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„Bręsti ir augti, kelti 
ir eiti, telkti ir dirbti" 
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Vi ln ius . — Lietuvos Respub
likos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis, apžvelgdamas vienerių 
metų tautos nepriklausomybės 
a t s t a t y m o sukak t i e s proga 
a t l i k t u s d a r b u s ir prisi
mindamas praeities dešimt-
mečiusysavo kalbą Lietuvos par-
lamentarmams ir visiems lietu
viams baigė žvilgsniu į ateitį 
kovo v ienuol ik tą ją š ia i s 
žodžiais: 

— M ū s ų p a g r i n d i n ė k o v a 
vakar, šiandien, rytoj yra dar
bas. Įstatymų karas baigėsi, ne
bent mums j j vėl primestų. Eina 
normalus, kiek sugebame, įsta-
tyvdavystės darbas. Kalbėda
mas šiuose rūmuose, jį truputį 
s avanaud i ška i išskiriu, bet 
sykiu ir noriu pranešti, kad per
nelyg nesiskelbdami žengėme 
čia vieną it in svarbų žingsnį. 
Naujos Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos metmenų arba 
koncepcijos parengimo grupė, 
kuri buvo sudaryta Prezidiumo 
nutar imu, pateikė savo darbo 
rezultatus. Prezidiumas nutarė 
supažindinti deputatus, gauti jų 
pastabas, ir pavedė grupei dar 
pratęsti darbą, kad, atsižvelgus 
į deputatų pastabas, galima 
būtų Konstitucijos koncepciją 
jau teikti visos Aukščiausiosios 
Tarybos apsvarstymui. 

M ū s ų t a i k i k o v a , kai 
pr iešininkas pakelia ginklą, 
gali pare ikalaut i ir kraujo 
aukos , kančios ir gyvybės. 
Lietuvą ir pasaulį sukrėtė 
sausio 11-13-sios ir dar kiek 
vėliau agresorių žvėriškumas ir 
tėvynės gynėjų pasiaukojimas. 
Ž u v u s i e m s prie televizijos 
bokšto, Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo nutarimu po mirties 
apdovanotiems Vyčio Kryžiaus 
ordinu — mūsų didi pagarba ir 
amžinas atminimas, o jų arti
miesiems šią iškilmingą dieną 
įteikiame nustatytus apdovano
jimus. Daugeliui kitų gynėjų, 
vienaip a r kitaip sužeistų, 
parodžiusių drąsą ir ištikimybe 
Lietuvai, taip pat bus numato
mi valstybės apdovanojimai, tik 
apga i l e s t au j ame ne viską 
suspėję šiai dienai. 

T a i k i o s p i l i eč ių kovos 
arsenaluose — ir paprastas tvir

tas ryžtas nebendradarbiauti su 
okupantais ar jų statytiniais, 
nedalyvauti jų apgaulingose 
politinėse akcijose. Garbingai 
elgiasi mūsų radijo ir televizijos 
bei spaudos darbuotojai, garbin
gai pasielgs kiekvienas, boiko
tavęs ir iš tolo aplenkęs blo
gio imperijos referendumą. 
Nereikia remti blogio, net jeigu 
pasiūlytų cigaretę a r apelsiną. 
Tegu sumeta savo milijonus 
biuletenių, kiek bus jiems iš 
anksto pasakyta, o tame spek
taklyje vis viena nebus jokio 
patikrinimo ir teisėtumo. 

Tautos pasirinkimai 
Mes turime keletą pasirin

kimų. Bręsti ir augti, kaip mokė 
Lietuvos kardinolas pirmose 
pamaldose prie atgautosios, 
prisimename, Sąjūdžio Steigia
mojo suvažiavimo dienomis, 
Vilniaus arkikatedros, visos 
Lietuvos šventyklos. 

Keltis ir eiti, — ką ir padarė 
Lietuva, lyg būtų išgirdusi sun
kioje ligoje Naujojo Testamento 
žodžius. 

Telktis ir dirbti — Lietuvos 
naudai ir žmonių gėrybei arba 
gerovei. — kaip mokė Vincas 
Kudirka, kaip giedame savo 
valstybės himną ir t au tos 
giesmę. 

Turime ir dar vieną pasi
rinkimą — raustis ir drumsti. 
Raustis po dar nesutvirtėjusiais 
atstatomos valstybės pamatais, 
drumsti Nepriklausomybės dan
gų svetimo nuodingo eterio ga
rais ir niekinančio netikėjimo 
dūmais. 

Anuose pasirinkimuose gyve
na meilė — teisybės ir doros, ar
timo ir Tėvynės meilė. Iš to ket
virtojo pasirinkimo kyšo dažnai 
pagieža, pavydas, neapykanta, 
kitąsyk ir godulys ar kokie 
draugelių grupės interesai. Pasi
rinkime teisingai — ir kurie čia 
esame, ir visoje Lietuvoje. 

Tiktai tada turėsime 
nenugalimą ginklą ir telksimės 
į didelį taikos kareivių: Lietuvos 
talkininkų būrį. 

Mūsų reikės daug. ir iš kiek
vieno reikės daug. nes antrieji 
metai vargu ar bus lengvesni už 
pirmuosius. 

Stiprus balsavimas už 
Jelciną, silpnas 

Gorbačiovo laimėjimas 

Sen. Paul Simon 
už atstovų paskyrimą 

Washing tonas . — JAV sena
toriaus Paul Simon įstaiga at
siuntė pranešimą, jog šis Illinois 
senatorius, demokratas, pasiūlė 
įstatymą, kuriuo reikalauja 
paskirti nuolatinį atstovą kiek
vienai Pabaltijo valstybei atsto
vauti kultūrinio ir ekonominio 
gyvenimo sričiai. J is taip pat 
ragina, kad būtų paskir tas 
specialus prezidento pasiun
tinys rūpintis Sovietų-Pabaltijo 
nepriklausomybes derybomis. 

Sen . Simon y ra Sena to 
komisijos narys su jurisdikcijos 
teisėmis, kuris rūpinasi Ameri
kos — Sovietų ir Amerikos — 
Pabaltijo ryšių klausimais ir 
Europos užsienio klausimais. 
J i s p i r m i a u nori p raves t i 
nu t a r imą savo komitete, o 
vėliau ir Senate. 

Pasiūlytasis įstatymas nurodo 
Valstybės sekretoriui skirti 
nuolatinį kultūrinių ir preky
binių reikalų atstovą Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai, kad būtų 
pradėti JAV - Pabaltijo kultu- J A V senatorius 
riniai ryšiai bei pasikeitimai ir 
išplėsti komerciniai ryšiai , parodys Amerikos susidomėji 
Senatorius sako. ioe šis žingsnis m 3 Pabaltijo kraštais ir patvir 

Po pamaldų už Lietuvos laisvės gynėjus, žuvusius sausio 13 dieną Vilniuje, stovi mūsų jaunimas 
su jų pavardėmis prie didžiųjų Švč. M. Marijos Gi" no bažnyčios parapijos durų, Šv. Mišios už 
jų sielas, kurias koncelebravo parapijos klebonas -Jonas.Kuzinskas, įvyko sausio 20 d. 

Įtampa Lietuvoje 
Sugrįžo tie patys tankai ir lėktuvai 

N e w Yorkas, 1991 kovo 15. pravažiavo 146 kariniai pabūklai 
(LIC) - Nors Lietuva neda- ir tanketės, kovo 7 - 5 8 , ir t.t.), 
lyvavo svetimos TSRS valstybės bombų sprogdinimais (kovo 3 ir 
referendume. Kremliaus nuro- 1 4 <*•)> žmonių sulaikymais, 
dymu balsavimą respublikoj kratomis ir apvogimu. Lietuvos 
pravedė TSKP. Balsavimas jau policininkų nuginklavimu ir 
prasidėjo užgrobtuose Lietuvos P a n -

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Maskva — Sovietų Sąjungos 
prezidentas, kaip atrodo, dar ne 
galutiniais duomenimis, laimėjo 
aitrų mandatą, kurio j is norėjo, 
išlaikyti Sąjungą kaip fede
ralinė valstybę, bet ne tokia 
dauguma, kad galėtų džiaugtis. 

Bet tuo pačiu metu jo politinis 
nedraugas Boris Jelcinas gavo 
didelį balsuotojų pritarimą tuo 
klausimu, kur is yra prieš Gor
bačiovo vadovybe — suorgani
zuoti stiprią Rusijos Federacijos 
rinkimais pagrįstą prezidentū
rą didžiausioje krašto respub
likoje. 

pastatuose, visasąjunginėse ga
myklose ir kariuomenės bazėse. 
Pasak Aukščiausiosios tarybos 
infobiuro, Vilniaus balsavimo 
punktų tarpe — okupuoti Spau
dos rūmai, Krašto apsaugos 
departamentas, kuro aparatū
ros gamykla, radijo ryšių 
mazgas, ir t.t. 

Referendumui pravesti Krem
lius TSKP atstovui Lietuvoj 
Vladislavui Švedui parūpino 2,5 
milijonų biule tenių , ku r i e 
dalinami net nepilnamečiams 
mokyklose, pasak vieno 
šaltinio. Be kita ko, pašto 
dėžutėse trejomis kalbomis — 
lietuvių, lenkų ir rusų — buvo 
skleidžiami propagandin ia i 
lapeliai , skatinantys gyven
tojus balsuoti už sąjungą, kitaip 
,.pasmerksite savo vaikus pra
žūčiai". 

Nauji dal inia i 
Lietuvos Krašto apsaugos de

partamento direktorius Audrius 
Butkevičius šiandien paskelbė, 
kad sovietai dislokuoja naujus 
TSRS karinius dalinius respub
likoj ir didina ginkluotų pajėgų 
skaičių. J i s pastebėjo, kad 
visokiom priemonėm sovietų 
ginkluotos pajėgos stengiasi 
provokuoti Lietuvos vyriausybę 
ir gyventojus r ep re s in i a i s 
desantiniais veiksmais, pvz. 
kariniais manevrais pro Aukš
čiausiąją tarybą (kovo 6 d. 

t ins tą faktą, kad Amerika 
niekada nepripažino Sovietų tų 
valstybių aneksijos. 

| Jung t ines T a u t a s 
įstatymo projektas taip pat 

teikia Pabaltijo valstybėms gali
mybę įvairių tiesiogių paramos 
šaltinių pagal anksčiau priimtą 
Rytų Europos Demokratijos ak
tą - SEED įstatymą 1989 me
tais ir dabar jau galiojantį. 
SEED programa teikia ekono
minę paramą jos išplėtimui, 
paruošia laisvo verslo prekybai 
ir suteikia medicininę paramą. 
Ją galima bus pritaikinti Pa
baltijui. 

Sen. Simon įstatymo projekte 
yra klauzulė, prašanti prezidentą 
nominuoti specialų pas iun 
tini , paspartinti, kad prasidė
tų Pabaltijo — Sovietų derybos. 
kurios vestų į nepriklausomybę 
kiekvieną Pabaltijo valstybę ir 
kad iškeltų Pabaltijo nepriklau
somybės klausimą ateinančioje 
Jungtinių Tautų Generalinėje 
asamblėjoje". 

Sąjūdžio informacinės 
a g e n t ū r o s žiniomis, vakar 
Panevėžyje kariniame aerouos
te nusileido 10 karinių transpor
to lėktuvų. Kaip pastebėjo 
vienas AT-bos Infobiuro dar
buotojas, tokioL rūšies lėktuvai 
atskrido į Lietuvą su tankais 
prieš kruvinuosius sausio mė
nesio įvykius. 

Šiandien SąjO^is pradėjo 24 
valandų piketą 'pr ie Vilniaus 
te levizi jos bokšto. Sąjūdis 
pareiškė, kad šia akcija nori 
paremti Lietuvos televizijos dar
buotojus, kurie pamainom ba
dauja prie užgrobto boKŠto. 

Dar trečiadienį visasąjunginė 
radijo dalių gamykla Vilniuje 
paskelbė vienos valandos strei
ką prieš Lietuvos Radijo ir 
Televizijos komiteto patalpų 
okupaciją. Kovo 13 d. streiko 
organizatoriai taip pat pasiuntė 
protesto telegramą Gorbačiovui 
ir premjerui Pavlovui. 

Reikia sekretoriaus 
J u n g t i n ė s Tautos. — Šių 

metų gale, išbuvęs du terminus 
po 5 metus, pasitraukia Jungti
nių Tautų Generalinis sekreto
rius, Peru diplomatas, 71 metų 
a m ž i a u s Jav ier Perez de 
Cuellar. Jo atlyginimas metams 
buvo 183,000 dol., šoferio 
vairuojamas Volvo limuzinas ir 
atskiras pastatas Sutton gatvėje 
gyventi. Jo pareigos aptaria
mos, kaipjab:ausiai neįsivaiz
duojamos, bauginančios, nepasi
kartojančios, teikiančios vidinio 
pasitenkinimu kritiškiausios ir 
vienintelės aut žemės", sako 
vienas diplomatas, jau daug 
metų dirbąs -;artu Jungtinėse 
Tautose, Ieškomas naujas kan
didatas. Tačiau šį kartą pirmą 
kartą daugel i s kraštų reikalau
ja, kad kandidato parinkimas 
būtų labiau v.ršas, negu kad tik 
15-kos Saugumo Tarybos narių, 
kurioje nuolatiniai nariai -
Amerika, Britanija, Prancūzija. 
Sovietų Sąjunga ir Kinija turi 
veto teisę. L.nkstama į kan 
didatą iš AfnKos kontinento. 

— Bonoje Finansų ministe-
ris Tbeo Waagd pranešė, kad 
padovanos maisto atsargas, 
kurios buvo sukrautos Vakarų 
Berlyne tam atvejui, jei kartais 
būtų užsima- e įvesti blokadą 
Berlynui dėl kokių nors prie 
žasčių, Sovftams, nes dabar 
Berlvnui nebereikia tų atsargu. 

Balsai ska ič iuojami 
* Sekmadienio referendumo 

- Lech Walesa šiandien, jau balsavimai rodo gilius politinius 
kaip Lenkijos prezidentas, vizi- skirtumus Rusijoje ir Ukraino-
tuoja JAV prezidentą George je, dviejose didžiausiose respub-
Bushą Baltuosiuose rūmuose, likose, nežiūrint didelių pas

tangų paties Gorbačiovo ir Ko
munistų partijos vadovybės, ku
rie norėjo įtaigoti balsuotojų 
valią. Balsai būsią suskaičiuoti 
iki šios savaitės galo, be t 

— Washingtone ABC televi
zijos David Brinkley programoje 
praėjusį sekmadienį dalyvavo 
vos tik iš kelionės grįžęs 
Valstybės departamento sekre-

T „ , TTT i daugiau kaip 70%, kurie balsa-
torius James Baker III, kuris . r^T _ * . , _ , . , ,. , 7 . j vo, pritarė Gorbačiovo norui — apibudino savo kelionę Vidur»— .. . _ . ,. . 

„atnaujintai Sovietų socialisti
nių respublikų sąjungai", nors 
pati Maskva ir Leningradas 

Rytuose ir Maskvoje. Atsaky
damas į George Will klausimą, 
sekretorius pasakė, jog Amerika 
pripažįsta Sovietų Sąjungą jos 
tose sienose, į kurias neįeina 
Pabaltijo valstybės. 

— Sovietų Komunistų parti
jos vadovybė prieš penkis 
mėnesius patvirtino planą, kad 
jų daliniai smurtu užimtų 
Vilniaus televizijos pastatą, 
kaip pranešė Maskvoje leidžia
mas laikraštis „Nezavisimaja 
Gazeta". Sovietų Komunistų 
partijos vadas yra Michailas 
Gorbačiovas. 

— Richardas Nixonas, buvęs 
JAV prezidentas. į Maskvą at
vyko Pasaulio Tarptautinių 
ryšių ir Ekonomijos instituto 
kvietimu. 

— Lietuvoje Nixonas susi
tiksiąs su tautinių mažumų 
atstovais ir su Demokratų Dar
bo partijos atstovu deputatu 
Algirdu Brazausku. Sekma
dienio vakare po spaudos konfe
rencijos išvyksiąs į Maskvąo iš 
ten atgal į namus su savo paly
dovais. 

— Kuvvaito vyriausybė, kuri 
neseniai sugrįžo į sostinę, 
sekmadien į paskelbė, jog 
vienerių metų laike planuoja 
pravesti rinkimus į Parlamentą, 
kuris buvo suspenduotas ketu
ris kartus nuo 1962 metų. 

— Jugoslavijos Serbijos Res
publikos giežtieji senieji 
komunistai kreipėsi į Belgrado 
vyriausybę, prašydami atsiųsti 
kariuomenę „susitvarkyti su 
neklaužadomis, norinčiais at
siskirti nuo Jugoslavijos". 

— Pietų Afrikos teismas 
nustatė, jog VVinnie Mandelos, 
žymaus veikėjo Nelsono Mande
los žmonos, byla su jos septy
niais bendradarbiais baigsis 
kovo mėnesį Johannesburge. 
Vienas iš kaltinimų yra nužu
dymas 14 metų berniuko. Ji pa
neigė visus jai daromus kalti
nimus. 

— Izraelio vyriausybė vėl 
leido pradėti dirbti okupuotų 
sričių arabams, kurie turėjo dar
bus Tel Avive ir Haifoje. 

— Albanijos komunistinė vy
riausybė paleido iš kalėjimo 123 
politinius kalinius. Opozicijos 
vadai reikalauja paleisti visus 
politinius kalinius. 

toliau su savo planais sudaryti 
„Unijos sąjungą", kurią jis 
vadina „Tikruoju federalizmu". 
Referendumo reikšmę mažina 
šešių respublikų nedalyvavimas 
balsavime. Ukrainos žmonės, 
atrodo, tik maža balsų persvara 
pasisakė už Gorbačiovo uniją, bet 
83% balsavo, kad Ukraina lai
kytųsi savo paskelbtos suvere
numo deklaracijos. Vakarinėje 
Ukrainos srityje už nepriklau
somybę pasisakė keturi žmonės 
iš penkių < 

Maskvos miesto gyventojai 
balsavo 50.2% už uniją, bet jie 
pasisakė už populiarų balsavi
mą , renkant merą ir Rusijos 
prezidentą 80% dauguma. Ki
jevo miesto gyventojai atmetė 
Gorbačiovo planą, Lvove 83% 
pasisakė už visišką nepriklau
somybę. Penkios centrinės Azi
jos respublikos pasisakė už 
uniją 90%. o Gudijoje 83% 
pritarė Gorbačiovui. Leningra
do miestas balsavo už uniją 
53%, o už prezidento tiesiogi
nius r inkimus 80%. Šie duome
nys skelbiami tik gavus maž
daug pusę Rusijos balsavimo 
rezultatų. 

pasisakė labai susilaikančiai, o 
Ukrainos Kijevas ir Ura lo 
kalnų Sverdlovskas visa t a i 
atmetė, protestuodami prieš 
Gorbačiovo politiką. Sibire vos 
tik pasiskyta už referendumo 
klausimą. 

Jelcino pasiūlymas, kad Rusi
jos Respublika r ink tų savo 
prezidentą tiesioginiu žmonių 
ba l sav imu, laimėjo d ide lę 
daugumą, maždaug 70%, nors 
buvo agituojama prieš. Stebina 
tas faktas, kad ir „kietųjų 
senosios komunistų parti jos" 
tvirtovėse pasiskė už preziden
to rinkimą populiariu gyventojų 
balsavimu, kaip praneša žinių 
šaltiniai. Oficialiai Jelcinas y ra 
Rusijos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas, nors vadina
mas prezidentu. Jei j is laimėtų 
rinkimus į naują postą, t a i 
turėtų didesnį autoritetą už 
Gorbačiovą, kuris y ra r inktas 
tik Tarybos narių. 

J o federa l izmas 
Oficiali vyriausybės žinių 

agentūra „Tassas" ir Maskvos 
radijas pranešė, jog Gorbačiovui 
užteks tų balsų, kad galėtų ei t i 

Nori būti prezidentu 
Wasbingtonas. — Tennessee 

valstijos senatorius Albert Gore. 
kaip rašo „Atlanta Journa l" , 
mano vėl kandidatuoti demo
kratų sąraše prezidento postui 
1992 metais. Savo pasikalbėji
me su to laikraščio žurnaHstu 
sen. Gord pasakė, jog demokratai 
„turėtų turėti moderuotą kan
didatą iš vidurinių pietų" pr ieš 
prezidentą Bushą. Sen. Gore 
1988 m. pralaimėjo savo kan
didatūrą, kai demokratai pasi
rinko Massachussetts guberna
torių M. Dukakį. Gore mano. jog 
Bushas bus nugalimas dėl jo 
silpnos ekonominės programos 
krašto viduje. 

— Rumunijos Tautinio Iš
laisvinimo Fronto delegatai 
savo suvažiavime išrinko da 
bartinį premjerą Pet re Roman 
savo vadu. Frontas turi maž
daug 650.000 nar ių , k u r i s 
susiorganizavo po pašalinimo 
diktatoriaus Nicolae Ceausescu 

Areštavo Saugumo 
direktorių 

Vilnius . 1991 kovo 18. -
„Amerikos balso" pranešimu, 
šiandien anksti rytą buvo areš
t u o t a s Lie tuvos Saugumo 
d e p a r t a m e n t o di rektor ius 
Audrius Butkevičius Sovietų 
Vidaus reikalų ministerijos 
kareivių, kurie yra Lietuvoje, 
kartu areštuotas ir jį vežęs 
šoferis. Butkevičius yra ir Lietu
vos Aukščiausiosios Tarybos 
deputa tas . Maždaug po 12 
valandų jis buvo paleistas, o 
šoferis daug vėliau. 

Pasak Lietuvos viceprem
jero Zigmo Vaišvilos ir Gene
ralinio prokuroro Artūro Pau
l a u s k o , k u r i e t a rės i dėl 
Butkev ič iaus paleidimo su 
Sovietų vidaus reikalų ministe
rijos oficialiais pareigūnais 
Vilniuje i r Maskvoje, jog 
pagrindinė jo paleidimo kliūtis 
buvo Sovietų prokuroras Pet
rauskas, kuriam buvo įsakyta iš 
Maskvos Butkevičių paleisti. Gi 
tas Petrauskas yra atsiųstas į 
Lietuvą iš Centro vyriausybės, 
kurio Lietuva nepripažįsta, 
p raė jus ia i s metais ir yra 
užėmęs Generalinio prokuroro 
įstaigą, ku r i yra okupuota 
Sovietų kariuomenės. 

Petrauskas norėjo laikyti But
kevičių savo noru tolimesniems 
apklausinėjimams, taip pat ir 
šoferį. Petrauskas sakė. kad jis 
buvo sula ikytas už ginklo 
turėjimą, nors Saugumo depar
tamento direktorius turėjo visus 
dokumentus ir teisę tą ginklą 
turėt i . 

KALENDORIUS 

Kovo 20 d.: Anatolijus, Filo
mena . I rmgauda . Tautvile, 
Žygimantas. Žiba. 

Kovo 21 d.: Benediktas. Lin-
gailė. Pavasaris, Nortautas. 
Sauga. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:56. leidžiasi 6:01. 
Tempera tūra dieną 52 L, 

naktį 39 . 

• 
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1990 METŲ VASAROS 
STOVYKLOS LIETUVOJE 

Sovietų vykdoma oficialiai 
nepaskelbta pašto blokada 
Lietuvai nutraukė tiesioginį 
susižinojimą laiškais. Negau
nami l a i ška i nei iš ten 
siunčiama mums prenumeruo
jama spauda. Atrodo, kad ir 
mūsų laiškai ir spauda nepasie
kia adresatų Lietuvoje. Tik 
retais atvejais per paskutinius 
trejetą-ketvertą mėnesių, lyg 
per stebuklą, ateina vienas-
kitas laiškas iš Tėvynės. Šiomis 
dienomis vienas tokių 
„stebuklų" — sesės Onutės Šar-
kauskaites laiškelis iš Lietuvos, 
rašytas praėjusiais metais, 
pagaliau pasiekė Lexington, 
MA. gyvenantį vs Česlovą 
Kiliulį. Čia spaudiname to 
laiško ištrauką apie 1990 metų 
vasarą Lietuvoje vykusias ke
lias skautiškas stovyklas. Sesė 
Onute rašo: 

Mieli Broliai ir Sesės, 

Keletą žodžių apie skautus. 
Praėjo graži vasara. Skautai 
Lietuvoje šią vasarą turėjo savo 
k ra š tų stovyklas ir vieną 
skiltininkų stovyklą Žemaitijoje 
— „Laumės pėda — 90". Aš pati, 
turėjau galimybę dalyvauti 
3 stovyklose. Birželio pabaigoje 
per šv. Petro ir Povilo dieną — 
3 dienų stovykla — Vištytyje 
prie ežero su Vilkaviškio rajono 
— 25 skautais. Tai buvo pirmo
ji stovykla — senoje prieš
karinės Lietuvos stovyklavie
tėje. Ten po daugelio metų vėl 
buvo iškelta skautų vėliava, 
kūrenosi skautiškas lauželis ne 
tik nuostabioje aplinkoje, bet ir 
kiekvieno skauto širdyje. Buvo 
visiems gera. Liepos 15-22 
dienomis mūsų Pietų Lietuvos 
krašto skautai (Varėnos tuntas, 
Alytaus broliai, Marijampolės 
broliai ir sesės, Vilkaviškio 
broliai ir sesės. Kybartų, svečiai 
iš Ukmergės, Kauno) stovyk
lavo prie Ūlos upės. Ta visiems 
miela vietovė gerai žinoma. Mes 
buvome įsikūrę kitoje vietoje — 
arčiau geležinkelio stoties. Šioje 
stovykloje dalyvavo arti 70 
mūsų krašto skautų ir apie 30 
svečių. Stovykla vyko labai 

sunkiu blokados metu , kai 
nebuvo benzino. Įsirengti sto
vyklai viską gabenom trauki
niu. Kadangi gyvenu Rusijos — 
Kaliningrado srities pasienyje, 
tai benzino gavau dviguba 
kaina, tai pačius sunkiausius 
daiktus atvežėm maš inė le . 
Kitose vietovėse buvo sunkiau, 
teko pavargti, bet geros nuotai
kos nepraradome. Stovyklos vir
šininkas buvo brolis Sigitas Ar-
nauskas. Stovykloje skautus 
mokėme pradinių žinių apie tu
rizmą, buvo skautorama, spor
tine diena ir kt. užsiėmimai. 
Maistą turėjome atsivežti patys 
visoms dienoms, nes dabartiniu 
metu beveik visi maisto produk
tai pagal talonus. Teko stovyklą 
sutrumpinti, nes prasidėjo blo
gi orai — visas dienas palydavo. 
Buvo dienų, kai be sustojimo lijo 
dieną, naktį. Nesėkmių metu 
turėjome progą save išbandyti, 
teko būt sulytais ir sušalusiais. 

Valgyti tokiai mūsų daugumai 
gamino 2 moterys, o joms pa
dėjo budintys. Gal ir ne skau- " 
tiška taip, bet vadovai bijojo, 
kad vaikai, ku r ių amžiaus 
vidurkis nuo 10-17 m. (daugiau 
jaunesnių;, nepajėgs išvirti iš 
suvežtinio maisto. Taigi sąlygų 
neturėjome, kurios atpalaiduotų 
nuo buitinių bėdų. Tačiau 
vaikai liko patenkinti — tas 
svarbu. 

Rugpjūčio 1-15 dienomis teko 
da lyvaut i v isos L i e t u v o s 
ski l t in inkų s tovyk lo je , or
ganizuotoje brolio Pi jaus iš 
Klaipėdos. „Laumės pėdoje-90" 
— jau buvo geriau — blokada 
darėsi l engvesnė . M a i s t ą 
atveždavo į kaimo parduotuvę įr 
to vargo nejautėme — mes 
skautai. Stovykloje dalyvavo ar
ti 150 ski l t in inkų, paskil-
tininkų, besiruošiančių jais 
būti. Kai palyginu su vadovų 
stovykla Ūloje — t v a r k o s , 
punktualumo atžvilgiu buvo 
geresnė drausmė, vis pasimo
kėme iš savo klaidų. Gerai 
prisimena brolio Pijaus vedami 
užsiėmimai apie vadovavimą 
skiltyje. Buvo viena žygio diena 
į Šatrijos kalną, vienos dienos — 

Šv. Mišios stovykloje Lietuv 

CHICAGOJE LAUKIAMOS 
VIEŠNIOS 

Antroje šios savaitės pusėje 
Chicagoje laukiamos Lietuvos 
Skaučių Vyriausia Skautininke 
s. Alina Dvoreckienė ir Seseri

jos Garbės gynėja s. fil. Kolleta 
Jurskienė. Ta proga penkta
dienį, kovo 22 d., Jaunimo cen
tro kavinėje 7 vai. vakaro 
ruošiama vakaronė. Dalyvauti 
kviečiama Chicagoje ir apylin
kėse gyvenanti skautija. Vaka
ronę organizuoja Chicagos 
skautininkų,-ių Ramovė, vado
vaujant vs Albinai Rama
nauskienei. Šeštadienį, kovo 23 
d., 2 vai. p.p. Jaunimo centre 
vyks skautiško jaunimo su 
viešniomis susitikimo sueiga, 
kurią organizuoja JAV Vidurio 
rajono vadeivė vs fil. Rita 
Penčylienė. Dalyvaukime visi. 

SKAUTININKIŲ/VYRESNIŲ SESIŲ 
DRAUGOVĖ - „SIETUVA" 

Daugeliui šeimų kraustantis 
į užmiesčius, kilo reikalas 
Chicagos apylinkėse steigti 
naują skautinmkių draugovę. 
Dabar jau didelis būrys skauti-
ninkių gyvena priemiesčiuose. 

s. fil. Giedrė Penčylienė — drau-
gininkės pavaduotoja, s. Sofija 
Kuns tman ienė sutiko eiti 
iždininkės pareigas. 

Antroji draugovės sueiga įvy
ko sausio 25 d. draugininkės 

Pasižadėjusio, tarnauti Dievo, n a m u o s e . Sueigon susirinko net 
Tėvynės ir Artimo gerovei, jos 2\ skautininke. Nuotaika buvo 
nori tęsti skautišką veiklą. Sis pakįi^ n e s yįgog draugovės sesės 
sumanymas tapo realybe, kai į en tuz ias t inga i jungiasi į 
s. fil. Jolandos Kerelienės su- draugovės veiklą. Šioje sueigoje 
kviestą pirmą sueigą susirinko v s I r e n a še r e l ienė pasakojo 
didelis būrys skautininkių. Se- sav0 įspūdžius iš Medjugorjes, 
sės Jolandos salonas ūžė entu- ju g 0slavijoje. Sesė Irena vaiz-
ziazmu, naujais veiklos planais ^ ^ pasak_0jo a p įe savo kelionę, 
ir dainomis. Visas gaubė šilta, P o t 0 > g ^ Marta Sedaitienė 
skautiška nuotaika. Šioje pir- p a r o d ė kaip daryti varstytus 
moję sueigoje, s. fil. Jolanda kalėdinius eglutės puošmenis. 
Kerelienė buvo išrinkta nau- V i s o s kruopščiai dirbo, varstė ir 
josios draugoves draugininke, o džiaugėsi, kad ateinančiose 

Kalėdose galės pasipuošti 

Būrelis Lietuvos skaučių ir skautų po įžodžio Kairėje šio laiško a u t o r e sese 
Onute 

ekskursija į Telšius — garsų jo 
muziejų, Rainių miškelį. Vienos 
dienos ekskursija j Kryžių 
kalną — ten broliai padarė 
kryžių ir pastatėme jį tame 
Lietuvos kalnelyje su užrašu — 
„Skautai — Laumės pėda — 90". 
Skautams labai patiko brolio 
Valdo organizuojami žaidimai: 
brolių imtynės, žaidimas „Šacho 
gyvenimas ir kovos", kiti karo 
žaidimai, vestuvės. įdomūs ir 
turiningi buvo vakarai, kai 
brolis Pijus pasakojo apie 
pokar io metus , pa r t i zanų 
l a ikus . Skau t a i turė jo 
galimybės beveik kas dieną 
dalyvauti šv. Mišiose. Vieną 
dieną susitikome su Telšių vys
kupu, pasikalbėjom, pasidžiau
gėme, gavome palaiminimą ir 
dovanų. 

Vasara tikrai buvo graži. Aš 
apraš iau t rumpai tik savo 
krašto stovyklą, o kur dar kitų 
k r a š t ų s tovyklos . S k a u t a i 
išs i judino. Reikia m u m s 
daugelio dalykų — silpni esame 
dvasiškai, visi esam pakąsti tų 
komunistinių idėjų, 45 metų 
komunistinis auklėjimas paliko 
pėdsakus mūsų dvasioje — todėl 
dar mus kausto vergo dvasia, 
godumas gerovės. Skautams yra 
darbo! ir gerai. Praėjus vasarai 
— laukė nauji darbai. Tai visų 
pirma — darbas pririšo rankas, 
kojas. Dirbu mokykloje — turiu 
savaitėje 27 pamokas. Turiu 
laisvą vieną dieną, kur i 
dažniausia būna užimtesnė 
negu kitos. O reikia padėti 
skautams. Vyriausia skautinin
ke Alina Dvoreckienė paskyrė 
mane skaučių skyriaus vedėja. 
Turiu paruošti draugininkams, 
skiltininkams medžiagą — kaip 
dirbti, nes literatūros mažai turi 
net patys vadovai. Reikia pa
dauginti tai,ką turime, o nauja 
problema su popieriumi. Bet 
norisi irtis pirmyn, veržtis, 
laimėti, jaunimui duoti. Gal ir 
neišmanysiu šito darbo, gal ir 
t inkamai jo neatliksiu, bet pa 
dedant seniems skautams, gal 

pavyks. _ 
Onutė 

Sesei Onutei linkime sėkmin 
gos ir entuziastingos veiklos. 
Lauksime ir daugiau informa
cijos apie jų sueigas, šventes, 
iškylas ir stovyklas. 

TĖVELIŲ FONDAS 

Baigiant 1985-1990 metų 
kadenciją, kaip dėkingumą ir 
pagarbą savo tėvams, per 
te turėtą taip trumpą visos 
šeimos laikotarpį sugebėjusiems 
užtikrinti principingą pagrindą 
gyvenimui ir meilę Tėvynei, 

Sibiro tremtinei Elzei Korlai-
tei-Juodvalkienei ir išeiviui 
Vincui Juodvalkiui 

atidariau Tėvelių fondą, 
Vyriausios Skautininkės premi
jai vadovių auklėjimo ir ugdymo 
tikslu. 

Tikiu, kad išryškinant namų 
svarbą, vadovių autoritetą ir 
pasiruošimo pareigoms reika
lingumą, tarpusavio ryšys bus 
stiprinamas ugdant mergai-
tę-moterį-asmenybę skautiško
sios idėjos kelyje. 

Premijų skyrime Vyriausia 
Skautininke turės lemiamą 
balsą. 

LSF negalint šio fondo globoti, 
lėšos yra įneštos į LSS TĖVE
LIŲ fondą - *1229 Lithuanian 
Credit Union. Los Angeles, CA. 

vs tn Stefa Gedgaudienė 

VADOVl.-IŲ DĖMESIUI 

Dar galima įsigyti 7-tos 
Tautinės stovyklos vadovų vaiz
dajuostę. Vaizdajuostė 2 vai. 
trukmės, o kaina — 30 dol. Susi
domėję jos įsigijimu prašomi iki 
balandžio 1 dienos pranešti LS 
Fondui, 17 Tyler Rd., Lexing-
ton, MA 02173. 

VILKIUKŲ ŽIEMOS 
STOVYKLA 

Vilkiuku vadovai Montrealyje 
ruošia žiemos stovyklą jaunes
niesiems skau tams . Visi 
vilkiukai kv.ečiami kovo 22-24 
dienomis da lyvaut i šioje 
įdomioje išvykoje į Tamarakuta 
Boy Scouts of Canada stovykla
vietę, maždaug 1 valandos 
kelionės atstume nuo Mon-
trealio, Laurinijos kalnuose. 

Stovyklai vadovaus ps. Gin
taras Nagys. Rimas Piečaitis, 
Romas Otto, sj., ir Romas Otto, 
jr. Programoje — žiemos sportas 
ir vilkiukų žiemos stovyklavimo 
specialybės darbai. Vilkiukai 
nekantr ia i ruošiasi šiai 
stovyklai. 

eglutes naujais papuošimais. 
Sesė Gražina Vižinienė pravedė 
linksmąją sueigos dalį. Buvo 
progos visoms prisiminti seniai 
dainuotas dainas ir pasijusti lyg 
prie laužo. Sueigoje dalyvavo 
viešnia iš Lietuvos. Visos 
klausėmės jos pasakojimų apie 
Lietuvą. Sesės turėjo progos 
klausti įvairius klausimus joms 
rūpimais Lietuvos reikalais. 
Sueiga buvo užbaigta .,Lietuva 
brangi". Šioje sueigoje drau
govės sekretorės pareigas sutiko 
eiti ps. Marytė Černiūtė. 

Trečioji draugovės sueiga 
įvyko vasano 22 d. pas v.s. Alę 
Namikienę. Sueigą sesė Alė 
pradėjo trumpu žodžiu apie 
Susimąstymo dieną. Draugi
ninke buvo pakviesta uždegti 
Susimąstymo dienai skirtą 
žvakę. Sesė Jolanda, prisimin
dama Susimąstymo dieną, 
paska i t ė eiles iš Vytauto 
Mačernio „Vizijų". Vėliau 
aptarėm einamuosius reikalus. 
Sesė Irena Šerelienė perskaitė 
sueigai paruoštą religine mintį. 
Sofija Jelionienė perskaitė laiš
kus iš s.v. fil. Tomo Dundzilos, 
dabar esančio JAV daliniuose 
Saudi Arabijoje, ir iš v.s. Onos 
Siliūnienės (Mamunėlės) iš Flo
ridos. Sesė Giedrė Penčylienė 
prisegė sesei Jolandai Kere-
lienei gėlę, reiškiant jai padėką 
už šios naujos skautininkių 
draugovės įsteigimą ir rūpestį 
jai vadovaujant. Sesė Giedrė į 
sueigą buvo atsinešusi įvairių 
žemėlapių, laikraščių ir knygų, 
iš savo tėvelio palikto rinkinio. 
Laikraščiai, žemėlapiai ir kny
gos buvo ypatingi tuomi. kad jie 
buvo iš Nepriklausomos Lietu
vos arba Vokietijos laikų. Visos 
su dideliu susidomėjimu žiū
rėjome į šiuos istorinius lapus. 
Sesė Jolanda parodė kaip įvai
riai ir puošniai lankstyti serve
tėles pusryčiams, pietums ir 
vakarienei. Sueigos pabaigai 
sesė Gražina pravedė Susi
mąstymo dienai tinkančias 
dainas. Sueigoje dalyvavo net 
25 skautininkės; visos nekant
riai laukia ateinančios sueigos. 
Džiugu, kad gražūs užsimojimai 
ir skautiška veikla auga ir kles
ti. Draugovei linkėtina dar 
augti ir apjungti visas seses 
norinčias dirbti Dievo, Tėvynės 
ir Artimo gerovei. 
ps. fil. Svajonė R. Kerelytė 
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ASS rekolekcijos vyks 
Didžiąją savaitę — kovo 28-30 
dienomis Jaunimo centro ka
vinėje. Šis gavėnios susi-

DR. V1JAY BAJAJ. M.D., S.C. 
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Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

r henoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

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

Reikalu: esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 S: , Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79tn Ave . HickO'y Hills. 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS bčl CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava., Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 

81 St. Ir Kean Ave.. Justlca, IL 
Tai. (1-312) 565-2960 |veikia 24 va: > 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W 7 t « t Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2 7 
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DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
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Tai. (1-312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd.. Hlckory Hllla. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Palos Vision Cantar, 7152 W. 12Tth St. 
Palos Hgts III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

D R . A N T A N A S G. R A Z M A 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W 95 St . 
0 « k Lawn, IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

Tai . 7 0 8 - 6 3 6 - 3 1 1 3 

D R . D A N A M . S A L I K L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

Tel. 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9. antr 12-6. penki 10-12. 1-6 

Kab. tai. (1-312) 471-3300: 
Raz. (706) 442-8297 

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

7722 S. Kadzia Ava., 
Chicago. III. 80652 

Pirm antr ketv <' penkt 
pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

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

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

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D., S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austin) 

Va+andos pagal susitarimą 
Tai. (1-312)565-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samaritan Madlcal Center-

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310. 

Napsrvtlla IL 60563 
Tai. 1 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166: 
Namų (708) M1-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wa«t 63rd Straat 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Nekaltinti nekaltų 

KAI ĮSTAIGOS 
NEPATARNAUJA 

Tiek laikraščiai, tiek siun
tiniai, t iek asmeniški laiškai 
priklauso nuo įstaigos, kur i pa
tarnauja žmonėms. Šia valdžios 
įstaiga priversti naudotis visi, 
nors kiekvienais metais kelia 
užmokestį siuntų, kurios yra 
būtinos susisiekimui su savo 
artimaisiais ar reikalingaisiais, 
kaip laikraščiai, pranešimai, 
kvietimai. Bet reikia pripažinti, 
kad ši įstaiga y ra pasidariusi 
nepastovi ir apie ją net kalbėti 
negalima, nes vis tiek neklauso 
nei pašto administracija, nei 
tarnautojai. 

Varganu patarnavimu skun
džiasi visi tautinių grupių laik
raščiai, knygų siuntos, net 
la iškų gavėjai . Re ik i a t i k 
paskaityti mums žinomus laik
rašč ius „ D a r b i n i n k ą " a r 
„Dirvą", pamatysime, kad ir jie 
ne geriau aptarnaujami, nors 
yra savaitiniai. Skaitytojas ar 
prenumera tor ius nori gau t i 
reguliariai, nusta tytu laiku, 
kad galėtų žiniomis pasinaudo
t i . 

Skundžiasi ir vietiniai laik
raščiai, kurie nėra išnešiojami 
asmenų, dienraščių administra
cijos samdomų, bet eina paštu. 
J is pristato po du ar t r i s nume
rius ir ta i ne vienos dienos. 
Vienus pristato vėliau išėjusius 
laiku, tuo tarpu anksčiau išėję 
guli sandėliuose ar pas išneši-
tojus. Ypač laikraščiams jie yra 
reikalingi, nes taut inia i laik
raščiai minta jais ir mai t ina sa
vo prenumeratorius. Gerai, kad 
šiuo metu yra vadinami tele
faksai, kurie paduoda žinias 
minutėmis ar kar ta is sekun
dėmis, bet t a i n ė r a p igus 
susisiekimas. 

Ar reikia kaltinti t ik paštą ir 
jo administraciją? Ir ta ip ir ne. 
Juk paštas veikia, kaip jis veikė 
prieš kelerius metus. Reikia 
kaltinti paskirus tarnautojus, 
atskirų punktų administrato
rius ar vedėjus, kad jie savo 
įstaigos neprižiūri ir padaro ją 
tokia dalimi, kur paštas ir paš
to siuntos eina vėžio žingsniu. 
Šiame krašte, atrodo, to ne
galėtų būti . Bet reikia teisybę 
pasakyti, kad pašto patarna
vimas yra pasidaręs toks primi
tyvus, kaip jis buvo prieš šimtus 
metų. 

* * * 

Iš viešųjų įstaigų visi gali 
reikalauti t inkamo darbo, tin
kamo patarnavimo ir t inkamo 
elgesio. Juk visi piliečiai moka 
mokesčius išlaikyti valdiškas 
įstaigas. Moka už siuntinius net 
didelius pinigus, kad būtų laiku 
pristatyti, kad būtų laiku ir 
t inkamai išaiškinami reikalai , 
kurie piliečiams yra būt ini 
žinoti ir vykdyti. 

Už laiku mokesčių nesumokė-
jimą yra didelės bausmės, bet 
tokių pat bausmių nėra įstaigų 
tarnautojams, kurie savo parei
gų neatlieka. Ne be reikalo 
skundžiasi laikraščių administ
racijos ir prenumeratoriai, ypač 
tolimesni skaitytojai, ištisomis 
savaitėmis negauną laikraščio, 
kuris yra išsiunčiamas kasdien 
ir laiku, pristatomas į vietas, 
kur reikia pristatyti pagal nu
statytas taisykles. 

Laikraščių redakcijos taip pat 
gali pasiskųsti, kad laiku ne
gauna laiškų iš paskirų lietuvių 
gyvenviečių. Kai iš Floridos ar 
Kalifornijos eina septynias ar 
daugiau dienų laiškas su ko
respondencija apie vietos veiklą, 
tai dar nėra ta ip nuostabu. Bet 

kai toks laiškas iš Detroito ar 
C leve lando , n e t iš pačios 
Chicagos eina savaitėmis ir po 
penkių-aštuonių dienų ateina, 
tai jau žinia būna pasenusi ir 
savo datą pralenkusi. 

Juk kiekviena lietuvių ar kitų 
tautybių gyvenvietė nori apie 
savo veiklą pranešti , bet ir bū
simą minėjimą ar renginį pag
arsinti, kad vietos gyventojai 
žinotų ir a t s i l ankytų . Dėl 
tarnautojų kaltės laiškai stovi 
maiše, nueina ne tuo adresu, 
guli sandėly ar krepšy. Ką tuo 
atveju daryti, negali niekas 
pasakyti, kol pati įstaiga nesusi
tvarkys ar nepateks į privačias 
rankas, kuri ieškos to paties 
pelno, be t i r žmoniškai 
patarnaus. 

Ar galima kalt int i tik įstai
gas? Ne įstaigas, bet jų vadovus 
ga l ima k a l t i n t i , kad j ie 
neatlieka savo pareigų prieš 
žmones, prieš valdžią ir prieš 
žmoniją. Toks patarnavimas 
žinomas ne tik vietoje, bet ir 
pasaulyje. Mes žinome, kad 
Sovietų komunistai blokuoja 
laiškų persiuntimą, bet ar 
reiktų manyti, kad ir vietos paš
tas seka jų pavyzdžiu? 

KALBAMĖS SU LIETUVIŲ FONDO 
TARYBOS PIRMININKU POVILU KILIUM 

ANTANAS JUODVALKIS 

* * * 

Niekas nenori įžeisti pašto 
t a r n a u t o j ų a r vyr iaus ių 
a d m i n i s t r a t o r i ų , nes jie 
dažniausiai net nežino, kaip dir
ba jų įstaigos paskiri punktai. 
Įstaiga perdaug išsiplėtusi, kad 
vyriausi vadovai viską žinotų. 
Bet jie turi žinoti savo paskirtus 
vadovus didesniuose miestuose, 
paskiruose punktuose, kaip jie 
žmonėms pa tarnauja . Kaip 
kiekviena įstaiga, taip ir paš
tas nėra pats sau, o žmonėms. 
J i reprezentuoja valdžią, kurią 
visi piliečiai renka, kurie pasi
tiki ja ir atiduoda dalį savo 
atsakomybes už kraštą, tautą ir 
valstybę. Blogas vienos valdiš
kos įstaigos veikimas įžeidžia 
pačią valdžią ir visą savo kraštą, 
savo žmones. 

Valdžios įstaigos priklauso 
žmonėms, o ne žmonės įstai
goms. Tai reikia žinoti visiems, 
kurie perleido savo atsakomybę 
išrinktiems žmonėms — poli
tikams. Skundai turi eiti ne tik 
į tas įstaigas, kurios tiesiog neša 
už savo darbus atsakomybę, bet 
pas jų viršininkus, kurie pagal 
sąžinę ir paskyrimą turi žiūrė
ti, kad jų vadovaujamos įstaigos 
t inkamai veiktų. Ne į vietos 
paštą reikia skundus siųsti, bet 
kai jie nekreipia dėmesio į savo 
pareigas, reikia kreiptis į įstai
gų viršūnes, kad jos prižiūrėtų 
savo pavaldinius ir jiems pri
mintų jų pareigas arba jie turi 
pasitraukti ar būti atleidžiami 
iš pareigų, jei jų neatlieka. Jų 
pareigos nėra jiems patiems, bet 
žmonėms , ku r iuos tur i 
aptarnauti . 

Negalima kalt int i nekaltųjų, 
kurie taip pa t kenčia dėl 
įstaigų netvarkingumo, kurie 
moka didelius pinigus už siun
tas ir laiku siuntų pristatymą, 
bet kaltinti tuos, kurie neturi 
jokios atsakomybės už savo 
darbą, kurie nepaiso žmonių 
reikalų ir aukštų kainų, uždė
tų siuntiniams, net paprastiems 
laiškams. Visi žino įstaigų 
viršūnes, o jei nežino, tai gali 
pasiklausti. Tik tokie skundai 
bus paveikūs, nes įstaigos pajus, 
kad jos padaliniai neatlieka 
savo pareigų. 

P . S. 

Povilas Kilius gimė Lietuvoje. 
Artėjant rusų bolševikų frontui, 
1944 meta is p a s i t r a u k ė į 
Vokietiją, o iš ten 1950 m. 
pasiekė Ameriką. Čia dirbo ir 
mokėsi. Bakalaurą gavo De 
Paul universitete, o masterį 
Governor's State universitete. 

Šiuo metu yra Brunswick 
korporacijos finansinių opera
cijų direktorius ir viceprezi
dentas — iždininkas (Treasurer) 
Brunswick International In-
vestment Co., Ltd. Greta tiesio
ginio darbo ir veiklos pro
fesinėse organizacijose, P. 
K i l i u s re išk ias i Lie tuvių 
Bendruomenėje, Ateities fonde, 
Amerikos lietuvių taryboje, 
Lietuvių fonde ir kitur. Lietuvių 
fonde nuo pat įstojimo ėjo įvai
r ias vadovaujančias pareigas, 
įskaitant ir trejus metus tarybos 
pirmininko (1985-7 m.). 1990 m. 
gruodžio 6 d. posėdyje LF taryba 
P. Kilių vėl išrinko tarybos 
pirmininku. 

Artėjančio LF narių suvažia
vimo proga, kreipėmės į naująjį 
LF tarybos pirmininką Povilą 
Kilių pasisakyti Lietuvių Fon
do aktualiais klausimais. 

— Kas paska t ino kandida
tuo t i į šias sva rb ia s Lietuvių 
fondo vadovybės pare igas , 
re ika lau janč ias skir t i d a u g 
l a iko ir dėmesio ne t ik LF 
veiklai , bet i r b e n d r a m išei
vijos gyvenimui be i Lietuvos 
išsilaisvinimo pas tangoms? 

— Kaip žinote, Lietuvių fonde 
dirbu jau daugelį metų ir nuo 
pat jo įsisteigimo jaučiu pa
traukimą ir norą savo patirtį 
skirti šios institucijos ugdymui. 
Lietuvių fondas nepaprastai 
svarbią misiją atlieka, rem
damas lituanistinį švietimą, 
ku l t ū r i ne s ap ra i škas ir 
duodamas stipendijas lietuvių 
studentams. Įskai tant šiais 
me ta i s le is tus pa sk i r s ty t i 
275,000 dol., lietuviška veikla 
bus paremta daugiau kaip trim 
milijonais dolerių. Kviečiu ir 
k i tus , kurie turi ekonomi-
nį-finansinį patyrimą, jungtis 
prie Lietuvių fondo tolimesnio 
ugdymo, kad sutelktumėm 10 
milijonų dol. kapitalą ir gauna
momis didesnėmis pajamomis 
būtų galima remti išeivijos ir 
Lietuvos kultūrinę veiklą. Nors 
mano darbas užima daug laiko, 
bet laisvalaikį tenka dalinti 
ta rp šeimos ir visuomeninės 
veiklos, daugiausia laiko ski
r iant Lietuvių fondui. 

— Ar t u r ė s kok ią į taką į 

Lie tuvių fondo kapitalo tel
kimą Irako karo ekonomi
niai p a d a r i n i a i ? 

— Irako karas, kuris nuosta
biai greitai užsibaigė, gali turėti 
pozityvią įtaką į Amerikos eko
nomiją. Ekonomistų pranašau
tas alyvos kainų kilimas ir 
Amer ikos biržos k r i t imas 
neįvyko ir neįvyks. Žiūrint į da
bart inę po karo ekonomiją, 
Amerikos „recesija" bus trum
pa ir greitai baigsis. Lietuvių 
Fondo investavimus veiks pozi
tyviai, kadangi ir birža ir pro
centai duos teigiamus rezulta
tus. Aš taip pat manau, kad, 
ekonomijai pagerėjus, matysime 
ir pozityvų kapitalo augimą. 

— A r t u r i t e kokius p l anus 
p a d i d i n t i pajamas, kur ios 
ski r iamos lietuvių veiklos pa
r a m a i ? 

— Nors dabartines Lietuvių 
Fondo pajymns yra geros ir 
duoda gerą pajamų vidurkį nuo 
investuoto kapitalo, bet vi
suomet yra svarbu žiūrėti, kaip 
ir kokiais būdais padidinti tas 
pajamas. Kaip žinome, prašymų 
visuomet y ra kelis ka r tus 
daugiau už turimą paskirstyti 
sumą. Galima patenkinti t ik jų 
dalį. Je i pakeltumėm pajamas 
nors puse procento, tai paskirs
tymui leista suma paaugtų 
25,000 dol. Finansų komisija, 
p i rmininkaujama St. Baro. 
peržiūrės dabartinį investavimą 
ir bandys ieškoti pelningesnių 
būdų. 

— Šiuo metu yra įsisteigę 
ke le tas nau jų fondų ir or
g a n i z a c i j ų , kur ios r e n k a 
a u k a s , technines p r iemones 
ir med ic inos apara tū rą bei 
v a i s t u s . A r t o k s g a u s u s 
a u k ų r ink imas neatsi l ieps ir 
į L ie tuv ių Fondo kap i ta lo 
a u g i m ą ? 

— Kas yra daroma šių fondų 
ir organizacijų yra reikalinga ir 
s v a r b u , nes tos aukos ir 
priemonės padeda dabar Lietu
vos žmonėms bent kiek page
rinti savo gyvenimą. Manau, 
kad Lietuvių fondas ir toliau 
gaus aukas, nes yra išeivijoje 
pasitikėjimas Lietuvių Fondo 
veikla dėl tikslios atskaitomy
bės, kam ir k u r n u e i n a 
duodama Lietuvių fondo 
parama. Kaip žinome 1990 
metai buvo rekordiniai Lietuvių 
fondui, nes gautų aukų 628,000 
dolerių. 

— 1990 metų metiniame LF 
n a r i ų suvaž iav ime , b u v o 
p a s i s a k y t a sk i r t i v i e n ą 

Povilas Kilius. LF tarybos pirmininkas Nuotr. -J. Tamulaičio 

milijoną pagr. kapitalo l ie tu-
vos kultūrinei pa rama i . Kaip 
žinome, LF t a r y b a šį re ikalą 
svars tė ir n u t a r ė pasiūlyt i 
ke i s t i į s t a t u s . Gal ga l i t e 
plačiau paaiškint i kokią pro
cedūrą reikia atl ikti , kad 
p in iga i bū tų a t p a l a i d u o t i 
Lietuvos re ikalams, nepažei
džiant aukotojų valios? 

— Pirmiausia. 1991 metų Lie
tuvių fondo narių suvažiavime 
bus pristatomas dabartinis įsta
tų pakeitimas, kad Lietuvių fon
das galėtų skirti dalį kapitalo ir 
perduoti nesovietinės Nepri
klausomos Lietuvos institu
cijoms arba organizacijoms, 
neprasilenkiant <u L* S. Inter 
nal Revenue nuos ta ta i s . 
Suvažiavimui priėmus tokį įsta
tų pakeitimą, toliau bus reika
lingas JAV LB tarybos kvalifi 
kuotų narių daugumos pritari
mas. Tą patvirtinimą gavus, 
bus šaukiamas specialus Lietu
vių Fondo narių suvažiavimas, 
numatytas 1991 m. liepos 27 d. 
Chicagoje. kuriame nariai iš
rinks LF patikėtinių tarybą 
(Board of Trustees). kurie tą 
atskyrimą ir vieno milijono 
kapitalo perdavimą tvarkys, 
atsižvelgiant į suvažiavimo 
nustatytas sąlygas, kada ir 
kokiu būdu ta suma būtų 
perleista Lietuvai. 

— Ar tur i te žinių apie LF 
s t ipendin inkus , a tvyks tan
čius iš Lietuvos pasitobulinti 
tu r imose profesijose, kad jie 

grįžę dalinasi pat ir t imi su 
savo kolegomis ir lietuvių vi
suomene? 

— Kadangi tik pereitais me
tais buvo paskirtos stipendijos 
iš Lietuvos atvykusiems asme
nims, tai sunku gauti gerų žinių 
iš pavienių asmenų ar organiza
cijų apie tuos. kurie gilinosi 
užsienyje. Tie. kurie buvo čia 
pereitais metais, bus tik ką 
sugrįžę atgal į Lietuvą. Prie da
bartinio stovio Lietuvoje sunku 
gauti bet kokių žinių. 

— Nors LF p a r a m o s skyri
mas p r ik l auso LF pe lno 
skirstymo komisijai, LF 
t a r y b a , per savo s k i r t u s 
atstovus, gali turėt i į takos į 
bendrą paramos teikimo po
litiką. Koks Jūsų , ka ip tary
bos pirmininko, nusiteikimas 
dėl paramos davimo iš Lietu
vos a t v y k s t a n t i e m s pas i 
tobu l in t i a s m e n i m s , k a m 
teiktina pirmenybė: gydy
tojams, inžinieriams, eko
nomistams, t e i s i n i n k a m s , 
humanitarams, ekologams a r 
kitiems? 

— Lietuvių fondo paramos 
teikimas turėtų būti daromas, 
atsižvelgiant į skirstymo gaires, 
kaip iki šiol buvo daroma. 
Lietuvių fondo pelno skirstymo 
komisija ir toliau laikysis šių 
gairių, kurios nustato, kokiu 
būdu stipendijos pasitobulinti ar 
lankyti univers i te tą bus 
duodamos. Tos pačios sąlygos 
bus taikomos atvykstantiems iš 

Lietuvos ir čia gyvenant iems 
studentams. Aš t ikiuosi, kad ir 
naujoji Lietuvių fondo pelno 
skirstymo komisija atsižvelgs i 
tas gaires i r visą pa te ik tą 
informaciją apie k i ekv ieną 
prašantį stipendijos. Žinoma, 
yra svarbu paremt i kai kur ias 
specifines mokslo šakas ir tuos 
asmenis, kurie prašo stipendijų, 
bet dar svarbiau, kad būtų 
gauta pilna informacija i r 
rekomendacijos iš tų Lietuvos 
institucijų, k u r i o m s r e i k i a 
užsienyje paruoštų specialistų. 

— A r t ė j a n č i a m L F met i 
niam v i suo t i n i am n a r i ų su
važiavimui (kovo 23 d.), b u s 
pateiktos a p y s k a i t o s ir svars 
tomi kiti į s t a t a i s n u m a t y t i 
klausimai, b e t ką l a i k y t u m ė 
te s v a r b i a u s i u š io suvaž ia 
vimo uždav in iu? 

— Visi klausimai yra svarbūs 
ir yra reikalingi suvaž'r>vimo 
dalyvių pasisakymai dėl toli
mesnės Lietuvių Fondo veiklos. 
Reikėtų išskirti įs tatų pakei
timo klausimą, k u r i s galės 
turėti įtakos tol imesnei LF 
veiklai. Pakei tus įs ta tus , bus 
daromi tolimesni žingsniai dėl 
vieno milijono dolerių panaudo
jimo laisvos Lietuvos kultū
riniams reikalams. Tačiau pats 
suvažiavimas yra labai svarbus, 
nes bus pa te ik ta detalizuota 
informacija apie LF veiklą, bus 
renkama vienas trečdalis tary
bos narių, nuo kurių priklausys 
tolimesnė Lietuvių fondo veikla. 
Užtat yra svarbu dalyvauti ir iš
girsti gyvu žodžiu pranešimus, 
pareikšti savo nuomonę ir susi
daryti pilnesnį vaizdą apie 
Lietuvių F o n d o a t l i e k a m ą 
darbą. 

— Lie tuv ių F o n d o t a r y b o s 
paž iūra į d a b a r t i n i u s Lietu
vos įvyk ius ir t a u t o s p a s t a n 
gas a t s i k a b i n t i n u o Krem
liaus p r i m e s t o s są jungos? 

— Dabartiniu metu Lietuva 
pergyvena net ikrumą, nes ne
aišku, kokie vėjai pūstels iš 
Kremliaus ir kokį dėmesį skirs 
Europa ir Amerika. Triumfališ-
kai pasibaigęs Irako karas , leis 
politikams didesnį dėmesį skirti 
Lietuvai i r visam Pabaltijui. 
Tragiškieji Vilniaus ir Rygos 
įvykiai sujaudino didžiuosius 
galiūnus ir iššaukė net protes
tus. Vasario 9 d. balsavimu 
Lie tuva 919c p a s i s a k ė už 
nepriklausomybę. Pasibaigęs 
a r a b ų k a r a s . K r e m l i a u s 
įvykdyti žudymai , balsavimo 
duomenys, parodantys Pabal
tijo valstybių pasisakymą už 
n e p r i k l a u s o m y b ę nepadeda 
K r e m l i a u s p o l i t i k a i i r 
nesulaukta iš Gorbačiovo naujų 
represijų. Reikia manyti , kad 
Amerikos ir Europos valstybių 

(Nukelta į 5 psl.) 

Malda — kaip ir rad iumas — 
tai skaidri, savaime gimstanti 
energijos forma. 

Alex Carrel 

Sėkmingai maldai priklauso: 
gryna sąžinė, šventos rankos ir 
nuolanki širdis. 

A. Silrsius 

DIENORAŠTIS 
IŠ VOKIETIJOS 

R I M V Y D A S S I D R Y S 

Sykį klinikų asistentė auditorijoj paskelbė, kad 
skubiai reikia A grupės kraujo nukraujavusiai gimdy
vei. Daviau jai puslitrį savo kraujo. Stengiausi save 
įtikinti, kad darau gerą darbą, bet širdies gilumoj 
žinojau, kad mane labiau viliojo tos pridėtinio maisto 
korteles, kurias gaudavo kraujo davėjai. Kraujas nu-
silpusiame kūne, atrodo, koncentravosi tik į galvą, 
tuo laiku kūnas pasidarė toks lengvas jog atrodė kad 
gali mane vėjas nupūst. protas liko šviesus, mielai 
priimdavo naujas žinias ir studijuoti sekėsi. Matyt 
teisybė, kad didieji menininkai savo geriausius 
kūrinius sukuria badavimo laikotarpyje. 

Tikroji katastrofa užėjo staigiai, kaip tik tada, kai 
po sniego apklotu pradėjo krutėti gimstąs pavasaris. 
Kas neturėjo radįjo, naujienas sužinodavo iš iškabinto 
laikraščio vitrinos. Stovėjau prie tos vitrinos vieną 
dieną ir ūmai man sulinko keliai. Kortelių davinys 
buvo drastiškai sumažintas, įvestos kortelės buivėms 
ir panaikintas š tamas. Toliau sekė įprastiniai 
įrodinėjimai, kad šis naujas fiurerio įsakas priartins 
karo laimėjimą, kuris jau vis tiek yra netoli Nebėr 
štamo! Taip, ta lėkštė su pora sumaigytų bulvių buvo 
mano mitybos pagrindas. Štamas nulemdavo dienos 
nuotaiką, kuri priklauso nuo to, ar gerą ar prasta *tamą 
gaudavai valgykloj. Bulvės atstojo kasdieninę : įoną, 
nes duonos jau seniai man neužteko, valgydavau ją 
kaip skanėstą. Hageloch duonos mainai irgi jsu buvo 

užsidarę, cigarečių kortelės buvo. bet cigarečių 
negalėjai gauti. Pamažu pasitraukiau nuo laikraščio. 
Kaip dabar reikės gyventi? 

Savo režimo siaurinti jau nebegalėjau, nes jau daug 
savaičių, kaip jis buvo prispaustas iki primityvaus 
minimumo. Jau seniai vaikščiojau alkanas nuo ryto 
iki vakaro, keitėsi tik alkio intensyvumas. Iš ryto vos 
akims atsimerkus, jos klysdavo ant staliuko prie 
duonos. Lovoj pagulėti nesinorėjo, tik džiugino mintis. 
kad tuoj štai atsikelsiu, užvalgysiu duonos, kaip bus 
gera... O pusryčiai būdavo kava. Reikėdavo kovoti su 
savo ranka, kad neatriektų ji per storos riekės, 
vienintelės, kuri sudarė mano pusryčius. Iš patyrimo 
žinojau, kad alkį lengviausia kęsti iš ryto, o vakare 
man duonos reikės labiau negu dabar. Išgudrėjau tik 
užtepti ant duonos truputį uogienės ir ją apie dešimtą 
valandą klinikose pasislėpus suvalgyti, ak aš ne 
valgydavau, aš priimdavau tą duoną į save kaip 
komuniją, jausdamas kaip ji tirpsta manve. kaip kūno 
narveliai pešasi dėl jos molekulių. Dirbant ir studijuo
jant alkis būdavo lengviau iškęsti— nebuvo kada apie 
jį galvoti. Užtat po paskutinės paskaitos aš bėgdavau 
į miestą, kaip šuo paleistas nuo grandinės. Kur gauti 
valgyti? Ar stoti į eilę prie valgyklos, ar eiti namo vaka 
rienės? Išgudrėjau išsikeisti dali bulvių kortelių į žalias 
bulves, jas vieno mažo restorano šeimininke išvirdavo 
ir jas savo kambary valgydavau. Šaltos bulvės su šalta 
lašinukų riekele. Kad ir labai nenoromis, turėjau pra
dėti savo geležinę atsargą, lietuviškų lašinių paltį. Ji 
buvo skirta tam kritiškam laikui, kai karas baigsis ir 
prasidės suirutė. iŠ tėvų pasakojimų žinojau, kad tikra
sis badas ateina interegnumo laiku, kai valstybinis 
gyvenimas suyra. Jie tai patyrė Rusijoj, revoliucijos 
metu. 

Naktvs dabar buvo ramesnės, didieji bombonešių 

spiečiai nustojo skraidė, matyt nebevertėjo jiems dar 
sykį daužyti į griuvėsius paverstus miestus. Tačiau 
užmigt buvo sunku. Vakarienė apmalšindavo alkį 
kokiai valandai ar dviem, bet prieš miegą jis vėl darėsi 
žvėriškas. Sunku būdavo įsigilinti į romaną, mintys 
virsdavo svajonėmis. Svajonių k raš t a s buvo Lietuva, 
kur pusryčiams valgydavom t i rš ta i juodą duoną su 
baltu sūriu užsigerdami karštu pienu. Mažos prancū
ziškos bulkutės perpjautos ir padengtos kumpio 
skiltimis... Dideli bliūdai cepelinų, padengtų spir
gučiais. Kotletai su bulvėmis, užpilti grietininiu 
padažu... Pavalgius jų keletas d a r likdavo ant stalo. 
Ar tikrai taip galėjo būti? Pasakų kraš tas! O Velykų 
stalas, visas ištisai apkrautas valgiais! Kumpis. 
nusmaigstytas gvazdikėliais, pavirš ius išpjaustytas 
kvadračiukais. aukštos bobos aplietos l iukru, du 
išdekoruoti tortai, mozūrėlis, ant kurio l iukru užrašyta 
— Aleliuja, beržo šaka. įvairiaspalviai margučiai , o 
stalo vidury — keptas parš iukas , į kur io snukutį 
įspraustas obuolys. 

Nepaisydamos nei karo nei bado atėjo Velykos ir 
šiais metais. Mano teta pakvietė atvažiuoti į jos mažy
ti miestelį įsispraudusį tarp miškų ir Schwaebisch Alb 
uolų. Kelionė buvo rizikinga. Nors didieji bombonešiai 
nebeskraidė. aliarmą vis tiek paskelbdavo anksti iš 
ryto ir jis tęsdavosi iki tamsos. Skraidė maži 
lėktuviukai. ..Moskitai'* ir šaudydavo be jokios atodai
ros į viską, kas tik judėdavo ypač į t r auk in ius ir auto
mobilius. Lėktuvo ūžimui pasigirdus, gatvės tuoj pat 
ištuštėdavo, nors į slėptuves žmonės j au neidavo, t ik 
pasislėpdavo po stogu. Dienos metu t raukin ia i sustojo 
važinėje, turėjau keltis dar prieš brėkš tant . Ir vis t iek 
bevažiuojant užklupo aliarmas, t r auk inys arti valan
dos prastovėjo nejudėdamas tunelyje. 

(Bus daugiau) 

• 
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BOSTONO ŽINIOS 
KANDIDTAI JAV LB 

XIII AI TARYBAI 

JAV LB Bostono apygardoje ; 
XEI-ją LB Tarybą kandidatuoja 
šie asmenys: Gintaras Čepas. 
Romas Buivydas, PhD. , Erd-
vilis Janulaitis, Aidas Kupčins
kas, Teresė Meiluvienė ir 
Eduardas Meilus, Jn., Rinkimai 
l JAV LB XIII-ją Tarybą jvyks 
1991 m. gegužes mėn. 
Bostono apyga rdos r inkinių 

komisija 

KULTŪRINIS 
SAVAITGALIS 

Kultūrinis savaitgalis pra
sidėjo kovo 9, šeštadienį. Lie 
tuviško kino festivaliu Lietuvių 
Piliečių salėje. Lietuvos kine-
matografinininkams atstovavo 
jaunas režisierius R. Banionis ir 
filmo ,.Sugrįžimas" autorius, 
režisierius P. Abukevičius. Prieš 
filmų peržiūrą R. Banionis 
pakomentavo kai kurias sausio 
13-os tragedijos detales, nufil
muotas mėgėjiška videokamera. 
Daugiau negu 100 žiūrovų 
dėmesiui buvo parodyti doku 
mentinis filmas „Sugrįžimas" ir 
meninis — „Bilietas iki Taj 
Ma Hal" <rež. A. Puipa). Abu 
kūrinius jungia pagrindine 
tema — lietuvių tautos nesiliau
janti kova. patirta kančia ir mir
tis, atneštos sovietinės okupa
cijos. 

Sekmadienį, kovo 10, Lietu
vių Tautodailės institutas 'pirm. 
Saulė Šatienė) toje pačioje salėje 
surengė kultūrinę popietę. Biru
tė Vaitkūnaitė-Nagienė,iš Mon-
trealio, supažindino klausytojus 
su 1990 m. Romuvos leidyklos 
(Kanada) iš leis ta Vytau to 
Jonyno monografija „Anastazija 
Tamošaitienė". Knygoje pateik
i a Kanadoje gyvenančios 
dailininkės kūrinių apžvalga, 

.gobelenų ir tapybos reproduk
cijos (188 psl., 161 iliustr.). Pra
nešėja aukštai vertino knygos 
autoriaus indėlį išeivijos kultu 
ros lobynui, atskleidžiant liau
dies meno tradicijų puoselėtojos 
A- Tamoša i t i enės t a len tą . 
Renginio metu buvo galima 

• įsigyti knygą su menininkės 
autorgrafu. Kita programos 
dalis buvo skirta poetei Janinai 

' Degutytei (1928-1990>. minint 
jos mi r t i e s met ines . Zita 
Krukonienė, vicepirm.. papa
sakojo poetės gyvenimo ir 
kūrybos kelią, jos vietą pokario 

! lietuvių poezijoje. Jautriu žodžiu 
buvo apsakytas sunkios ligos 

• kamuojamos poetės gyvenimas. 
; taikl iai išnagrinėti įvairūs 
, kūrybos periodai. Aktorė Nijole 
1.Martinaitytė iš Chicagos įtai

giai, jausmingai atliko poezijos 
rečitalį. Skambėjo eilės, kupinos 
lyriškų jausmų gimtam kraštui, 
meilės laukimo ir brandūs 
apmąstymai apie gyvenimo 
prasmę, nerimas dėl trapių 
žmogiškos sielos ver tybių 
išsaugojimo abejingo nužmo 
ginimo sąlygose. Renginio 
pabaigoje buvo galima įsigyti 
velykinių margučiu, pyragu ir 
pasivaišinti. 

Tuo pat laiku First & Second 
Church Bostone vyko estų 
solistės Epp Sonin, soprano, 
koncertas. Tai antrasis iš trijų 
koncertų šių 32-ąjį Pabaltiečiu 
rengiamų koncertų serijos. 
Dainininkė atliko G. B Per 
golesi, A. Scarlatti, F. Schu 
berto bei estų kompozitorių 
kūrinius. Akompanavo pianis
tas Tonu Kalam. Trečiasis šios 

, serijos koncertas numatytas 

kovo 24 d. Dalyvaus operos ir 
kamerinė dainininkė Lilija 
Šukytė, sopraiu-.s. akompanuos 
vičiūtė. akompanuojant pianis-

Kovo 11 17 d. minint Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
met ines , prie City Hal! 
suorgnizuotas parašų rinkimo 
vajus. Peticija r ag inan t i 
nedelsiant pripažinti demokra
tinę Lietuvos vyriausybę, bus 
pasiųsta JAV prezidentui G. 
Bush. Kovo 11-o? vakare prie 
Samue! Adams paminklo įvyko 
bendras pabaltiečiu minėjimas 
ir procesija iki uosto, kur 
simboliškai į Atlantą buvo 
nuleistas gėlių vainiką? -
Baltijos valstybių vėliavėlei 
ir užrašais. 

L. Ž. 

RETAS KONCERTAS 

Balandžio 7 d. 3 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d 
jos trečio aukšto salėje vyks reto 
lygio koncertas. Jame programą 
atliks iškilūs Lietuvos operos so
listai — tenoras Virgilijus No
reika ir sopranas Irena Milke
vičiūtė, akompanuojant pianis
tei Gražinai Landsbergienei. 
Koncerte skambės pasaulinio 
garso kompozitorių kūriniai ir 
mūsų kūrėjų darbai. Jame pin-
sis solo dainavimai su duetais, 
kurie publikos visuomet labai 
laukiami. 

CLASSIFIED GUIDE 

Vasario 16 tąja Cape C nt Mi^ių už Lief .ua metu aukų neša LB apylinkes valdybos 
vicepirmininkės Genovaite I re inienė ir Regina Petrulienė. 

Nuotr. A. P e t r u č i o 

' 

• 

pianiste (i Landsbergienė 

PARAMA MOKYKLAI 

Vasario 10 d So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d jos patalpose 
vykusiame Lietuvos nepriklau
somybes paskelbimo sukakties 
minėjime Lietuvių fondo įgalio
tinis Petrą? Viščinis įteikė 
Bostono aukštesniosios lituanis
tinės mokyklos vadovybei Lie
tuviu fondo skirtą tos mokyklos 
reikalams 2,000 dolerių finan
sinę paramą. Panašią paramą 
Lietuviu londas skir ia tai 
mokyklai kasmet. Jos dydį 
nustato JAV LB Švietimo 
taryba. Tai didžiausia parama. 
kokią toji mokykla gauna. Jos 
išlaikymas atsiremia į mokestį 
už mokslą, renginių pelną ir 
aukas. 

Įteikdamas Lietuvių fondo 
čekį, Petras Viščinis, kalbėda
mas minėjimo dalyviams pabrėžė, 
kad net draugiskiausiame kraš
te tautinės grupės neišvengia 
nutautimo, jei jos neįstengia 
tinkamai paruošti savo jauno
sios kartos, jei neperduoda jai 
žinių apie savo kilmės kraštą, 
įo kultūrą, jei neišauklėja jo 
tautinėje dvasioje, jei neįskie 
pija meilės savo tautos ka 

•nui. Lietuvių išeivija šiame 
krašte nesudaro šiuo požiūriu 
išimties. Todėl l i tuanistinės 

mokyklos iškyla ? mčiausiomis 
talkininkėmis tėvams išmoks
l int i i r i šauk lė t i j aunąją 
kartą lietuviškoje dvasioje. Jas 
tu rė tume remti vi>i,nepriklau-
somai nuo to, a r mūsų vaikai 
lanko j a s ar ne, ka;p tai yra su 
viešosiomis mokyk >:;>.is visuose 
k raš tuose . Lie tuvių fonda-
šviečia šia prasme pavyzdžiu 
kitiems. 

„ L A I S V Ė S V A R P A S " 
ĮŽENGĖ \ 

38-SIUS METUS 
Kovo 7 d. sukako 37-ri metai, 

kai veikia „Laisvės Varpas"', 
v ienintėlė Bostono ir apylinkės 
lietuvių radijo programa, skir
ta mūsų kultūriniams, visuo
meniniams ir politiniams rei
kalams. Ji perduodama kiekvie
ną sekmadienį 9 J.0 vai. ryto iš 
radijo stoties WCAV-FM 97.7. Iš 
skelbiamų programos rėmėju 
sąrašo matyti , kad programa 
yra plačiai girdima, aukštai vei 
t inama ir nemažai remiama. Ja 
džiaugias i ne t kaimyninių 
valstijų lietuviai. 

Per tuos ilgus nepertraukia 
mo darbo metus „Lasivės Var 
pui' teko nugalėti daug įvairiu 
sunkumų, kurie kartais sudarė 
rimtus pavojus jo egzistencijai. 

RELIGINIS 
KONCERTAS 

. - N- •, 

Koncertą rengia Lietuvių fon
das, kurio atstovais Bostono ir 
apylinkes lietuviams yra Kazys 
Bačanskas iš Dorchesterio, dr. 
Eduardas Jansonas iš Cape 
Codo ir Petras Viščinis iš Brock 
tono. Jiems tenka rūpintis 
visais parengiamaisiais koncer 
to darbais. 

Rengiamas koncertas bus jau 
antras iš eilės Lietuvių fondo 
koncertas Bostono ir apylinkes 
lietuviams. Pirmasis įvyko 1989 
m. gruodžio 17 d. Jame prog
rama atliko sol Vaclovas Dau
noras, p ian i s tas Robertas 
Bekioms ir aktorius Algirdas 
Grašys. 

Susidomėjimas koncertu yra 
labai didelis. Jame laukiama 
daug lietuviu net iš tolimesniu 
l ietuviu kolonijų 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Lietuvos Atsiminimai'. 
sekmadieniais nuo 2 iki 3 v. p.p. i i Seton Hali Universi
teto stoties. 89.5 FM banga. „Music of Lithuania pro
gramos, vedamos anglų kalba, i i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Dr 
J . J . S t u k a s — d i r e k t o r i u s , 2 3 4 Sun l i t D r . . VVatchung 
N . J . 0 7 0 6 0 . T e l . 2 0 1 - 7 5 3 - 5 6 3 6 

Margar i ta M o m k i e n ė . 
sopranas 

Rengia Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo 

parapija 
Chicago, Illinois 

Genovaitė M a ž e i k i e n e , 
mezzosopranas 

1991 m kovo 24 d. 
sekmadienį, 
3 vai. popiet 

Antanas Pavasar is , 
tenoras 

Antanas Linas. 
dir-gentas 

Dalyvauja parapijos 
choras, 

simfoninis orkestras ir 
pianistas 

Manigirdas Motekaitis 

B'lie: • g .unami 
Vaznefcy ^ekyDCje 

ir parapijos ras inė je 

HEAL ESTATE REAL E S T A T E 

S^ GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavime-
• MLS. Komp.uterių ir FAX paga'Dc 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Nam^s. 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida 

L3 

BELL BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzle Ave . 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pukimas ir pardavimas 
• MLS kompiutetig ir FAX pagalia 
• Veltui namų įvertinimas 
• G'eitas ir sąžiningas patamav 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

Laimei, visi jie šiaip taip įveikt i 
da rbas tęsiamas be jokiu > 
pertraukos. 

Šiuo metu „Laisvės Varpo" 
pagrindinis dėmesys nukreiptas 
į kovų už Lietuvos valstybinei 
nepriklausomybe- įtvirtinimą 
Stengiamasi, kad dramatiški 
įvykiai Lietuvoje būtų galinta: 
tiksliau ir plačiau nušvi-
\ uo siekiama ne t ik informuoti 
klausytojus, kas ir k; p vyksta 
Lietuvoje, bet taip pat stiprinti 
išeivijos ryšius su tautos ka
mienu savo žemėje, organizuo
jant jam reikalingą pagalbą. 

Tolimesnė sėkminga ..Laisvėm 
Varpo" veikla neįmanoma be 
plačios lietuvių pa t r io t ine i 
visuomenės, pirmoje eilėje klau
sytojų visokeriopos talkos dar 
bu ir lėšomis. Vieno asmens 
peči: i • tengs ilgai išlaikyt; 
tos naš tos , kur ių s u d a i o 
..Laisvės Varpo" darbas. 

..Laisvės Varpo" steigėjas ir 
nuolatinis vedėjas yra Petras 
Viščinis. 

P.V. 

Kovo 24 d. - Sol. Lilij( 
Šukytes koncertas, akoaap. di 
Vyteniui Vasv!i;nui. 3 vai. p.p 
Firsl & S cood Choreli salė : 

rengia Naujosios Anglijos Baltų 
draugija. 

a MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Bealtor 
Irena Bllnstrubtenė, 

Realtor Assoc 
įvybių parcavimas Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave . 
Tel. 436-7878 

LB MLS Kompiuterio 
pagalba. B U D R A I 1 I S asmeniška 
irsąžining3i[. 'a!amaupi.;: ! B dydžio 
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Nida. Šiame name kurį laiką gyveno Thomas Mann Prieškarine A. Naruševičiaus nuotrauka 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS VOKIETIJOJE 
KAZYS B A R O N A S 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Eu ropo je 

Pagrindinis Lietuvos nepri 
klausomybės minėjimas Vokie
tijoje įvyko vasario 16 d. 
Huettenfelde. Iškilmė pradėta 
vėliavų pakėlimu gimnazijos 
aikštėje bei pilies bokšte ir po 
pietų Mišiomis kaimo bažny
čioje katalikams ir pamaldomis 
evangelikams. 

Iškilmingą akademiją piliečių 
salėje atidarė Vokietijos LB 
krašto valdybos pirm. A. Lipšys, 
pasveikindamas apie 400 lietu
vių ir vokiečių svečių, tolimesnę 
programą perduodamas vado
vauti gimnaz. direktoriui And
riui Smitui. 

Sveikino vokiečių politiniai ir 
savivaldybių atstovai, jų tarpe 
Hesseno krašto socialinių 
reikalų min. Ka r i Heinz 
Tf ageser, perduodamas min. pirm. 
VVullmano sveikinimus. Il
gesniame žodyje ministeris 
reikalavo pilnos apsisprendimo 
teisės visoms Pabaltijo valsty
bėms, kadangi tik nepriklau
somybė Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai atneš pastovią taiką Pa
baltijyje. Istorija parodė, kad 
jokia tauta pasaulyje nepakelia 
priespaudos, arba kada yra min
džiojamos žmogaus teisės. VL B-
nės vicepirm. V. Bartusevičius 
vokiškai nušvietė Lietuvos is
toriją bei sausio 13 d. įvykius 
pažymėdamas, kad lietuvių 
tauta ir toliau kovos už laisvę. 
Buv. Lietuvos min. pirm. Kazi
miera Prunskienė apgailestavo, 
kad savo užsienio kelionėse poli
tikų tarpe ji radusi Lietuvos 
nepriklausomybei nedidelę 
paramą, remiant Sov. Sąjungos 
Maskvos centrinę valdžią, o ne 
paskiras, už laisvę kovojančias 
respublikas. Tiesa, pagalbos 
ranką Lietuvai ištiesė privačios 
organizacijos — Caritas, Katali
kų Bažnyčia, dalinai Hesseno 
kraštas. Tačiau to yra mažai. 
Lietuva reikalinga politinės pa
ramos. 

Meninę programos dalį atliko 
Vasario 16-sios gimnazijos 
mokiniai. 

Sekmadienį, vasario 17 d. 
nepriklausomybė buvo 
atžymėta artimam Viernheimo 
mieste CDU — krikščionių 
demokratų partijos susirinkime 
kalbėjo V. Bartusevičius, palies
damas Lietuvos istoriją, pasku
tinius įvykius Vilniuje, susto
damas prie Hitlerio — Stalino 
pakto. Prelegentas apgailes
tavo, kad Vokietija iki šiol 
neprisipažino prie Lietuvos 
nepriklausomybės netekimo 
kaltės, savo politika ir toliau 
pataikaudama Sov. Sąjungai. 
Išsivystė plačios diskusijos, ypač 
iš Rytprūsių vokiečių pusės. 

ir p a l i e t u s K a r a l i a u č i a u s 
Klaipėdos klausimus. 

Vakare vietos Šv. Apaštalo 
bažnyčioje buvo atnašautos šv. 
Mišios, visas maldas aukojant 
Lietuvai. Kar tu su palankiu 
Lietuvai ir lietuviams klebonu 
Giunteriu Liudvigu, Mišių auką 
a tnašavo kun. Konstant inas 
Gulbinas, OFM Cap, kun. Jonas 
Dėd inas ir k u n . E d v a r d a s 
Put r imas . Evangelija ir dalis 
Mišių buvo skaitomos vokiškai 
ir l i e t u v i š k a i . Pamoks l ą 
vokiškai pasakė kun. Kon
s tan t inas Gulbinas, nušvies
d a m a s L ie tuvos K a t a l i k ų 
Bažnyčios katakombinį gyve
nimą nuo 1940 m. — Lietuvos 
okupacijos. 

Procesijoje keturiolika tauti
niais rūbais apsirengusių Va
sario 16-sios gimnazijos auklė
tinių nešė žvakutes, simboliniai 
primindamos beveik 400 susi
r inkusiems bažnyčioje vokie
čiams laisvės kovoje žuvusių 
lietuvių mirtį. Žvakutės buvo 
pastatytos prie šv. Marijos alto
rėlio. Mišių metu giedojo sol. N. 
P a l t i n i e n ė . Už p a l a n k u m ą 
Lietuvai klebonui buvo įteikta 
lietuviška juosta. Nepriklauso
mybės proga lietuvius sveikino 
klebonas, paprašydamas kartu 
savo parapijiečių pasirašyt i 
prie įėjimo durų Vokietijos 
vyriausybei paruoštas rezoliuci
jas, smerkiančias sausio 13 d. 
žudynes bei prašant pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybę. 

Esu pilnateisis Viernheimo 
miesto gyventojas (nors ir ne 
Vokie t i jos p i l ie t is ) , moku 
nekilnojamo turto mokesčius, 
pildau visus miesto tarybos 
įsakymus ir potvarkius bei 
reikalavimus Lietuvos nepri
klausomybės proga nutariau 
miesto savivaldybėje paprašyti 
leidimo iškelti prie miesto 
rotušės Lietuvos, Vokietijos ir 
Europos vė l iavas . Vokiška 
biurokratija yra garsi visoje 
Europoje: pradėjęs nuo miesto 
burmistro sekretorės ir kt. įvai
rių viršininkų, savo kelionę po 
kambarius užbaigiau miesto 
tarybos Rolf Weiss kambaryje. 

Išaiškinęs Lietuvos nepri
klausomybę, Lietuvos laisvės 
gyvenimą ir okupaciją (Lietuva 
dabar garsi Europoje!), priėjau 
prie vėliavų reikalo. ..Gerai — 
sako .Amstsrat' — šiandieną po 
pietų bus posėdis. Paskam
binsiu jums vakare. Telefonas. 
, ,Herr Baronas, malonėkite 
rytoj atnešti raštą jūsų B-nės 
valdybos". Gerai — sakau — 
atnešiu. Kitą dieną įteikiu 
raštą. „Užeikite po kelių die
nu" . Užeinu ankstvva rvta 

Trumpas, mandagus, žodžių 
pasikeitimas ir tokie sakiniai: 
„Mes nieko prieš, jei iškelsite 
L ie tuvos vėliavą, t a č i a u 
negalima prie jos jungti Vokie
tijos ir Europos". Nustebau. Sta
t au piktokai trumpą klausimą 
— „Warum — kodėl?"' „Ja, skam
binome į Wiesbadeno vidaus 
reikalų ministeriją (Wiesbaden 
apie 250 tūkst . gyventojų, 
Hesseno krašto sostinė), kuri 
mus nukreipė į Bonnos minis
teriją. Iš ten gautas neigiamas 
atsakymas, kadangi Lietuva 
nėra pripažinta kaip laisva vals
tybė. Gali būti įvairių nesusi
pratimų, keblumu, žinote, hm..." 
„Suprantu, — sakau. — nesusipra
t ima i , k e b l u m a i su Sov. 
Sąjunga. Herr Weiss — sakau 
toliau — Lietuvą pripažįsta 
JAV, Didž. Britanija, Kanada, 
Prancūzija, Brazilija, Australi
ja, štai dabar Islandija. Lietuvos 
vėl iava y r a JAV užsienio 
reikalų min. šalia visų kitų 
pasaulio valstybių ir t.t." 

Deja, mano žodžiai, mano 
aiškinimai liko be jokių vaisių. 
, .Tiesa, sako R. Weiss — 
Lietuvos vėliavą galite iškelti 
kartu su Hesseno krašto ir 
mūsų miesto vėliavom". Ačiū 
labai, sakau, malonu būtų tas 
vėliavas taip pat matyti, tačiau 
kartu su Vokietijos, Lietuvos ir 
Europos. Viernheimo miesto 
pasiūlymą taip pat atmetė ir 
Vokietijos LB-nės krašto valdy
ba. Tačiau mūsų trispalvė kar
tu su Vatikano vėliava puošė 
Šv. Apaštalo bažnyčios vidų. 

Paskelbtą G. Busho Lietuvos 
nepriklausomybės proklamaciją 
šešiom e i l u t ėm paminėjo 
didesni Vokietijos dienraščiai. 

Tik prieš keletą dienų susi 
domėjęs perskaičiau „Draugo' 
sausio 12 numeryje A. Balasai 
t ienės straipsneli „Gerbkime 
savo kalbą". Malonu, kad ir 
mūsų išeivijoje yra žmonių, 
kurie domisi ir rūpinasi gimto
sios kalbos reikalais —ji mums 
visiems viena ir visur, kur be
būtume, mus saisto vienos ir tos 
pačios jos taisyklės ir normos. 

Esu Amerikos lietuvių svečias 
iš Vilniaus ir, kadangi mane 
ta ip pat visur ir visuomet 
domina kalbos re ika la i , 
norėčiau A. Balaša i t ienės 
straipsnelyje ka; ką patikslinti. 

1. Nors Lietuvos žurnalistai 
savo profesinį išsilavinimą įgijo 
sovietinėje Lietuvoje, tačiau jų 
kalba gana gera ir taisyklinga. 
Pavienės klaidos bendro gero 
vaizdo negadina. Kiekvienos 
kalbos nuolatos ją gaivinanti 
versmė yra ta kalba kalbanti 
tauta , todėl su A. Balašaitienės 
t v i r t i n imu , esą „išeivija... 
išlaikė žymiai grynesnę lietuvių 
ka lbą" niekaip negalima 
sutikti. 

2. Ieškant žodžiui „container" 
lietuviško atitikmens, privalu 
naudotis ne anglų, o lietuvių ir 
anglų-lietuvių kalbų žodynais. 
Pagal pastarąjį, sudarytą Lauč-
kos, Piesarsko ir Stasiulevičiū
tės ir išleistą Vilniuje 1986 m., 
„container" yra „D dėžė, indas, 
butelis ir pan.: 2) konteineris; 3) 
rezervuaras". O jeigu nuo
dugn iau , tai , , conta iner" 
sudarytas iš „contain" (pranc. 
contenir) ir reiškia „turėti (savy
je), talpinti" 'ten pat). Tad 
„ l o g i š k a s " (= pažodinis) 
„container" vertimas būtų „tal
pykla" (kaip saugykla, džio
vykla , valgykla ir pan.), 
pagaliau, „laikykla", bet tik jau 

rakinamą ir užplombuojamą 
dėžę, skirtą geležinkelio vago
nuose arba sunkvežimiuose, di
desniais nuotoliais ar greitesniu 
laiku vertingesniems daiktams 
ar smulkesniems kroviniams 
pervežti. 

3. Nepriklausomos Lietuvos 
kalbininkai visai „neįtikinėjo 
tautos, kad telefoną vadintų 
tolkalbiu, o kaliošus — purva-
bridžiais". Reikalas tik tas, kad 
pirmaisiais nepriklausomybės 
metais rados daug visokių 
kalbos taisytojų, gerintojų ir net 
reformatorių, menkai tačiau tą 
kalbą išmanančių. Kalbininkais 
jų niekaip negalima vadinti, o 
rimti kalbininkai su jais netu
rėjo nieko bendro. „Telefono" 
keisti nebuvo jokio reikalo, o 
„purvabridžiai" neprigijo, nors 
iš principo yra geresni už kalio
šus kaip lietuviškas žodis (plg. 
lietsargis, žiemkentis, sausgyslė 
ir pan.). 

4. Kaip „buvo sakoma nepri
klausomoje Lietuvoje", taigi jau 
prieš 50 metų. šiandien ne 
viskas gali būti etalonu ar kri
terijumi. Visus šiuos 50 metų 
Lietuvoje, nors ir sovietinėje, 
veikė Lietuvių kalbos ir litera
tūros ins t i tu tas , ku r i ame 
nelengvomis sąlygomis dirbo 
visa eilė gabių, išsilavinusių ir 
atsidavusių kalbos mokslui 
kalbininkų. Jie toliau vystė ir 
plėtojo lietuvių kalbą, tęsdami 
lietuvių kalbos tėvų Jablonskio, 
Būgos, Balčikonio veiklą. Ir 
nuveikė jie tikrai daug, kruopš
čiai rinkdami ir kaupdami 
kalbos faktus, t u r t i n d a m i 
lietuvių kalbos kartoteką. Pa
rašė ir išleido reikšmingų 
kalbos mokslo veikalų, kurių 
tarpe ypač paminėtinas didysis 
akademinis „Lietuvių kalbos 
žodynas". Jojau išleista kelio-

KALBAMĖS SU 
P. KILIUM 

(Atkelta iš 3 psl) 
vyriausybės palankiau žiūri į 
Pabaltijo valstybių atsiskyrimą 
iš Sovietų Sąjungos ir suteiks 
konkrečią paramą. Tam jau yra 
gerų ženklų. 

— Ką d a r norė tumėt pasa
kyti LF n a r i a m s ir visai vi
suomenei? 

— Lietuva reikalinga visoke
riopos paramos Kaip žinome, 
yra tautų, kurios tokiais atve
jais sudeda dideles sumas savo 
tautoms padėti. Man atrodo. 

nesuprantamas išdidus ir pa
šaipus A. Balašaitienės tonas, 
kuriuo ji užbaigia savo straips
nelį. Manau, jog tam ji neturi 
jokio pagrindo. Kalta čia. 
manau, ne ta kalba ir ne tie 
žodžiai, kuriuos A. Balašaitiene 
taip negailestingai čaižo, o kalta 
prasta kalba ir menkos pačios 
A. Balašaitienės kalbos žinios. 

Stasys Masionis 

ne „laikiklis" ar „laikytuvas", 
kaip siūlo A. Balašaitiene. Šie Hka storų tomų 
žodžiai, visų pirma, jokie nauja- Žinoma, išeivijos 
darai, o tokie seni, kaip ir pati 
lietuvių kalba, antra , čia visai 
netinka. Žodžiai su priesagomis 
-iki- ir -tuv- lietuvių kalboje 
reiškia įrankio, įtaiso, prietaiso, 
priemonės pavadinimą (pal. 
kandiklis, variklis, valiklis. 

lietuviui 
sunku buvo sekti lietuvių 
kalbos raidę ir su ja suspėti. Kai 
kurie jos žodžiai anksčiau, dar 
neturint lietuvių kalbos žodyno, 
rečiau vartoti arba ir visai ne
vartoti, dabar jau kelia įtarimą, 
nepasitikėjimą, net ikrumą. 

jungiklis, degiklis, skaitiklis ir priimami kaip naujadarai arba 
kastuvas, durtuvas, lygintuvas, 
imtuvas, praustuvas ir pan.). 

Konteineris ka r tu su šou. di
zainu, impresyviu, industrija 
nėra kalbos šiukšlės, o visiškai 
normalūs tarptautiniai žodžiai, 
kuriuos galima rasti ne tik 
lietuviškajame tarptaut in ių 
žodžių žodyne, bet ir visų kitų 
kalbų tokiuose žodynuose. Kitas 

net iš viso kaip neteiktini. 
Tačiau taip nėra ir, nors aš 
visiškai sutinku su A. Balašai
tiene, jog nėra jokio reikalo 
griebtis tarptautinių žodžių 
funkcionuoja, periodas, kai juos 
kuo puikiaus ia i a t i t i nka 
lietuviški veikia, laikotarpis, 
bet visiškai geri ir teiktini yra 
imlus (ir imlumas), stygis, 

Kai kurios voverės prisirenka ir 
prisidziovina žiemai iki 2000 
grybų. Džiovina juos ant medžių 
šakel ių , bet t a ip moka 
užmaskuot, kad žmogus retai 
pastebi. 

F\YI midkind Padarai 
• i M B B r Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai ik $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312)254-4470 

BRiDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

(708) 598-9400 
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t a d lietuvių visa išeivija turėtų 
susijungti ir sudėti dar didesnes 
sumas Lietuvos paramai. Reikia 
remti ir technologiją, ir me
diciną, neužmirštant ir Lietuvos 
kultūros, mokslo, meno ir švie
timo reikalų. Lietuvių Fondas 
galėtų daug daugiau padėti, 
turėdamas didesnį kapitalą. 
Taigi norėčiau paraginti visus 
ir dabartinius LF narius ir ne
esančius nariais prisidėti prie 
Lietuvių Fondo kapitalo didini
mo, kad dar stipriau galėtumėm 
padėti atsikuriančios Lietuvos 
mokslo institucijoms ir kitoms 
kultūros bei mokslo organiza
cijoms. Baigiant primenu ir 
kviečiu visus narius dalyvauti 
Lietuvių Fondo met iniame 
suvažiavime, kuris įvyks š.m. 
kovo 23 d. Jaunimo centre, 
Chicagoje. Yra svarbu, kad kuo 
daugiau narių dalyvautų, nes 
bus svarstomi LF reikalai ir pa
galba Lietuvai. 

Dėkoju LF t a rybos pirmi
n inkui Povilui Kiliui už pa
re ikš tas mintis. 

dalykas, ka: šitie žodžiai varto- ženklus, reikmė ir pavymui, 
jami be saiko, be reikalo ar ne Nereikėtų taip pat taip ka-
vietoje. Tačiau ir tokiais atve- tegoriškai neigti tokių pasaky-
jais, kuo čia dėti žodžiai? mų, kaip elektros energijos im-

Dabartineje lietuvių kalboje lumas, energijos stygis. ūkinio 
žodis konte;neris dažniau pra- subjekto darbuotojas, intoksi-
dėtas vartoti po II pasaulinio Akuojančios medžiagos, pasauli-
karo Jo sąvoka yra grynai spe- nio citavimo etalonai. Tokie 
cifinė ir reikia tvirtą, tam tyčia pasakymai gali būti mokslinės 
nuolatiniam naudojimui pa- ar techninės terminijos pavyz-
gamintą d:delę, paprastai spin- džiai ir, jeigu jų kas nesupran-
tos pavida:"•. iš išorės apkausty- ta. tai dar nereiškia, kad jie ne-
tą ir nudažytą dvipusių durų. geri. Ir man j au visiškai 

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 

k a d a t idaro nau jus l a ido tuv ių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
Marque t t e Parke 

Kiti S. C. Lack l a i do tuv ių n a m a i : 
11028 Southvvest Hvvy. * Palos Hil ls 
9236 S. Rober ts Rd. * H ickory Hil ls 

2424 VV. 69 St. * Ch icago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2533 Wesl 71st Street 
C hicago. Illinois 60629 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60166 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South ^)th Avenue 

Cicero Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South =>0th Avenue 

C uero. 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 

I 
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DKAUUAS, trečiadienis, lyyi m. kovo men. 20 d. 

x JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto va ldyba y 
diiavo sa būstinėje kovo 16 d. 
Valdybos Tina: •'ieni kitus 
informavo apie ai tėjai ' . 
Tar>- - apie JAV 
Lietuvių Jaui - -igos 
Politinį seminarą bei vald 
rinkim >rtėjančią Muzi
kos švente ir pa n. JAV LJS 
pirmininkei Sigiu-
šiame Į ' 'en-
iro vald 
ta« iš Hartford 

x JAV ir Kanados taut inių 
šokių vienetų vadovai-moky-
tojai yra kviečiami į konfe-
renciją-pasit<mma dėl būsimos 
9 t au t in ių i'>L-;ų šve 
rengimo ir kitu svai bių reikalų 
išsiaiškinime. Pagal tradiciją 
9-toji šokių šventė turėtų būti 
1992 m. liepas pradžioje. Tuo 
reikalu pasisakyti taip pat yra 
kviečiami LB krašto valdybos 
ats tovas. Kultūros ta rybos 
atstovas ir Tautini .i in 
>tituto atstovas Tautinių šokiu 
vadovų-mokytojų konferencija 
bus kovo 23 d. 12 vai. dieną 
Seklyčioje. Ifarouette Parke. 

x Muzikos šventė* didžiau
sias rūpestis yra lė - nias. 
Lėšų teikimu'' vadovauja Biru
tė Jaša i t i" nė N 
sėkmingumo ir enės 

-numo prikl ren
ginio pasisekimas 

x Sol. St. Barps vadovauja 
šventės rengimo komitetui, tad 
ir visi rūpesčiai ant jo pečių 
gula. Reikia tikėtis, kad su 
visuomenės parama šventė bus 
-ėkminga ir didinga 

x Laiškas iš Downers Grove, 
Chicagos priemiesčio, išsiųstas 
vasario 28 d (pašto štampas), 
Kasos skyrių Chicagr>je. pasiekė 
kovo 16 d., keliavo 16 dienų. 
Adresas buvo aiškiai parašytas 
Todėl prašome „Draugo" skai
tytojų nerū=tauti ant mūsų, kas 
ir laikraštį dažnai gauna po c^ 
vaitė« ar kitos. 

x Reikalinga moter i s pri
žiūrėti ligone ii kartu gyventi 
Cicero, IL. Te i 70« 863^4890. 

(sk) 
x Už a.a. Danutės Elzbietos 

M a r t u s e v i č i e n ė s , mirusios 
Lietuvoje. Kaune, siela 5v. Mi
šios bus aukojamos Tėvų Jėzui
tų koplyčioje, šeštadienį, k< 
23 d. 8:30 v. ryto. Giminė 
draugai prašomi plsti už 
a a. Danutę Šei»ra. 

Ądvol atas 
GINTARAS P. ČEPFNAS 
2M<» VV. 63 St.. Chicago, II 

Tei <1 -312) 776 5162 
) S. Bell Rd., lo rkpor t H <>0i:i 

Tei. (708) 301 -> f̂-
Valand<« p, . 

Advokatas fonas Ciba 
*24" S Kfd^ie Avenų* 

( bi'AR/>. U 60629 

Tei . (1-^12) 776 8 

š - i t .u l ° : • • 

ADVOKATAS 
Vytenis I ietuvninkas 
2SOI VV. f>9th Street 
Chicago, II *-0629 

Tei. (1-312) 778 1000 
Valandos p •• ii isi( irimą 

ADVOKA1 
ALGIRDAS R. OS1 

201 F. ()jfd«-n \v< 9ta 10-2 
Hinsdal*". M 60.V21 
Tei. '7(W»» 32R: i r ,7 

Valandos pag;* 

x Ve lyk in i s s t a l a s , kurį 
ruošia Lietuvių Moterų klubų 
federacijos Chicagos klubas, bus 
gausu* tradicinėmis velyki
nėmis vaišėmis. Kviečiami visi 
dalyvauti balandžio 7 d. 12 vai. 

ivių Tautiniuose namuose. 
s teikia ir vietas 

-Juškienė. 

v Maiųuet te P a r k o Švč. M. 
Marijos G i m i m o parapijos 

je sausio 18 d. 8 sky
riaus mokiniai turėjo mokslo 
parodą (Sciences Fair). Sukur
tus projektus įvertino pašaliniai 
teisėjai — kitų mokyklų 

kj tojai. Parodoje pirma vietą 
laimėjo Audra Prialgauskaitė ir 

is Kinčinas, antrą vietą — 
Adomas Holler ir Dainius Dum-
brys, trečią vietą — Danutė 
Genčiūtė ir Fred Lazauskas. 
Pagyrimą laimėjo Lisana von 
Braun irChristopher King Pir
mos ir antros vietos laimėtojai 
dalyvaus parodoje, kuri bus 
Chicagos Mokslo ir pramonės 
muziejuje kovo 23-24 dienomis. 

z M a r g u t i s kviečia daly
vauti Nelės ir Arvydo Paltinų 
koncerte, kur is bus balandžio 7 
d. 3 vai. p.p. Jaunimo centre. 
Bilietai iš anksto gaunami Mar
gučio raštinėje ir Gifts Interna
tional parduotuvėje. Margutyje 
priimami telefoniniai bilietų 
užsakymai. 

x Dr. V a n Reenan (Anta
nas Adomėnas) kovo 22 d . 
penk tad ien į . 7:30 vakaro 
Balzeko L ie tuv ių kul tūros 
muziejuje ska i tys oaskaitą 
anglų ka lba apie l ietuvių 
tautiškumo vertes. Prelegentas 
apšveigs lietuvių, amerikiečių ir 
rusų tautinius bruožus. Dalinai 
jis remsis neseniai išėjusia iš 
spaudos savo knyga anglų kalba 
„Lietuvių diaspora: Iš Karaliau
čiaus į Chicagą". Bus vaišės. 

x Vy tau ta s Šol iūnas , Le 
mont, II)., B. Pliuskevičius, St. 
Petersburg. Fla.. Irena Okunis. 
Flushmg. N.Y.. Joe Rumbutis, 
Geneva. Ohio, A. Masiulis, East 
Hartford, Conn., Bronė Gajaus
kas, Shell Beach, Fla., Gražina 
O. H<>rzog. Palos Verdes E«t.. 
Ca l . , „ D r a u g o " garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai "u 
prenumeratos pratęsimo mokes
čiu kiekvienas paaukojo po 20 
dol Labai dėkojame. 

x P ra t ę sė p r e n u m e r a t ą su 
20 d-;!, auka „Draugo'" garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai: A 
Gruzdys, St. Petersburg, Fla.. B. 
Gaižauskas, St. Petersburg. 
Fla.. Victor Chainas, Naples. 
F l a , Albin A. Mar t i s . 
Charieston. Wv.. Vytas Semio 
t a s , Rivers ide . 111.. P. D. 
Laniati=kas. Lombard, 111., R. 
Čepelė, Palos Hills, I1L, R. Gri 
iiūnas. Forest Park. 111. Labai 
dėkojame. 

z Eitynių už Lietuvą regist
raciją veda Aldona Šmulkš 
ti<»nė ..Seklyčioje" kovo 20-27 
d. 9 v.r. — 1 v. p.p. Keliamos lė 
šos Lietuvai pagelbėti. Eitynės 
įvyks gegužės 5 d., sekmadienį. 
Gran tPark Registruojama jau 
dabar. Visi talk 

(sk) 
f l)«ul. V. Pe t ravič iaus mo

nografi jos su t ik tuvės bos šį 
sekmadieni, kovo 24 d. 2 v. p.p 
Lietuvių Dailės muziejuje. Pa 
šaulio Lietuvių centre, Lemon-
te Bus rodoma Algimanto 
K^zio ir Arvydo Reneckio 
susuk ta vaizdajuostė apie 
Viktoro Petravičiaus kūryba 

kviečiami atsilankyti 
(sk) 

x PATRIA: didolis išpar
dav imas! Dauguma prekių, su 
20 ' : \(r>. nuolaida Elektrom 
ka, gintaras, kristalos. lino au
diniai, lietuviškos muzikos ka
setės, odos dirbiniai ir kt. PAT
RIA. 2628 W. 71 St., Chicago. 
tei . 312 77R-2100. Sav. A. ir F. 
^ ' t . i f a i 

(sic) 

VAIKŠTYNES IR 
REGISTRACIJA 

Aldona Šmulkštienė sutiko 
registruoti asmenis, kurie su
tinka dalyvauti LB Vidurio 
Vakarų apygardos rengiamame 
eisme (VValk-a-ton), sukelti lėšas 
Lietuvos pagalbai. Ją rasite 
Seklyčioje nuo ryto 9-tos valan
dos iki 1-mos vai. po pietų kovo 
20 iki kovo 27-tos dienos. 

Labai raginame visus lietu
vius nuo 4 metų iki 94 metų 
dalyvauti eisme, kuris įvyks 
gegužės 5-tą dieną, pradedant 
nuo Navy Pier, ežero pakraščiu 
Grant Parke. 

Registruojantis reikia gauti 
pasižadėjimų lapą ir lanks
t inuką, paaiškinantį eismo 
tikslą. Iki gegužės 5-tos reikia 
surinkti pasižadėjimus, o eismo 
dieną, geg. 5 d., sekmadienį nuo 
12 tos iki 4-rių po pietų bus 
duodami štampai, kiek kilo
metrų nueita. Po to vėl reikia 
grįžti pas pasižadėjusius mokėti 
už. jūsų ėjimą ir susirinkti 
pinigus. 

Pinigų atkarpas arba čekius 
prašome siųsti LB Vid. Vakarų 
apygardai 

11129 Northwest Rd. 
Palos Hills. IL 60465 

Lauk iame visų didelėje 
talkoje. 

Redaguoja 

2VAIGZDUTĖ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

65th Place, Chicago, IL 60629 

x Pe t ras Abromait is , iš Le-
mont, 111 , „Draugo" rėmėjas, 
garbės prenumeratorius, pratęs
damas prenumeratą paaukojo 
25 dol dienraščio stiprinimui ir 
20 dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x Monica Vaškevičius, To
ronto , Kanada , pratęsė 
prenumeratą, pridėjo 40 dol. 
dienraščio paramai ir 20 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. M. Vaškevičių skelbiame 
garbės prenumeratore, o už 
palaikymą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x Atsiuntė po 20 dol. auką 
su prenumeratos pratęsimu: 
Julius Karsas, Ina Kurauskas, 
M. Vaišvila. Magdelena Ligmal, 
E. Korzonas, Irena Kairys, J. 
Stočkus, P. Augustauskas, visi 
iš Chicago. 111., A. Damijonaitis, 
Elmhurst, 111., VValter Rask, 
Oak Lawn, 111. Nuoširdus ačiū 
vis iems , .Draugo" garbės 
prenumeratoriams, rėmėjams 
už palaikymą savos spaudos. 

x Atsiuntė po 15 dol. aukų 
įvairiomis progomis: Stančiaus-
kai iš Chicago, 111., ir Dalia 
Sruogaitė. Indian Head Park, 
111. Po 10 dol. — Jonas Jurkū
nas. St. Petersburg Beach. Fla., 
Balfo Cicero, 111., skyrius ir 
Zuzana Giedraitis iš Rockville, 
Conn. Visiems ačiū. 

x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
kus . 540 A m b a s s a d o r Ct. 
Sunny Hills, Fla. 32428, tei. 
904-773-3333. 

(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, tei. (312) 434-8618. 

(sk) 

x Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tei. (312) 586-5959 ar 
ha '7081425-7161. 

(sto 

x R o m a s P ū k š t y s vėl 
vyksta j Lietuvą balandžio pra
džioje PERVEDAMI DOLE
RIAI. PALIKIMAI. Priima 
laiškus, dokumen tus , vais
t u s , u ž s a k y m u s au tomo
b i l i a m s . Ats iskai ty t i iki 
balandžio 3 d TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629. tei. 312-436-7772. 

(sk) 

ŠVENTAS KAZIMIERAI 

Šventasis mūsų karalaiti, 
Švelnus, kilnus g<-iiminaiti! 

Tautoj gyva Tava ^egenda 
Štai, vėl širdies gelmėj pabunda: 
Kai mus teriojo presų strėlės, 
Tu mums padėti ij kapo kėleis. 

Šiandien Tėvynė dar ant kelių... 
J i — sužeista jauna stirnelė... 
Nuožmių vilkų gauja putota 
Dar lekia j jos kraujo puotą! 

O paskubėki, karalaiti, 
Gediminaiti — Jogailaiti, 
Dangaus pulkus kovon 

sutelkęs, 
Tėvynės galbėt kelkis! 

Viktoras Šimai t i s 

MALDELĖS UŽ LIETUVĄ 

Dievuli, prašau padėk Lie
tuvai , kad ji būtų la i sva . 
Prašau, padėk visiems karei
viams, kurie yra Saudi Ara
bijoje. Amen. 

Tadas Sa j auskas 

Prašau, Dievuli, padėk Lie
tuvai. Aš stengiuosi labai daug 
padėti, nes aš nenoriu, kad labai 
daug lietuvių mirtų. Amen. 

Jul i ja S lav ika i tė 

Prašau, Dievuli, padėk Lie
tuvai, kad žmonės ten nemirtų 
ir, kad jie atgautų laisvę. Aš 
noriu, kad jie atgavę laisvę būtų 
linksmi ir linksmai praleistų 
laiką. Amen. 

Stasė Za jančauska i t ė 

Prašau, Dievuli, leisk Lie
tuvai būti laisvai, nes aš neno
riu, kad rusai nušautų mano gi
mines. Amen. 

Lina Šeš toka i t ė 

Prašau, Dievuli, padėk Lietu
vai, kad ten būtų geriau. Leisk 
JAV prezidentui Bush'ui padėti 
Lietuvai. Padėk Lietuvai, kad 
ten neliktų „piktų ponų". Padėk 
Lietuvos vaikučiams ir mūsų 
giminėms. Amen. 

Rita B r a d ū n a i t ė 

Visi Baltimores Karal iaus 
Mindaugo lituanistinės mokyk
los mokiniai. 

Mes norime padėt i Lie tuvai 
Piešė D e a n n a H o w e s 

Bal t imores Kara l i aus Mindaugo lit. m-los mokinė. 

PARTIZANŲ KOVOS 
LIETUVOJE 

Lietuviai, geriausiai repre
zentuoją lietuviškumui, y r a 
partizanai. Šie didvyriai kovo
jo už Lietuvos nepriklausomybę 
dešimt metų H 944-1954). 

Niekas tikrai nežino, kiek 
buvo partizanų, gal a r t i 
100,000.1 partizanus stojo visos 
Lietuvos lietuviai: nuo Žemai
tijos iki Dzūkijos Visa lietuvių 
tauta įsijungė i partizaninį 
judėjimą. 

Partizanų kovos daug gero 
padarė Lietuvai. Nors par
tizanai žinojo, kad kova pra
laimėta, bet jų galutinis t ikslas 
buvo atstatyti Lietuvos nepri
klausomybę. Daug partizanų 
žuvo, gal 50,000. mėginant iš
laisvinti Lietuva Daug jų buvo 
ištremta į Sibirą. Tie, kur ie 
nežuvo Sibire, negavo leidimo 
grįžti atgal į Lietuvą. Jie buvo 
priversti kur nors kitur gyven
ti. Tie, kurie gyveno Lietuvoje, 
buvo terorizuojami. Partizanų 
šeimos ir gimines buvo ištremti 
į Sibirą. Partizanai ir visa 
Lietuva kentėjo, bet jie niekada 
nebus pamiršti. 

Paulius Gi lvydis , 
Detroito „Žinurio" aukšt . 

lit m los mokinys. 
(„Žiburio spinduliai") 

M E S 

Mes už brangią tėviškėlę 
E i n a m vėliavas iškėlę, 
Kad tėvynė laisva būtų, 
Priešo rankose nežūtų. 
Ją prie kelio kryžius saugo. 
Melsim laisvės Dievą brangu, 
Kad vergijos skurdas žūtų 
Ir lietuvis laisvas būtų. 
Laisvės nori Nemunėlis 
Laisvės laukia Šešupėlė, 
Laisvės rūtom ir lelijom, 
Ir darželio pinavijom. 
Tėviškėle, t rūks ta žodžių. 
Nes dar jaunas aš esu, 
Bet mama, tėvelis sakė. 
Tu gražiausia iš visų. 

Alb . K a š i u b i e n ė 

DIEVO MOTINA 

(Liaudies padavimas) 
Gavėnia yra Kristaus kančios 

ir mirties prisiminimo laiko
t a r p i s . K r i s t a u s k a n č i a s 
skaudžiai pergyveno Jo Motina 
Marija. Todėl ta proga verta 
p r i s i m i n t i ir Mari ją . C i a 
aprašoma žmonių sugalvota 
pasaka — padavimas : 

Mirus Jėzui Kristui , paliko 
Dievo Motina viena žemėje t a rp 
ašarų ir skausmų. Jos gyvenime 
buvojai tik dvi linksmos valan
dėlės: kai pamatė savo Sūnų 
užg imus į i r iš n u m i r u s i ų 
prisikėlusį. 

Po J ėzaus m i r t i e s Dievo 
Motina nuliūdusi gyveno dar 
keturiolika metų pas šventą 
Joną. Kelionę per šią ašarų 
pakalnę baigė Ji maldose ir 
skausminguose atsiminimuose 
apie savo Sūnų, žiūrėdama į 
dangų, kur gyveno Jos Sūnus. 
Žiūrėjo ir į žemę, kur i gėrė jos 
laistomas ašaras. Nors septyni 
kalavijai pervėrė J a i krūtinę, 
nors Jos Sūnų erškėčiais ap
vainikavo, nors pr ie Kryžiaus 
prikalė ir širdį perdūrė, bet 
Dievo Motinos širdyje nebuvo 
n ė maž iaus io pykčio ne i 
pasaul iui , nei valdžiai, nei 
žmonėms. Visuomet buvo tų 
savo Sūnaus kankintojų žmonių 
draugė, užtarytoja, geradarė 
ligi pat mirties ir tokia paliko 
visiems amžiams. Kiekvieną 
kartą, kada tik Dievo Motina 
prisiminė žmonių nedorybes ir 
savo vienatinio Sūnaus mirtį, 
verkė kruvinomis ašaromis, iš 
kur ių žemėje augo labai gražios 
gėlės. 

(Bus daugiau) 

GALVOSŪKIO N R . 
ATSAKYMAS 
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Spėjamasis žodis bus 
PABAIGA. Kai sunumeruosite 
visas raides iš eilės, P raidė bus 
16. Paskutinė raidė bus A (16-1) 
Ketvirtoji raidė bus A (16:16). 
Trečioji bus B (16:8). Penktoji ir 
šeštoji bus I ir G (9+7). Sudėję 
visų raidžių — skaičių sumą, 
gausite 37. 

GALVOSŪKIO N R . 
ATSAKYMAS 
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Pirmasis JAV prezidentas 
Jurgis Washingtonas gyveno 
New Yorke. Jo namo adresas: 1 
Cherry Street, N.Y., čia buvo ir 
jo oficialus ofisas. 

GALVOSŪKIS NR. 88 
ATSAKYMAS 

Ši vietovė yra Oregon vals
tijoje. 

GALVOSŪKIS NR. 106 

(Žiūrėkite brėžinėlius) 

Apatinėje brėžinėlio dalyje 
y ra pasis lėpusi v i r šu t i nė 
geometrinė figūra. Ją suraskite 
ir apibrėžkite spalvotu pieš-
tuk'1 

(5 taškai) 

Ž V E J O T O J A S 

— Pone prižiūrėtojau, leiskit 
man sugauti šiame prūde kelias 
žuveles . Gal t a i nebus 
nusikaltimas. 

— Ne tamsta, ta i nebus 
nusikaltimas, bet stebuklas, nes 
žuvų čia visiškai nėra... 

LIETUVA GAUS LAISVE 

Aš nenorėčiau, kad ki tas 
kraštas valdytų mano kraštą, 
nes pasikeistų visas mano gyve
nimas. Tas atsitiko Lietuvai. Jie 
negalėjo eiti į bažnyčią, jie 
turėjo išmokti kalbėti rusiškai. 
Aš manau, kad mums būtų ge
rai, jei gautų Lietuva vėl 
laisvę. Tada jie galės pamiršti 
rusų kalbą. Tada jie galės dary
ti, ką tik nori. 

Augis Kuolas 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys. 
(„Aš čia gyva"). 

GALVOSŪKIS NR. 107 

(Žiūrėkite piešinėlius) 

Vaikas guli lovytėje apsiklojęs 
antklode. Jeigu gerai įsižiūrė
site, viena antklodė skiriasi nuo 
kitų. Pažymėkite, kurio nume
rio antklodė skiriasi? (Skir
tingas raštas). 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R. 108 

(Žiūrėkite piešinėlius) 

Piešti yra gražu. Čia duotas pie
šiniui pagrindas, o toliau seka 
jūsų vaizduotė, gabumai. An
tras piešinėlis rodo, kad galima 
nupiešti galvą, o pridėjus 
kepurę ar skrybėlę, plūs rankas, 
kojas ir įvairius drabužius, bus 
nupiešta žmogaus figūra. Suda
rius gražią aplinką tai figūrai, 
bus gražus vaizdelis. Galima 
nupiešti ir varpą. Kas nupieš 
gražiausią vaizdą, įdėsiu 
„Tėvynės žvaigždutėje". Už 
darbą 5 taškai. 

GALVOSŪKIS NR. 109 

Dabar yra gavėnios laikotar
pis. Reikia daugiau kreipti dė
mesio į religinius dalykus. Šį 
kartą pasakykite, ką jūs žinote 
apie Jėzaus Motiną Mariją. Kas 
plačiau paaiškins, gaus 10 
taškų, o kas trumpai, tik 5 
taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 110 

1. Nusibraižyk ant popieriaus 
kvadratą su 16 langelių. Į tuos 
langelius įrašyk šiuos skaičius: 
11,16,18,19,61,66,68,69,81, 
86, 88, 89, 91, 96, 98, 99 taip, 
kad skersai, išilgai, įstrižai 
sudėjus skaičius gautum 264 
sumą. 

2. Padaugink 037037037037 
ir 6. 

Parašyk žodžiu šio skaičiaus 
pavadinimą, taip pat parašyk ir 
sandaugos pavadinimą žodžiais 
(vienetus, dešimtis, šimtus, tūks
tančius ir t.t.). 

Už abu uždavinius 10 tašku. 

' ( 


