 
Islandijos pavyzdžiu. 

Pirmininkė I. Bertulytė-Bray, 
kuri kovo mėn. išeina iš parei
gų, viešai padėkojo, pažymė
dama ilgalaikius LB-nės uolius 
darbininkus, padariusius didelį 
įnašą į lietuvių veiklą Seattle: 
vicepirmininkė Irena Blekytė, 
sekretorė J ū r a t ė Mažei-
kai tė-Harr ison, ižd in inkas 
Rimas Palčiauskas , buvęs 
iždininkas Gediminas Mor
kūnas, jaunimo atstovas Vik
toras Raišys ir ..Tulpė Times" 
redaktorė bei Lietučio vadovė 
Zita Petkienė. 

Toliau minėjimo pagrindinis 
prelegentas Ohio State universi
teto literatūros profesorius Rim
vydas Šilbajoris įdomiai kalbėjo 
apie grožinę literatūrą kaip 
Lietuvių tau tos istorijos 
veidrodį. 

Meninėje programoje aktorė 
Danutė Musteikytė-Rankienė 
deklamavo ..Čičinską". Pager
biant neseniai žuvusius už 
Lietuvos laisvę, „Lietučio" 
šokėjai, vietoje tautinių šokių 
programos, pravedė bendras 
lietuviškas dainas. Po dainų 
šokėjai pažymėjo „Lietučio" 10 
metų gyvavimo sukaktį, gėlėm 
apdovanodami jų vadovę Zitą 
Petkienę. Baigiant programą ir 
patvirtinant Pabaltijo tautų 
solidarumą, latvių ir estų 
šokėjai stojo greta su „Lietučio" 
atstovais atlikti Pabaltiečių 
draugystės šokį. 

Sekė puiki, gardi suneštinė 
vakarienė, kurią tvarkė Dalios 
Tutlytės-Mrovviec vadovau
jamas komitetas. 

Buvo labai t inkama, kad 
„Seattle Times" savo vasario 16 
d. laidoje atspausdino jaunos 
advokatės Ilonos Bray laišką. 
Jai nepatiko įspūdis, sudarytas 
iš „Seattle Times" ankstesnio 
aprašymo, kad Seattle pabal
tiečių dauguma seneliai, antro 
pasaulinio karo pabėgėliai. Il
ona Bray aiškina, kad lietuvių 
kolonija Seattle gyva, aktyvi ir 
jaunimo stipriai remiama. Ji 
tvirtina, kad jaunimas giliai 
jaučia ryšį su tėvų kraštu ir kad 
spauda turėtų iškelti tokią 
žinią, o ne slėpti ją. Laišką pasi
rašė 15 jaunuolių. 

Vasario 17 d. 10 vai. ryto St. 

CLASSIFIED GUIDE 
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Vokietijos lietuviai ir Vasario 16 gimnazija sausio 13 d. demonstruoja Mannheime. 
M. Šmitienės nuotr. 

James katedroje buvo šv. Mišios 
už Lietuvos laisvę. Pradedant 
Mišias, amerikiečių choras gie
dojo „Prieš Tavo altorių", o pro
cesijoje dalyvavo B-nės valdybos 
nariai, moterys dėvėjo tautinius 
rūbus. Lietuviai kar tu sėdėjo 
priekyje bažnyčios, kur buvo 
jiems rezervuota vietos. Po 
pamokslo Marytė Oksaitė, Da
lia Lapatinskaitė-Hagan ir Vik
toras Raišys prie a l tor iaus 
atnešė vyną ir duoną. Prieš 
užbaigiant Mišias, kun igas 
pakvietė visus Mišių dalyvius 

NEW JERSEY, NEW YORK - „Uatuvot AUlmlnlmal", 
sekmadieniais nuo 2 iki 3 v. p.p. i i Seton Hali Universi
teto stoties. 89.5 FM banga. „Muslc of Lithuanla pro
gramos, vedamos anglų kalba, I i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 11ki 2 v. p.p. Dr. 
J. J . Stukas - d ik tor ius , 234 Sunltt Dr., Watchung, 
N. J. 07060 Tel 201 753-5836 

pasilikti bendroms maldoms 
už Lietuvą, kurios bus praves
tos katedros Taikos koplyčioje. 

Procesijoje į Taikos koplyčią 
dalyvavo visi lietuviai. Ameri
kiečių choras vėl lietuviškai gie
dojo „Pulkim ant kelių" ir Juozo 
Bertulio (I. Bertulytės-Bray 
tėvelio) kūrinį „Agnus Dei". Ina 
Bertulytė-Bray lietuviškai per
skaitė maldą už Lietuvos laisvę 
ir po to, užbaigiant maldas, 
choras ir lietuviai kartu sugie
dojo „Marija, Marija". 

Z. 

Kam gi tu parodai savo liūdesį 
ir skausmą, kuris tave širdy 
kankina? Tavo sunkumai tebū
nie t ik tau ir Dievui žinomi, ir 
jį p r iva lome p ra šy t i , kad 
pasigailėtų tavęs ir sugrąžintų 
tau išganymo džiaugsmą, kurį 
del savo nuodėmių praradai. 
Tačiau prieš mane ir prieš kitus 
tu visada būki giedras, nes ne
gerai, jei Viešpaties tarnas savo 
broliams rodo susirūpinusį ir 
liūdną veidą. 

Sf. Pranciškus Asyžietis 

PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE 

LIETUVIŠKO KINO FESTIVALIS 
„UŽ NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ" 

Programoje: Geriausi Lietuvos Kino Studijos paskutiniųjų metų filmai; kūry
biniai susitikimai su žymiais Lietuvos kino meno veikėjais, autoriais, 
režisieriais. 

SUGRĮŽIMAS 

Jaudinanti Sibiro kankinių istorija. Filme 
pasakojama apie nelaimes, badą, žmonių 
kančias, žudymus, kuriuos teko patirti 
400,000 lietuvių, 1941-1953 m. ištremtų 
į Sibirą. 

DOSJĖ (BYLA) 

Filme, kaip teismo byloje, parodyti nuo
stoliai Lietuvos Respublikai ir jos 
piliečiams, patirti sovietinėje okupacijoje, 
pradedant 1940 m., kai į Rusiją buvo 
išvežtas Lietuvos auksas, pinigai bei kitas 
turtas, ir baigiant 1990 m. ekonomine 
blokada. 

ROMAS KALANTA 

1972 m. gegužy susidegino devyniolik
metis Romas Kalanta. Tai buvo pirmoji 
tautinio protesto akcija visuotinės baimės 
metais. Filmas pasakoja apie jauną lietu
vių tautos didvyrį. 

DAR SYKĮ — LIETUVA 

Filmas pasakoja Lietuvos psichologinio, 
tautinio ir valstybinio atgimimo istoriją, 
supažindina su pagrindiniais politiniais, 
dvasiniais ir religiniais Lietuvos atgimimo 
veikėjais. Filmą sudaro 4 dalys: 
Respublika. Sąjūdis, Auka, Visi kartu. 

VAIKAI IŠ H0TEUO „AMERIKA" 

Vaidybinis filmas, pasakojantis apie KGB 
persekiojimus, nukreiptus prieš jaunąją 
kartą, protestuojančią prieš smurtą ir 
terorą. Veiksmas vyksta Kaune. 

Filmas dalyvaus tarptautiniame festivaly
je, Berlyne š.m. vasario mėn. 

BILIETAS Į TAJ-MAHAL 

Vaidybinis filmas pasakojantis, kaip net 
fizinė mirtis negali sunaikinti žmogaus 
svajonių sudėtingais pokario metais 
Lietuvoje. 

MOTERIS IR JOS KETURI VYRAI 

Vaidybinis filmas, tarptautinio festivalio 
laureatas. Veiksmas vyksta Lietuvos 
pajūryje, 19 a 

Visi filmai bus demonstruojami plačiaformatiniame ekrane, ,,sub-titles" 
anglų kalba, todėl pasikvieskime visus, kuriuos domina Lietuvos istorija, 
jos kultūra, tautos nepriklausomybės kova. 

Festivalio vakarai vyks: 

BALTIMORĖJE 
kovo 1 d 
Lietuvių namai 
Inf.: (301) 242-5589 
BOSTONE 
kovo 9 d 
Lietuvių namai 
Inf: (517) 258-9058 

(817) 269-4455 

MONTREALYJE 
Kovo 13-14 d. 
Inf (514) 787-8779 

KLEVELANDE 
kovo 2-3 d. 
Dievo Motinos parapijos salėje 

FILADELFIJOJE 
kovo 10 d. 
Lietuvių namai 
Inf (215) 938-0783 
TORONTE 
kovo 15-16 d 
Inf.: (418) 769-1268 
Lietuvių namai 
Prisikėltmo parapijos salėie 

NIUJORKE 
kovo 8 d. 
Kultūros židinys 
Inf: (708)441-1131 
ČIKAGOJE 
kovo 22-24 d. 
Pasaulio Lietuvių centre 
Inf: (708) 257-8787 
Jaunimo centre 
Inf (312)778-7500 
HAMILTONE 
kovo 20 d. 
Inf.: (416) 529-8593 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

ta 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Kadzla Ava., 

Chlcago. IL 60829 
(312) 778-2233 

INCOME TAX — INSURANCE 
• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Blln»trubiene 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Te l . 436-7878 

Q3 MLS Kompiuterio 
pagalba, B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
V I M E . V a i t u i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambin t i : 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC. , 6600 S. Pulaski Rd.. 
Chicago. IL 60629 

FOR RENT 

HELP VVANTED 

Nurse-medical assistant 
needed for pediatncian's office 
in Orland Park, p/t. 

Tel. 708-349-0887 

Išnuomojamas 5 kamb. 2 nveg. 
butas ramiame 4 butų name; arti 
gero susisiekimo, 64 St. & Cali-
fornia apyl. 

Skambinti: 1-708-361-1171 

FOR SALE 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Parduodami 3 filmai Iš Lietuvos — graži 
kalėdinė dovana; 1. ..Tautinės šventės — 
tautiniai šokiai".. 2. Ištraukos iš taut 
šventės: ..Dainų diena" ir ..Lietuvos vaiz
dai" (paaiškinimai anglų k) , 3. ..Šv Mišios 
Vilniuje" Kaina — $20 už vieną + $2.50 
persiuntimas Pelnas skinamas Lietuvos 
studentų studjoms JAV-bėse Čekį siųsti; 
I. Peteraltls, 2 N. 351 Amy Ave., Glen 
Ellyn, IL 60137 

AMTECH REFRIGERTION & 
APPLIANCE CO 

F A S i i 
CONVENIENT 
IN HOME OR 

CARRY IN 
SERVICE 

MAJOR APPLIANCE 
SPECIAUST 

• Air Cor»dtfior»«<J • R*rrig«ratori 
• FrMzert • Gos i £t*cfri< Rengei 
• Mr<rowovet • IMnAlOT *-Dry«rj 
• D«jhwosh«Ti • Disposoli 

UCENSED BONDED INSUREO 
• Catl for Detaiis 

NORTH 
• 121 W e — I 3122M-0700 

SOUTr-
M I S W t5t» i n r g r a n P* - '00.423-044 • 

Delį festivalio lesų numatoma skirti šeimoms, netekusioms tėvų, sūnų, dukrų ginant 
Uetuvos laisvę KnivtnaJĮ sekmadieni. 

JAV LB Kurtūrot Taryba 

DRAUGE GAUNAMI RELIGINIAI 
LEIDINIAI 

KRISTAUS KANČIA. Kl. Brentano 349 psl. . . $1.00 
MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE. Vysk. V. Brizgys. 

142 psl $1.00 
PRISIKĖLIMO ŽMONĖS. K. Barauskas. 221 psl. $1.00 
MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE J. 

Vaišnora, MIC. 445 psl $1.00 
ŠVENTOJI DVASIA — BAŽNYČIOS ATNAUJIN

TOJA. Prel. Vyt. Balčiūnas. 123 psl $2.00 
DĖKOJU, šv. Eucharistija. J. Burkus. 202 psl. $7.00 
IEŠKAU TAVO VEIDO. Alf. Grauslys. 360 psl.š $10.00 
MARUOS ŽODIS FATIMOJE. Kan. P. Aleksa. 128 

psl $1.00 
IEŠKANČIOJO PĖDSAKAI. Evangeliniai mąs

tymai. Kęstutis Trimakas. 267 psl $10.00 
MOTINA GAILESTINGOJI. Kun. dr. J. Prunskis 

119 psl $1.00 
AMŽINAS GYVENIMAS. Kun. J. Danielius. 68 psl 

$1.00 
MEILĖS UGNIS. Kun. dr. K. Matulaitis, MIC 360 

psl $1.00 
TRISDEŠIMT MEILĖS ŽODŽIŲ. Vysk. V. Brizgys 

167 psl $1 00 
NEGĘSTANTI ŠVIESA. Pranas Garšva. 351 psl. $1.00 
MARIJOS LITANIJA. V Mikolaitis-Putinas 65 psl. 

$1.00 
MIŠIŲ PASLAPTIS. Kun. J. Danielius 77 psl. $1.00 
LAIŠKAI ŽMONĖMS. Giovanni Papini. 215 psl. $1 00 
NEIŠSKIRIAMI TRYS NEŽINOMIEJI. Vysk. V. 

Brizgys. 264 psl $1 00 
ARKIVYSKUPAS M. REINYS, monografija. 245 

psl $7.00 
VYSK. V. BORISEVIČIAUS GYVENIMAS IR 

DARBAI. Andrius Baltinis. 178 psl $10.00 

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



RENGINIAI CHICAGOJE 

Kovo 9 d. — Susipažinimas su 
Kaune a tkur tu Vytauto Didi. 
universitetu ir susitikimas su jo 
rektorium prof. dr. A. Avižienių 
7 vai. vak. Lietuvių centre, 
Lemonte. Ruošia Lietuvių Jau
nimo organizacijos Chicagoje. 

Kovo 10 d- — „Margučio" 
koncertas Jaunimo centre. 

— LB Lemonto apylinkės su
sirinkimas Lietuvių centre, Le
monte. 

— Zarasiškių klubo metinis 
susirinkimas Jaunimo centro 
posėdžių kambaryje. 

Kovo 11 d. — „Laisvės atgi
mimas" — demonstracija už Lie
tuvą. S impoz iumas (anglų 
kalba) 1:00-3:00 v. p.p. State of 
Il l inois Bui ld ing sa lė je . 
Demonstracija Daley Plazoje 
4:00-5:30 v. p.p. Taut inio soli
darumo v a k a r a s 6:00-8:00 
Bismarck Hotel. Sponsoruoja 
Lithuanian „Hotline", JAV LB 
Krašto v-ba ir Vlikas. 

— Dainų šventės chorų repe
ticija 7:30-9:30 v.v. Jaunimo 
centre. 

Kovo 13 d. — Popietė su 
poetu Kaziu Bradūnu 2 v. p.p. 
„Seklyčioje". 

Kovo 16 d. — Ateit ininkų 
sendraugių visuotinis susirinki
mas ir arbatėlė Ateit ininkų 
namuose, Lemonte 5 v.v. 

Kovo 17 d. „Draugo" koncer
t a s Mar ia mokyklos audi
torijoje. 

— Lietuvių Moterų klubų fe
deracijos Chicagos klubo visuo
tinis susirinkimas 12:30 vai. 
p.p. Lietuvių Tautiniuose na
muose. 

Kovo 21-23 — Akademinio 
Skautų sąjūdžio uždaros reko
lekcijos Jaunimo centre. 

Kovo 23 d. — Lietuvių Fon
do metinis narių suvažiavimas 
Jaunimo centre. 

— Lietuvos Kino festivalis 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Kovo 24 d. — Religinis kon
certas Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje 2 v. p.p. 
Atliks parapijos choras, solistai 
ir orkestras. 

— 40-sis „Tėviškės" parapijos 
choro giesmių vakaras parapi
jos bažnyčioje 4 vai. p.p. 

Balandžio 6 d. — Labdaros 
vakaras „Seklyčioje". 

Balandžio 7 d. — Arvydo ir 
Nelės Paltinų koncertas Jau
nimo centre. Rengia „Margu
tis". 

— Lietuvių Moterų klubų fe
deracijos Chicagos klubo Vely
kų stalas Lietuvių Tautiniuose 
namuose. 1 vai. p.p. 

— Panevėžiečių klubo šv. Mi
šios 11 v.r. Jėzuitų koplyčioje ir 
susirinkimas Jaunimo centre. 

— Ba landž io 8 d. Dainų 
šventės chorų repe t i c i j a 
7:30-9:30 v.v. Jaun imo centre. 

Balandžio 13 d. — Ateiti
ninkų namų tradicinis pava
sario balius. Atei t ininkų na
muose, Lemonte. 

— Old Oak golfininkų pokylis 
PLC lėšoms telkti, Lietuvių cen
tre, Lemonte. 

Balandžio 14 d. „Laiškai Lie
tuviams" metinė vakar ienė ir 
konkurso premijų į te ikimas 
Jaunimo centro didž. salėje. 

— Šv. Pranciškaus seserų 
rėmėjų vakarienė Saulių salėje. 

— PLC madų paroda. Lietu
vių centre, Lemonte. 

Balandžio 20 d. — Maironio 
lituanistinės mokyklos pava
sario pokylis Lietuvių centre, 
Lemonte. 

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muz. Gildijos tradiciniai stipen
dijų priešpiečiai ir paroda „Old 
Barn" krištolo salėje. 

Balandžio 21 d. LMKF Chi
cagos klubo popietė Tautiniuo
se namuose. 

— Marijos Nekalto Prasidė
jimo seserų rėmėjų rengiama 
metinė vakar ienė J a u n i m o 
centre. 

Balandžio 27 d. — Lietuvių 
Fondo rengiamas koncertas 
Jaunimo centre. 

— Marąuet te Parko Lietuvių 
Namų savininkų organizacijos 
pavasarinis renginys Švč. M. 
Mar i jos G i m i m o parap i jos 
salėje. 

B a l a n d ž i o 28 d. Abiturientų 
„Pavasario žiedų" pokylis Sab-
re Room salėje. Rengia LMK fe
deracijos Chicagos klubas. 

— Anglijos Lietuvių klubo 
susir inkimas Jaunimo centre. 

G e g u ž ė s 4 4 - Pavasario 
pokylis Lietuvių centre, Lemon
te . 

— Lietuvos Dukterų drau
gijos pavasario pokylis Jaunimo 
centre. 

G e g u ž ė s 5 d. „Margučio" 
koncertas Jaunimo centre. 

G e g u ž ė s 11 d. — Dail. A. Ta 
mošaitienės kilimų parodos ati
darymas Balzeko Lietuvių Kul
tūros muziejaus galerijoje. Ren
gia Chicagos Lietuvių Tauto
dailės inst i tutas. 

— PLC Pavasar io pokylis 
Lietuvių centre, Lemonte. 

— „Grandies" ansamblio tra
dicinis vakaras Jaunimo centre. 

Gegužės 12 d. — Motinos die
nos pietūs Lietuvių centre, Le
monte. Rengia Pal. Jurgio Ma
tulaičio misija. 

G e g u ž ė s 15 d. — Religinis 
koncertas Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje, 
Brighton Parke. 

Gegužės 17 d. — Poezijos die
nos J aun imo centre. 

G e g u ž ė s 18 d. — Kultūros 
premijų šventė Jaunimo centre. 

G e g u ž ė s 19 d. — „I Li tuani" 
operos premjera Morton audito
rijoje. 

G e g u ž ė s 22 d. — Baleto kon
certas Mar ia mokyklos audito
rijoje. 

G e g u ž ė s 24 d. „I L i tuan i" 
operos an t r a s pastatymas Mor
ton auditorijoje. 

G e g u ž ė s 24-26 d. — Hanau 
buv. l i e t u v i ų g imnazi jos 
mokinių susitikimas. 

G e g u ž ė s 25 d. — Dainų 
šventės chorų ir šokėjų repe
ticija (ryte) Illinois universiteto 
paviljone. 

— Jaun imo l inksmavakaris 
— šokiai Jaunimo centre. 

Gegužės 26 d. — Iškilmingos 
šv. Mišios Švč. M. Marijos 
Gimimo šventovėje Marąuette 
Parke. 

— Dainų šventė Illinois uni
versiteto paviljone. 

— Užbaigtuvių pokylis Con-
desa del Mar restorane, 12200 
So. Cicero, Alsip, IL. 

— Pasi l inksminimas jauni
mui Condesa del Mar salėje. 

G e g u ž ė s 28 d. Atsisveiki
nimo koncertas Maria mokyklos 
auditorijoje. 

Biržel io 1 d. — Chicagos 
Lietuvių Moterų klubo priešpie
čiai Edgewood golfo k lube . 
Willow Springs, IL. 

Biržel io 2 d. — Brighton Par
ko lietuvių namų savininkų 
gegužinė Šaulių namuose. 

Biržel io 9 d. — „Lietuvos 
aidų" radijo valandėlės geguži
nė Šaulių namuose. 

Biržel io 23 d. - Cicero ALTo 
skyr iaus ruošiamas Sovietų 
Sąjungos vykdomo lietuvių tau
tos naikinimo minėjimas Šv. 
Antano parapijos salėje. 

Biržel io 29 d. — Chicagos 
Lietuvių Moterų klubo 29-sis 
„Gintaro" balius Inter-Conti-
nental viešbučio salėje. 

Birže l io 30 d. — Anglijos lie
tuvių klubo gegužinė Šaulių na
muose. 

L i epos 12, 13 ir 14 d. -
Brighton Parko festivalis tarp 
43-47 gatvių, Western Ave. ir 
Western Blvd. 

L i epos 21 d. A.LT. sąjungos 
Ch icagos s k y r i a u s m e t i n ė 
gegužinė Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 

R u g p j ū č i o 4 d. — „Draugo" 
piknikas Marijonų vienuolyno 
sode. 

R u g p j ū č i o 18 d. — Balfo me
tinė eecružinė Jaunimo centre 

Rugpjūč io 23-25 d. - Aka 
deminio Skautų sąjūdžio Stu
dijų dienos netoli Auroros, IL. 

Rugpjūč io 25 d. — Ateiti
ninkų namų gegužinė Ateitinin
kų namų sode, Lemonte. 

Rugsėjo 8 d. — LB Lemonto 
apylinkės gegužinė Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Rugsėjo 15 d. — „Lietuvos 
Aidų" radijo valandėlės gegu
žinė Šaulių namuose. 

Rugsėjo 21 d. — Derliaus 
šventė Lietuvių centre, Lemon
te. Groja „Vytis". 

Rugsėjo 22 d. — „Draugo" 
banketas Martiniąue pokylių 
salėje. 

— Akademija — fil. Broniaus 
Kviklio paminėjimas Jaunimo 
centre. Ruošia Akademinis 
Skautų sąjūdis. 

Spalio 6 d. — Zarasiškių klu
bo gegužinė Šaulių namuose. 

Spa l io 11-12 d. - Aka
deminio Skautų sąjūdžio meti
nė šventė Jaunimo centre ir 
pokylis Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejaus „Gintaro" salėje. 

Spalio 11 ir 12 d. — Akademi
nio Skautų sąjūdžio metinė 
šventė — sueiga ir pokylis Lie
tuvių centre, Lemonte. 

Spalio 12 d. — Anglijos Lie
tuvių klubo sukaktuvinis 30 m. 
veiklos pokylis Jaunimo centre. 

Spalio 13 d. - 30-ji Madų pa
roda Jaunimo centre. Rengia 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno seserų rėmėjai. 

Spalio 19 d. — Lietuvos Duk
terų draugijos Rudens pokylis 
Jaunimo centre. 

— Cicero jūrų šaulių kuopos 
„Klaipėda" metinis pobūvis Šv. 
Antano parapijos salėje. 

— LB Lemonto apylinkės po
kylis Lietuvių centre, Lemonte. 

Spalio 26 d. — „Puota jūros 
dugne" — jūrų skautų.-čių me
tinis renginys Lietuvių centre. 
Lemonte. 

— Brighton Parko lietuvių 
namų savininkų metinis ban
ketas Šaulių namuose. 

Lapkr ič io 2 d. — Chicagos 
Lietuvių Golfo klubo metinis po
kylis Lietuvių centre, Lemonte. 

Lapkr ič io 30 d. — LFK „Li-
tuanica-Liths" metinis pokylis 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Gruodžio 15 d. — LB Lemon
to apylinkės rengiamos Kūčios 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Gruodž io 31 d. — Naujųjų 
Metų sutikimo vakaras Lietu
vių centre, Lemonte. 

LIETUVIAI FLORIDOJE DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. kovo mėn. 6 d. 

St. Petersburg, FL 
MOTERŲ SĄJUNGOS 
76 KUOPOS VEIKLA 

Šiaurėje dar žiema, pas mus 
apelsinų medžiai jau krauna 
žiedus. Draugijos, klubai ruošia
si darbams šiais metais. Ir pir
masis šių metų katalikių mote
rų susirinkimas buvo gausus ir 
darbingas. Atsilankęs mūsų 
klebono pavaduotojas kun. Ša
kalys prasmingais žodžiais 
atidarė susirinkimą. 

Pirmininkė Donna Kamm pa
sveikino su Naujais Metais ir 
prašė valdybos narių praneši
mų. Angelė Sukis, protokolo 
sekretorė , perskaitė labai 
detaliai paruoštą protokolą. 
Valerija Leščinskas, finansų 
sekretorė, padare raportą ir 
pristatė penkias naujas nares — 
Bronę Balutienę, Konstanciją 
Gurskienę, Oną Baltrūną, Eu
geniją Bokutienę ir Mariją 
Zubrienę. Visos buvo sutiktos 
aplodismentais. Po susirinkimo 

įstojo nauja narė atvykus iš Los 
Angeles Ann Arnashus. 

Liuda Sprindžiūnas, iždinin
kė, darydama raportą, paminėjo 
40 dol. auką naujosios narės Eu
genijos Bokutienes, jos dovana 
gautf jai švenčiant savo gimta
dienį. Po 5 dol. taipgi buvo 
paaukoję kuopai pati ižd. L. 
Sprindžiūnas ir Irene Dektanas. 
Raportai ir aukos šiltai priimti. 

MOTINU DIENA 

Tradici jos p r i s i l a i k a n t , 
gegužės 12 d. visoje Moterų 
sąjungoje kuopos atžymi tą 
dieną. Ižd. L. Sprindžiūnas 
pareiškė, kad yra užsakytos tre
jos šv. Mišios, kur ios b u s 
atlaikytos Šv. Vardo bažnyčioje 
1 vai. p.p. visų narių kuopos in
tencija ir už siela a.a. mūsų 
geradario kun. Tado Degučio. 
Reikalą pasvarsčius, nutar ta , 
kad po pamaldų visos su šei
moms vyks pietums į Amerikos 
Lietuvių klubą bendriems pie
tums. Pirmininkė prašė, kad 

ižd. globėjos Zuzana Pupienė ir 
Rozalija Plepienė pasirūpintų 
rezervacija dviejų stalų pietums 
klube. 

> MOTERŲ SĄJUNGOS 
76 KP. VEIKLA 

Kadangi pereitame organi
zacijos seime buvo galutinai už
baigtas panaikinimas apdrau-
dos ir pomirtinis skyrius ne tik 
pačiame centre, bet ir kuopose 
įvyko pasikeitimai. r imti per
tvarkymai, kurie ir šiandien 
liečia visas kuopas Dabar visos 
narės yra t ik narės vieno 
skyriaus — Apšvietos-kultūros 
skyriaus, organizacijos rūpes
čiai ir tikslas yra bendras, 
nutarta rūpintis naujais įneši
mais seimui. įnešimų reikalas 
paliktas pačiai kuopos valdybai. 

Pasižadėjo važiuoti kelios šei
mos. Manoma, kad bus gera re
prezentacija iš mūsų kuopos, 
jeigu ne konfliktuosis su Lie
tuvos Vyčių seimo laiku. Visos 
narės rimtai žiūri į organizaci-

A.tA. 
ONAI GUMAUSKIENEI 

mirus, VALYTEI KLIKNIENEI, jos šeimai bei 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar
tu liūdime. 

Sun City, Arizona 0na ir Vytautas Adomaičiai 

A.tA. " 
MARIJAI KIZIENEI-BITAUTAITEI 

mirus, vyrui ANTANUI ir dukrai VIDAI reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Dr. Saulius Kizis su šeima 
Mikas ir Yolanda Kiziai 

A.tA. 
ANTANUI AUDRONIUI 

mirus, jo žmonai ALDONAI, šeimai ir visiems 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia 

Ona ir Juozas Briedžiai 

SUSIPAŽINIMAS 
SU 

ATKURTU 
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETU 

Šeštadienį kovo 9 d., 7 v.v. 
PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE 

Lemont, Illinois 

Priėmimas Vytauto Didžiojo Universiteto 
Rektoriaus Algirdo Avižienio atvykusio iš Kauno. 

Rektorius A. Avižienis pasakos apie Universiteto atkūrimą, šių dienų 
sąlygas Ir parodys [domių vaizdų i i Universiteto 

atkūrimo iškilmių Kaune. 

Kalbės ir profesorius Julius Šmulkštys, dėstęs Politikos kursus 
Vytauto Didžiojo Universitete 

VISI KVIEČIAMI 

[ėjimas ir vaišės už auką Vytauto Didžiojo Universitetui 
Universitetas prašo ir nuoširdžiai priims visas aukas. 

Vakarą ruošia Chicagos Jaunimo organizacijos: 

jos ateit į ir palaikymą jų 
žurnalo „Moterų Dirvos". 

LIGONĖS 

Mūsų ilgametė ir darbščioji 
nare Vera Budrikienė, pergy
venus labai sunkią operaciją ir 
pas veikėjus, pardavė savo namą 
ir išsikėlė nuolatiniam gyveni
mui arčiau sūnų, gyvenančių 
Clevelande ir Detroite. Mes jos 
pasigesime, bet pasiges ir 
šauliai. Mes linkime jai pasvei
kus mus aplankyti. 

Sally Zupka po kelių operacijų 
ir ilgo laiko gydymosi pasvei
kus. Malonu matyti lietuviškose 
pamaldose bažnyčioje ir daly
vaujant publikoje. 

Po kelių mėnesių s i rgus 
dviem ligomis, pagerėjus grįžo 
į mūsų bendrą veikimą Mika
lauskienė. 

Kuopos pirmininkė pergyve
nus dvi labai rimtas abiejų akių 
operacijas. Po dviejų mėnesių 
gydymosi grįžo į visuomeninį 
veikimą. D o n n a K a m m 

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 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad a t idaro naujus la idotuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r ą u e t t e Parke 

Kit i S. C . Lack la ido tuvių n a m a i : 
11028 Southvvest H w y . * Palos Hi l ls 
9236 S. Rober t s R d . * H ickory Hil ls 

2424 W . 69 S t . * Ch icago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Akademinis Skautų Sąjūdis 
LST Korp! NeoUthuanla 

Studentų Ateitininkų Draugove 
Uetuvlų Jaunimo Sąjunga 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2539 West 71 st Street 

Chicago. Illinois 60629 
H312M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 



DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. kovo mėn. 6 d. 

x „ D r a u g o " k a s m e t i n i s 
koncertas šiemet bus kovo 17 
d., sekmadienį. Marijos aukšt 

x „Lietuvos vaikų viltis" 
yra JAV LB Socialinės tarybos 
įkurta organizacija atvežti iš 
Lietuvos paliegusius vaikus 
gydyti Shriners ligoninėj Chica-
goje, kur visas gydymas yra 
veltui. Ši organizacija šaukia 
spaudos konferenciją šeštadienį, 
kovo 9 d., 3 v. p.p. Seklyčioje 

x Kovo 16 d., šeštadieni, 
Maironio vardo lietuvių mo
kykloje po pamokų bus vaikų 
tėvų pirmosios komunijos susi
rinkimas. Kviečiami visi tų 
vaikų tėvai dalyvauti. 

x Atsiuntė po 10 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Aldona Vasonis, J. Grabauskas, 
Vincas Vizbaras, Peter Braz
džionis, D. Banevičius, muz. M. 
Motekaitis, skulptorius P. Vėb
ra. P. Kurnėta, E. Rasydinis, J. 

Chicagoje. Jau yra pakviesti 
salėje Marųuet te spaudos ir radijo darbuotojai, 

Parke Koncertuoti atvyksta tačiau taip pat yra kviečiama ir Kaval iūnas , Vyt. Stuogis 
Los Angeles vyrų kvartetas — visuomenė susipažinti su šiuo Vytalius Lekeckas, Vacius Pnž 
E Jarašiūnas", R. Dabšys. A. svarbiu darbu, kuris padės 
Pohkaiti* ir B. Senukas su savo Lie tuvos ne la imingies iems 
akompaniatore-pianiste Rai- pas inaudo t i Amerikos me-
monda Apeikvte. Bilietus j au dicinine pagalba, kad šie jau-
galima įsigyti Vaznelių Gift nuoliai galėtų sveiki s to tu lais-
International parduotuvėje. vejančios Lietuvos gretas. 

gintas, Charles Gricius, T. G. 
International, E. Podėlis, V. 
Budnikas. Labai ačiū. 

x A. a. k u n . J o n a s Kubi- x Vilią ir Vitalija iš Lietuvos 
liūs, S.J., užmigo Viešpatyje jau yTa atvykusios į Dalias, Tx., 
kovo 3 d. Aušros Vartų pa- įr joms būtina galvos operacija, 
rapijos klebonijoje. Montrealyje. Dar reikia 6000 dol. Čekius 
Laidotuvių apeigos Kanadoje galima siųsti Lithuanian R. C. 
bus trečiadienį, kovo 6 d. Charit ies, 2636 W. 71 St., 
Chicagoje bus p a š a r v o t a s Chicago, 60629. 
Jaunimo centro salėje penkta
dienį, kovo S d. Lankymas nuo » Vaclovas Momkus, Dainų 
3 vai. p.p. Maldos valanda 7:30 šventės komiteto pirmininkas, 
v.v. Laidotuvių šv. Mišios šešta- kviečia kovo 9 dieną VII Dainų 
dienj. kovo 9 d.. 9:30 v. ryto šventės komiteto narius visos 
Jaunimo centre. Laidotuvės Šv. d ienos p a s i t a r i m u i . Dvi-
Kazimiero lietuvių kapinėse, dešimties narių komitetas vie

ningai sielojasi, kad šventė 
x L i e tuv ių Fondo pelno įvyktų aukštame meniniame 

skirstymo komisiją sudaro LF lygyje, 
tarvbos rinkti nariai: Marija 
Remienė. Vytautas Kamantas , 
Daina Kojelyte ir antrininkė 
Ofelija Baršketytė ir JAV LB 
k r a š t o valdybos de leguot i 
nariai Arvydas Barzdukas. dr. 
P e t r a s Kis ie l ius , R a m u n ė 
Lukienė ir antrininkė Aušrelė 
Liulevičienė. Kar tu prime
nama, kad LF paramai gaut i 
nustatytos formos prašymus 
reikia įteikti bendrai paramai 
iki kovo 15 d. ir studentų stipen
dijoms iki balandžio 15 d. 

x Atsiuntė po 10 dol. ui ka
lėdines korteles, kalendorių: R. 
Miliūnas. Anna Matulaitis, I. 
Johansonas, V. Girdvainis, A. 
Musteikis, Eva Skudzinskas, V. 
ir R. Kliorys, Antanas Grinius, 

Birutė ir Jonas ir Sverai, Liudas 
Kairys, Joseph Gurevis, J. An-
drasunas, Valerija Šimkus, G. 
Maciūnas, V. W. Čyvas, A. P. 
Keblinskas, V. Vaičjurgis, Jad
vyga Poškus. Labai dėkojame. 

x Atsiuntė po 10 dol. už 
Vėliau gauti prašymai šių metų kalėdines korteles, kalendorių: 
pelno skirstyme nebus svars- R. Nevvsom, Walter Lendraitis, 

St. Petokas, Sophie Ruksha, 
Albinas Paplauskas, H. M. 
Mockus, Joseph Urka, Bronius 
J a r a s , Stel la Lavvatsch, I. 
Vinslovas, K. M. Sadauskas, R. 
Tamulionis, L. Kronas, kun. F. 
Baltrumas, Filomena Tarulis, 
Kaje tonas Tijūnėlis . Labai 
dėkojame. 

tomi. Tai taikoma išeivijai ir 
Lietuvai. 

x Atsiuntė po 10 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Kristupas Daugirdas, Liudas 
Valančius. Antonia Mickevičie
nė, kun. G. Degutis, Pet ras 
Mikšys. P. Petrušaitis, Kazys 
Prišmantas, John Labanauskas, 
Antanas Vilutis, J. V. Černius, 
Valė Lavinskas, S. Barsteika, 
Elena Jeneckas, A. Rugienis,B. 
Platukis. B. Krakaitis. Labai 
ačiū. 

x Šv. J u o z a p o garbe i šv. 
Mišių ir maldų novena prasidės 
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. (1 vai. 
rytais). Marijonų koplyčioje, 
prie ..Draugo". Norintieji šioje 
novenoje dalyvauti ir įsijungti 
su savomis intencijomis kviečia
mi nedelsiant kreiptis: Marian 
Fathers, 6336 So. Kilbourn 
Ave., Ch icago , 111. 60629. 

(sk) 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
<Wštad ^ v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 VV. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OST1S 

201 F. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale . IL 60621 
Tel . (708) 325-3157 

Valandos pa^al susitarimą 

x Jūratė Sayus, Warren, 
Mich., per Joną Valkiūną pra
tęsė prenumeratą ir pridėjo 20 
dol. auką prisiminimui a.a. 
Mariaus Sayaus šešių mėnesių 
mirties proga, kad „Draugas" ir 
toliau lankytų Sayų namus. 
Jūratę Sayų skelbiame garbės 
p renumera tore , o už auką 
dėkojame. 

x Kun. V. Šiliauskas, Tus-
tin, Cal., pratęsė „Draugo" 
prenumeratą su 20 dol. auka. 
Kun. V. Šiliauską skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką savai spauda i laba i 
dėkojame. 

x PATRIA: didelis išpar
davimas! Dauguma prekių su 
20%-40% nuolaida. Elektroni
ka, gintaras, kristalas, lino au
diniai, lietuviškos muzikos ka
setės, odos dirbiniai ir kt. PAT
RIA, 2628 W. 71 St., Chicago, 
tel. 312-778-2100. Sav. A. ir F. 
Siutai. 

(sk) 
x Norint pirkti bei parduo

ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
kus, 540 Ambassador Ct. 
Sunny Hills, Fla. 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 
x G.T. INTERNATIONAL, 

INC. rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi 
tikimą ir persodinimą New 
Yorko bei Washingtono Aero
uostuose. Prašome kreiptis: 

t J . T . I N T E R N A T I O N A L , 
INC., 9525 S. 79th A \ e . , 
Hickory Hills, IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

W^^W ^^ ^ T • 

mK ŽVAIGŽDUTE 
^ ^ ^ J ^ 3*1 įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

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

x Atsiuntė po 10 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: L. 
Antanėlienė, J. Gelumbauskas, 
V. Hasynic, P. Sideravičius, 
Elena Jasnauskas, Regina J. 
Connolly, Albert Zakarka, M. 
Paškevičius, dr. Alf. Kisielius, 
L. Apanius. G. Darnusis, V. J. 
Statkus, Ant. Klimavičius, Alex 
Kiki las , Al. Skopas, B. 
Prapuolenis, St. Carneckas, M. 
B. Černius, A. V. Laniauskas. 
Labai ačiū. 

x Atsiuntė po 20 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
dr. Danguolė Surantas, Rock-
ford, 111., dr. Antanas Marčiu-
kaitis, Gille-pie, 111., dr. J. 
Makštutis, Palos Hts., 111., R. A. 
Petraitis, Los Angeles, Cal., 
Donna Budraitis, Frankfurt, 
111., Juozas Kazlauskas, Wa-
terbury, Conn., Jonas Mikulio-
nis, Sterl ing Hts . , Mich., 
Adolfas Sabaitis, Brockton, 
Mass., Visiems tariame ačiū. 

x Atsiuntė po 20 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
kun. Stanley J. Saplis, MIC, 
Racine. Wisc., L. ir I. Kirkai. 
Palos Hills, 111., Adolfas Ar
malis, St. Petersburg, Fla.. Dr. 
ir \ . Prapuoleniai, Beverly 
Shores, Ind., Jonas Veselka, 
Evergreen Park, UI., Mindaugas 
J. Klygis, Berrington, 111. 
Visiems dėkojame. 

x Atsiuntė po 20 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
Albertas Misiūnas, Detroit, 
Mich., lietuviškų organizacijų 
darbuotojas; Jonas ir Kristina 
Nakai, Buchanan, Mich., Vy
tautas Janulaitis, Oak Lawn, 
111., Juozas Vadopalas, West-
chester, 111., Kazys Račiūnas, 
Beverly Shores, Ind., Vladas 
Rupinskas, Indian Head Park, 
111., Labai dėkojame. 

x Ona Burzdžius, Chicago, 
111., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė 30 dol. 
auką. Po 20 dol. atsiuntė baleto 
šokėja— Irena J. Veleckis, 
Chicago, 111., dr. G. Grinis, St. 
Petersburg, Fla., Viktoras 
Kažemekaitis. Racine, Wisc., S. 
K. Lukas, Brooklyn, N.Y. 
Visiems nuoširdus ačiū. 

x „ŽAIBAS" NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje. 10 sv. miltų, 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. 
dėžė persikų, 4 sv. valg. druska, 
18 oz. riešutinis sviestas, 2 dėž. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų, 
64 oz. aliejus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS 
9525 South 79th Ave., Hicko
ry Hills, ni. 60457, telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

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

(sk) 

x Sutinkame iš New Yorko 
ir Washingtono jūsų gimines ir 
pristatome į Chicagą, arba iš
vežame atgal pigiau, negu 
lėktuvu. Skambinti iki 12 vai. 
dienos, tel. (312) 434-8618. 

(sk) 

Piešė Jul i ja Sajauskaite . Aš dalyvavau demonstracijose. Aš nešiau 
plakatą: „Mes norime laisvės Lietuvai". Baltimorės Karaliaus Mindaugo 
lituanistinė mokykla 

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 

Vasario 16 dieną Lietuva 
pasidarė laisva. Dabar Lietuva 
nėra laisva, Rusija ją užėmusi 
laiko. Žmonės uždirba maždaug 
keletą rublių į dieną. Beveik 
nieko negali pirkt i Lietuvoje. 
Daug žmonių rusa i buvo išvežę 
j Sibirą. Šiandien yra liūdna 
Vasario 16. 

Marius Anelauskas 

Anksčiau l ietuviai pastatė 
daug naujų mokyklų, ligoninių 
ir privačių namų. Šiandieninė 
Lietuva turės pertvarkyti eko
nomiką ir užterš tą gamtą. 
Reikės uždaryti atomines įstai
gas ar su kitų kraštų pagalba 
padaryti jas saugesnes. Kova 
niekados nėra lengva, bet lie
tuviai — stiprūs. Nesvarbu ko
kia bus kova, Lietuva vėl bus 
laisva! 

Gintaras Dūda 

Vasario Šešioliktoji man reiš
kią laisvę. Tą dieną, prieš 73 
metus, Lietuva paskelbė atsis
kyrimą nuo Rusijos. Aš laisvę 
suprantu, kad vieną dieną mes 
galėsime ten nuvykti be jokių 
varžymų ir bus ten gražu, kaip 
buvo anksčiau. Nemunas vėl 
bus švarus — gražus, miškai 
gražiai suža l iuos , o mes 
mylėsime vieni kitus. 

Audra Kudirkaitė 

Visi Los Angeles Šv. 
Kazimiero lit. m-los mokiniai 

(„Aš čia gyva") 

KAD LIETUVA TAPTŲ 
LAISVA 

Kai t ik aš s k a i t a u ne
lietuvišką spaudą, visuomet 
būna kas nors parašyta apie 
Lietuvą. Daug kas kalbėjo ir 
galvojo apie . .glasnost" ir 
„perestroiką". Daug žmonių 
galvojo, kad tie dalykai yra geri 
Lietuvai. Bet yra daug galvo
jančių, kad Gorbačiovas pats 
su t r i u šk ins savo s u k u r t u s 
dalykus. Jei taip įvyktų, tai 
būtų dar blogiau, negu buvo 
anksčiau. 

Aš meldžiuo- i , kad t a ip 
neatsitiktų ir kad sietuva taptų 
visiškai laisva. 

OI!via Herron, 
Toronto M^ronio aukšt. 

m-los mokinė. Kanada. 
(Maironio mokyk os metraštis) 

Be vienybės nėr galybės. 

NORVEGIJA 
(Kalėdų legenda) 

— O, brangiausias Kūdikėli 
Jėzau, kaip priėmei patarna
vimą šv. Kristoporo, gelbėk 
mane, — sušuko jis garsiai, kai 
banga užliejo jį ir pajuto, kad 
jau skęsta abu su vaikeliu. 

J i s vėl iškilo į paviršių. Kas 
tai? Aiški šviesa žėri tamsumoje 
ir Kūdikėlio Jėzaus paveikslas 
a ts is toja pr ieš Kristoporą. 
Kūdikėlis Jėzus savo ranka 
apkabina Kristoporą, eina ban
gomis, veda jį prie pat kranto, 
palaikydamas. Žmonės, stovin
tieji ant kranto, tai pamatę, 
puolė ant kelių stebėdamiesi ir 
garbindami Dievą. 

Kada Kūdikėlis Jėzus prany
ko, visi labai stebėjosi iš to, kad 
Kristoporo ir vaikelio drabužiai 
buvo visiškai sausi. Mažutis 
vaikelis saldžiai miegojo. Žmo
nių balsų pažadintas, linksmai 
juokėsi ir, ištiesęs savo mažas 
rankeles, glostė Kristoporo bur
ną ir veidą. Kūdikėlio motina, 
kuri taip pat buvo išgelbėta, 
puolė prie Kristoporo kojų, 
nes savo dėkingumo negalėjo 
išreikšti žodžiais. Ji su karš
čiausia meile spaudė savo 
vaikelį prie krūtinės. Verkė, 
labai verkė, bet tai buvo neap
sakomo džiaugsmo verksmas. 

Dabar visi, kiek tiktai ten jų 
buvo, nuėjo į bažnyčią. Buvo 
pagiedota iškilminga padėkos 
Dievui giesmė už visus išgel
bė tuos iu s . Audra nustojo 
siautusi, kai tiktai Kūdikėlis 
Jėzus pasirodė. Dabar toli ir pla
čiai, net iki močiutės namelio ir 
uolos kranto, skambėjo „Venite 
Adoremus". 

Vėliau, kai tėvas papasakojo 
viską, kas Kristoporui atsi
t iko jį apsikabino kalbėdama: 
— Ir tenai daugiau nebus jūrių. 
Ar dabar supranti, vaikeli, ką 
tie žodžiai reiškia? 

Vaikas apkabino močiutės 
kaklą ir tarė: 

— O, mano brangiausioji 
močiute, aš Jį myliu, nes J is 
man parodė savo veido grožį, 
kuris yra šviesa tos šalies, 
kurioje nebus daugiau laivų su
dužimo, nei skausmų, nei 
šauksmų, nei kančių, nes Jis 
pats nušluostys ašarą nuo kiek
vienos akies. 

Kai Kristoporas, nuėjęs prie 
jūrs kranto, pamatė žuvusiųjų 
l avonus , l iūdna i a ts iduso 
„gerai, kad ten daugiau nebus 
J u r i u " - (Pabaiga) 

LIETUVA BRANGIOJI 

Lietuva brangioji, 
Mūsų tėviškėle, 
Už Tave trispalvę 
Lig dangaus iškėlę... 

Trauksime į kovą 
Iš už jūrių, marių, 
Tęsim šventą žygį, 
Savanorio kario. 

Partizanų kraujas 
Nemunėliais teka, 
Jų drąsa ir ryžtu 
Mūsų širdys plaka. 

Palūkėkit, broliai, 
Po gimtinės uosiais, 
Laisvės žygio dainą 
Mes kartu dainuosim. 

Alb. Kašiubienė 

KOVAS PARTIZANAS 

Buvo 2011 metai, kai aš ban
džiau savo laboratorijoje 
padaryti „šiltą skylę". „Šilta 
skylė" yra toks reiškinys, kurio 
dėka gali atsirasti kitame laike 
ir kitoje vietoje. 

Aš girdėjau per televiziją, kad 
strateginės raketos buvo iššau
tos iš Rusijos okupuotos 
Lietuvos, ir prasidėjo Trečiasis 
pasaulinis karas. Tuo momentu 
atominė bomba susprogo netoli 
mano namo, ir radiacija sukū
rė „šiltą skylę" mano name, į 
kurią įkritau. 

Aš atsiradau kažkokiame 
miške ir pradėjau vaikščioti po 
jį. Po valandos suradau gatvę ir 
pradėjau ja eiti. Aš sutikau 
kareivį rusiška uniforma, ir jis 
man įsakė parodyti savo 
dokumentus. Aš jam padaviau 
visus savo dokumentus, kuriuos 
tu rė jau . Jis pasakė, kad 
dokumentai netvarkoj ir įmetė 
mane į trobą, kurioje buvo kiti 
žmonės. 

Paskui mus nuvežė į vietą, 
kuri vadinosi Bajoraitės dvaras, 
ir t en užrakino. Ten aš 
sužinojau, kad buvo 1945 metai 
ir visi čia vėliau dirbs Raudona
jai armijai. Visi čia esantys 
buvo atitempti iš gatvių, kaip ir 
aš. Tą naktį du partizanai, Tig
ras ir Šarūnas, nusprendė mus 
išlaisvinti. Jie pasiėmė kelis 
maišus su granatomis ir, kai 
buvo pakankamai tamsu, įėję į 
Bajoraitės dvaro kiemą, pradėjo 
mesti granatas pro langus į 
sargų namą. Per trmpą laiką 
visi sargai buvo susprogdinti. 
Tada suimtieji išlaužė duris ir 
išbėgo laukan. Kai išėjau į 
lauką, partizanai buvo pabėgę, 
bet aš prisiminiau, kad turiu 
knyga savo kišenėje, kurioje 
parašyta kur yra partizanai. 
Greitai suradau vieną partizanų 
kuopą ir. perėjęs visus iš
bandymus, pasidariau Geležinio 
Vilko partizanų kuopos nariu. 

(Bus daugiau) 

Kovas Boguta 
K. Donelaičio lit. m-los 

mokinys 

DIDŽIAUSIA VALSTYBĖ 

Amerikiečių žurnalas ,,US 
News and W. Report" įsidėjo 
šitokį aprašymą iš Lietuvos. 
Esą, vienas tarybinis Lietuvos 
gyventojas rusui pareigūnui 
pareiškęs, kad šiuo metu gyven
ti Lietuvoje — tikras malo
numas. Paklaustas kodėl — tas 
lietuvis taip atsakęs: „Lietuva 
šiuo metu yra didžiausia vals
tybė pasaulyje. Lietuvos sienos 
— dar vis prie Baltijos, o sostinė 
— Maskvoje, dauguma žmonių 
— gyvena Sibire..." 

GALVOSŪKIO NR. 76 
ATSAKYMAS 

Telefono aparato diske (dial) 
nėra Q ir Z raidžių. 

GALVOSŪKIO NR. 77 
ATSAKYMAS 

Čia pirmauja vokiečiai. 1885 
m. Kari Benz ir Gottlieb 
Daimler užpatentavo motorinio 
vežimo (automobilio) išradimą. 
Tai buvo dešimt metų anksčiau 
už pirmo automobilio Duryea 
pagaminimą Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. 

GALVOSŪKIO NR. 78 
ATSAKYMAS 

Abu paukščiai skrido tuo 
pačiu greičiu: nuo priekio iki 
užpakalio traukinio ir nuo 
užpakalio traukinio į priekį ir 
atgal. Taigi, kiekvienas jų 
nuskrido po 2414 jardų, įskai
tant ir traukinio greitį. 

GALVOSŪKIS NR 96 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Vienas jūrininkas kažką dažo. 
Sujungę taškus, sužinosite ką jis 
dažo. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 97 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

**&}} 
Berniukas iš svečių gavo du 

pinigėlius, kuriuos nutarė 
įmesti į savo taupomąją kasą — 
kiaulytę. Tie du pinigėliai 
sudaro 55 centų sumą. Vienas 
iš tų pinigėlių nėra nikelis. Pa
rašykite tų pinigėlių pavadi
nimus. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 98 

Kas paskyrė vardą Jonui 
Krikštytojui? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 99 

Parašyki te visus jums 
žinomas įrodymus, kad žemė 
yra apvali . Kas daugiau 
įrodymų pateiks, gaus 10 taškų, 
o kas vieną ar du. tik 5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 100 

Pasiskaitę literatūros atsaky
kite į šiuos klausimus: 1. Kas 
yra rasa? 2. Kaip rasa pasidaro 
— atsiranda? 3. Kada rasa pasi
rodo? 4. Ant kokio žemės pavir
šiaus matome rasą (ant gatvės, 
šaligatvio...)? 5. Ar rasa yra 
kam nors naudinga? Plačiai į 
tuos klausimus atsakę, gausite 
10 taškų, o trumpai — tik 5 
taškus. 


