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Prezidento „naujojo 
pasaulio tvarka" kartu 

su Gorbačiovu 
VVashingtonas. — Prez. G. 

Bushas įspėja, jog „naujojo 
pasaulio tva rka" , išplaukusi iš 
šaltojo karo atodrėkio, nebus 
galima įgyvendinti, jei reformų 
sąjūdis Sovietų Sąjungoje būtų 
atmestas. 

Prezidentas kalbėjo Maxwell 
aviacijos bazėje Alabamoje nau
jos tvarkos pasaulyje tema ir 
kartu stipriai gynė savo vedamą 
politiką po karo Persų įlankoj. 
Jis pasakė nenorįs, kad bet koks 
a m e r i k i e t i s k a r e i v i s bū tų 
įveltas į civilinį karą Irake, 
kuris galėtų ilgai tęstis. Bet jis 
taip pat pasakė, kad nepakęs 
jokio trukdymo, kai yra tei
kiama pagalba kurdams tarp
taut iniu mastu. 

P r e z i d e n t o šūk i s „Naujo 
pasaulio t va rka" simbolizuoja 
susi tarimus po šaltojo karo, 
k u r i u o s e vadovaujanč ios 
galybės bendradarbiaus išlaikyti 
taikai ir gerbūviui, pažabos 
ginklavimosi lenktynes, kar tu 
riš ta rp taut ines problemas ir 
p a s i p r i e š i n s agres i j a i . Jo 
požiūris yra , kad Amerikos-
Sovietų b e n d r a d a r b i a v i m a s 
Persų įlankos karo metu turi 
bū t i p a g r i n d u įgyvendin t i 
naująją pasaulio tvarką, rašo 
Washingtono biuro Times laik
raščių vadovas J. Watson. 

P o 70 k o m u n i z m o metų 
Kai Sovietų Sąjungoje senieji 

komunistai rodo savo jėgą ir 
Gorbačiovo ateitis yra neaiški, 
tai prez. Bushas pripažino, jog 
Sovietų Sąjungos ateities kelias 
yra sunkus ir kartais labai 

skausmingas. Po tūkstantmetės 
autokratijos ir 70 metų ko
munizmo, pasakė Bushas, pa
žanga yra lėta ir gali būti 
sustabdyta, tačiau reformos 
turinčici būti įvykdytos. Busho 
administracija, kuri savo visas 
viltis sudeda į Gorbačiovą, 
nebesanti tikra, kad jis poli
tiškai išsilaikys, o jei išsilaikys, 
tai jis vėl sugrįšiąs į reformų 
įgyvendinimą. Baltieji rūmai 
vis primena, kad be Maskvos 
pritarimo nebūtų buvę galima 
suorganizuot i p r i e š Iraką 
valstybių koaliciją. Bushas 
pareiškė, jog reformos Sovietų 
Sąjungoje darosi nebeaiškios, 
kai rimti pasipriešinimai iškilo 
prieš politines ir ekonomines 
sovietų gyvenimo reformas. 

NATO re ika l ingas 
Prez. Bushas taip pat pasakė, 

jog Sovietų piliečiai yra atsidūrę 
prieš senosios jų tvarkos subyrė
jimą, kai tuo pačiu metu naujos 
dar nėra ir už ją reikia kovoti, 
turint blogas ekonomines sąly
gas. Jis pasakė, kad naujoms 
laisvėms grasina ekonominė 
krizė ir nesutikimai tarp tau
tybių ir net tarp respublikų 
Sovietų Sąjungoje. Todėl, kai 
ne t ik ra Sovietų Sąjungos 
ateitis, t a i būtina išlaikyti 
NATO sąjungą, pasakė prez. 
Bushas. J i s pasisakė už vie
ningą Europos užsienio ir ap
sigynimo politiką ir ragino 
Europą patiems imtis daugiau 
iniciatyvos savo saugumo rei
kaluose. 

Pasikalbėjimas Kremliuje 
Vilnius . — Neseniai skai

tėme, kad Sovietų Sąjungos 
prez. M. Gorbačiovas kalbėjosi 
ir ne su oficialiais Lietuvos ats
tovais Kremliuje. 

Kaip „Tiesa" informuoja savo 
skaitytojus, jis priėmė Lietuvos 
Demokratinės Darbo partijos 
delegaciją, kurią sudarė A. 
Brazauskas, V. Beriozovas ir D. 
Sniukas vasario 5 d. Jos tikslas 
buvo aptart i tebesitęsiančius 
nuosvybės ginčus dėl kariuo
menės dalinių užimtų Spaudos 
rūmų ir kito turto, kurį neati
duoda sovietinė Komunistų 
partija dabart inei persiorga
nizavusiai iš komunistų į Dar
bo d e m o k r a t i n ę par t i ją . 
Pokalb is t r u k ę s pusan t ro s 
valandos ir buvęs gana atviras. 

Didžiąją pokalbio dalį sudarė 
pasikeitimas nuomonėmis dėl 
sausio 8-13 dienų įvykių Vilniu
je. M. Gorbačiovas pakartojo 
savo ankstesnius pareiškimus, 
kad jis apie ruošiamą akciją Vil-

Garbės piliečiai 
Kėda in ia i . — Lietuvoje Kė

dainių rajono Tarybos sesija 
priėmė sprendimą suteikti Kė
dainių krašto garbės piliečio var
dus dviem įžymiems savo krašto 
žmonėms. Tai — Juozui Urbšiui, 
1938-1940 metais buvusiam 
Lietuvos užsienio ministeriui, 
gimusiam Kėdainių rajone, 
Setenių kaime, ir Česlovui Mi
lošui — poetui, Nobelio premi 
jos laureatui , irgi gimusiam 
tame pačiame Setenių kaime, 
šiuo metu gyvenančiam Jungti
nėse Amerikos Valstijose. 

niuje nieko nežinojo. LDDP 
delegacijos nariai plačiai išdėstė 
tikrąją tų dienų įvykių eiga ir 
šiandien ats i radusias prob
lemas. 

TSKP CK generaliniam sek
retoriui M. Gorbačiovui buvo 
pasiūlyta grąžinti Spaudos 
rūmuose sausio 10 dienos padėtį 
ir konstruktyviai tart is dėl šio 
didelio poligrafijos kombinato 
tolesnio funkcionavimo, dėl kito 
buvusio bendro turto pasidali
jimo. M. Gorbačiovas pažadėjo 
a r t im iaus iu metu ats iųst i 
plačius įgaliojimus turinčius 
TSKP CK atstovus spręsti 
padėtį vietoje. 

Siūlė referendumą 
Delegacija išreiškė didelį su

sirūpinimą dėl Lietuvos tele
vizijos ir radijo rūmų, televizijos 
bokšto dabartinės padėties, taip 
pat siūlė juos be jokių sąlygų 
grąžinti šeimininkams. TSRS 
prezidentas M. Gorbačiovas, 
kelis kartus papildomai grįžus 
prie šio klausimo, pažadėjo, kad 
a r t imiaus iu me tu duosiąs 
nurodymą problemą spręsti 
vyriausybiniu lygiu. 

Diskutuojant dėl Lietuvos 
padėties, M. Gorbačiovas vėl pa
kartojo savo te iginį , k a d 
Lietuva turi vadovaut i s 
įstatymu dėl išstojimo iš TSRS. 
„Lietuva praktiškai monona-
cinė valstybė, jai nėra ko bijotis 
referendumo, tad kodėl delsia
ma?" — pareiškė jis. 

M. Gorbačiovas teiravosi, 
kada Lietuvos vadovybė ruo
šiasi atnaujinti derybas su 
TSRS ir ar bus pokyčių ofi
cialioje Lietuvos Respublikoa 
delegacijoje. 

Pasitikėjimo klausimas 
Reikalauja Kongreso sesijos pašalinti vadui 

biausias Gorbačiovo kritikas, 

Dvylikos Europos Bendruomenės valstybių užsienio reikalų ministerių pasitarimuose Vokieti
jos ministeris Hans-Dietrich Genscher (sėdi centre) pasiūlė suruošti teismo bylą Irako preziden
tui Saddamui Husseinui, kuriam pritarė visi ministeriai. Jie taip pat nutarė panaikinti ekonimines 
sankcijas Pietų Afrikai. 

Europa nori teisti 
Irako diktatorių 

Liuksemburgas . — Prancūzų 
žinių agentūra praneša, jog pir
madienį Europos Bendruome
nės kraštai pareiškė, jog Irako 
prez. Saddamas Husseinas yra 
atsakingas už karo nusikalti
mus Persų įlankoje ir ragina 
Jungtines Tautas pradėti prieš jį 
teismo byla. 

Dvylikos valstybių užsienio 
reikalų ministeriai pritarė Vo
kiet i jos Užsienio r e i k a l ų 
min i s te r io Hans -Die t r i ch 
Genscher pasiūlymui užvesti 
bylą Husseinui. Jie taip pat 
pasisakė, jog į tą bylą turėtų 
būti įskaitytas ir genocido 
nusikaltimas prieš kurdų tautą. 
Šimtai tūkstančių kurdų ir 
asyrų turėjo bėgti iš Irako, kai 
Husseino daliniai pradėjo juos 
žudyt i . Belgijos Užs ien io 
reikalų ministeris Mark Eys-
kens pasakė, jog „Saddamas 
Husseinas asmeniškai yra atsa
kingas už kurdų naikinimą", 
pastebėdamas, kad , j i s ir pra 
ei tyje pr ieš juos naudojo 
cheminius ginklus". Ministeris 
dar pabrėžė, kad tai būtų 
panašu į Niurnbergo teismą, 
kai buvo teisiami nacių karo 

Egiptas už 
konferenciją 

Cai ro . — Egiptas pranešė 
Amerikai, jog yra pasiruošęs 
d i sku tuo t i Vidur io Rytų 
konferencijos klausimą, kad 
būtų pasiekta taika tarp arabų 
ir Izraelio. Atvykęs čia Vals
tybės departamento sekretorius 
turėjo ilgą pasitarimą su Egip
to prezidentu Mubaraku ir po to 
buvo pasakyta, kad Egiptas 
diskutuos bet ką ir bet kur. kad 
tik būtų surastas taikingas 
sprendimas. Izraelio vyriau
sybės atstovas pasakė, jog tokia 
regioninė konferencija turi būti 
Amerikos vadovaujama ir daly
vaujant pačiam Izraeliui, arabų 
valstybėms ir Sovietų Sąjungai. 
Tačiau nebuvo užsiminta, kad 
dalyvautų palestiniečiai. Egip
to Užsieno reikalų ministeris 
Abdel-Maguid pasakė reporte
riams, jog Izraelis turi pasi
traukti iš Vakarų kranto. Gazos 
s r i t i e s ir Sirijos Golan 
aukštumų užimtų teritorijų, 
kurias užėmė 1967 m. Izraelis 
taip pat privalo pasitraukti ir iš 
pietinio Libano srities. 

nusikaltėliai pc II Pasaulinio 
karo. 

Teismo galimybės 
Liuksemburgo Užsienio rei

kalų ministeris Jacąues Poos, 
kurio kraštas šiuo metu pirmi
ninkauja Europos Ben
druomenei, antradienį iškėlė 
teismo klausimą Jungtinių 
Tautų generaliniam sekretoriui 
prez. de Cuellar. Jis šiuo metu 
yra Europoje ir kaip tik tą pačia 
dieną kalbės Europos Parla
mente Strasbourge, Prancūzi
joje. Europos Pa r l amen tą 
sudaro 518 narių. Politinių 
komentatorių nuomone, teismo 
galimybės yra rnažos, tačiau tai 
yra puikus ženklas Irako dikta
toriui ir kitiems, dar būsimiems 
diktatoriams, kas gali jiems at
sitikti, jei jie bandytų įvesti 
diktatūrą. Amerikiečių daliniai 
jau pas i t raukė iš I rako , 
pasilikdami tik labai mažame 
žemės ruože, kuris bus perduo
tas atvykstantiems Jungtinių 
Tautų daliniams. Amerika savo 
pajėgas pradėjo išvežti, kai tik 
buvo formaliai paskelbtos karo 
paliaubos. Kai amerikiečiai 
kariai važiavo iš Irako, tai 
šimtai pabėgėlių irakiečių at
sistojo skersai kelio ir šaukė 
angliškai: ..Gelbėkite Irako 
žmones, Saddamas — tas pats 
kaip Hitleris" 

„Pas i imk ' te ir m u s " 
Toje srityje yra susitelkė 

maždaug 40.' pabėgėlių ir jie 
prašo, kad arr rikiečiai nepa
liktų jų Saddano valiai. Prašo 
pasiimti kart . ik amerikiečiai 
tegali mus iŠL -ėti nuo mirties, 
kalbėjo viena> -torijos mokyto
jas. Dalis kar- • ių pasilieka de 
militarizuot" zonoje, kol at
vyks 1,440 a-'ienų, pasiųstų 
Jungtinių Tau: I stebėjimo tiks 
lais, kad Irakas tesėtų paliau
bas. Irako da iniai atsiėmė 
beveik visa •ntoriją, kuria 
buvo užėmė kurdai, musulmo
nai šiitai ir asirai 

Pirmadieni buvo iš Bagdado 
išleisti pranc .. -1 ir amerikietis 
žurnalistai, kurie tris savaites 
buvo laikomi ka ėjime, paskelbė 
CBS žinios Jie atvyko į Jor 
daną. 

- Sovietų Sąjungos prez. 
Michailas Gorbačiovas lankosi 
Japonijoje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Londone ,,Independent" 
l a i k r a š t i s rašo, jog nuo 
Černobylio nelaimės, kuri buvo 
prieš 5 metus, žuvo daugiau 
kaip 10,000 žmonių. Sovietai 
skelbė, kad žuvo tik 31 žmogus. 
Jų mokslininkas Vladimiras 
Cernousenko. kuris prižiūri 20 
mylių plotą aplink tą branduo
linę jėgainę, patvirtino tą žinią. 

— I z r a e l i o premjeras 
Y.Shamir vakar tarėsi Londone 
su Sovietų Užsienio reikalų 
ministerių diplomatiniu ryšių 
atnaujinimo klausimų. Išvyk
damas iš aerouosto, jis žurna
listams pasakė, kad neturįs 
aiškaus atsakymo dėl Amerikos 
Valstybės sekretoriaus plano 
taikos konferencijai. 

— Vals tybės departamento 
sekretorius, kuris savaitgalį 
buvo nuvykęs į Genevą, vėl 
grįžo į Izraelį su naujais taikos 
plano pasiūlymais, kad kaip 
nors Izraelis ir arabų kraštai 
pradėtų pasitarimus. 

— Buvęs J A V prez. Jimmy 
Carteris sekmadienį kalbėda
mas Kinijos sostinėje studen
tams ir profesoriams ragino vy
riausybę paleisti iš kalėjimų 
visus disidentus, kurie yra 
nuteisti ar dar ir be teismo 
laikomi už demonstracijas 1989 
m. birželį. 

— Lenki jos Finansų minis
teris Leszek Balcerovvicz baigia 
ruošti savo krašto ekonominių 
reformų programą. Daugelio 
manymu, jis gali įeiti į Lenki
jos istoriją kaip vienas gabiau
sių finansų ministerių, išvedęs 
Lenkiją iš ekonominio chaoso. 

— N i k a r a g v o s prezidentė 
Violeta Chamoro šią savaitę 
lankosi pas prezidentą Bushą. 
Jos kraštas nepajėgia išbristi iš 
ekonominių sunkumų, nors jau 
metai praėjo, kai ji perėmė pa
reigas. 

— Š i a i s m e t a i s pajamų 
mokesčiai bus skaičiuojami 15, 
28 ir 31 procentų kategorijose. 
Praėjusių metų mokesčiai buvo 
skaičiuojami 15 ir 28 procentų 
kategorijose ir tik kai kuriems 
3 3 ^ kategorijoje, priklausomai 
nuo uždarbio. 

— C h i c a g o j e d i r igentas 
Georg Solti atsisveikino su 
publika savo paskutiniame kon
certe šeštadienį Orchestra Hali. 
Su orkestru jis dar vyksta į New 
Yorką. kur Carnagie salėje duos 
dar vieną koncertą. 

Maskva . — Sovietų Sąjungos 
prez. Michailas Gorbačiovas ra
ginamas pasitraukti vis dides
nių pol i t in ių jėgų v i s a m e 
krašte, rašo „Washington Post" 
užsienio žinių korespondents D. 
Remnick iš Maskvos. 

Tos svarbiosios jėgos yra 
komuni s t a i — gr iež tos ios 
politikos šalininkai, kurie nori 
griežta kontrole atstatyti tvar
ką sovietų visuomenėje, ir iš 
kitos pusės — yra darbininkai 
angliakasiai, kurie reikalauja 
radikalių ekonominių ir politi
nių reformų. Praėjusį savaitgalį 
Sojuzo nariai, griežtosios poli
tikos šalininkai Sovietų Aukš
čiausiojoje taryboje, susitiko su 
Gorbačiovu ir pasakė jam, kad 
jie nori specialios Sovietų Liau
dies deputatų Kongreso sesijos 
sušaukimo — krašto aukščiau
siojo organo, kad būtų imtasi 
ypatingų priemonių atstatyti 
tvarkai krašte. 

Griežtųjų komun i s tų 
g r u p ė 

Vienas iš tų Sojuzo frakcijas 
vadų — Eugenijus Koganas 
pasakė, kad tokioje sesijoje 
turėtų būti balsuojamas Gor
bačiovo pasitikėjimo klausimas. 
Ši frakcija nutarė išreikšti jam 
nepasitikėjimą ir kviečia ki tus 
deputatusjiems pritarti. J e i du 
trečdaliai Kongreso narių iš 
2,200 skaičiaus balsuotų prieš 
Gorbačiovą, tai Koganas sako, 
kad pereinamuoju laikotarpiu, 
kol būtų išrinktas naujas So
vietų vadas, galėtų tas pareigas 
eiti dabartinis viceprezidentas 
Gennadi Jenajevas arba Anato
lijus Lukjanovas, Aukščiausio
sios ta rybos p i r m i n i n k a s . 
Gorbačiovą Kongresas prieš 
metus išrinko prezidentu didele 
balsų persvara. 

Panašūs reikalavimai neseniai 
įvyko Rusijos Aukščiausiojoje 
taryboje, kai buvo iškeltas 
panašios grupės žmonių nepasi
tikėjimo klausimas Borisui Jel
cinui. Tokio balsavimo rusai 
neįvykdė, o Jelcinui suteikė dar 
daugiau teisių, kokias t u r i ir 
Gorbačiovas. Jelcinas, svar-

Jaunuolis Minske, priėjęs prie 
Sovietų prezidento pakabinto 
plakato, perbrėžia jį X ženklu. 

Sudarė 50-ją 
vyriausybę 

R o m a — Italijoje baigėsi 
dviejų savaičių politinė krizė, 
kai pas i t raukė vyriausybė 
Prez. F. Cossiga pavedė sudary
ti naują vyriausybę buvusiam 
premjerui Giulio Andreot i . 
Krikščionių demokratų vadas 
dabar sudarė koalicinę vyriau
sybę ir pristatė prezidentui, 
kurios nariai yra iš penkių 
politinių partijų, valdžiusių 
Italiją visą dešimtmetį. An-
dreotti pareiškė norįs daryti 
reformas Italijos polit inėje 
sistemoje. Tai 50-ji vyriausybė 
po karo. 

t a i p pat reikalauja Gorbačiovą 
pasitraukti , kaltindamas jį žmo
n i ų apgaudinė j imu, vedant 
kraštą į diktatūrą. Jei Gor
bačiovas tokio Kongreso metu 
pas i t rauktų , tai nebūtų nieko 
nepapras to , ka lba t as pa t s 
Koganas. Sojuzo grupė jau pri
ver tė atsistatydinti du žymius 
reformų pagrindinius asmenis 
— Užsienio reikalų ministerį E. 
Ševerdnadzę ir Vidaus reikalų 
ministerį V. Bakatiną. 

S u s i r i n k i m a s 
Pranešama, kad didėja nepa

s i tenkinimas Gorbačiovu ir dėl 
to , kad nesutvarko norinčias at
siskirti respublikų vyriausybes, 
ypač Pabaltijo respublikų ir 
Transkaukazo ir visą ..buržua
zinį demokratijos judėjimą vi
same krašte". Koganas sako, jog 
Sojuzo nariai balandžio 20 d. 
susir inks aptarti „dabartinę 
situaciją" ir jis manąs, kad 
kritiškos padėties sesiją bus 
galima sušaukti. 

Gorbačiovas paskutiniu metu 
kelis kar tus išsireiškėjog jis 
nepasitrauks ir kad jis planuo
j a vadovauti tol, kol peres-
troikos programa bus įvesta. Ta
čiau radikalių reformų šalinin
ka i kal t ina jį sudarius savo 
sąjungininkų grupę iš karinių 
vadų ir ortodoksinių komunistų, 
kurie nori kuo ilgiau išlaikyti 
dabartinį statusą. Bet Koganas 
su savo draugais kaltina Gor
bačiovą jau dabar per toli nuėjus 
į politinę netvarką ir ekonominę 
suirutę. Iš priešingos pusės-
streikuojantieji angliakasių va
dai atmetė vyriausybės planą 
padidinti atlyginimus ir page
rinti kai kurias gyvenimo sąly
gas, kadangi panašūs pažadai 
j au ir anksčiau nebuvo vykdo
mi. Angliakasių vadai teberei-
kalauja ne tik Gorbačiovo, bet 
ir visos jo vyriausybės pasi
t raukimo. 

P a s i s e k i m a s — sistemos 
pakeitime 

„Jie mano. kad jie numes 
mums galą dešros, ir mes tylė
sime, bet jie klysta", pasakė 
Novokuznetsko Sibiro kasyklų 
vadas Anatolijus Malikinas, 
kuris yra ir Rusijos Respublikos 
Tarybos narys. „Mes nutarėme, 
jog vienintelis kelias vykdyti 
pasikeitimams yra tai, kad būtų 
pakeista visa sistema. Gorba
čiovas savo metu padarė daug 
gero, bet dabar jis atsisako tai 
vykdyti iki galo, todėl jis ir pats 
tur i pasi t raukt i" . 

Angliakasiai užmezgė ryšius 
ir su kitų šakų darbininkais ir 
p radėjo d i s k u t u o t i s t r e iko 
galimybes su tokiais milžiniš
kais fabrikais, kaip kad yra 
Kirovo fabrikas Leningrade. O 
Gudi joje , nors ir s u l a i k ė 
generalinį streiką, kai vietinė 
vyriausybė pažadėjo tartis dėl jų 
reikalavimų, bet darbininkų 
unijų vadai įspėjo, kad jie gali 
vėl kiekvienu metu išeiti į 
gatves. 

K A L E N D O R I U S 

Ba landž io 17 d.: Anicetas. 
Draven i s , Robertas , Sigita, 
Skaidra. 

Ba l andž io 18 d.: Apolonijus. 
Eitvi las. Girmante. Sudvinas. 

O R A S C H I C A G O J E 

Saule teka 6:09. leidžiasi 7:32. 
Tempera tūra dieną 70 1., 

naktį 54 1 
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Redaguoja j.v s Irena Regiene. 2652 W 65tn St.. Chicago. IL 60629 

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS 
FONDO VEIKLOS AKIRATYJE 

Apie šią skautišką instituciją 
spaudoje ne taip dažnai tenka 
skaityti, tačiau LS Fondas — 
skaut i škas is „šaltinėlis" — 
gyvastingas, lėšos kaupiamos, 
skautiška veikla čia ir Tėvynėje 
Lietuvoje pagal išgales 
remiama. Fondo valdyba yra 
paskyrusi savo atstovus net 
30-je vie tovių Amerikoje, 
Kanadoje, Anglijoje, Australi
joje ir Brazilijoje — ten, kur 
veikia skautiški vienetai. Iš 
visų šių atstovų Fondo valdyba 
tikisi pagalbos, nes mažas kelių 
žmonių būrelis, kad ir labai 
intensyviai dirbdamas, nepajė
gia visų savo sumanymų įvyk
dyti. Tad Fondo atstovams savo 
vietovėse re ik ia daug iau 
sukrusti, ypač dabar, kai ir 
Tėvynėje skautiški vienetai 
steigiasi. Jiems reikia įvairiopos 

paramos — tą visi gerai žinome. 
Atstovai savo nuožiūra ir suma
numu gali daug prisidėti prie 
Fondo veiklos p lė t imo ir 
garsinimo. 

Centro valdyba šiuo metu yra 
užsimojusi pravesti piniginių 
laimėjimų t raukimą, kuris 
įvyks ateinančių metų Kaziuko 
mugės metu. Smulkiau apie šį 
projektą bus pranešta vėliau. 
Visi skautai,-ės, jų bičiuliai bei 
lietuviškoji visuomenė prašomi 
remti Lietuviškosios Skautybės 
fondą įvairiomis progomis: mi
nint jubiliejus, įamžinant savo 
g imines , d r augus . Čekiai 
rašomi : L i thuanian Scouts 
Association — LSF ir siunčiami 
valdybos iždininkui K. Nenor-
tui, 44 Alban St., Dorchester, 
MA 02124. 

S. J . 

STOVYKLOS IR SUVAŽIAVIMAI 

SKUBĖKITE ATSILIEPTI 

Visi gavusieji registracijos 
lapus ir besiruošiantieji daly
vau t i „Miško ženklo" — 
Gilwellio kursuose, rugpjūčio 
17-24 dienomis vyksiančiuose 
Connecticut valstijoje, prašomi 
nedelsiant anketą užpildyti (ne
svarbu atsakymas būtų tei
giamas ar neigiamas) ir ją pa
siųsti v.s. Č. Kiliuliui, 17 Tyler 
Rd., Lexington, MA 02173. 

Teigiamai į kvietimą atsilie
piantieji prašomi kartu prisiųs
ti ir registracijos mokestį — 100 
dol. Čekis rašomas Lithuanian 
Scouts Assn., Inc., vardu. Visais 
klausimais informaciją teikia 
LSS „Miško ženklo" kursų 
įgaliotinis vs Česlovas Kiliulis, 
Tel. 617-861-1465. Nedelskime. 

VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS 
ATLANTO RAJONE 

LSS Atlanto rajono vadovų,-ių 
suvažiavimas balandžio 27 d., 
š e š t ad ien į , vysk Maironio 
Parke, 52 So. Quingsigamond 
Ave., Shrewsbury, MA. Tel. 
508-755-0040. Visi rajono tunti-
ninkai,-ės, vietininkai,-ės, ASS 
na r i a i i r v iene tų vadovai 
kviečiami. 

Suvažiavimas bal. 27 d. pra
sidės dalyvių registracija 9:30 
v.r.; 10 vai. r. — suvažiavimo 
atidarymas ir bendras posėdis. 
1:00 val.p.p. — pietūs. 2:00 vai. 
p.p. vyks šakų sueigos — Seseri
jos, Brolijos ir ASS. 5:00 v. p.p. 
— Suvažiavimo uždarymas. LSS 
Atlanto rajono vadė jvs G. 
Treinienė kviečia visus vado-
vus,-es dalyvauti. 

E U R O P O S RAJONO 
STOVYKLA A N G L I J O J E 

1991 metų Europos rajono tra
dicine 42-ji skautų ir skaučių 
stovykla vyks liepos 26-rugpjū-
čio 3 dienomis Lietuvių Sodybos 
beržynėlyje, ant kalnelio. Sto
vyklos mokest is 40 sv. 
asmeniui. 

Tikėdamiesi ir nuoširdžiai 
prašydami, kad organizacijos, 
klubai ir plačioji visuomenė 
mūsų pas tangas ir p lanus 
paremtų, ypač kad turėsime 
svečių iš Lietuvos Skautijos ir 
kitur — iš anksto tariame nuo
širdų ir skautišką AČIŪ' 

Aukas siųskite: J. Maslaus-

kui. 7 The Crescent, Mayfield, 
Nr. Ahsbourne, Derbyshire, 
DE6, 2JE England. 

. . B i r u t ė s " s k a u č i ų d r a u g o v ė s p a v i l j o n a s Kaziuk . , m u g ė j e . Toronte. I š k.: ps . J . B a t ū r i e n ė , s. M. 
K a z a k e v i č i e n ė ir s. G. T a r v y d i e n ė . N u o t r . S t . D a b k a u s 

KAZIUKO MUGE 1991 
Clevelande tautodailės darbais, lino au

diniais. Svečiai apžiūrinėjo ir 
vieni pasiderėdami, kaip tai 

kiti nesiderė-
dami, pirko tautodailę, rankdar
bius, skanumynus. O mažieji 

10 vai. ryto visi organizuotai *>* r i a v o s i P r i e l a i m , ė s š u l i n i o -
- K_ »»;x; »_ kuris netrukus išseko. 

Salėje ir svetainėje tvarką 

I Dievo Motinos parapijos pa
talpas sekmadienį, kovo 17 d., . 

, i • įprasta mugest 
nuo pat ankstyvo ryto rinkosi -f . . ™ 
„ N e r i n g o s " t u n t o sesės 
„Pilėnų" tunto broliai. 

KANADOJE 
Sukaktuvinė sue iga 

Toronte 

„Rambyno" ir „Šatrijos" tun
tai balandžio 21d. švęs pasaulio 
skautų,-čių globėjo šv. Jurgio 
šventę ir savo veiklos 40 metų 
sukaktį. Ryšium su tą dieną 
Lietuvos min. pirmininko ap
silankymu Anapilyje, skautai ir 
skautės uniformuoti organizuo
tai dalyvauja 9:30 vai . ryto šv. 
Mišiose Lietuvos Kankinių 
šventovėje. Po Mišių salėje vyks 
iškilminga sueiga. 

Pasi ruošimai v a s a r o s 
s tovykla i 

Skautų,-čių stovykla „Romu
voje" vyks liepos 27 — rugpjūčio 
10 d. Stovyklos tema „Skautas,-
tė gamtos draugas". Pagal temą 
bus pritaikyta programa. Pirmą 
savaitę stovyklos viršininkas — 
j . s . P. Butėnas, antrą — v.s. A. 
Baltakienė. V. s. F . Mockus 
paruošė registracijos ir kitus 
stovyklautojui,-jai reikalingus 
lapus ir juos išsiuntinėjo toli
mesniems tuntams. Toronte bus 
registruojama per draugininkus 
ir Šv. Jurgio šventėje. 

Vadovų pasikeitimai 

Kanados rajono vadeiva s. fil. 
dr. A. Dailydė perdavė pareigas 
mont.ealiečiui s. Romui Otto. 

„Geležinio vilko" tunto Mont-
realyje naujas tuntininkas — ps. 
Gintaras Nagys. 

M. 
Toront išk ia i Clevelande 

Kaziuko mugėje Clevelande 
kovo 17 d., V. s. S. Gedgaudie
nės pakviestos dalyvavo 
Lietuvos Seserijos vyriausioji 
skautininke A. Dvoreckienė ir 
Garbės gynėja K. Jurskienė. 
Gavę pakvietimą, šiame retes-
niame suėjime Torontui atsto
vavo s. S. Kuzmas ir j.v.s. B. 
Stundžia. Torontiškiai, aplankę 
skautininkus Vladą ir Albiną 
Pe tukauskus , jų globojami, 
nuvyko į parapijos salę. Sueigą 
gražiai pravedė buvusi torontie-
tė 9. I. Giedrienė. Lietuvos 
vyriausioji skautininke padarė 
pranešimą. Trūksta uniformų 
bei kaklaraiščių, nėra lengva su 

dalyvavo šv. Miš iose . Po 
pamaldų skubėjo į salę vykdyti 
jiems patikėtas pareigas. Salėn 5T ""."'. . , vT. . . . - . . . demikes 
rinkosi tėvai bei gausus svečiai. 
Mugėn atvyko LS Seserijos 
Vyriausia skautininke s. Biru
tė Banaitienė iš Bostono ir vieš
nios iš Tėvynės — Lietuvos 
Skaučių Seserijos Vyriausia 
skaut in inke s. Alina Dvo
reckienė ir Seserijos Garbės 
gynėja Koletta Jurskienė. Abi 
viešnios atvyko LSS Seserijos 
kvietimu. 

Atvykusias viešnias visi su
tiko džiaugsmingais plojimais, 
o paukštytės — gėlių puokš
tėmis. Su viešniomis mugės 
dalyvius supažindino „Ner
ingos" tunto tuntininkė Kris
tina Liutkutė — Freudenberger. 
Viešnios padėkojo už malonų su
tikimą ir perdavė Lietuvos 
skaučių linkėjimus. 

Atidarymui vadovavusi „Ner
ingos" tunto tuntininkė pakvie
tė vs Izabelę Jonaitienę ir visas 
tris viešnias atidaryti Clevelan
do skautijos 35-ją mugę. Skau
tų sąjungos ir vietinių pareigū
nų lydimos, publikai plojant, 
viešnios žygiavo durų link. Atri
šusios užtvaros s k a u t i š k u s 
mazgus, atidarė duris į mugę. 

Salėje gražiai papuošti rikia
vosi „prekystal iai" : vienoje 
pusėje sesių, kitoje — brolių. 
Svečius traukė gražiai išdėstyti 
įvairūs medžio drožiniai, tau 
t i n i a i s motyvais s u k u r t i , 
kruopščiai su meile at l ikt i . Tai 
brolių pasididžiavimas. Buvo 
čia ir spaudos stalas su įvairiais 
skautiškais leidiniais, ženkle
liais, atvirukais, nuotraukomis. 
Ir — naujiena filatelistams — 
nauji Lietuvoje i š le is t i 
lietuviški pašto ženklai. Sesių 
stalai žavėjo puikiais rankdar 
biais. Clevelando skautininkės 
geros še imin inkės , t a i jos 
mugėn atgabeno lietuviškus sū
r ius , velykines „ b o b u t e s " , 
Kaziuko saldžiąsias širdeles, 
puikuolius baravykus, o vyr. 
skaučių ,.Židinys" siūlė skanius 
riestainius. Turėjo čia stalą ir 
svečiai iš Chicagos su puikiais 

prižiūrėjo besišypsančios aka-

Mugėje buvo ko ir pasimokyti. 
Sesės demonstravo margučių 
marg in imo meną, vs . Iz. 
Jonaitienė mokė verbų pynimą, 
Marytė Puškorienė juostų au
dimą, o Onutė Šilėnienė rodė 
kaip nupinti šiaudinę skrybėlę. 

Vyr. skautės Dainos Tata-
rūnienės ir skautų tėvų komi
teto dėka mugės lankytojai 
galėjo gardžiuotis skaniais 
lietuviškų gaminių pietumis. 0 

Rūtos Nasvytytės rūpesčiu 
suorganizuotas kepinių stalas 
viliojo visus saldumynus mėgs
tančius. 

Mugei baigiantis susirinkta 
pasidžiaugti skautišku laužu, 
kurį įžiebti buvo pakviestos 
viešnios s. Alina Dvoreckienė ir 
fil. s. Koletta Jurskienė. Jos taip 
pat pravedė kelias naujas skau
tiškas dainas. Po laužo vyko 
loterija — laimingų bilietėlių 
traukimas. Mugė buvo uždaryta 
tradicine „Ateina naktis" ir 
„Lietuva brangi". 

Lankytojai patenkinti skirs
tėsi, o skautai ir skautės grie
bėsi tvarkyti patalpas, kad išei
dami paliktų tik malonius mu
gės prisiminimus ir gautų gero
jo klebono kun. G. Kijausko 
leidimą ateinančiais metais čia 
ruošti 36-ją mugę. 

IR 

Worcester, Mass . 

„Ner ingos" ir „Nevėžio" 
skautų.-čių tuntų Kaziuko mugė 
kovo 24 d. vyko Maironio Parko 
patalpose Mugę atidarė Mai
ronio Parko pirmininkas Kazys 
Adomavičius, LS Seserijos 
Vyriausia skautininke s. Biru
tė Banaitiene ir Atlanto rajono 
vadė jvs Genovaitė Treinienė. 

Mugė buvo jaukiai paruošta. 
Skoningai išdėstyti eksponatai 
viliojo lankytojų akį, kėlė 

LIETUVOS VYRIAUSIA 
SKAUTININKE BOSTONE 

Lietuvos Skaučių Seserijos 
vyriausia skautininke s. Alina 
Dvoreckienė, aplankiusi įvai
r iu s JAV LSS vienetus , 
balandžio 5 d. džiaugsmingai 
buvo sutikta Bostone. 

LSS Seserijos Vyriausia skau
tininke s. Birutė Banaitienė su 
gėlėmis pasitiko sesę Aliną, o 
vadoves,-ai su lietuviškų juostų 
vartais, pro kuriuos pražygiavo 
abi Vyriausios skautininkės. 

LS Seserijos vardu viešnią pa
sveikino s. B. Banaitienė, o 
Lietuvos Skaučių Seserijos VS 
sesė Alina Dvoreckienė perdavė 
sesių iš Tėvynės sveikinimus 
ir linkėjimus. Po susipažinimo 
su sueigos dalyviais.-ėmis sesė 
Al ina apibūdino Lietuvos 
skauč ių veiklą,jų a te i t i e s 
planus, atsakinėjo į klausimus. 
P a s k u i dainavome k a r t u , 
džiaugdamiesi savo tarpe turė
dami brangią viešnią. Supin
tomis rankomis , mint imis 
nuklydome prie Gedimino pilies 
bokšte plevėsuojančios tri
spalvės, prie mūsų brolių ir 

smalsumą. Dėmesį t r a u k ė 
dailininkės Bružienės meniški 
paveikslai, vs. B. Naro ir vs fil. 
R. J a k u b a u s k o koplytėlės, 
k ryž ia i , inki la i , sesių G. 
Treinienės ir Reginos Petru-
tienės iš Hyannis atvežti meniš
kai išdeginti medžio darbai, 

Astos prekystalis, apkrau 
tas lietuviškais marškinėliais, 
austomis staltiesėmis, gintarais 
ir kt. 

Svečius gardžiais patiekalais 
vaišino sumanios šeimininkės 
ps Vanda Lescord. ps. Rasa Gri
ga i t i enė , s. Nijolė Pranc-
kevičienė ir ištikimas jų talki
ninkas E. Grigaitis. Kepinių 
stalui vadovavo skaučių mamy
tės, o dovanų laimėjimams — ps 
Rasa Chirienė ir vyr. skautė 
Gitą Dabrilaitė. 

VVorcesterio skautams ir skau
tėms vadovauja energinga tun
tininkė vs Irena Markevičienė, 
kuri yra LS Seserijos iždininkė. 

Mugė buvo sėkminga ir vi 
šiems paliko malonų įspūdį. 

Sesė Vėtra 

patalpomis, neužtenka stovykli
nio inventoriaus, palapinių, 
miegmaiš ių . Buvus ios LS 
sąjungos štabo patalpos Kaune. 
Nepriklausomybės aikštėje, be
veik atgautos. Neprikl. Lietuvos 
jūrų skaučių pradininkė K. 
Chmeliauskaitė-Jurskienė pa
pasakojo apie pasitaikančius 
skautų veikėjų užpuldinėjimus 
Klaipėdoje. Kitą dieną v.s. J. 
Budrienė viešnioms surengė 
vaišes, kurių metu buvo progos 
daugiau pasikalbėti. 

B. S t u n d ž i a 
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Sueigai vadovavo LS Seserijos 
Vyriausios Skautininkės pava
duotoja vs Laima Kiliulienė ir 

„Baltijos" tunto tuntininkė ps. 
fil. Jūratė Aukštikalnienė. 

Sesė Vėtra 
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Palos Hgts. Iii Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak L*wn, IL 60453-2533 

Tai. 708-630-3113 

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

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

Kasdien I iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tol . 708 -531 -1113 
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 penkt 10-12. 1-6 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

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

Kabineto 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 Austm) 

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

C l e v e l a n d o sk . i u t a i d i r b a m ū r i n u k u s N'uotr V . B a c e v i č i a u s 

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

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

7722 S. Kadzla Ava.. 
Chicago . m. 60652 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M .D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Center-

Napervllle Campua 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310, 

Napervllte IL 60563 
Tai. 1 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weat 63rd Straat 
Vai pirm antr Ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Irako karui pasibaigus 

AR BUS TAIKA 
ARTIMUOSIUOSE 

RYTUOSE 
Dabar visiems pradėjus apie 

I raką ir Kuwai t ą k a l b ė t i , 
daugeliui atrodo, kad a t rado 
nežinomą žemę. Net Amerikos 
mokyklų mokiniai jau sugeba 
Arabijos pusiasalį žemėlapyje 
rasti. Daugelis gal net primiršo, 
kad civilizacija (kur ią mes 
žinome) kaip tik a ts i rado tose 
žemėse. Tai mūsų civilizaijos 
lopšys. Lopšys ne tik civilizaci
jos, bet ir didžiųjų religijų. Ten 
iškilo judaizmas, kur iame yra ir 
krikščionybės šaknys. O iš šių 
dviejų ir įvairių p r i emaišų 
išsivystė islamas. Nors žydai su 
arabais labai nesugyvena, nesu
gyvena ir vieni ki tus pjauna, 
tačiau Abraomas yra vienų ir 
kitų tėvas. Abraomo gimtinė 
buvo Babilonijos, dabar t in io 
Irako, miestas Ur. 

Dar gerokai prieš Abraomą 
galbūt dabar t in io B a g d a d o 
apyl ink ių soduose ž a l t y s 
sugundė Ievą. Ji ne tik pat i pa
ragavo uždrausto vaisiaus, bet 
ir Adomui davė. Už tai j ie buvo 
išvaryti iš rojaus sodų. Pagal 
senuosius raštus ir legendas, ro
jus buvo kažkur ta rp Eufrato ir 
Tigro upių. Ir vėliausi archeolo
giniai radiniai tai pa tv i r t ina . 
Senovės babiloniečiai j a u buvo 
sutvarkę perkasų, kana lų sis
temą ir žemės drėkinimą. Tad 
buvo derlingi laukai ir sodai. 
Jvairioms tautelėms, iš tyrlau
kių atklydusioms.žydintis kraš
tas atrodė, kaip žemės rojus. 

Netoli dabartinio Bagdado 
buvo senovinis miestas Babel, 
kuris ilgą laiką buvo krašto sos
tinė. Jame pagal legendas ir Šv. 
Raštą buvo užsimota pas ta ty t i 
bokštą, kuris debesis siektų. 
Archeologai to t a r iamo bokšto 
pamatus yra a tkasę. Bokšto 
jiems nepavyko pas ta ty t i , ka
dangi Viešpats, užrūs t in tas jų 
puikybes, juos nubaudė . Ne
baudė jų žaibais, l igomis a r 
badu, bet sumaišė jų kalbą. Kai 
nebegalėjo susikalbėti, ta i ir visi 
darbai sustojo. Tokį ka lbų 
sumaišymą galima istoriškai 
išaiškinti. 

Babelis, būdamas to laiko 
civilizacijos centras, daugelį į 
save traukė. Iš Kaukazo kalnų 
ir Kaspijos jūros tyr laukių įvai
rios klajoklių t a u t e l ė s į jį 
veržėsi. Gal dešimt t a u t ų isto
rijoje savo vardus paliko, o kiek 
tautelių be žymės išnyko. Tačiau 
jos visos paliko savo ka lb in ius 
pėdsakus. Iš čia gal gaunas i t a 
„Babelio7' sąvoka. Ta sąvoka 
nors yra biblinė, bet ir š iandien 
yra labai aktuali . Sausumos 
karas tesėsi tik ke 'etą dienų, 
bet kiek laiko už t ruks taiką 
atstatyti? Arabai, ta pačia kalba 
kalbėdami, savo ta rpe susi
kalbėti negalės. J a u daba r 
galima jausti, kad senos žaizdos 
lengvai negyja. Yra sakoma: 
„tarp daugelio auklių — vaikas 
be galvos". Jau dabar kalbė
dami tie, kurie diplomatinius 
tinklus mezga, Kuwaitą ma
žiausiai mini. Nors tar iamai dėl 
jo buvo kovota, tačiau taikos 
pas ika lbė j imuose j i s n ė r a 
laikomas pagr ind in iu part
neriu. Sekretorius J im Baker, 
kalbėdamas „Meet the press" 
televizijos programoje, gyrė 
Izraelį už jo laikyseną (kad j is 
leido kitiems už jį kovoti) ir 
pasakė, kad Sovietų Sąjunga, 
savaime aišku, turės svarbų 
balsą. Pasak jo, jeigu nebūtų 
buvę Sovietų p a r a m o s , t a i 

„karas būtų ki ta ip atrodęs". 
Sovietiniai nuopelnai t ikrai 

buvo d ide l i , j ie p a r d a v ė 
nevykusią techniką ir irakie
čius išmokė karinės takt ikos, 
kuri dykumos sąlygose visai ne
tiko. Ta tak t ika , kurią j ie nau
dojo Gomelio-Kursko kautynėse 
(įkasimas tankų į žemę), visai 
ne t iko p lokšč ios d y k u m o s 
sąlygose. Iš malūnsparnio žiū
rint, dykuma pilna kurmėrau-
sių. I kiekvieną kurmėrausę po 
raketą, ir tie tūkstančiai tankų 
be kautynių buvo sudaužyti. 
Tad sovietiniai nuopelnai yra, 
bet ar jie užtenkamai dideli juos 
prie stalo kar tu sodinti? 

Atrodo, kad nebuvo pasimoky
ta iš pereitojo karo klaidų. 
Tuomet Rusija buvo sąjungi
ninkė, tad ir darė jai nuolaidas. 
Stalinas visur pralietu krauju 
gyrėsi, {domu, a r į tas aukas ir 
jo nužudytieji buvo įskaityti? To 
pasekmėje ir buvo Teheranas, 
Jal ta , Potsdamas. Rusams ati
teko ne t visa centrinė Europa. 
O pavergtoms Pabaltijo tautoms 
iš Atlanto chartos tik „nepri
pažinimo polit ika" teliko. Išei
tų—tiktai nugraužtas kaulas 
liko. 

Dabar Rusija nė piršto nepri-
dėjusi, o jau kalbama apie jos 
„d ide l ius n u o p e l n u s " . J a u 
galima įsivaizduoti, kaip t a 
„naujoji santvarka" atrodys, kai 
ne viena, bet dvi lapės į vištidę 
bus įleistos. Karą laimėti yra 
daug lengviau, negu a ts ta ty t i 
taiką. O dar sunkiau yra ją 
išlaikyti. Jeigu Artimuosiuose 
Rytuose pirmaisiais smuikais 
pradės groti Izraelis ir Sovietai, 
tai reikės ne t ik ausis užsikimš
ti, bet ir per langus išbėgioti. 
K a d a n g i t ie visi ve iksmai 
vyksta biblinėse žemėse, tad 
kyla įtarimas, a r tą taikos planą 
nebus pasiūlęs tas pats žaltys, 
kuris sugundė Ievą. Žinoma, 
šiuo atveju jis galėjo savo išvaiz
dą pakeisti . 

Kad jis yra gudrus, ta i jau 
seniai žinoma. Ne be reikalo ir 
Rašte parašyta: „Būkite gudrūs, 
kaip žalčiai". O rusai, atrodo, 
dar net už žalčius yra gudresni. 
Prie „ ta ikos" stalo jie sugebės 
net an t dviejų kėdžių atsisėsti. 
Viena kėdė jiems priklauso, 
ka ip , , s ą jung in inkų t a l k i 
n i n k a m s " , o ant ro j i , ka ip 
„irakiečių ir arabų draugams". 
Ar begali būti gražesnė kombi
nacija! Prie tokių dvigubų rolių 
jie jau yra įpratę. Tad nereikėtų 
nė stebėtis, jeigu Gorbačiovas su 
Nobelio medaliu ant t anko va
žinėtų. 

Sunku būtų pranašaut i , kas 
bus atei tyje. Dabar vyks ta 
linksmoji dalis: karių grįžimas, 
paradai , sveikinimai. O po jų... 
gali rūpesčiai vėl prasidėti. Tik 
prisiminkime Panamą. Noriega 
buvo greitai sutvarkytas , bet 
tvarkos dar vis nėra, ir atrodo, 
kad greitai dar jos nebus. Kol 
vyko Irako karas , tai buvo vi
siems labai aišku, kad taikos tol 
nebus, kol Bagdade bus Hussei 
nas. Kol tankai ten žvangėjo, tai 
m a ž d a u g s u t a r t i n a i Wa-
shingtone ir Jeruzalėje kalbėjo. 
Dabar ginklams nutilus ir be
laisviams grįžus, o irakiečiams 
pradėjus savo tarpe kovoti, ten 
irgi daug nesuvestų sąskai tų 
yra. J a u girdėti sus i rūpinę 
balsai. Kas bus — jeigu Hus-
seino ten nebus? 

J . Ž. 

PRELATAS JUOZAS LAUKAITIS 
1981 metais per 16 numerių ir 

vėliau dar buvo papildymų 
„Draugo" dienraštyje buvo L. 
Untulio vardu prelato Juozo 
Laukaičio gyvenimo ir dalis jo 
paskutiniųjų dienų aprašymas. 
Šią apybraižą apie savo dėdę pa
rašiau aš dėl tuometinių aplin
kybių negalėdamas naudoti sa
vo pavardę, nes Lietuvoje dar 
buvo gyva mama, universiteto 
docentė sesuo, jos šeima ir kiti 
artimi giminės, kas galėjo jiems 
pakenkti . Untuliu mane mažą 
vadindavo mama, taip kad, pri
dėjus „L", gavosi Laukaičių Un
tulis, ką suprato ir mano arti
mieji. 

Dabartiniu savo rašiniu aš 
noriu papildyti aną buvusį, nes 
šią medžiagą daugiausia gavau 
iš Lietuvos ir kartu su juo kalė
jime sėdėjusiu kun. A. Svarins
ku. 

Kaip pasakojo prel. L. Tulaba. 
prel. J. Laukaitis visais atžvil
giais buvo ypatinga asmenybė, 
gyvas, apsukrus, jautrus ir ma
lonus, svetingas ir vaišingas. 
Jam buvo svetima įtarinėti ir 
baimintis. Jis buvo pozicijos 
žmogus. Būdamas Rusijos Du
rnos atstovas, jis bendravo su 
pažangiaisiais. Lietuvoje, kai 
valdžioje buvo liaudininkai ir 
socialistai, kalbėjosi su Požėla ir 
Sleževičium. Kai po 1926 metų 
sukilimo valdžią paėmė tauti
ninkai, palaikė ryšius ir su jais. 
Visi jam buvo priimtini ar bent 
pakęstini. Bet visada siekė jis 
ne valdžios ar privilegijų, o nau
dos bei laimėjimų Lietuvai ir 
Bažnyčiai. Būdamas paprastas 
ir tiesus, prel. J. Laukaitis 
dažnai per daug pasitikėdavo ki
tais. J a m sunku buvo prileisti, 
kad vienas ar antras gali būti 
nenuoširdus ir gali jį apgauti. 
Jis nepajėgė pilnai įgyvendinti 
Kristaus įspėjimo: „Būkite ne
klastingi it balandžiai, bet ap
dairūs it žalčiai" (Mt 10,16). Ši 
buvo priežastis, kodėl kai kas jį 
kritikavo, kodėl jis turėjo nu
kentėti ir mirti žiauriame Vla
dimiro kalėjime. 

Trumpai paminėsiu prel. J. 
Laukaičio gyvenimo istoriją. Gi
mė 1871 metais Giniūnų kaime, 
Prienų valsčiuje, Marijampolės 
apsk r . vidut inio ūkin inko 
šeimoje. Tėvai išaugino tris 
sūnus ir dvi dukras. Baigęs 
Prienų pradžios mokyklą, jis 
mokėsi Marijampolėje. Gim
nazijoje mokslas jam sekėsi 
labai gerai, ypatingai kalbos. 
Čia baigęs keturias klases, 
iš laikė egzaminus į Seinų 
Kunigų seminariją. Labai gerai 
ją baigęs, dar kunigo šventimų 
negavęs, įstojo į Petrapilio 
Dvasinę akademiją, kur studi
javo teologiją ir 1907 m. gavo 
teologijos magistro laipsnį. Tais 
pat metais buvo įšventintas ir 
į kunigus. Vos baigus aka 

ANTANAS LAUKAITIS 
Australija 

demiją, Seinų vyskupas A. Ba
ranauskas pakvietė jį būti jo as
meniniu sekretoriumi, kuriuo 
išbuvo iki vyskupo mirties. 
Vysk. A. Baranausko griežtas 
būdas ir darbštumas darė labai 
didelę įtaką ir jaunam kunigui, 
kai kalbininkas kun. K. Jau
nius dar seminarijoje davė jam 
stiprius lietuvių kalbos pagrin
dus. Vėliau, padedamas vysku
po A. Baranausko, gilinosi lie
tuvių kalboje, kas labai smar
kiai pasireiškė vėlesniame jo gy
venime. 

Po vysk. A. Baranausko mir
ties prel. J- Laukaitis pro
fesoriavo Seinų Dvasinėje se
minarijoje, be gamtos mokslų ir 
homiletikos, jis dėstė lietuvių 
kalbą ir literatūrą, nors tuo 
metu seminarijoje, kur lietuvių 
klierikų ir buvo daugiau negu 
lenkų, šalia lotynų kalbos, oficia
liai pamokos buvo dėstomos len
kų, o ne lietuvių kalba. Todėl 
lietuvių klierikai darydavo slap
tus susirinkimus, kur buvo dis
kutuojama lietuvybės palaiky
mas, tuo pačiu esant ir lietuvių 
kalbos pamokoms, kurioms va
dovavo mokytojas, tuo laiku dar 
kunigas J. Laukaitis. Vėliau, 
kai kunigų J. Narijausko, V. 
Dvaranausko ir J. Laukaičio ini
ciatyva buvo įsteigta „Šaltinio" 
bendrovė ir pradėta leisti laik
raštis „Šaltinis", pirmuoju re
daktorium buvo kun. J. Laukai
tis. Seinų sulenkėjusi dvasiškija 
ir lenkų visuomenė Seinuose vi
sai pasiuto, tą ir viešai išreikš
dami, nes „Šaltinis" Seinuose 
turėjo labai daug reikšmės, kai 
visas kraštas buvo labai sulen
kintas ir prieš tai neturėjo jo
kios lietuviškos spaudos. „Šal
t inis" į save patraukė daug jau
nų kunigų ir katalikiško jauni
mo. 

Vėliau kun. J. Laukaitis reda
gavo ir kunigams skirtą „Vado
vą" bei 1909 metais sukvietė to 
laiko žymiuosius lietuvių kalbi
ninkus J. Jablonskį, K. Būgą, J. 
Balčikoni ir J. Šlapelį, su ku
riais labai įtemptai dirbo ir davė 
pagrindą bažnytinei lietuviškai 
terminologijai, kurios dauguma 
dar ir šiandien yra naudojama. 
Jis buvo ir vienas iš Šv. Kazi
miero draugijos steigėjų. Ši 
draugija leido knygas, laikraš
čius, žurnalus ir kitus spaudos 
leidinius ir iki savo uždarymo 
bolševikams atėjus buvo milijo
ninė firma. Prieš I Pasaulinį 
karą viso viešojo katalikų veiki
mo centras buvo „Žiburys" ir 
Seinuose jo pirmininku buvo 
kun. J. Laukaitis. 

Dėl didelės lietuviškos veiklos 
lenkai labai piktinosi kun. J. 
Laukaičiu ir pradėjo smarkią 
reakciją prieš jį. Vysk. A. Karo

sas, nenorėdamas su lenkais tu
rėti didelių nemalonumų, kun. 
J. Laukaitį atleidžia iš profeso
riaus pareigų ir nukelia klebo
nauti į netoliese esantį mažą 
Leipalingio miestelį. Čia jis 
buvo vienerius metus, kol jį 
išrinko į Rusijos Durną, nugalė
damas kairiųjų kandidatą advo
katą A. Bulotą. Gyvendamas 
Petrapilyje jis labai aktyviai dir
bo Lietuvių Pabėgėlių d-je, bū
damas jos pirmininku. 1917 me
tais vysk. A. Karoso jis yra pa
keliamas į kanauninkus. 1918 
metais jis grįžta į Seinus ir vėl 
Kunigų seminarijoje dėsto lietu
vių kalbą. 1919 metais jis 
parašė du svarbius raštus pre
zidentui A. Smetonai, prašyda
mas, kad kuo skubiausiai būtų 
siunčiama pagalba Seinams, 
nes aplinkui juos veikė daug 
lenkų partizanų, kurie ir jį 
norėjo nužudyti, nes jų nuomone 
už visą Seinų „Litwa" kalti 
buvo tik „Laukąja ir Galecki". 
Gal saugodamas kan. J. Lau
kaitį, vysk. A. Karosas pasiun
čia jį į Ameriką rinkti aukų 
„Žiburio" draugijai. Čia jis iš
buvo daugiau kaip metus. 

1926 metais įsikūrus Vilka
viškio vyskupijai, kan. J. Lau
kaitis, vėliau pakeltas į pre
latus, yra paskiriamas kūrijalu 
— kurijos viršininku. Tai buvo 
labai sunkus darbas, nes teko 
viską organizuoti gautuose iš 
Žemės reformos tuščiuose ir la
bai apleistuose buvusiuose Vil
kaviškio dvaro pastatuose. 

1930 metais prelatas buvo 
paskirtas Seirijų klebonu ir 
1936 metais jis išrenkamas į 
tuometinį Lietuvos seimą, kur 
didžiausios jo pastangos seime 
buvo sutaikyti tuolaikinį reži
mą su katalikais. Deja, kaip 
pasakojo kun. A. Aleksa, tas 
jam nepavyko ir jis pasijuto kaip 
tyruose esąs šaukiančio balsas, 
kuo jis be galo nusivylė. Kaip 
rašė prel. J . Krupavičius, po ke
lių mėnesių seimavimo Mari
jampolėje jis darė didesniam 
būriui kunigų pranešimą ir pa
reiškė, kad seimu jis yra nusi
vylęs ir į jį ėjęs t ik dėl to, kad 
jam neleistų veikti antikatali-
kiškai ir antidemokratiškai. Tos 
įtakos jis negalėjo padaryti ir, 
taip kalbėdamas, jis susijaudino 
iki ašarų. Prel. J.Krupavičius, 
labai artimai sutikęs su prel. J. 
Laukaičiu, recenzuodamas My
kolaičio-Putino romaną „Alto
rių šešėly", Vilkaviškio semina
rijos klierikams šitaip išsireiš
kė: „Mano kurso draugas Seinų 
seminarijos kun. Mykolaitis sa
vo romane nupiešė seminariją 
juodą it juodžiausias velnias. O 
ji tokia nebuvo. Joje buvo profe
sorių kaip prel. J . Laukaitis, 
žmogus nors prie širdies dėk". 

Prasidėjus pirmajai okupaci
jai, prel. J. Laukaitis gyveno 

Seirijuose. 1940 m. birželio 
pabaigoje Vilkaviškyje įvyko 
kapitulos posėdis, į kurį atvyko 
ir prel. J. Laukaitis. Posėdžio 
metu jis buvo labai susijaudinęs 
ir pro ašaras susirinkusiems 
k u n i g a m s pasakojo apie 
tuometinę padėtį, kai į valdžios 
v i r šūnes veržiasi visokios 
padugnės ir su apgailestavimu 
minėjo, kad ir kai kurie mūsų 
žmonės išvertė savo kailį. Jis 
prašė visus kunigus būti labai 
vieningiems ir visomis jėgomis 
laikytis prieš atėjusius okupan
tus. Prasidėjus vežimams, jis bu
vo pasiruošęs irgi būti išvežtas, 
tačiau dar tada jo neišvežė. 

Vokiečių okupacijos laikais 
pačiomis pirmomis dienomis bu
vo suimami vietiniai komunis
tai bei žydai ir vėliau šaudomi. 
Gerai mokėdamas vokiečių kal
bą, jis susirišo su vokiečių ko
mendantu ir jo prašymu išgelbė
jo daug nekaltų žmonių. Seiri-
jiškis St. Eimutis, prisimin
damas pirmąsias karo dienas 
Seirijuose, rašo, kaip du rusai 
apšaudė žygiuojančius į frontą 
vokiečių kareivius. Tada visa 
kolona sustojo, apsupo Seirijų 
miestelio rajoną, surinko apie 
300 vyrų, išrikiavo visus ir 
buvęs ten karininkas jau buvo 
davęs įsakymą kas dešimtą su
šaudyti. Staiga uždusęs atbėgo 
prel. J . Laukaitis ir pradėjo 
vokiškai kalbėtis su šiuo kari
ninku, aiškindamas, kad šie 
vyrai yra visai nekalti. Mačiu
siųjų šaudymą, buvo nurodyta 
iš kur tas šaudymas vyko. Ka
rininkas tada savo įsakymą 
sustabdė ir pasiuntė į tą namą, 
iš kur buvo šaudoma, kareivius, 
kurie ten rado pasislėpusius 
ginkliuotus rusus, kurie ir 
šaudė į vokiečius. Visi vyrai 
buvo paleisti, o prelatui karinin
kas pasakė, kad tik jam šie vy
rai turi būti dėkingi už savo gy
vybes. 

Rusams antrą kartą artėjant 
į Lietuvą, prelatas ne vieną 
kartą buvo paklaustas ar jis 
neketina važiuoti į Vakarus. 
Tačiau jis visuomet tvirtai atsa
kydavo: „Aš niekur iš savo 
krašto bėgti nesirengiu, nes 
kunigų ir čia reikės". Antrosios 
okupacijos pradžioje vietiniai 
Seirijų komunistai iš pat pra
džių jį norėjo suimti, įtraukdami 
jo ir sesers Marijos, jo šeiminin
kės, pavardes į išvežamųjų są
rašą, tačiau jis vis nebūdavo su
imamas. 

Per paskutiniuosius metus, 
Lietuvosje įsikūrus Sąjūdžiui ir 
paskelbus prarastos Nepriklau
somybės atstatymą, Lietuvoje 
yra pradėta rinkti medžiaga 
apie buvusią sovietinę okupaci 
ją, išvežtuosius ir tremtinius. 
Prieš kurį laiką gavau iš dr. Po
vilo Vitkevičiaus, gyvenančio 
Kaune, Savanorių pr. 241-36. 
laišką, kuriame jis plačiai 
aprašo ir apie prel. J. Laukaitį. 

Dr. P. Vitkevičius, kaip jis rašo, 
šiuo metu įtemptai renka me
džiagą apie kunigus — kanki
nius sovietų okupacijos metais 
Jis yra sukaupęs jau daug įdo
mios ir faktinės medžiagos. Jis 
norėtų vėliau šią medžiagą iš
spausdinti, nes čia yra aprašomi 
Lietuvos vyskupai, kunigai ir 
vienuoliai, kurie buvo nužudyti 
arba ilgus metus kankinami Si
biro lageriuose. Toks jų atmini
mo pagerbimas būtų geriausias 
paminklas, ir tai įvykdyti yra 
mūsų švenčiausia pareiga. Me
džiagą jis galėtų pateikti bet 
kuriam redaktoriui ar leidėjui, 
kuris su juo susirištų. 

Dr. P. Vitkevičius savo rašinį 
pradeda nuo 1940 metų lemtin
gųjų birželio 15 dienos įvykių, 
kai sovietai savo tankais ir mil
žiniška kariuomene okupavo 
Lietuvą. Tada prel. J. Laukaitis 
dirbo Seirijų bažnyčios klebonu 
ir dekanu. Netrukus po sovietų 
okupacijos prasidėjo lietuvių 
pogrindžio veikla, nukreipta 
prieš juos. Seirijuose 1941 metų 
pradžioje įsikūrė pogrindinė 
Lietuvos laisvės kovotojų orga
nizacijos grupė „Geležinis vil
kas". Jos vadovu buvo Alfonsas 
Nykštaitis, artimas prelato bi
čiulis. Prasidėjus karui tarp 
sovietų ir nacių, Seirijai 1941 m. 
birželio 22 dieną buvo užimti vo
kiečių kariuomenės. Jau sekan
čią birželio 23 dieną klebonijos 
patalpose susirinko vietos inte
ligentai, norėdami išsirinkti 
vietos valdžią. Šiame susirinki
me dalyvavo prelatas, A. Nykš
taitis, pradžios mokyklos vedė
jas Bendorius. Eimanavičius. 
Kundrotas, buvęs policijos vir
šininkas B. Naujokas ir kiti. Po
sėdžiui pirmininkavo prelatas. 
Miesto burmistru buvo išrink
tas mokytojas Bendorius, polici
jos viršininku B. Naujokas, vė
liau juo tapo A. Nykštaitis. Bir
želio 25-26 dienomis vokiečiai 
okupuotoje Lietuvoje pradėjo in
tensyviai gaudyti ir bausti bol
ševikinius aktyvistus. Tomis 
dienomis Seirijuose buvo areš
tuota 12 aršių bolševikų, prisi
dėjusių prie lietuvių žudymų ir 
jų trėmimų į Sibirą. Pas prel. J. 
Laukaitį tuo laiku atėjo keletas 
moteriškių ir prašė, kad jis pri
imtų areštuotojų išpažintį. Pre
latas skubiai apsirengė ir pa
skubomis išėjo. Varomųjų į su
šaudymą būrelį prelatas pavijo 
jau už miesto ribų. Čia jis krei
pėsi į vokiečių pulkininką, 
klausdamas, už ką šie žmonės 
bus šaudomi. Tačiau į šį klau
simą prelatas atsakymo nesu-
lau'.ė. Tada su prašymu jis krei
pėsi, kad jam kaip kunigui būtų 
leista išklausyti šių žmonių iš
pažintis. Tas jam buvo leista. 
Tada prelatas kreipėsi į pa
smerktuosius, kviesdamas juos 
susitaikyti su Dievu ir atlikti 
viso gyvenimo išpažinti, nes nie
kuo kitu jis jiems padėti nega

lįs. 'Bus daugiau' 

Vienos minutės užtenka nusi 
stebėti, ištisas š imtmet is rei
kalingas tam. kad gal ima būtų 
sukurti nuostabių dalykų. 

Helvetius 

Dievas nori. kad visi žmonės 
pasidarytų amžinai laimingi, 
tačiau ne tuo keliu, kad jiems 
laisva valia būtų at imama. 

Šv. Augustinas 

DIENORAŠTIS 
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Kodėl taip nelygiai. Dievas žino, dėsniai, žmogui 
nepažįstami, galioja ir čia. Žmogaus protas to 
nesuvokia, bet žmogaus šeštasis jausmas nujaučia 
mirtį. Aš tai visuomet nujausdavau, ligoninėj 
atpažindavau iš veido ligonį, kurį mirtis savo kr>žiumi 
paženklindavo. Gydytojai dažnai šito patys nepastebė
davo, kalbėdavo apie gerėjimą, greitą pagijimą. ">et ką 
reiškia pagijimas, kai jo akys jau žiūri nebe į ši pasaulį. 
Savo žmonos mirtį aš irgi nujaučiau, dvi dienas prieš 
jos žuvimą ji man atrodė nesava, lyg sirgt besiruošianti, 
akys blizgėjo, lyg ji karščio turėtų. — Kas tau, ar tu 
nesveika? Ne, niekojai nieko netrūkstą. Ir Štai užėjo 
aliarmas, ji nubėgo į rūsį pirma, aš dar pasilikau viršu
tiniam aukšte. Pradėjo kristi bombos. A? ^okau 
žemyn, man bėgant laiptais bomba trenkt ; rūsį, 
nusviedė mane per laiptus aukštyn, priblo>*<' prie 
sienos... Atsigavau tik ligoninėj. Iš visų namo g\ • 'ntojų 
likau aš vienas, visi, kurie buvo rūsyje, žuv Mano 
sūnus irgi yra žuvęs, aš tai nujaučiu. Kada a- mirsiu 
— nežinau, man rodosi, kad man dar skirtas g> « nimo 
šmotelis. Kągi, pragyvensiu, nebijau aš gyvent, mielai 
gyvenau ligšiol, mielai ir toliau. Iš viso negi būti 
klausimo gyventi, ar negyventi. Gyvenimas pa:> sako. 

neklausdamas ar tu nori ar ne. Ir taip turi būti, čia 
žmogui negalima laisvės į rankas duoti, jo rankos per 
silpnos, neišlaikytu. Žmogus gyvenimą visuomet 
sumaišo su laime, jei tik negauna laimės pagal savo 
apetitą, tai ir šaukia — nebėr gyvenimo. O tuo tarpu 
kas ta laimė, kas ją sudaro, to jis pats negali pasakyti. 
Dažniausiai žmogus savo laimę apgyvendina tam kalne, 
į kurį jis negali įlipti, jeigu kartais ir užlipa, tai tik 
tam. kad perkeltų ją į kitą dar aukštesnį kalną ir kad 
galėtų visiem skelbti, kad laimės jisai nerado. Ir iš 
tikro, kasta laimė.aš irgi negalėčiau pasakyti. Laimė 
tai kaprizingas sutvėrimas, jei kas užsispyręs jos ieško, 
beveik niekad jos neranda, o tuo tarpu pas kitą ji at
silanko netikėtai. Pinigai laimės neatneša, šitą aš pats 
esu patyręs, jie duoda tik šiokį tokį ribotą tikrumo 
jausmą, bet širdies laimės jie neduoda. O tuo tarpu 
gyvenime daug sykių aš buvau laimingas, laimingas 
nors šauk. Dėl ko? Sunku pasakyti, kartais paprasčiau
si dalykai, kuomet jie harmonizuojasi su žmogaus sielos 
ritmu, padaro žmogų laimingu. Kartais stebi žmogus 
saulėlydį ir esi laimingas. Ne todėl, kad saulė leidžiasi, 
ne, bet todėl, kad tau visą dieną gerai klojosi, atsitiko 
kas nors malonaus, siela išlindo iš savo kiauto ir štai 
ji džiūgauja, — kaip gražiai saulė spalvina debesis! O 
kartais vėl tos pačios gyvenimo smulkmenos tave 
pešioja, kad norisi kaukt, jog esi nelaimingas. O taip, 
aš daug sykių buvau laimingas; negaliu gyvenimo 
kaltinti, kad jis man per mažai laimės būtų davęs. Ir 
negaila man, kad gyvenau, nors kentėti taip pat 
nemažai teko. Bet kančia praeina, užsimiršta, ypač jei 
jos nejudini, o laimingas valandas prisimeni Datsai. 

susigrąžini pasidžiaugi... Išgyvenimai, prisiminimai <r 
yra tikrasis žmogaus turtas, jokiu būdu ne tos ma
terialinės gėrybės, kurias kiekvienas uždusdamas 
krauna. Štai. pasižiūrėkit į mane: aš turėjau savo 
namus, dirbtuvę,šeimą, — o dabar" — čia jis pamažu 
pažvelgė į vieną pusę. vėl atsigręžė į kitą ir jo veidas 
rodė tokį nuoširdų nustebimą, kad nebėra nei namų. 
nei šeimos, o tik suklerusi, kreiva ir svetima pastogė, 
kad mes kartu su juo pačiu pradėjom juoktis. „Taip, 
taip" — tarė jis — „mums galėjo sudaužyti mūsų mies
tus, mūsų namus, netgi mūsų žmones, bet mūsų Reino 
krašto humoro jie iš mūsų atimt negali!" 

Kitą rytą mes atsisveikinom vieni su kitais. Turėjau 
atsisveikinti ir su Watzmanu. nebeturėjau pakankamai 
duonos į Watzmaną užlipti, net jeigu ir būtų buvęs 
gražus oras. Turėjau važiuoti į kurią lietuvišką DP 
stovyklą pasipildyti maisto. Abu berniukai irgi iš
važiavo į savo Miuncheną. Išeidamas aš ištraukiau iš 
kuprinės puse dešros ir padėjau prieš meisterj. „Tai 
jums". Jis linktelėjo galva, pasakė trumpą ačiū ir 
paprastai, be patetiškų padėkų įsidėjo ją į savo kuprinę. 

Vėl ėjau Bavarijos slėnin. Kalnų viršūnių nesimatė, 
jas slėpė pilkų debesų danga. Watzmanas nepanorėjo 
su manimi dalintis savo grožiu. O tačiau, nors niūrios 
ir lietingos buvo tos dienos, praleistos Berchtesgadene. 
negaila buvo man jų. Jaučiausi per jas praturtėjęs gyve
nimo patyrimu. 

(Pabaigai 



DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. balandžio mėn. 17 d. 

Solistai sopranas Irena Milkevičiūtė, Virgilijus Noreika ir pianistė Gražina 
Landsbergienė balandžio 7 d. sėkmingai koncertavę Bostone. Lietuvių fon
do rengtame koncerte. Nuotr K. Daugėlos 

BOSTONO ŽINIOS 
M E N I N Ė ATGAIVA 

BOSTONE 

Jau kurį laiką nuogąstau
jame, kad Bostono renginių 
paklausa 90 laipsnių kampu 
krypsta pramoginio pasitenki
nimo, arba pseudo-kultūrinės 
orientacijos linkme. Nors kul
tūrinės savisąmonės nuotrupų 
retkarčiais pasitaiko, tačiau tai 
ne iš judina visuomenės iš 
stagnacijos geresnio skonio pa
jautimo. 

Balandžio 7 d. 3 vai. po pietų 
Bostone sulaukėme meninės at
gaivos laukiantiems turininges
nių kultūrinių apraiškų koncer
tinėje estradoje. Trys meninin
kai iš Lietuvos, profesionaliai 
pasiruošę, dideliu emocinių 
savybių perteikimo patyrimu 
atliko koncerto programą, api
mančią lietuvių, svetimų kom
pozitorių, baroko laikotarpio ir 
dažniau girdimų operų arijų. 
Tai buvo Lietuvių Fondo ren
ginys. 

Kaip tikėtasi aukštas meninis 
lygis solistų Irenos Milkevi
čiūtės, Virgilijaus Noreikos ir 
koncerto akompaniatorės — pia
nistės Gražinos Ručytės-Lands-
bergienės nuo pradžios iki galo 
buvo išlaikytas. 

Prieš daugelį metų girdėtas 
Virgilijaus Noreikos koncertas 
buvo palikęs gilų įspūdį. Ir 
dabar jis nė kiek neprarado 
muzikinio teksto išraiškos 
s t ip r in imo , kurį ypat ingai 
parodė Pajaco operos arijoje. 
Seniau, atrodo, solistas prisi
laikė lyrinio tenoro stiliaus 
niuansavimo apimtyje. Dabar 
Virgilijaus Noreikos balsui 
žymiai pastiprėjus, jis nevengia 
savo atlikime dramatinių pra
siveržimų. Dėl jo balso resursų 
kartais jam nereikia ypatingų 
pas t angų vienai ar k i t a i 
dramatinei sąvokai pabrėžti. 
Jam tai savaime išeina. Pub
lika, į temptai k lausydama 
kraštutiniai gyvo ir jausmus 
veikiančio solisto V. Noreikos 
dainavimo, audringai priėmė 
kiekvieną jo atliekamą dalyką. 

Irena Milkevičiūtė — jauna, 
naujai Lietuvoje ir užsienyje 
pasireiškusi dainininkė, tech
n i ška i ir meniškai p i lna i 
subrendusi. Jos labai gražios 
9palvos ir v i sapus i ška i 
išlavintas balsas be kliūčių 
plaukia per visus registrus. Nei 
kiek jai netrūksta dramatinių 
teksto interpretacijos savybių. 
Sąmoningai atkurdama skir
tingų stilių elementus Handelio 
operos „Julius Cezaris" ir Ver
di operos „Likimo dalia" arijose. 
I. Milkevičiūtė parodė savo 
muzikinį išsilavinimą ir suge
bėjimą konkrečiai skirti stilių į 
įvairavimus. 

Kažin, ar daug kas sugebėjo 
pastebėti Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos pirmininko Vytauto 
Landsbergio žmonos Gražinos 
RuČytės-Landsbergicnės išskir
tinai atliekamą akompanimen
to vaidmenj, derinantis su solis
tais. Kiekviena tema antraeilės 
muzikos slinktys, motyvai ir 
pasitaikę ornamentai buvo ati
t inkamai iškelti. Savo uždavinį 
a t l ikdama, ji parodė daug jaus
mo. Jei būtų t i nkamesn i s 

TRUMPAI - DRŪTAI 
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Lietuvos televizijos la idos Amerikoje 

pianinas, dėl kurio stokos visi 
koncertai Bostone kenčia, Gra
žinos Landsbergienės pianis-
tiški gabumai būtų labiau iš
ryškėję. Tai buvo matyti iš C. 
Debussy ,,Les Collines 
d'Anacapri" fortepionui solo. 
kurį, nepaisant blogai atlie
piančio instrumento, ji sugebėjo 
maksimaliai pademonstruoti, 
kas tomis vargingomis aplin
kybėmis buvo galima išgauti. 

Kiekvienas toks renginys 
pareikalauja iš jo organizatorių 
daug darbo, laiko ir pasišven
timo. Šiam koncertui suruošti 
matomai daugiausia pasidar
bavo Lietuvių Fondo įgaliotiniai 
Petras Viščinis ir Kazys Bačans-
kas. Ačiū Lietuvių Fondui ir 
minėtiems jo įgaliotiniams už 
šią iškilią meno šventę Bosto
no ir apylinkių lietuvių visuo
menei. 

J e r o n i m a s Kačinskas 

RINKIMAI I JAV L B 
TARYBA 

Rinkimams artėjant, LB Bos
tono apylinkės Rinkimų komisi
ja praneša apie rinkimų tvarką. 
Balsavimai vyks gegužės 5 ir 12 
d., po pamaldų, 11:30 vai. r. iki 
12:30 v. p.p. Šv. Petro parapijos 
salėje ir 1:30-4:30 vai. p.p. Lie
tuvių Piliečių klube, 368 W. 
Broadway, So. Bostone. Nega
lintieji atvykti į balsavimo 
vietas galės balsuoti paštu, pri-
siunčiant balsavimo korteles ne 
vėlesne kaip gegužės 13 d. data. 
Turime išrinkti penkis atstovus 
iš šešių kandidatų: 

Gintaras Čepas, 50 metų, eko
nomistas; 

Romas Buivydas, 28 metų, 
Ph.D., psichologijos profesorius; 

Erdvilis Janulaitis, 47 metų, 
dirbtinių protezų specialistas; 

Aidas Kupčinskas, 40 metų, 
gamyklos vadovas; 

Teresė Meiluvienė, 34 metų, 
grafikė; 

Eduardas Meilus, 36 metų, in
žinierius. 

Visi pasistenkime dalyvauti 
rinkimuose, tuo užtikrindami 
savo penkių atstovų pravedimą 
į LB tarybą. 

LB Bostono apylinkės 
Rinkinių komisija. 

BOSTONO S K A U T U O S 
LINKSMAVAKARIS 

I susitikimą su Lietuvos 
skaučių VS Alina Dvoreckienė. 
balandžio 5 d. Lietuvių klubo 
užkandinėje suvažiavo Bostono 
apylinkių Cape Codo, Worceste-
rio sesės ir broliai bei Lietuvių 
Skautų sąjungos vadija Viešnia 
papasakojo apie skautavimo 
tradicijų atkūrimo Lietuvoje 
problemas, visus sužavėdama 
savo šypsena, optimistiška lai
kysena ir jaunatviška energija. 
Šiuo metu labiausiai trūksta 
prityrusių vadovų, tad būtų 
labai vertinga JAV lietuvių 
skau tų pagalba . Lietuvių 
Skaučių Seserijos VS Birutė Ba
naitienė, jos pavad. Laima 
Kiliųlienė ir tuntų vadovai apsi
keitė su sese Alina simbolinė
mis dovanomis. Dovana Lietu
vos Seserijai — medinė lėkštė su 
skaučių ženkliukais ir skau
tiška rūtele, originalus rankų 

Bent prieš tris mėnesius, kai
taliojant televizijos stotis, ne
tikėtai išgirdau lietuvišką žodį. 
Pagalvojau, kad tai gal kokia 
trumpa ištrauka iš Lietuvos įvy
kių Amerikos televizijos vaka
r in ių žinių laidoje. Mano 
nustebimui ir džiaugsmui apsi
rikau. Tai buvo pusės valandos 
žinių programa, kuri buvo 
anksčiau užrašyta iš Lietuvos 
televizijos laidų Vilniuje. Sa
vaime aišku, kad tuo netikėtu 
radiniu susidomėjau ir pradėjau 
tą televizijos stotį atidžiai 
stebėti. Šiuo laiku, kiek žinau, 
Lietuvos televizijos žinių laidos 
čia Amerikoje transliuojamos 
bent du kartus savaitėje Lans-
ing, Michgane, jos perduodamos 
98 televizijos stoties antradie
niais ir ketvirtadieniais nuo pu
sės šešių vakaro ir tęsiasi pusę 
valandos. Žinios ir naujienos 
nėra paruoštos Amerikos lietu
viams, bet gyventojams, kurie 
žiūri Vilniaus televizijos laidas 
Lietuvoje. Savaime aišku, kad 
daugumas žinių yra lietuvių 
kalba, nors darant interviu su 
rusais visas pašnekesys eina 
rusų kalba. 

Iki pasirodo Amerikos ekrane, 
Lietuvos televizijos laidos jau 
būna maždaug dešimts dienų 
senumo. Rodant laidą ekrano 
kampe yra duodama data, kada 
tos žinios Lietuvoje buvo ro
domos. Bene vienas iš dramatiš
kiausių momentų buvo televizi
jos pranešimai tuo pat momen
tu , kai Vilniaus televizijos 
bokštas buvo sovietinės kariuo
menės puolamas. Vakariniame 
pasaulyje matėme tik porą 
momentų, kai su šautuvais 
buvo mušami beginkliai žmo
nės. Lietuvos televizijos laidoje 
bokšto puolimas ir prie jo 
tūkstantinė minia buvo rodoma 
bent keliolika minučių, iki laida 
nutrūko. Laidose būna tarptau
tinių žinių, oro pranešimai, 
sporto naujienos, politinės, kul
tūrinės bei ekonominės aktuali
jos. Pati televizijos technika, 

darbas, kurį išdegino Atlanto 
rajono vadė, jvs. Genovaitė Trei-
nienė. Skautišką programą 
paruošė „Baltijos" tunto tunti-
ninkė, s. Jūratė Aukštikalnie-
nė, o salę papuošė ir vaišių stalą 
organizavo s. Valė Čepienė. 
Skautiškam rately skambėjo 
laužo dainos, sąmojingi šūkiai, 
linkėjimai Lietuvos skautijai. 
Kitą dieną Lietuvos VS Alina 
Dvoreckienė aplankė Bostono 
lituanistinę mokyklą, plačiau 
susipažindama su skautišku 
j a u n i m u ir mokiniais . J i 
pravedė žaidimus, dainavo su 
vaikais , atsi lankė klasėse. 
Pasak jos, ji parsiveš naudingos 
viešnagės įspūdžius ir širdingus 
vaikų linkėjimus Lietuvos vai
kams. 

L.Ž. 

• ingumas yra 
padėtyje, bet 

letuviškai šir-
-palvotos ir be 

le vizijos laidas 
i m u n i c a t i o n s 
organizacija. 

irovamas nori 
pasaulį". Ši 

reighton uni-
Nebraska, ir 

apšvietimas, sp. 
gana primity vic 
vis tiek ar t imi 
džiai. Laidos yr; 
jokių reklamų. 

Šias Lietuvos 11 
(Sa te l l i t e C o -
for Learn ing) 
SCOLA savo ž 
suteikti „langą 
organizacija yra 
versitete Omahu 
transliuoja žinias iš daugelio 
pasaulio kraštų — Vokietijos, 
Italijos, Prancūzijos, Sovietų 
Sąjungos, Filipinų, Japonijos, 
Pietų Amerikos ir Afrikos 
kraštų. Pirmadieniais ir trečia
dieniais perduodamos Latvijos 
televizijos laidos, tuo pačiu 
laiku kaip ir Lietuvos. Latvijos 
laidose kar ta is galima ir lie
tuviškus reportažus išgirsti. Vi
sos šios SCOLA laidos yra per
duodamos t ik kabelinėje tele
vizijoje, kur stotis ir laidas 
parenka tų bendrovių vadovy
bės, kreipdamos dėmesį į savo 
žiūrovų pageidavimus. Norin
tieji daugiau informacijos apie 
šias tarptautines žinių laidas, 
rašykite: SCOLA. 2500 Califor-
nia Street, Omaha, Nebraska 
68178-0778, telefonas 402-
280-4063. 

„Lie tuvis žu rna l i s t a s ' 
tik sav ies iems 

Lietuvos televizijos laidas gali 
matyti bene milijonai žmonių 
Amerikos kontinente. Kontras
tui paimkime ką t ik pasi
rodžiusi neperiodinį leidinį 
„Lietuvį žurnalistą". J is yra 
neperiodinis ir leidžiamas Lie
tuvių žurnal i s tų sąjungos, 
kuriai sumaniai pirmininkauja 
Rūta Klevą Vidžiūnienė, gyve
n a n t i Kaliforni joje. J i šį 
penkioliktą numerį ir redagavo. 
Šis leidinys plačiau jau buvo ap
t a r t a s E d m u n d o J a k a i č i o 
(„Draugas". 1991.3.7), tad jo 
turinio nebekartosiu. Noriu 
nors trumpai pakomentuot i 
šio ir panašių leidinių reika
lingumą. 

Turime organizacijų ir gru
puočių, kurios leidžia savo 
bendralaiškius, b iu le ten ius , 
laikraščius ir l a ikraš tė l ius , 
žurnalus ir metrašč ius . J ų 
tiražai yra maži, nes mažos 
skai tytojų gre tos . T a č i a u 
tokiems leidiniams sute lk t i 
medžiagos r e i k i a d ide l ių 
pastangų, gal net didesnių, 

negu platesnės apimties leidi
n iams. Jų kokybė irgi nevie
noda. Vieni yra „virtuviniai" 
biuleteniai, o kiti t i nka plates-
n i a i r e p r e z e n t a c i j a i . Prie 
pastarųjų rikiuotinas „Lietuvis 
žurnalistas". Turiu prisipažinti, 
kad šis penkioliktas numeris 
mano rankose yra pirmasis 
„Lietuvio žurnalisto" numeris. 
Apie šį leidinį žinojau ir anks
čiau, bet maniau, kad jis buvo 
tik informacijos apsikeitimo 
priemonė Lietuvių žurnalistų 
sąjungos nar iams. Suklydau. 
Tai stambokas, 64 puslapių, 
spaustuvėje spausdintas, gau
siai i l iustruotas leidiuys. Prie 
leidinio pridėtas redaktorės raš
telis mane privertė pamąstyti. 
Raštelis adresuotas Lietuvių 
žurnalistų ssąjungos nariams, 
kur ių sąrašuose yra 180. Tai 
gražus skaičius. Visi j ie šį gražų 
leidinį gavo, nors „... didoka 
dalis Sąjungos narių kažkaip 
neranda laiko ir noro už žurnalą 
atsilyginti". Kaina t ik 3 dol. už 
ką „...šiandien gali nusipirkti 
gal t ik alaus bonką". Redaktorė 
pradėjusi abejoti, ar verta tęsti 
šią neper iod in io leidinio 
tradiciją. Šiuo k laus imu ji 
laukia nuomonių. Savo nuomo
nę galėjau laišku išreikšti, bet 
tuo pačiu bijojau, kad mano 
laiškas gali būti t ik vienas iš 
poros, kurį redaktorė gaus. Tad 
pasirenku šią skiltį savo nuo
monei išsakyti, vildamasis „iš
provokuoti" ir kitų kolegų at
garsį. 

Bene visi Nr . 15 t i lpę straips
niai, aprašymai, korespondenci
jos, eilėraščiai, nuotraukos bei 
iliustracijos yra t inkami bend
rajai lietuviškai spaudai, kuri 
dar tu r i šiek tiek daugiau skai
tytojų ir bendradarbių . Tie 
s t ra ipsnia i būtų p ra tu r t i nę 
mūsų bendrinės spaudos pusla
pius ir susilaukę prideramo 
dėmesio. Gaila, kad tų straips
nių gilios mintys bei įžvalgos 
liks nepastebėtos, nes buvo at
spausdintos kokybiškai puikia
me, bet kiekybiškai smulkiame 
le idinyje . Mano m a n y m u , 
ateityje reiktų nukreipti visą su 
šiuo leidinio redagavimu ir 
leidimu surištą energiją ben
drosios lietuviškos spaudos ko
kybei kelti. Ta prasme Nr. 15 
galėtų būti ne tik vėliausias bei 
ir paskutinysis „Lietuvio žur
nal is to" leidinys, nebent jo 
leidimą galima būtų perleisti 
lietuviams žurnalistams Lie
tuvoje. Praplėtus žurnalo apimtį 
ir padidinus tiražą įdedamos pa
stangos „apsimokėtų". 

CLASSIFIED GUIDE 

NEW JERSEY, NEW YORK - „Uatuvoa Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i S«ton MaH Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „MusJc of Uthuanla" pro
gramos, vedamos anglų kalba, H tos pačios stotie*, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Dr. 
J- J. Stukas — direktorius. 234 Sunltt Dr., VVatchung, 
N. J. 07060. Tai . 201-753-5636. 

( N ^ midlcind Fcdcrcil 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1 -312) 925-7400 0 " 3 1 2 ) 254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S MARLĖM AVE 
(708) 598-9400 

REAL ESTATE BE AL ESTAI E 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

ca mi. 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Ketfzie Ava., 
CMcago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSURANCB 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavime 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

ca 

FOR SALE 
. 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Realto 

kana BNnstnibtenė. 
Reattor Assoc 

Nuosavybių pardavimas Income I a * 
5953 S. Kadzta Ave 

Tai. 436-7878 

TAUTMaAI RŪBAI — $250. Visą pelną už 
20 Kaune pagamintų taut rūbų aukojame 
finansavimui vieno studento iš Lietuvos 
studijoms JAV koledže. Informacija šiuc 
klausimu teikiama: 70S-SS3-5SM (Hz* 
PataraMena). 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptu (Hermis Deckys 

Tai. S8S-6624 Nuo 8 ryto Iki 8 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

MISCELLANEOUS 

Laimė tegali išaugti tik ant 
dorybės s t u lpų i r pama te 
privalo turėt i tiesą. 

W. H. Coleridge 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Chiogos miesto ie»dimą Dubu •' 
užmiesty. Dirbu greitai, gaiaiituotai ir sąž 
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

EGZODO LITERATŪROS 
ATŠVAISTAI 

Išeivių literatūros kritikos antolo
gija, (1946-1987) išleista Vilniuje 
1989 metais. Antologijoje Girnius, 
Maceina, Nyka-Niliūnas, Šilbajoris 
ir daug kitų. Vilniaus universiteto 
lietuvių literatūros katedros vedėja 
Viktorija Daujotytė apie šį leidinį 
rašo: ,,Be abejonės, tai labai svar
bi knyga, ne vienu atveju parankinė 
ir literatūros mėgėjui, ir studentui. 
ir specialistui". Knygos sudaryto
jas, įvado ir paaiškinimų autorius 
Liūtas Mockūnas. Amerikoje su 
persiuntimu kainuoja 17 dol. Il
linois gyventojai dar prideda vals
tijos mokesčio 1.20 dol. Kitur — 
18 dol. Užsakymus siųsti ,,Drau 
go" adresu. 

MECHANINI 
MŪZA 

Naujas poetšs Editos Nazaraitės ešėraSfu 
rinkinys yra puikus įrodymas, kaip «••' '••<" 
technikos aaianlaįf §at < 9 -' ' ' " ' " ' v " ' 
nuo to pasaulio ne«titniį.< • ' ' " ' " ' 
dama 

Knyga išleido AteStes I : • • > . < 
Ja galima gauti ir ..Dr •:••• ' ' ' ' ' 
su persiuntimu - ' d>! 50 centą. ' 
gyventojai P'ie JUliiijsdari 
mokvsčio. 

BSEE tu 
įauNi 
LENOER 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

MEŠKOS MAUROJIMO METAI, romanas. 
Kazimieras Barėnas. 444 psl $15 00 

NAUJIEJI VĖJAI, šiuolaikinės prancūzų poezijos 
antologija. Vertė Povilas Gaucys 247 psl $8.00 

KELIONĖ ( KAUNĄ, romanas. A. Norimas. 167 
psl $1000 

AUKSO LYRA, vakarų pasaulio poezija. Vertė 
Alfonsas Tyruolis. 259 psl m.v $9 00 

kv $1?00 
FILOSOFIJOS RAŠTŲ RINKTINĖ. Pranas Kurai

tis. 382 psl $20 00 
LAIKO PAGRĖBSTAI, atsiminimai Vladas 

Kulbokas. 336 psl $8 00 
LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 

1387-METAI. Jonas Damauskas 352 osl $1500 
ITALUOS BALSAI, italų poezijos antologija Vertė 

Povilas Gaucys 200 psl $8 00 
ŽMOGAUS GELBĖJIMAS. Dr Algirdas Star

kevičius. 464 psl $20 00 
ATEIKITE IR PAMATYKITE Šv Rašto studija 

Antanas Rubšys. 279 psl $8.00 
ATSIMINIMAI, II d. Šimkus 253 josi $10 00 
ALYTUS ir jo apylinkės. Tadas Navickas 288 psl 

$1800 
KALBĖKIM LIETUVIŠKAI, vaikams Nijolė Macke^ 

vičienė. 88 psl $3 00 
ABĖCĖLĖ, vaikams mokintis lietuviškai Dang. 

Kuolienė 55 psl $3 00 
LIETUVOS ISTORUA. V Daugirctartė-Sruogtenė 

526 psl $10 00 

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

» 



LENKIJOS LIETUVIŲ 
„AUŠRA" 

KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 
Vėl ap lankė m a n e i lgai 

l auk to j i Lenkijos l ie tuvių 
, ,Aušra" . Tai sukak tuv in i s 
100-asis leidinys, tad visai tei
singai redakcinė kolegija rašo, 
„kad tai visų dirbusių prieš 
mus, mūsų ir Jūsų — skaitančių 
ir rašančių darbo vaisius, tai 
Lenkijos lietuvių sąmoningumo 
ir tautiškumo simbolis. Kad ir 
kaip sunku būtų, neleistina 
užges t i š iam v ien in t e l i am 
Lenkijoje lietuviško žodžio švy
tur iui , nes be jo pasidarytų 
liūdna ir labai tamsu... Len
kiškos spaudos jūrose „Aušros" 
spindulėlis visados bus ženklas, 
kad mes esame dar gyvi, kad 
mes dar lietuviai. Esame... ir 
Būsime! 

Lyriškai apie Mažąją Lietuvą 
rašo Punsko ansamblio „Jotva" 
vadovas Algis Uzdila, prisi
minęs tos lietuviškos žemės 
gyventojų karus, jų nelaimes, 
badą ir marą. Prie Mažosios 
Lietuvos gyventojų tragizmo 
simbolio reikėtų priskaityti 
Nidos vieno žvejų kaimelio 
istoriją: Karvaičius du kartus iš
tisai užpustė smėlis. Kartą jo 
gyventojai, bėgdami nuo kopų, 
išsikėlė 1641-42 m. ir išsistatė 
naujus trobesius. Senoji gyven
vietė liko giliai, giliai po birio
mis duknomis. Bet 1779-989 
metais teko jiems ir antrą kartą 
trauktis su visa manta dar į 
naują vietą, nes juos vėl ėmė 
smėlio banga semti ir tvinti vis 
aukštyn. Taip ir visą Mažąją 
Lietuvą du k a r t u s tv indė 
svetimi gaivalai — germanų ir 
slavų tautos. Tačiau Mažoji 
Lietuva be galo daug davė 
lietuvių kultūros istorijai. Kiek 
iš šios žemės išėjo garsių žmo
nių: A. Kulvietis, Rapalionis, M. 
Mažvydas, Vaišnoras, visų jų 
pažiba — Kristijonas Donelaitis. 
Rėza. Šiandieną Mažoji Lietuva 
yra tarytum išblėsusi žvaigždė, 
nors dar taip neseniai skaisčia 
šviesa žėrėjo. Pažars tę jos 
pelenus, rasime žaižaruojančias 
plėnis. Nepražuvo ir čia spin
duliavusi kūrybinė energija. Ją 
sugėrė Lietuvos istorija, ji 
susikaupė lietuvių kultūroje. 

V. Vydūnas ir Ieva Simonai
tytė, ainiams išsakė tai, ką čia 
gyvenę lietuviai širdimi iš
kentėjo, buvo gyvi baisaus 
tragizmo liudininkai. Susto
kime ties jais, išklausykime jų. 
Gal tada ir tai , kas mirę, 
mumyse atgis? 

Straipsnio autorius Kauno 
dramos teatre matė Aušros-
Marijos J u r a š i e n ė s pjesę 
„Smėlio klavyrai", rež. Jono 
Jurašo, padariusi labai didelį 
įspūdį, kadangi ir scenografija, 
aktorių rūbai ir rekvizitai labai 
originalūs, tur inys be galo 
kraupus. Algiui Uzdilai dar 
kartą skaudžiai atgyja visas tas 
k raupu lys , n i e k u o k i t u 
nesuvokiamas, vien tik iešmo 
perskros ta š i rd im. Viskas 
užnešta smėlio, visur tyla , 
laukuose tik betoniniai krikštai 
tarp smėlio kojų stypso. Ir 
paikas vėjas retkarčiais dar 
laidotinę pašvilpauja. Mirtis 
triumfuoja. Senosios ba l tų 
ku l tū ros mi r t i s ir naujos 
civilizacijos veržmė. Ir ja i 
pasipriešinti begali tik praeitis 
ir atmintis su akinančiu ir kur
tinančiu Kristijono Donelaičio 
talentu. Bet ir jojo žmona Anna 
Regina jau linkusi vokiečių 
pusėn, nors dar ir Kristijoną 
norinti suprasti. J am priekaiš
tauja tik dėl to, kodėl tasai jai 
sūnaus nedavęs. Bet Kristijonas 
pats mato, kur link veda realiz
mas. Jam labiausiai buvo baisu 
ir nepakeliama, kad taip ir jo 
sūnus, augdamas inteligen
tiškoje aplinkoje (su būrais 
vargu ar tėvo pavyzdžiu norė
tųsi jam susidėti), būtų galėjęs 
paskui motiną su vokiečiais 
nueiti. Geriau tąsyk likti senat

vėje nepaguodžiamai vienišam, 
negu šeimoje patirti švenčiausių 
idealų išdavystę. Baisiomis 
Vokietijos pastangomis lietu
viams buvo užkirstas kelias 
augti ir skleistis. Užskurdo ir jų 
kalba — kilnumą ir didžia
dvasiškumą vokiškai kur kas 
lengviau buvo galima išsakyti. 
Todėl ir liko Kristijonas vieni
šas. Jis vis dar tikėjo, kad gam
ta atgis. Jis dar mėgino savo 
sode išdžiūvusias obelis 
skiepyti, kad atžalynas atsi
gautų. Bet baisingai nusteb
davo, kai iš prapjauto kamieno 
ne syvai liedavosi, o smėlis pa
birdavo. Jis ir žiūrovas buvo 
liudininkai to, kaip viskas čia 
užgeso ir smėliu pavirto. Visur 

Arlk^ 
Vasario 16 demonstracijose Chicagos miesto centre vienas demonstrantas. 
užsidėjęs Gorbačiovo kaukę, neša jo žodžius, keikiančius .-tuvius, kad šie 
niekad nepasiduoda. Niotr. J. Kuprio 

lietuviai, balsuodami už poną 
Tyminskį, vadovavosi gestu. O 
gestą kaip tik padarė Tyminski, 
atskrisdamas į Dievo ir žmonių 
užmirštą Punską, susitikdamas 
su saujele čia gyvenančių 
rinkėjų. Tokį gestą padarė 

po laukus gainiodamas vėjas jau prem. T. Mazoviecki, atsiųs 
tik smėlio simfoniją groja. 

Stebėjęs šį spektaklį, autorius 
taip užbaigia savo recenziją: 
„Jonas Jurašas bus bene pir
masis, kuris bandė prikelti iš 
užmaršties tai , ką Kristijonas, 
b ra idž iodamas per kančių 
aukas, nepaliovė mėginęs gel
bėti. Bet šitame spektaklyje vie
tos palieka dar ir žiūrovui. Nuo 
jo ir priklausys, ar toji mirtis 
dar kada nors prisikels iš 
numirusių". 

įdomus yra pasikalbėjimas su 
Vatikano radijo lietuviškų lai
dų bendradarbiais, kurių tarpe 
yra Suvalkų trikampio sūnus 
Jonas Malinauskas. Pasikalbė
jime paliečiama Šv. Kazimiero gesto neparodė 
kolegija bei Romos u-to lietuviai priežastis". 

d a m a s XI-a jam Lie tuv ių 
visuomeninės kul tūros drau
gijos s u v a ž i a v i m u i laišką, 
kupiną nuoširdžių sveikinimų 
bei linkėjimų. Deja, šis gestas 
buvo p a r o d y t a s per vėlai , 
pačiose rinkimų išvakarėse. Jei 
t a i b ū t ų p a d a r y t a kiek 
a n k s č i a u , t u r i u pagr indo 
manyti, kad lietuvių simpatijos 
būtų palinkusios T. Mazovieckio 
pusėn. J u k nepaslaptis, kad 
premj. T. Mazovieckio vado
vaujama vyriausybė yra pirmo
ji, kuri vykdo globos, pagalbos, 
o svarbiausia — pasitikėjimo 
politiką čia gyvenančių lietuvių 
atžvilgiu. Lech Walęsa tokio 

Tai pirma 

studentai. Pasirodo, kad šiuo 
metu ten studijuoja buvęs Kau
no seminarijos prefektas kun. 
Jonas Ivanauskas, pranciškonas 
kun. Sigitas Jurčys ir trys 
Suvalkų trikampio lietuviai: iš 
Seinų Robertas Rėkus (studijuo
ja teologiją Domininkonų u-te), 
Romas Zdanys iš Žvikelių, 
Smalėnų parapijos (jis gyvena 
Coleggio Capranica) ir studi
juoja teologiją kartu su Jonu 
Malinausku Gregoriana u-te. 

Politiniame skyriuje (tokiu 
laikyčiau du straipsnius — 
pasisakymus) rašo Eugenijus 
Pe t ruškev ič ius . P i r m a m e 
paliečiamas Lenkijos prezidento 
rinkimai ir kodėl Suvalkų tri
kampio lietuviai savo balsus ati
davė už Stanislovo Tyminskio 
kandidatūrą. Tikrovėje tą klau
simą iškėlė „Kurier Poranny" 
laikraštis, nors kaip rašo E. P., 
kad jau pačiame taip sufor
muluotame klausime slypi 
klaida. Jo nuomone, Punske ir 
Punsko ap. gyveną lietuviai 
77% balsų atidavė už kandidatą 
St. Tyminskį, ir tai dėl visai 
kitų priežasčių. 

„Kurier Poranny" ir „Gazeta 
Wyborcza" (tai solidarnosc 

Toliau E. Petruškevičius taip 
pat reiškia savo nuomonę. Jis 
rašo: „kiek pažįstu Lenkijos 
lietuvių mažąją visuomenę, 
lietuviai yra labai jautrūs . Mes 
šitai vadiname pasipūtimu ir 
pernelyg dideliu pasitikėjimu 
savimi. Nėra ko slėpti, kad Lech 
Walęsa r inkiminėje kampa
nijoje kaip tik šių negatyvių 
reiškinių taikėsi nemažai. Gal 
toks politinės kampanijos būdas 
yra priimtinas lenkui, tačiau jis 
kertasi su lietuvio sąmone. 
Lietuviai kur kas labiau vertina 
kuklumą. 

E. Petruškevičius netikras ir 
nežino ar jis teisus, nes tas kas 
dedasi viską žinąs, paprastai 
žino labai mažai. Bet ši mintis 
ne jo, ją išsakė ki t i ir jau prieš 
kelis tūks tantmečius . 

Praėjusiais metais lapkričio 
mėn. Šalč in inkuose lankėsi 
Lenkijos Kul tūros ir meno tau
tinio mokslo ministerijų dele
gacijos. Jų sudėtyje buvo ir Pun
sko licėjaus direkt . Juozas Sigi
tas Paransevičius. Įspūdžiais jis 
taip dalinasi su „Aušra". 

Pasirodo, kad lenkų problema
tika Šalčininkų rajone yra labai 
sudėtinga, įvairiai komentuo-

t a č i a u daug enkų lanko 
rusiškas. Šalčm;: kų rajone 8(Fr 
gyventojų sudaro lenkai, bet 
lenkiškas mokyklas lanko tik 
40%. Lietuvos vyriausybė 
stengiasi patenkinti visus lenkų 
(„tuteišių" - K.B.) reikala
vimus. Švietimo min. D. Kuolys 
pažadėjo lenkams pastatyti 
Eišiškėse lenkų kultūros cen
t ru i namus. Kad santykiai 
pagerėtų, turi atsirasti noras iš 
abiejų pusių. Šalčininkų lenkai 
daug prašė pas vicemin. Jagėlą 
Janovskį, tačiau abu laikėsi 
labai diplomatiškai, nenorė
dami užgauti Lietuvos vyriausy
bės ir sulenkėjusių lietuvių. 

Įdomus yra A. Goląbeko 
straipsnis, liečiąs Suvalkijos 
vandenų pavadinimus. Pasi
rodo, kad tryliktoje „Lenkijos 
ežerų" katalogo dalyje „Suval
kijos ežerai" (1953 m.) minimi 
net 254 ežerai, o Seinų ir 
Suvalkų valsč. priskaičiuota 
500 upių ir ežerų pavadinimų. 
Negaliu plačiau šio straipsnio 
išnagrinėti, kadangi jis priklau
so prie onomastikos žinovų. 
Lenkas pripažįsta, kad vardai 
pakito, ypač lietuviški ir baltiš
ki (jotvingių? - K.B.) šiandieną 
nesuprantami. Jie gavo sla

višką, dažniausiai lenkišką 
formą. Gibų kaime pvz. 
„Gieret" ežeras yra kilęs nuo 
lietuviško žodžio „giria", „girė-
tas" (apaugęs mišku), o buvo 
rašomas ..Heret". ..Cheryt" net 
..Herod". Ežeras „Pire (minkš
tas „c") netoli Stabingio (Sztab-
ingi) yra kilęs nuo lietuviško žo
džio „pirtis". Gi šaltiniuose jis 
turi formas: „Piercziczier", 
„Pyre", ..Pirksciožerys", „Pir-
cis". Mažas ežerėlis Šlynakie-
myje, turintis lietuvišką vardą 
..Juodelis" yra rašomas „Malė 
Czarne" „Jodelek", „Jodei", 
. .Jodelis", „ J u o d i a l i s " . 
Zagariuose Dusaičio ežerėlį 
vietos gyventojai vadina „Dusa-
lis", o žemėlapiuose „Dafraitis", 
„Dusajec", „Usajtis", „Dusiej-
cys" ir 1.1. Autorius daug 
nurodo tokių netobulumų. 
Straipsnį į lietuvių kalbą iš
vertė Alicija Sitarskienė. 

Mėnraščio redakcija buvo pri
versta šalia aukotojų sąrašo (jų 
yra labai gražus skaičius, iš
vardinant G. Bulotienės 1 tūkst. 
dol. Tai Vilniaus Krašto Lietu
vių s-gos krašto valdybos do
vana) įdėt i ta ip pat Len
kijos kultūros ir meno minis
terijos raštą. Jo turinys: „Priedo 
siunčiu Jums informaciją apie 
1990 m. Kultūros ir meno 
ministerijos Jūsų Draugijai 
(Lietuvių v isuomenine i 
kultūros draugijai — K.B.) su
teiktą f inansinę pagalbą. 
Prašom šiame raštelyje pateiktą 
informaciją paskelbti artimiau
siame „Aušros" numeryje. Šios 
informacijos patalpinimas Jūsų 
leidinio puslapiuose bus sąlyga 
skirti dotacijas 1991 metams". 
Pasirašė departamento vice-
direktorė Bogumila Ber-
dychovvska. 

Pridėtas raštas, nurodantis 
1990 m. Kultūros ir meno 
ministerijos Lietuvių visuo
meninei kultūros draugijai 
suteiktą finansinę paramą: 
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1990 m. ji gavo 1.751.569.20 zlo
tų sumą. Šios lėšos buvo skirtos: 
12 mil. zlotų — finansuoti Lietu
sių kultūros namų statybą Pun
ske; 265 tūkst. zlotų — mėn
raščio „Aušros" leidybai, redak
cijos įrengimui; 82,231.200 zlo
tų — darbuotojų algos, nuoma; 
354.338,000 zlotų - kultūriniai 

renginiai , meno ansamblių 
aprūpinimas, rūbai, muzikiniai 
instrumentai ir kt. 

Milijonines sumos, tačiau 
reikia kartu prisiminti, kad 
uždarbiai yra taip pat astro
nominiai, mokant 10 tūkst. 
zlotų už 1 kg kiaulienos, mili
jonus už vartotą automašiną. 

oficiozas) ir kt . Lenkijos spaudo- jama. Be to, ir lenkai kelia ne 
pasirodę vienodus re ika lavimus . Kai je gruodžio mėn. 

straipsniai, kurių autoriai, ana
lizuodami prezidento rinkimus 
pabrėžė, kad Lenkijoje gyve
nančių tautinių mažumų, taigi 
ir lietuvių dauguma balsavo už 
Stanislovą Tyminski (Lenkijos, 
Čilės, Kanados pilietis — K. B.), 
o ne už Lech Walęsą. Straips
niai lyg ir priekaištauja tau
tinėms mažumoms, atseit jos 
parėmė postkomunistinį kandi
datą ir nepalaikė Solidarumo 
vado. 

Tad ir E. Petruškevičius 
„Kurier Poranny" rašo: , jei jų 
pieštukus už rinkiminės užuo
laidos būtų vairavusi baimė, 
turbūt visi kaip vienas būtų 
balsavę už L. Walęsą. Šitaip 
būtų elgęsi vadovaudamiesi 
savisaugos instinktu, nes kai 
pirmame balsavimo ture pralai
mėjo premjeras Mazoviecki, vi
siems buvo aišku, kas įžengs į 
Belvederio rūmus. Vadinasi, 
paprasčiausiai buvo galima 
prisigerinti būsimam prezi
dentui. Ir visgi lietuviai ta ip 
nepasielgė. 

Atrodo, kad Punsko krašto 

kurie yra l inkę suartėti su 
Lietuvos vyriausybe (ką parodė 
rinkimai vasario 9 d. — K.B.). 
pripažinti Lietuvos įstatymus, 
k i t i vėl t ik pak lus t i Sov. 
Sąjungos į s t a t y m a m s . Pa t s 
reakcingiausias yra Šalčininkų 
tarybos pirm. Visocki, nelinkęs 
bendradarbiaut i su Lietuva. 
Daug ka lbama, kad Lietuvos 
l e n k a i y ra s k r i a u d ž i a m i . 
Netiesa. Lenkai turi savo mo
kyklas, jos tu r i didelę auto
nomiją, pradedant iškabomis. 
Prie Vilniaus mokyklos sienos 
pri tvir t inta lenkiška iškaba, 
viduj visi užrašai taip pat tik 
lenkiški. Jašiūnų mokykloje už
rašai t r ikalbiai : lenkiški, lietu
viški ir rusiški . Šalčininkėlių 
mokykloje l ietuviškų klasių 
nėra. Ir užrašai tik lenkiški ir 
rusiški. 

Lenk i škose k lasėse visos 
pamokos vedamos lenkų kalba. 
Lenkų kalbos lygis labai įvai
rus, kadangi ne visi mokytojai 
taisyklingai kalba lenkiškai. 
Niekas nedraudžia organizuoti 
lenkiškas klases ar mokyklas. 

Galop apgobs mane tamsų 
tamsybėj 

Budės prie mano kojų Amžina 
Tyla-

Gal tik iš amžinojo sapno 
gimtąją sodybą 

Aš dar lankysiu kai kada. 
Vyt. Alantas 

Prieš. ienerius metus. 1990 m. balandžio 23 d.. Praamžius 
pašaukt . Dangiškąsias Dausas ir j lietuvių genties menę 
įvedė rašytoją, žurnalistą, publicistą ir mylimą Vyrą, Tėvą 
bei Senelį 

VYTAUTĄ ALANTĄ 
Gimines, draugus bei kolegas. Vytauto mirties dieną. 

prašom- Jį prisiminti. 
Šv. M.šios bus atnašaujamos Detroite, Dievo Apvaizdos 

šventr v • balandžio mėn. 20 d. 5 vai. p.p., Putname. Nekalto 
Praside mo Seselių vienuolyne balandžio 21 d. ir Čikagoje, 
Tėvų 3ėzvštą koplyčioje balandžio 27 d. 10 vai. ryto. 

Skausme likusi šeima 

A.tA. 
FELICIJAI KRIVICKIENEI 

šj pasaulį palikus, dukrą REGINĄ, sūnų DR. VLADĄ 
ir art:r osius nuoširdžiai užjaučiame 

Elena Mockaitytė 
Juozas Mnckaitis 

A.tA. 

Dr. PRANUI BAGDUI 
mirus. škiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
JANEI sūnui TOMUI, broliui kun. VYTAUTUI 
BAGDANAVIČIUI, seserims: ONUTEI STRIMAI
TIENE: MARYTEI -JUŠKIENEI su šeimomis. 

Vaclava Dėdinienė ir šeima 

P A D Ė K A 
1991 m. vasario 11d. Lietuvoje mirė 

A.tA. 
mokytojas Liudas Čepulis 

sulaukės 97 metų. Palaidotas Rokantiškių kapinėse, Vilniuje. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems už aukas šventoms Mi

šioms, Religinei Šalpai, o taip pat už pareikštą užuojautą 
žodžiu, laišku ar laikraštyje. 

Sūnus, marti, anūkai ir proanūkai. 

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) 523-9662 

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

4346 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad a t i da ro nau jus l a ido tuv ių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e P a r k e 

Kiti S. C. Lack l a ido tuv ių namai: 
11028 S o u t h w e s t H w y . * Palos Hi l ls 
9236 S. Robe r t s Rd . * H ickory Hi l l s 

2424 W. 69 St. * Ch icago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

H312M76-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

1 
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x „Drauge" atkarpoj šian
dien baigiamas spausdinti Rim
vydo Sidrio „Dienoraštis iš 
Vokietijos". Rytoj pradėsime 
spausdinti Alfonso Nako apy
braižą „Australijos dienoraštis". 

x Sol. Gražina Apanaviėiū-
tė , Lietuvos operos primadona, 
balandžio 14 d. giedojo „Laiškai 
lietuviams" metinės šventės šv. 
Mišiose Tėvų Jėzui tų 
koplyčioje, atlikdama Weberio 
ir Sasnausko religinius kūri
nius. G. Apanavičiūte gegužės 
5 d. 3 vai. p.p. koncertuos Jau
nimo centre. Bilietai iš anksto 
gaunami Margučio raštinėje ir 
Vaznelių parduotuvėje. 

x LB Melrosre P a r k o apy
linkėje XIII Tarybos rinkimų 
balsavimai įvyks gegužės 4 d., 
šeštadienį. 1:00-3:00 vai. p.p. ir 
gegužės 5 d . sekmadienį . 
1:00-3:00 vai. p.p. pas Algį 
Sinkevičių - 1003 X. 14th Ave. 
Melrose Park. tel. 708-344-0125. 
Melrose Parko apylinkės rin
kimų komisiją sudaro pirm. 
Algis Sinkevičius. Vytas Suopys 
ir Charles Ulis. 

x Iš Lemonto, Lietuvių cen
tro, specialūs autobusai važiuos 
į operos premjerą ir į Dainų 
šventę. Bilietai Vaznelių preky
boje ir lemonto centro raštinėje. 

x Asta Krikščiūnaitė ir Al
d o n a Vilčinskaitė, operos ir 
kamerinės muzikos solistės iš 
Lietuvos, balandžio 21.1:30 vai. 
po pietų, koncertuos Lemonte. 
Pasaul io lietuvių cen t re . 
Kviečiame visus šių labai gra
žiai dainuojančių menininkių 
pasiklausyti. 

(sk) 

x Ieškomas Pe t r a s Rudė -
nas , gyvenęs Ukmergės apskr.. 
Želvos valsč.. Bastūnų vien
kiemyje. Ieško Eleonora 
Guobytė. gyvenusi Ukmergės 
apskr. Želvos valsč., Gelbutiškio 
vienkiemyje. Žinantieji apie jo 
likimą, prašomi p raneš t i ; 
Eleonorai Guobytei Gaižutie-
ne i , Vaižganto 70-35. U tena 
234910 Lietuva. 

(sk» 

x JAV LB Kultūros t a r y 
b o s tradicinė premijų šven tė 
įvyks gegužės 18 d. Jaunimo 
centre. Vienuoliktą kartą bus 
pagerbti išeivijos laureatai . 
Kokteiliai, akademija, vakarie
nė. Prašome vietas rezervuoti 
pas I reną Polikaitienę iki ge
gužės 10 d. Tel. 312-434-2243. 

'sk) 

x Baltija Udryte iš Jackson, 
MI. ruošiasi kuo įdomiau pra 
vesti vakarines ir laužų progra
mas lietuvių kilmės vaikų 
stovykloje, kuri vyks nuo liepos 
28 d. iki rugpjūčio 4 d. Daina
voje. 

x A u d r o n ė i r V y t a u t a s 
Martinaičiai iš Santa Monica, 
C ai., buvo atvykę į Chicagą ir 
dalyvavo Audronės motinos dr. 
Elenos Giedraitienės laido
tuvėse. Grįždami į namus lan
kėsi „Drauge", įsigijo naujausių 
leidinių ir dienraščio stip
rinimui paaukojo 20 dol. Labai 
dėkojame. Vyt. Martinaičio 
tėvai ir sesuo aktorė Xijolė 
Martinaitytė gyvena Chicagoje 
ir aktyviai reiškiasi lietu
viškoje veikloje. 

x Ignas Varnas , Hamilton. 
Ont.. Kanada, už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 20 
dol. auką. Petras Martinaitis. 
Chicago, 111., - 15 dol. Po 10 
dol.: Petrė Gudaitis. Jonas Vilu 
tis. D. Bartkus, Ged. Sakevičius. 
Juozas Žvinakis, G Maldėnas. 
J. Juškaitis, Ant. Kuliešis, Al. 
ir Raminta Marchertai. Jad
vyga Skvarsčius ir L. Bur'iis. Vi
siems nuoširdus ačiū. 

x Margučio radijo vedėjas 
P. Petrutis. Muzikos įventės 
rengimo komiteto narys, vado
vauja radijo sekcijai. Jis ne tik 
garsina radijo bangomis, bet ir 
rūpinasi, kad visos lietuviškos 
radijo programos įsijungtų į šios 
šventės rengimo darbui 

x l Lietuvos Valstybinės 
Operos solistų — Irenos Milke 
vičiūtės, Virgilijaus Xoreikos ir 
pianistės Gražinos Landsbergie
nės koncertą, kuris įvyks 
balandžio 27 d. Čikagoje, bilie
tus galima įsigyti J. Vaznelio 
prekyboje 2501 W. 71 st St., 
Chicago, 111. 60629. Koncertą 
organizuoja L. Fondas. 

(sk) 

x Lietuvių Muzikos šventei 
aukojo: 81,000 Vito ir Regina 
Vai, $500 Juozas Kredys (papil
domai), $300 dr. Leonidas Ra 
gai. po $100 dr. Vytautas Bie 
liauskas, Cicero (Reg.) Lietuviu 
Bendruomenė, Eugenija Kolu-
pailaitė. Jonas ir Stasė Latviai. 
Dėkojame ir prašome remti 
švente, siųsti aukas: Lithu-
an ian Music Festival, P.O. 
Box 29485, 
60629-0485. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2M9 W. (^ St . ( hicago. II M¥.2<* 

Tei. (1-312) 77*->162 
14W0S. Bell Rd Lookport. U h0441 

Tel. (TOS) 301-4866 
Valando- rdg.il susitarimą. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Ked/ie Avenue 

( hicafęo. II hOh2<> 
Tel . (1-312) 776-8700 

i >.>-- \A\ nuo ^ 'ki 7 \A\ v.ik 
i ^ v r iki 1 v, 

C h i c a g o . IL 

(sk) 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 VV. 69th Street 
Chicago. II 60629 

Tel . (1-312) "8-0800 
Valandos pagdi susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTTS 

201 K. Oflden Ave. . Ste. I M 
Hinsdale. 11.60521 
Tel. (7081 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Pavasar io pokylis Pa
saulio Lietuvių centre — jau 
trečias kasmetinis, šaunus ren 
ginys. Dalyvaukite — įsiti
kinsite! Gegužės 11 d., 7 v.v. 
vykite į Lemonta. 511 E. 127 g. 
Rezervacijos tel.: 708-257-8787 
a rba 708-968-0184. Visi laukia 
mi! 

• ski 

x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. a r Genę Belec
kus , 540 Ambassado r Ct. 
Sunny Hills. Fla. 32428. tel. 
904-773-3333. 

(sk) 

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

'sk) 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje 10 sv. miltu. 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. 
dėžė persikų, 4 sv. valg. druska. 
18 oz. riešutinis sviestas. 2 dėž 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų. 
64 oz. aliejus, 1 dėž. įvairiu 
arbatų. 39 oz. pupelių kavos. 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS 
9525 South 79th Ave., Hicko 
ry Hills, 111. 60457, telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

x Ats iunt i 
kalėdines k 
rių: dr. Aldon 
Lawn. 111.. Kž 
born Hts., Mi 
Brockton. Mi 
Gulfport, Fla 
Lake NVorth 
Puodžiūnas, 
M. Marcinkų 
Stefania Bui 
Petronėlė La 
taip pat abu : 
Malakauks ; 
Conn. Visierj 
dų ačiū. 

x Regina 
Orland Pari 
r a i t i enė , W 
Kazys Zemec 
Ind., I. Ulpa. i 
J. Motiejum 
Sophie Glioz 
Chicago, Broi 
111., S. Vaškj 
Be ach. Fla.. 
teles ir kaler 
15 dol. aukų. 

x Atsiunt< 
ledines kort 
Vytautas Siu 
Dundulis. Ei 
ris. visi iš Chi 
London, On1 
jame. 

x Po l0d< 
ledines kor 
Dar. Marti 
Bučmys, Joi 
Vansauskas. 
Milienė. O 
Smolicz, A. 
Čepukas, EI 
A. Gurinąs. 

x Ieškomi 
tuvos minist 
ko vaikai ar 
atsiliepti ra 
235800 Kla 
paš tas , a b o 
Vladui Gud 

x Už a.a. 
mogienę šv. 
metinėse b 
sekmadienį, 
v.r. Tėvų J 
Kviečiame d 
Fondas . 

x Lemor 
M o n t e s s o i 
a p ž i ū r ė j i n 
įvyks sek nu 
d. 12-2 v 
kviečiame 1 
silankyti. Ti 
registracija 
metams. TJ 
užregistruo 
vasaros sto 
liepos 9—ru| 
V. p.p. StOVĮ 
nienė. Infoi 
708-257-88* 

x G. T. II 
KELIONĖ 
Kaip ir prg 
pa ta rnau j j 
Jums kelio 
me didelį 
vimo datų j 
ganizuojam 
smulkesnii 
šome skaml 

x Greit i 
dviejų šeir 
ir apvlinl 
RE/MAX I 
S tankus . t« 
b a (708) 4! 

x G.T. II 
INC. rašo 
tvirtina Aei 
tantiems i< 
parūpinam 
tikimą ir 
Yorko bei 
uostuose. 
G.T. IN' 
INC., 955 
Hickory I 
430-7272. 

ė po 20 dol . už 
korteles, kalendo-
na Juozevičius, Oak 
^azys Gricius. Dear-
lich., E. Ribokienė, 
lass.. Jonas Bukas, 
a., Ona Dovydaitis, 
h. Fla.. Leokadija 
. Melrose Park, 111., 
us, Hometovvn, 111., 
įrba, Chicago, 111., 
aukaitis, K. Eigelis, 
i iš Chicago, Izabelė 
sas, W a t e r t o w n , 
ms tar iame nuošir-

Andr i j ausk ienė , 
•k, 111., A. Gied-
Villowick, Ohio, 
ckas, Indianapolis, 
. Dorchester, Mass., 
įas, Chicago. 111., 
>zeris, t a ip pat iš 
>nė Motušis, Cicero. 
:ys, St. Petersburg 
. už kalėdines kor
idor ių atsiuntė po 
. Visiems dėkojame. 

tė po 20 do l . už ka
teles , kalendorių: 
nkus, Aleksandras 
Cugenijus Likande-
ikago. 111., A. Styga, 
it., Kanada. Dėko-

iol. a t s iun tė už ka
rteles, kalendorių: 
Linkus, S t eponas 
Dnas Pečkaitis, M. 
;. K. Razma, Danutė 
). Brioskienė, M. 
. Varn-Varnas, A. 
ilena Kriščiūnas, J. 
. Ačiū. 

ii buv. Nepr . Lie-
>tro J o n o Gudaus-
ir anūkai. Prašome 
ašant: L i thuan ia , 
aipėda. Cent r in i s 
>n. dėžutė Nr. 155, 
dausku i . 

<sk) 

i. Salomėją Šaga-
'. Mišios jos mirties 
bus atnašaujamos 
. balandžio 21 d. 10 
Jėzuitų koplyčioje, 
dalyvauti. Lietuvių 

<sk) 

n t o „ Ž i b u r ė l i o " 
>ri m o k y k l ė l ė s 
mas <open house) 
ladienį, balandžio 21 
v. p.p. Maloniai 
tėvus ir vaikus at-

Tuo pačiu metu įvyks 
a sekantiems mokslo 
"aip pat bus galima 
oti 3-7 metų vaikus 
ovyklėlei, kuri vyks 
įgpjūčio 1 d., 9 v.r.—1 
/yklėlę ves D. Dirvo-
>rmacijai skambinti: 
JW. 

(sk) 

INTERNATIONAL 
Ė S I L I E T U V Ą ! 
aeity, profesionaliai 
įam organizuojant 
Dnes į Lietuvą. Turi-

pasirinkimą važia-
į visus Lietuvoje or-

nus renginius. Dėl 
ių informacijų pra-
ibintr. 708-430-7272. 

(sk) 

p a r d u o d u vienos ir 
imų namus Chicagoje 
įkėse. Skambinki te 
REALTORS, Rimas 
tel. (312) 5865959 ar-
125-7161. 

(sk) 

INTERNATIONAL, 
' vietinius bilietus ir 
?rofloto reisus atvyks-
iš Lietuvos. Taip pat 
ne profesionalų pasi 
• persodinimą New 

Washingtono Aero-
Prašome kreiptis: 

J T E R N A T I O N A L , 
•25 S. 79th A \ e „ 
Hills, IL . Tel. (708) 

(sk) 

aš* 
Redaguoja J. Piata. Medžiagą siusti: 

Pirmieji pavasario ženklai 

G A N D R A S IR GENYS 

Skrido gandras pavarliauti, 
Pusrytėlių pasigauti. 
Žiūri, baloje prie upės 
Ant šakelės paukštis tupi. 

— Kas tu toks ir kas esi? 
Nieko sau čia nerasi. 
Varlės vienos kur gandrai, 
Aš manau, patsai žinai? — 

— Taip, žinau. — genys 
atsakė,— 

Nes daugiau gandrų nematė. 
— Atskridau čia pailsėt, 

Sparnas ėmė man skaudėt. 

— Skrisk tuojau, iš kur 
atskridęs, 

Čia varliausiu aš įbridęs. 
mano visos balos, liūnai, 
Mes gandrai ju karaliūnai! 

— Pats varliauki, nevaryki 
Ir varles patsai sau ryki. 
Pailsėsiu ir tada 
Prsidės mano diena. 

— Gydysiu miške medžius, 
Jie pagydyti nedžius; 
Visą dieną snapeliu 
Dun, dun, dun kalti galiu. 

Gandras su geniu nes'pyko, 
Išsiaiškinti pavyko. 
Vienas baloj varles gaudė, 
Kitas kalė ir nesnaudė. 

Nerimą N a r u t ė 

N I J O L Ė SADŪNAITĖ 

Tai moteris, kuri kelis metus 
iškentėjo kalėjime ir Sibire — 
amžino įšalo žemėje. J i kentėjo 
už bažnytinės kronikos leidimą 
ir platinimą. Niekada neišsi
žadėjo savo tikėjimo, kurį gynė 
sunkiausiais laikais. Vadova
vosi krikščioniška pasaulėžiūra 
— niekada nerodė neapykantos 
žmonėms, net savo priešams 
prašė Dievo malonės ir atlei
dimo. Norėjo, kad žmonių laisvė 
ir teisė išpažinti savo tikėjimą 
būtų įgyvendinta tikrovėje, 
taip gi meldėsi už Tėvynę, kurią 
labai mylėjo. 

Nijolė Sadūnaitė yra labai 
garbinga moteris, kuri pasiliks 
Lietuvos istorijoje n iekada 
neužmiršta. 

Povilas P a k u c k a s , 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys. 
..Aš čia gyva") 
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^ZVAIG: 
Įsteigtas Ltetuvih 

3206 W. 65th Piace, Chicago, IL 60629 

Piešė K o v a s Lapšys . 
. Donelaičio lit. m-los mokinys 

VNO MĖGSTAMIAUSIA 
PASAKA 

[an ge r i aus i a i p a t i n k a 
aka apie auksinę žuvytę, 
lelė supyko ant senelio, kad 
nesugavo auksinės žuvytės, 
•įebuvo gera senelė. 

Kris t ina Dul iūna i tė 

lan patinka pasaka apie 
jdonakepuraitę. Raudonke-
aitė yra maža mergaitė. J i 
ko vilką miške. Man ji pa
tą, nes ji yra labai graži. 

L I E T U V O S TRAGE 

š ių dienų Europa 
bekeik kasdien. Berlyi 
nuversta , vokiečiai su 
vieną va ls tybę . Vei 
žmonės išmetė korr.un 
pasisakė, kad jie pat 
valdys. Tas pats vėliau 
Čekoslovakijoje ir Run 

Lietuvoje grąžintos 1 
bažnyčios , nebedrau 
m e l s t i s ir va ikus 
tikėjimo dalykų. Buvo 
ir ekonominė laisvė. 

Europoje, nusikračiu 
n i s t inės priespaudos 
nimas darosi lengves 
mūsų Lietuva, nors pa 
esanti laisva, vis dar 
Maskvos rankose. Nor 
čiovas ir leido liet 
daugiau laisvės, jis vis j 
kad Baltijos tautos neg{ 
nepriklausomybės. Tai 
vis ir yra Lietuvos t ra 

Lisa 
Detroito „Žiburio 

lit. m-los 
(„Žiburio spin 

GLVOSUKIO NR. 
ATSAKYMAS 

(Žiūrėki te brėžinė! 
geometrinė figūra yr 
lepusi viršuje, kairėje b 

Aurelija Bakev ič iu tė pusėje. 

lan patinka pasaka apie 
>meno muzikantus. Man la-
usiai patinka asilas, nes j is 
Tė vagiui į užpakalį. Tas 
ris niekad negrįžo vogti. 

V y t u k a s J a g l c w i t z 

r man patinka pasaka apie 
?meno muzikantus. Pat inka 
jmeno muzikantai, nes jie 
išasi su vagimis. Man labiau-
i patinka šuo nes jis įkando 
>gam žmogui. 

Saul ius S imonavič ius 

/lan patinka pasaka apie tr is 
iškiukus, nes ta maža mer-
itė mėgo mažojo meškiuko 
iktus. Ta mergaitė sulaužė 
tžojo meškiuko kėdę. Tai mer-
itei patiko mažojo meškiuko 
ra. Ją ten meškiukas ir rado. 

R ima P u t r y t ė , 
Visi Maironio lit.m-los 

įtrojo sk. mokiniai. Kanada 
(Maironio m-los metraštis) 

VAIKAI DŽIAUGIASI 

Įsu aštunto skyriaus mokinė, 
isų mokytoja ragina mus 
iyti rašinėlius ir pasiųsti 
ėvynės žvaigždutei", kad iš-
ausdintų . P a k l a u s i a u 
>kytojos ir pa raš iau . Aš 
ikau Marąuette Parko li-
mistine mokyklą Chicagoje. 
.Tėvynės žvaigždutė" pri-
IUSO „Draugo" dienraščiui, 
likai turi progos parašyti savo 
n t i s , ku r i a s i š spausdina 
>raugo" skyrius „Tėvynės 
aigždutė", jos redaktorius yra 
Plačas. Daug vaikų džiau-

įsi, kad jų kūryba yra verti
ma ir mato atspausdintą 
tuviškoje spaudoje. 

D a n u t ė Genčiū tė . 
Marąuette Parko lit. m-los 

8 sk. mokinė 

GALVOSŪKIO Nl 
ATSAKYMĄ! 

Apie Marijos jaunj 
v e n i m o d i enas im 
žinome, nes šventas 
mažai ką pasako. Žini 
ji buvo l aba i g e r 
mergaitė. Katalikų 
moko, kad ji buvo be j 
nuodėmės, todėl Dievs 
rinko savo Sūnaus Jėz 
t au s Motina. Daugiai 
apie ją po Kristaus 
ypač nuo tada, kai K r 
dėjo ske lb t i savo 
žmonėms; jos rūpesčh 
mus Kristaus kančk 
Vėl sumažėja žinios pc 
prisikėlimo iš numini 
ma, kad po jos min 
paimta į dangų su kūr 
Kristus. Katalikų ba: 
teikia ypatingą pagai 
š iandien ka lbama 
pasirodymus Šiluvoje 
Fatimoje ir kitose viet 
maldininkų keliauja į 
ir patir ia stebuklingų 
K a s myli Kristų, & 
pagarbiai nusiteikti ii 
motinai Marijai. 

GALVOSŪKIO I* 
ATSAKYME 
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1. Žiūrėk lentelę su 
2. 222.222.222.222 
Žodžiu: 222 bilijoną 

jonai, 222 tūkstančio 

ZDUTĖ 
i Mokytojų Sąjungos Chicagas skyriaus 

:DIJA 

keičiasi 
10 siena 
jungti į 
agrijoje 
liziną ir 
ys save 
atsitiko 
įunijoje. 
tatalikų 
džiama 
moky t i 
žadama 

s komu-
, gyve-
nis, bet 
siskelbė 
laikoma 
s Gorba-
uv i ams 
>abrėžia, 
iii turėti 
i tas sto-
gedija. 
i Maier , 
" aukšt. 
mokinė, 
dūliai"). 

106 

GALVOSŪKIS NR. 126 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

lį). Toji 
a pasis-
rėžinėlio 

R. 109 
3 

rstės gy-
ižai k ą 
> Raštas 
Dme, k a d 
a, d o r a 
bažnyčia 
gimtosios 
is ją paši
aus Kris-
a žinome 

gimimo, 
istus pra

moksią 
iš, skaus-
>s metu. 
i Kristaus 
sių. Sako-
ties buvo 
įu, kaip ir 
žnyčia jai 
•bą. Daug 
apie jos 

i, Liurde, 
ose. Daug 
tas vietas 
i išgijimų, 
as turė tų 
r Kristaus 

(R. 110 
m 

0 

Matote nupieštą hamaką. Rei
kia jame surasti paskutinį vir
vės mazgą viršuje, kurį reikės 
perkirpti. Taip pat perkirpti ir 
kitus mazgus nuo viršaus iki 
apačios, kad galėtų padalyti 
hamaką į dvi dalis. Kirpimai 
negalimi tarp mazgų, kar toju , 
tik per mazgus. Čia reikės dau
giau pagalvoti, todėl skiriama 
10 taškų. 

GALVOSŪKIS NR. 127 

Mano nugara yra pilka, o krū
tinė raudona. Turiu juodą dėmę 
galvoje. Maitinuosi sliekais ir 
kitais kirminais. Kai pavasaris 
ateina, aš vėl atvykstu pas jus. 

K a s a s ? 
5 taškai 

GALVOSŪKIS NR. 128 

(Žiūrėkite du brėžinėlius) 

264 

Žemutiniame brėžinėlyje yra 
pasislėpusi viršutinė geometri
nė figūra, kurią suraskite ir 
apibrėžkite spalvotu rašalu. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 129 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

skaičiais. 

i, 222 mili-
li, 222. 

Šį piešinėlį reikės nuspalvoti. 
Dviem taškais pažymėtas vietas 
— žalia spalva. Vienu tašku 
pažymėtas vietas — raudona 
spalva. Tas vietas, kurios 
pažymėtos lyg žvaigždutėmis — 
Mėlyna spalva. Už tą darbą 
gausite 5 taškus. Jei ko trūks — 
pridėkite. 

GALVOSŪKIS NR. 130 

Tėvynės Žvaigždutėje yra 
išspausdinta trumpa pasakėlė 
„Keturi vėjai". Visus šiuos 
pasakėlės žodžius surašykite 
abėcėlės tvarka, ta ip, kaip 
žodynai yra tvarkomi. 

5 taškai 

http://rdg.il



