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SVEIKINAME LIETUVIŲ KULTŪROS DIENAS! 
Tegu iš kartos į kartą būna perduodama lietuvio kūryba visose srityse! 

Prez. Landsbergis JAV 
Kongrese 

Gintės Damušytės ir Viktoro Nako reportažas 
(Tęsinys) 

Pas tovus rėmėjas 
Dar prieš apklausai praside

dant. Landsbergis susitiko su 
sena to r ium Donald Riegle 
(demokratu iš Michigano vaslti-
jos). Penkiol ikos minučių 
trukusiame pasimatyme AT-
bos pirmininkas ir JAV sena
torius aptarė dabartine padėtį 
Lietuvoje ir JAV Kongreso 
parama Lietuvos pastangoms 
įtvirtini savo nepriklausomybę. 
Pasimatymui pasibaigus sen. 
Riegle ir pirm. Landsbergis 
davė trumpą interviu vietinei 
Detroito televizijos laidai, per 
kurią Landsbergis pagyrė sena
torių, jį pavadindamas ..pasto
viausiu" Lietuvos rėmėju JAV 
Senate. 

Po pietų V. Landsbergis tęsė 
pasimatymus Kongrese. Susi
tiko privačiam pokalbiui su 
sen. Bill Bradley (demokratu iš 
N'ew Jersey), kuris susipažino 
su AT-bos pirmininku 1989 
metais, kai pastarasis JAV 
lankėsi kaip Sąjūdžio pir
min inkas . . .Maždaug 20 
minučių trukusiame pokalbyje 
sen. Bradley ir V. Landsbergis 
aptarė JAV kreditų teikimo 
Sovietų Sąjungai klausimą. 
Senatorius Bradley viešai yra 
labai stipriai pasisakęs prieš 
tokių kreditų teikimą. 

Su Kongreso vadais 
Toliau V. Landsbergis turėjo 

kartu su Latvijos bei Estijos 
min i s t r a i s p i rmin inka i s 
susitikti trumpam pokalbiui su 
JAV Senato demokratu ir 
respublikonų partijų vadais, t.y. 
su senatoriais George Mitchell 
(demokratu iš Mainei ir Robert 
Dole (respublikonu iš Kansas). 
o po to. Senato vadų lydimi, eiti 
į pokalbį su didene senatorių 
grupe Tačiau, kadangi tuomet 
vyko Senato darbo sesija, kuriai 
turėjo vadovauti senatorus Mit
chell, senatorius Dole vienas 
tarėsi su pabaltiečiais. bandė 
juos įtikinti, kad jie remtų jo 
siūlomą rezoliuciją te ik t i 
k redi tus Sovietų Sąjungai 
žemes ūkio produktų srityje. 
(Kaip žinia, senatorius Dole 
atstovauja tai valstijai, kuri 
augina daugiau javu. negu bet 
kuri kita'. Kaip pats Dole vėliau 
spaudai pažymėjo. Pabaltijo 
vadai reikalavo, kad kreditai 
Sovietų Sąjungai būtų teikiami 
tiktai po realių derybų tarp 
Pabaltijo valstybių ir Krem
liaus pradžios. Tokia sąlyga 
nėra įrašyta Dole rezoliucijoje. 

Su kitais senatoriais 
Pasirodžius senatoriui Mit

chell, Pabaltijo vadai buvo 
nuvesti į kambarį, kuriame jų 
lauke keliolika senatorių, jų 
tarp Biden. I)<xl(l. Exon. Helms. 
Lieberman. Lugar. Metzen-
baum, Moynihan. N'unn. Pell. 
Pressler, Sarbanes . Simon. 
Thurmond ir VVellstone. 

Kiekvienam Pabaltijo vadui. 
pradedant su V. Landsbergiu, 
buvo duota proga tarti įžangini 
žodi. o po to senatoriai turėjo 
progą teikti klausimus. Sis 

pasimatymas tęsėsi maždaug 
valandą. J a m pas iba igus . 
Pabaltijo vadai labai trumpam 
atskirai susitiko su senatorium 
Alan Dixon (demokratu iš Illi
nois). 

Toliau. Landsbergis ir kiti 
pabaltiečiai buvo nuvesti į 
dviejų Atstovų rūmų grupių 
ruošiamą susitikimą, kurio 
tikslas — viešai pranešti tarp-
parlementinės grupės steigimą 
ginti Pabaltijo šalių teises į 
nepriklausomybę. Siame priė
mime dalyvavo keliolika kong 
resmenų. Pabal t i jo ša l ių 
vadams buvo proga prabilti į 
susirinkusią publiką. 

Iš to mažesnio kambario buvo 
pereita į didelę Kapitoliaus salę. 
kur vyko Atstovų rūmų bei 
Sena to vadų globojamas 
priėmimas pagerbti Landsbergį. 
Godmanį ir Savisaarą. Į šį 
pagrindinį pr iėmimą buvo 
pakviesti ne tik Kongreso na
riai, bet ir diplomatai. Busho ad
ministracijos atstovai, pabal-
tiečių bei kitų Rytų Europos 
išeivijų organizacijų atstovai ir 
t.t. 

I r y t i n ius ir pop ie t inus 
pasimatymas V. Landsbergio 
grupę lydėjo JAV Lietuvių 
Bendruomenės Washingtono 
įstaiges darbuotoja Rūta Aidytė, 
Lietuvos Pasiuntinybės vadovo 
Stasio Lozoraičio paprašyta 
padėti koordinuoti Landsbergio 
darbotvarkę, bei Lietuvių Infor
macijos Centro Washingtono 
skyr iaus vedėjas Viktoras 
Nakas, paprašytas eiti vertėjo 
pareigas. 

i Pabaiga> 

Pabaltijo valstybės 
teisiškai neįsijungė į 

Sovietų Sąjungą 
Abu dienraščiai plačiai cituoja 

prez. Landsbergį 

Loyolos universitetas Lk'.uvos Respublikos prezidtr.u: Vytautui Landsbergiui praėjusį 
šeštadienį Medinah Temple salėje suteikė šių met„ universiteto baigimo iškilmėse garbes 
doktoratą teisės srityje. Loyolos universiteto prez. Raymond C. Baumhart, kairėje, sveikina 
prez. Landsbergį, kuris laiko garbės diplomų. 

Jelcinas mano, kad 
Gorbačiovas - jo 

sąjungininkas 

Robert M. Gatės, kurj prez. G 
Bushas nominavo užimti C I.A virši
ninko pozicijai 

— B o s t o n o u n i v e r s i t e t e 
turėjo spaudos konferenciją 
buvęs Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministeris E. Ševard
nadze, kuris pasakė, jog pasku
tiniai kariniai įvykiai Pabalti
jo valstybėse re iškia , kad 
Sovietų Sąjunga grįžta į 
..griežtosios politikos liniją". 
..Tai rodo taip pat. kad mano 
rezignacija buvo pateisinta", 
kaip praneša AP žinių agentū
ra. Ševardnadze pasi t raukė 
gruodžio mėnesį po savo viešo 
pareiškimo, kad Sovietų Sąjun
goje ..einama prie diktatūros". 

Maskva . Gegužės 12. — Po 
daugelio mėnesių prezidente M. 
Gorbačiovo kritikavimo, vadi
nant jį tikru diktatoriumi. Rusi
jos Respublikos vadas Borisas 
Jelcinas savo duotame pasikal
bėjime pasakė, jog Gorbačiovas 
buvo tikrai demokratinio judė
jimo ..sąjungininkas". 

Jelcinas aiškino, jog, kai jis 
pasirašė susitarimą su 9 respub
likomis iš 15-kos respublikų, 
kuriuo daug galios bus perduo
ta iš Centro tų respublikų vy
riausybėms. Gorbačiovas tikrai 
parodęs, kad jis ..šiandien 
aiškiai pasisako už reformas, 
kurios yra labai svarbios ir 
kurios padaro jį mūsų sąjungi
ninku". Jelcino pareiškimas, 
kurį paskleidė nepriklausoma 
Interfax žinių agentūra, pat
vir t ino žymų pas ike i t imą 

Prezidentų pokalbis 

Washingtonas . — Reuterio 
žinių agentūra pranešė, jog 
prez. Bushas ir prez. Gorba
čiovas parėjusį šeštadienį 45 
minutes kalbėjosi telefonu ir 
to pasikalbėjimo metu Gorba
čiovas sutiko su prezidento 
Busho pas iū lymu pas iųs t i 

ekspertų delegaciją išdiskutuoti 
Sovietų maisto paskirstymo 
problemas, pranešė ir Baltieji 
rūmai. 

Abu prezidentai taip pat 
diskutavo ryšių klausimą tarp 
savo dviejų kraštų, ir abu 
sutarė, kad tie ryšiai yra geri ir 
toliau Prez.Bushas gruodžio 
mėnesį pasiūlė padėti maisto 
pask i r s tymo problemose, 
įskaitant ir prekybos kursus. Šį 
penk tad ien į prez. Bushas 
siunčia pa tarė jų grupę > 
Maskvą, kuriai vadovaus Žemės 
ūkio sekretoriaus padėjėjas 
Richard T. Crowder. Baltieji 
rūmai pranešė, jog j tą maisto 
paskirstymo delegaciją jeina 
Sovietų ekonomijos specialistas 
Ed. Hevvett ir Valstybes depar 
tamento sekretoriaus asistentas 
E. McAllister. Baltieji rūmai 
t a ip pat svars to sovietų 
reikalavimą suteikti 1.4 bilijonų 
dolerių paskolą pirkti grūdams. 

ryšiuose ta rp Gorbačiovo ir 
Jelcino, kurie karitise buvo 
politiniai draugai, bet kurie 
pasidarė politiniai priešai, kai 
prasidėjo demokratinis judėji
mas ir pačioje Rusijoje. Jelcinas 
dar neseniai gi reikalavo Gor
bačiovo pasitraukimo, kaltin
damas jį atsisakius demokrati
nių principų ir pasi'.-ekant prie 
senosios ekonomines sistemos. 

Rusų mąs tymas 
Jelcinas pripažino, jog jo 

ryšiai su Gorbačiovu ->uvo blogi, 
bet jis sako, kad tokie ,,asme
niški k l a u s i m a " ne tur i 
užtemdyti to fakt!' kad mes 
esame dviejų struktūrų vadai: 
Rusijos ir Sąjungos. Ir jeigu mes 
nesujungsime sav< pastangų, 
tai Sąjunga subyrės: gabalus". 
Jelcinas buvo išmestas iš Komu
nistų partijos Politbiuro 1987 m. 
už kri t ikavimą Gorbačiovo 
Ligačiovo ir kitų vadų, kad jie 
nenori įgyvendint: perestroikos 
programos. Bet Jelcinas buvo 
išrinkts į sąjungin r Rusijos 
p a r l a m e n t u s didele balsų 
persvara ir jo popu! namas visą 
laiką yra daug didesnis negu 
Gorbačiovo. Jelciną- pasitraukė 
pats iš Komunistu partijos 
praėjusi liepos mėnesi. Daugelis 
rusų manojog kraštas pražus, 
jei šie du vadai nesuras bendros 
kalbos. 

įvykiai pasikeitt praėjusi 
mėnesį, kai plena: ės Komu 
nistų sesijos išvakarėse įvyko 
lūžis. Pramatydamas griežtą 
kritiką savo atžvi'. u, Gorba
čiovas padare korrų romisą su 
devynių respublikų vadais, 
pažadėdamas jiem* daug 
didesnes teises, įska int ir teisę 
eksportuoti savo pre-.es ir turėti 
savo nuosavybes k Estijos. 
Latvijos. Lietuvos, '-'oldavijos. 
Armėnijos ir Gru. !Os vadai 
nedalyvavo minėta ae pasita
rime ir žinoma,nepasirašė su
sitarimo. 

Je lc ino p raneš imas 
Po to pasitarime Jelcinas, 

kuris darbininkų tarpe turi 
dideli pasitikėjimą, sutiko vykti 
pas angliakasius ir kalbėtis su 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— V a k a r suėjo 19 metų. kai 
Kaune susidegino Romas Ka
lanta, norėjęs atkreipti pasaulio 
dėmesį į Lietuvos pavergimą, 
kai 1972 m. prez. Nixonas 
vizitavo Maskvą. 

— Los Angeles mieste prez. 
Vytautas Landsbergis buvo su
sitikęs su buvusiu JAV prezi
dentu Ronaldu Reaganu ir 
kalbėjosi maždaug 20 minučių, 
pranešė . .Amerikos ba lso" 
radijas. 

— V a t i k a n o radijas pranešė, 
jog prel. Janis Pujats paskirtas 
Rygos arkivyskupu ir kun. 
Janis Bulis paskirtas Liepojos 
vyskupu. Be jų. popiežius Jonas 
Paulius II paskyrė kun. Janis 
Cakula Rygos vyskupu pagelbi-
ninku. šie paskyrimai padaryti 
remiantis jų religine veikla, bet 
ne diplomatiniais jų sugebėji
mais, pranešama iš Vatikano 
šaltinių. 

— V a r š u v o j e praėjusį 
savaitgalį įvyko trijų lenkų 
sąjūdžių suvažiavimas, kurio 
metu buvo sudaryta Demokratų 
unija. Tos unijos prezidentu 
išrinktas buvęs ministeris pir-
m; l inkas Tadeusz Mazowiecki. 

— V i c e p r e z i d e n t a s Dan 
Quayle Chicagoje pavadavo pre
zidentą G. Bushą ir pasakė 
La Salle mokykloje kalbą stu
dentams ir mokytojams švieti
mo klausimais. 

jais, kad jie baigtų streiką. 
Gegužės pirmąją Je lc inas 
susitiko su angliakasių vadais 
Sibire, kuriems pranešė, kad 
Sibiro kasyklos pereina Rusijos 
žinion, ir jei darbininkai norės, 
tai jie galės patys valdyti tas ka
syklas. Jelcinas, kuris yra 
nominalinis opozicijos grupių 
vadas, pasisakančiu už demo
kratiją, yra kritikuojamas už 
per didelį pasitikėjimą Gor
bačiovu. Pavyzdžiui, demokra
tinio nusistatymo istorikas J. 
Afanasejevas pasakė, norsjis ir 
jo grupe palaiko Jelciną birželio 
rinkimuose j Rusijos preziden 
tus, bet jie bijo. kad nebūtų 
kokių nors slaptų susitarimų su 
Gorbačiovu padaryta ..Mes 
pagaliau turime pripažinti, kad 
Gorbačiovo dienos praėjo", pasa
kė Afanasejevas Demokratinės 
Rusijos dalyvių pasitarime. 
„Mes jo nepasigesime". 

Chicago. Gegužės 13 d. — 
Lietuvos prezidentas Vytautas 
Landsbergis krit ikavo JAV 
vyriausybę pirmadienį spaudos 
konferencijoje už bičiuliškumą 
Sovietų prezidentui Michailui 
Gorbačiovui ir už nereikala-
vimą, kad Sovietų daliniai 
pasitrauktų iš Lietuvos, rašo 
,.Chicago Tribūne" korespon
dentas antradienio laidoje. 

Landsbergis, kuris baigia savo 
penkerių dienų vizitą ketvirta
dienį, pasakė, jog Amerika 
vengusi pasisakyti prieš Sovietu 

agresiją Pabaltijo valstybėse. 
Tegu Amerika pasako savo 
geram draugui Gorbačiovui, 
kad jie yra tas kraštas, kuris 
okupavo Lietuvą ir kuris neturi 
jokių teritorinių teisių Lietuvo
je. Tegu išveda savo dalinius iŠ 
Lietuvos, kalbėjo Landsbergis. 
Anksčiau savo susitikime su 
prez. Bushu, kuriame dalyvavo 
ir Latvijos ir Estijos vadai, kurie 
deklaravo savo nepriklauso
mybę nuo Sovietų Sąjungos, jis 
sakė, jog jis buvęs optimistiškas, 
kad kokia nors forma bus 
padėta ateityje. Bet svarbiau
sias dalykas yra diplomatinių 
ryšių su Vakarais atstatymas. 
„Mes neieškome tik paramos. 
Mes norime dirbti su Amerika 
ir kitais kraštais. Dėl to mums 
reikia diplomatinių ryšių", 
aiškino Landsbergis. 

Reikia naujo pripažinimo 
Jis pažymėjo žurnalistams, 

kad 1922 m. Sovietai, Lenino 
vadovaujami,pasirašė sutartį. 
kar ia oficialiai pripažino 
Lietuvą nepriklausoma valstybe. 
JAV ir kiti Vakarų kraštai taip 
pat pripažino Lietuvą 
nepriklausoma valstybe. Land
sbergis spaudai priminė, jog 
nežiūrint Stalino invazijos 1940 
m„ nė vienas kraštas nėra gin
čijęs Lietuvos suverenumo 
Landsbergis pasakė, jog „1990 
m. kovo mėnesio Konstitucija 
reikalauja Lietuvai naujo pri
pažinimo. Demokratiškieji kraš
tai niekada nepripažino mūsų 
aneksijos 1940 m." Pabaltijo 
kraštuose yra didelė karinė jėga 
ir be Vakarų spaudimo jie 
nepasitrauks iš to regiono. Situ
acija vis blogėjanti, pavojus gre
sia kiekvieną dieną. Land
sbergis dar pasakė, jog sovietai 
mano. kad jie gali išrišti pro
blemas s m u r t u . Bet jis 
pastebėjo, kad lietuviai nenori 
jokio karinio konflikto, tačiau 

— Kroatijos žmonės neo 
ficialiame referendume sekma 
dienį pasisakė už pasilikimą 
federacijoje su Jugoslavija, 
nežiūrint kad Serbija nori pasi 
traukti iš sąjungos. 

— Albaniją ir toliau valdys 
komunistinė vyriausybė, nors 
pagrindinė opozicijos partija bal 
savo prieš. 75 delegatai iš 250 
parlamento vietų balsavo prieš. 
Premjeras Fatos Nano ir jo 
kabinetas priėmė priesaiką 
sąžiningai eiti pareigas 

jei jie okupuoja mūsų bankus, 
mes turėsime juos ginti". 

Antradienį prez. Landsbergis 
turėjo vizituoti Chicagos miesto 
merą R. Daley, o trečiadienį 
susitikti su lietuviais studen
tais, kurie, pagal kultūrinio 
pasikeitimo programą, studi
juoja Illinois universitete. 

Amerikos j ėga 
„Chicago S u n - T i m e s " 

dienraštis taip pat antradienį 
rašė. jog prez. Landsbergio 
tikslas yra labai aiškus ir 
paprastas: Lietuva nori, kad 
Amer ika t iesiai p a s a k y t ų 
Sovietų Sąjungai, kad ji turi 
pasitraukti iš Lietuvos ir kad 
nekištų savo komunis t inių 
rankų daugiau prie jos. Tik 
viena Amerika gali pasakyti 
Sovietų Sąjungai duoti laisvę 
Lietuvai, taip pat Estijai ir Lat
vijai, bet iki šiol Amerika nieko 
nėra esminio padariusi Pabalti
jo nepriklausomybei padėti. 
Landsbergis taip pat pasakė, jog 
amerikiečių in te resa i su 
Sovietais stovi daug aukščiau už 
laisvės principus visiems. „Sun-
Times" rašo. kad prez. Land
sbergis turėjo susitikimą su šio 
dienraščio editorialų tarybos 
redaktoriais, tad ir buvo platus 
aprašymas svarbiu Lietuvos 
laisvės klausimu. 

Prez. Landsbergis dar pabrėžė 
čia redaktoriams, jog Pabaltijo 
valstybės neatsiskiria iš Sovietų 
Sąjungos, nes jo niekada nebuvo 
į ją įsijungusios teisiškai, todėl 
nereikia nei iš jos išstoti. 
Pabaltijo vyriausybės nors, kad 
kiti kraštai suteiktų diploma
tini pripažinimą ir tuo pačiu 
spaustų Maskvą. Iki šiol tik Is
landija ir Danija pripažįstančios 
Lietuvą. Landsbergis čia teigia
mai pasisakė apie buvusiojo pre

zidento Reagano užsienio 
politiką. 

Jis taip pat minėjo, kad 
Gorbačiovas kovoja už 
..sta inis t inės l in i jos" 
išlaikymą, kad nesugr iū tų 
Sovietų Sąjunga. J e i Gor
bačiovas nesuras pol i t in io 
sprendimo, tai regioniniai ka
riuomenes v i rš in inkai gali 
paimti kontrolę ir visa tai gali 
baigtis tarpusavio kova. kai 
kovos vieni prieš kitus. Viso to 
viduryje yra lietuviai, tačiau jie 
nenustos kovoję už savo nepri
klausomybe „Mes esame di
džiojo žaidimo dalis", kalbėjo 
Landsbergis. 

KALENDORIUS 

Gegužės 15 d.: Sofija. 
Algedas. Izidorius. Jaunute . 

Gegužes 16 d.: J o n a s 
Nepomukas. Bazile. Bite. Inga. 
Vaidmantas. Ubaldas. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saule t.ka 5:32. leidžiasi 8:02. 
Temperatūra dieną 84 1.. 

naktj 64 1 
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BROLĮ TOMĄ DUNDZILĄ 
Pabaiga) 

s an t „Miško bro l iams" , turė
jo s t iprų pagrindą T a v o užsi
grūdinimui , pareigingumui , 
val ingumui , kai t a p a i JAV 
kar iuomenės kariu, vėliau ir 
v ieneto vadovu? 

— Skautavimas man davė 
labai gerą pagrindą. Sunku 
įsivaizduoti, koks aš būčiau 
kare iv i s , nebuvęs s k a u t u . 
Tačiau skautybė nėra karių pa
ruošimo organizacija: skauta
vimas yra auklėjimo būdas, 
kur is nesibaigia sueigai ar 
stovyklai praėjus. J i s tęsiasi 
visą gyvenimą. S k a u t i š k o 
auklėjimo metodai gal vietomis 
sutampa, bet tikslas yra visai 
kitas. Skautavimas ugdo sąži
ningą, kilnų pilietį. 

— Teko girdėti , k a d nors i r 
tol i nuo skau t i škos veiklos 
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N'uotr . J . T a m u l a i č i o 

LIETUVOS SKAUČIŲ 
VADOVĖS NEW YORKE 

Atsiradus laisvesnei valan
dėlei, užkalbinau brolj Tomą. 
paprašydama jj atsakyti į kelis 
klausimus: 

— Na. mielas brol i Tomai, 
k o k i o s T a v o n u o t a i k o s . 
gr įžus į civilizuotą pasaulį , j b ū d a m a s < v i s d ė l t o d a u g a p i e 
savųjų, d a u g del Tavo hk imo j ą g a l v o j a i < i e škodamas nau-
išgyvenusių, ta rpą , pagal iau 
a t s i r a d u s savoj , l ietuviškoj 
a p l i n k o j i r . p r i e d u . 
s k a u t i š k o s idėjos sesių ir 
brol ių b ū r y ? 

— Labai malonu grįžti j tokią 
šiltą aplinką. Pasaulį dabar 
matau lyg kitomis akimis. Teko 
matyti daug nuskriaustų, bet 
žmogus yra labai a tsparus 
sunkumams. Pr ipratau prie 
lėtesnio tempo, nes ten retai 
tereikėjo skubėti. Dabar randu 
daugiau laiko stebėti aplinką ir 
žmones. 

— Ar d y k u m o s e išgyventas 
l a ikas T a u su te ikė gyveni
miškos pa t i r t i e s , įvair iopai 
u ž g r ū d i n o , p a k e i t ė T a v o 
anksč iau sus idarytą vertybių 
skalę? 

— Vertybių skalė gal nelabai 
pasikeitė. Pirmoj vietoj buvo 
šeima, po to — visos kitos doro 
žmogaus vertybės, pvz.. pažadu 
ištesėjimas 'priesaikai, teisin
gumas, ištikimybe draugams, 
susivaldymas, kantrybe ir kt. 
Reikėjo tomis dorybėmis remtis, 
kad nepasiduotum beprasmiš
kai, o kartais ir beviltiškai at
rodančiai padėčiai. 

— Kuo teko pasižymėti, kad 
ka r inės vy r i ausybės b u v a i 
įver t intas — T a u buvo suteik
t a s kap i tono la ipsnis? Kokie 
kit i p a s i ž y m ė j i m o ženkla i 
puoš ia T a v o uni formą? 

Kad būsiu pakel tas i 

jų b ū d ų mūsų skaut išką lygį 
kel t i , gal ne t ir l ie tuviškos 
s k a u t y b ė s veiklą re formuot i 
P a s i d a l i n k su „ S k a u t y b ė s 
ke l i o " skaitytojais keliomis 
mint imis ap ie tai. 

— Jaunam skautui smagu ką 
nors pasiekti, ko jis dar nėra 
pasiekęs ar bandęs pasiekti. Jis 
tu rė tų iškylauti kas mėne
sį, net ir žiemos metu. o 
s tovyk laudamas p r i t a i ky t i 

LSS Seserijos kvie t imu. 
Lietuvos skaučių vadovės — 
Vyriausioji skautininke s. Alina 
Dvoreckiene ir Garbės gynėja 
fil. js Koletta Jurskiene kovo 
14 - balandžio 9 d. lankėsi 
JAV. Viešnios savo viešnagę 
Amerikoje pradėjo ir baigė New 
Yorke. 

Atvyko jos į New Yorko JFK 
aerouostą kovo 14 d. Čia 
viešnias pasitiko s. Vida Jan
kauskienė su savo vyru ir 
pasirūpino jų pervežimu į kitą 
lėktuvą kelionei į Bostoną. 

Po kelių savaičių viešnagės 
įvairiuose JAV miestuose, sesės 
A. Dvoreckiene ir Koletta Jurs
kiene atvyko į \*ewwark, N.J., 
aerouostą balandžio 6 d. Iš čia 
viešnios buvo nuvežtos į New 
Yorko lietuvių Kultūros Židinį, 
kur jų laukė skautės, skautai ir 
svečiai. 

NTew Yorko sesės ir broliai 
viešnias pasitiko su gėlėmis. 
Visų vardu jas pasveikino s. 
Vida Jankauskienė ir Vyriau-

viską. ką yra išmokęs. Jis viską sįai skautininkei sesei Alinai 
t u r ė t ų pa t s a t l ik t i , aišku, 
vyresnio skauto tinkamoje prie
žiūroje. 

Viena iškyla galėtų būti 
tokia, susirinkus skiltis nužy
giuoja į stovyklavietę, pasistato 
savo palapines, pasigamina 
vakarienę, pažaidžia naktinį 

įteikė piniginę dovaną ir 
sveikinimus sesėms Lietuvoje. 
Sveikindamas New Yorko Lie
tuvių Bendruomenės vardu, LB 
pi rmininkas s. Vytau tas 
Alksninis pranešė, kad gauta 
žinia, jog Bendruomenės siųstas 
konteineris jau pasiekė Vilnių 

pakvietė Lietuvos Vyriausią 
skautininke tarti žodį nuo 
altoriaus. Vėliau viešnios buvo 
pakviestos į Atvelykio šventę — 
pietus, kur buvo labai geras 
koncertas, tradic.niai margučiai 
ir stalas padengtai lietuviškais 
tradiciniais valgiais. Abi sesės 
sutiko daug paž:stamų ir joms 
žymių žmonių Vyriausioji 
skautininke ypač džiaugėsi 
sutikusi vyskupą s. Paulių 
Baltakį. Skautininke Venclaus-
kaite iš Waterbury, pagerb
dama viešnias, šventėje daly
vavo unifuormuota ir Lietuvos 
sesėms įteikė VVaterburio 
Židinio piniginę dovaną. 

Pirmadienį, balandžio 8 d. 
rytą p. A. Jankauskas mūsų 
viešnias ir didelį būrį 
sportininkų vežiojo po Nev 
Yorką. Sesės grįžo labai 
pa tenkin tos , nes daug ką 
pamatė. Vakarą praleidome 
kalbėdamos ir ruošdamos ryto
j aus kel ione: Ant rad ien į , 
balandžio 9 d., viešnios išskrido 
namo su mūsų visų seseriška 
meile ir geriausiais linkėjimais 
Lietuvos sesėms. Viešnias New 
Yorke globojo sesė Lilė. 

L.M. 

KANADOJE 
ŠV.JURGIO ŠVENTĖ 

SUSITIKIMO SUEIGA 
CHICAGOJE 

Chicagos skau t in ink ių 
draugovė šeštadienį, gegužės 25 
d., 9:30 vai. ryto Jaunimo cen
tro maž. salėje, 5620 So. Clare-
mont Ave.. ruošia susitikimo ir 
pabendravimo sueigą visiems į 
Dainų šventę atvykstantiems 
skautininkams, skautininkėms, 
židinietėms, akademikams ir 
vadovams. Visi atvykusieji į 
Dainų šventę broliai ir sesės 

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto 

m e t a m s '-a metų 3 m e n . 
U.S.A $80 $45 $25-
Kanadoje ir k i tur (U S A dol> $90 $50 $30 
U.S.A. savaitinis įsest laidai $45 $30 $25 
Kanadoje ir k i tur įsest laida 
USA dol > savaitini* S50 $30 $25 

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

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudo tu s t ra tps 
n m nesaugo Juos grąž ina tik iš 
anksto sus i t a rus Redakcija u i 
skelbimų tur ini nea tsako Skelbi 
mu kainos pr is iunčiamos gavus 
prašymą 

kviečiami šioje sueigoje 
dalyvauti. 

Kad būtų galima svečius gra
žiau sutikti, prašome apie savo 
dalvvavimą pranešti draugi
n inke ! s. Aldonai Palu-

kapitono laipsni, žinojau jau 
nuo 1989 m. vasaros. Tuo metu b a i R e p o k a l b i b r o l i s T o m a s 

aš jau buvau atl ikęs būrio vado 
pareigas ir ėjau kuopos vado * * * * * * 
pareigas. Po to man dar teko eiti 
bataliono adjutanto pareigas 
Kapitono laipsnis man buvo 
s u t e i k t a s okupuotoj I r ako 
žemėj, vos karui pasibaigus. 
Kiti mano pasižymėjimo žyme
nys yra šie: Expert Infantrv 
man 's Badge. Ranger Tab 
•desantininkų). Airborne VVings 
• parašiutininku* ir Air Assault 
Wmgs 'helikopterių specialy 
bes> Esu baigęs AIR ASSAULT 
parašiutininkų ir desantininku 
mokyklas. Pastarąja baigia tik 
maždaug 3 nuošimčiai ja lan 
kiusių kariškių. 

— Ar buvo ir daug iau lie
tuvių Saudi Arabijoje? 

— Buvo dar 4 ar 5. bet jų 
nepažįstu Žinojau tik vieną — 
mariną Danu Novickį iš San 
Francisco. Jis taip pat skautas 

— Ar s k a u t a v i m a s n u o pat 
va ikys tės metų, voač priklau-

žaidimą. Rytą atsikėlę visi nusi- 0 jame esančios ir penkios dėžės 
praus ia , pavalgo, kompaso 
žaidimo taisyklėmis vadovau
damiesi nueina prie upės. kur 
randa baidares. Jomis nuplau
kia į nustatytą vietą, kur jauni 
skautai kandidatai duoda įžodį 
savo skilties ir tėvų tarpe. 

— K o k i e p l a n a i a t e i č i a i ? 
— Šią vasarą išstosiu iš 

kariuomenės: ka po to veiksiu, 
kur gyvensiu — per anksti 
atsakyti, nes dar neturėjau pro
gos gerai i š tyr inė t i visų 
galimybių. Esu suplanavęs 3 
savaičių kelionę po Vokietija 
gegužės mėnesį, o liepos men. su 
Chicagos skautais stovyklau
siu Rako stovyklavietėje, — 

Menes sienoje kabėjo Vid. 
Rytų teritorijos žemėlapis. Prie 
jo susispietęs jaunimo būrelis 
klausinėjo Tomą — kaip. kur. 
kuriuo keliu, iš kurios pusės ir 
1.1. Tomas rodė, aiškino, pasako
jo tiems, kuriems neteko patir
ti nepatogumų, smėlio audrų, 
atsiskyrimo jausmo, nežinios. 

Reikėtų paminėti, kad tose 
nepavydėtinose aplinkyb*--
vasario 28 d , Tomui teko 
praleisti ir savo gimtadienį. Tik 
be torto, be žvakučių 

Visiems įvykiams laimingai 
pasibaigus, džiaugiamės, kad 
Tomui likimo buvo lemta grįžti 
sveikam ir. aišku, su gan 
sunkia gyvenimo pat i r t ies 
kuprine. Tikimės, kad apie savo 
i šgyvenimus brol is Tomas 
spaudoje papasakos daug pla
čiau ir išsamiau, kai atgaivins 

Lietuvos skautėms, adresuotos 
Alinos Dvoreckienės vardu. 
Sesei Garbės gynėjai buvo 
įteikta LSS Vyriausios skauti-
ninkės s. Birutės Banaitienės 
dovana — meniškai išdeginta 
medžio lėkštė. 

Sesė A. Dvoreckiene pasvei
kino Lietuvos skaučių vardu ir 
kvietė visus a t s i lankyt i 
stovykloje Lietuvoje. Ji dėkojo 
už sesių Tėvynėje veiklos 
rėmimą, už dvasinę paramą ir 
rodoma seseriškumą. Žodį tarė 

sė Koletta. dėkodama už 
m&lonų priėmimą. Sesė 
Jurskiene yra lietuvių jūrų 
skaučių įkūrėja. Sueigos metu 
sesės ir broliai pravedė dainų ir 
eilėraščių pynę. Sueigą baigėme 
..Lietuva brangi". Vėliau buvo 
vaišės ir visi dalyviai galėjo 
asmeniška i susipažinti su 
viešniomis. Vakare viešnios 
buvo pakviestos skautininkių.-ų 
pavakarojimui ..Baltijos" res
torane. 

Sekmadienį viešnios dalyvavo 
>v Mišiose Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje. Parapijos 
klebonas kun. Palubinskas 

savo prisiminus, kuriuos kas
dien įrašydavo i dienorašti De
ja, begrįžtant namo. iš sunk
vežimio iškrito jo maišas, 
kuriame buvo foto aparatas ir 
kruopščiai vestas dienoraštis. 
Lauksimf pasirodant jo įdomaus 
..karo meto dienoraščio". Dabar 
gi — sveikinam brolį Tomą. tvir
tai spaudžiam jam kairę , 
didžiuojamės juo ir palydime 
mūsų šukių BUDĖK! 

Kalbėjosi sesė S.J. 

Šv. Jurgio šventę „Rambyno" 
ir „Šatrijos" tuntai atšventė 
pakilioj nuotaikoj. Sueigos 
komendantei I. Balsytei 
vadovaujant, buvo įneštos ir 
pagerbtos vėliavos. Minutės 
tyla pr is imint i iškel iavę 
amžinybėn skautai.-tės. Trum
pai apibūdintas šv. Jurgis ir 
papasakota legenda apie jį. 

Buvęs Kanados rajono 
vadeiva s. iii. dr. A. Dailydė 
perskaitė L.S.B. V.S. įsakymus, 
pagal kuriuos apdovanoti: s. 
Kastytis Batūra Lelijos ordinu. 
K. Asevičius Už nopelnus su rė
mėjo kaspinu, o paskiltininkai 
Linas Narušis ir Petras Stepo 
naitis Pažangumo žymeniu 
„Rambyno" tunto įsakymais, 
kuriuos skaitė j .b . v. vi. S. 
Namikas. sk. v. si. A. Paškus 
pakeltas i vvr. si. laipsnį, o j.s. 
Vyt. Keturakis paskirtas tunti-
ninko pavaduotoju. 

..Šatrijos" tunto adj. ps. J. 
Melnikaite ska i tė sesių 
įsakymus. Buvo įžodis. I v.si. 
pakeltos si. A. Puzeryte ir L. 
Mockute. 

Tuntininkas paskelbė darbų 
Romuvoje datas ir kitus tuntus 
liečiančius reikalus. Sueiga 
baigta Lietuvos h imnu ir 
vėliavų išnešimu. 

Iškilmingose pamaldose sesės 
ir broliai dalyvavo su Kanados. 
Lietuvos. Islandijos ir tuntų 
vėliavomis, tuo pagerbiant ir 
šventovėje esanti Lietuvos 
ministerį pirm su palyda. 
Mišias atnašavo prel. dr. Pr. 
Gaida, patarnavo 7 skautai, 
skaitinius skaitė prit. sk. A. 
Paulionyte, v.sk.v.sl. Lina 

ANGLIJA 
RUOŠKIMĖS VASAROS 

STOVYKLAI 
LSS pagrindinis dokumentas 

yra Statutas, kuris nusako LSS 
t iks lus , struktūrą, veikimo 
būdus bei priemones ir yra 
besąlyginiai privalomas visiems 
Sąjungos nariams. 

LSS vadovai ir rinktieji ar 
skirtieji organai tampa Statute 
nusakytų dėsnių vykdytojais ir 
saugotojais. Negali būtį.elgesio, 
veiksmo ar netvarkingos skau
t iškos uniformos dėvėjimo, 
kuris būtų nesuderinamas su 
Statuto reikalavimais. 

Tad prašau ir kviečiu, kad 
kiekvienas brolis ir sesuo skau
tas įsigytų pilną ir tvarkingą 
uniformą. (Skautai vyčiai ir 
prit. skautai į stovyklą atsiveža 
.T-Shirts'. o skautai vyčiai savo 
kaklaraiščius ir skautų vyčių 
uniforminius žalius baltinius, 
darbo ir laisvalaikio uniformas, 
prie kurių galima dėvėti kakla
raištį. 

Primenu, kad Europos tradici
nėje 42-je „Kovo 11 -tos" vardo 
skautų ir skaučių stovykloje 
turėsime svečių iš Lietuvos ir 
kitų vietovių. Būkime svečiams 
ir rėmėjams pavyzdžiu, kad 
esame verti paramos bei lie
tuvių skautų vardo! 

Mūsų tradicine skautų ir 
skaučių stovykla įvyks liepos 26 
— rugpjūčio 3 dienomis Lietuvių 
Sodybos beržynėlyje. Stovyklos 
mokest is 40 sv. asmeniui. 
Užsimokėję pas savo vadovus 
iki liepos 1 d., moka tik 35 
svarus. 

Užsakykite savo atostogas 
Sodyboje ir gausiai dalyvaukite 
mūsų stovykloje. Visi yra 
kviečiami ir laukiami! 

Iki pasimatymo stovykloje! 
v.s. J . Maslauskas 

LSB Europos rajono vadeiva 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

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

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rcz. (708)246-0067; arba (708)246*. 581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

k a i t i e n e i . 7235 So. Rich-
mond, Chicago, IL 60629, arba 
tel. 312-471-0811 

OR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312) 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

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

Pirma 3 v p p-7 v v antra 12 30-3 v p p 
trecd uždarytaa. ketvd i -3 v p p penkta 

ir seštd 9 v ' -12 v p p 

6132 S. Kedzle Ave.. Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Card iac Diagnosis . L td . 
Marquet te Medica l Bu i ldmg 

6132 S Kedz ie 
Chicago. IL 60629 

Te l (1-312) 4 3 6 - 7 7 0 0 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave. . Elgln. III. 60120 
Tel. (708) 7 4 2 - 0 2 5 5 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir Kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulae <l Road. 
Tel. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esa- t atvažiuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd.. Hlckory Hllls, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba Iietuviškao 

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

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

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St.. Chicago. IL 
Tel. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory HHIs IL 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pag.i' susitarimą, 

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

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

Kasdien i iki 8 vai vak 
išskyrus t'eč šešt 12 iki 4 vai popiet 

Mockutė ir valt. Z. Gurklytė. 
Pamokslą pasakė kleb kun. J. 
Staškus , primindamas, kad 
parapijoj esanti dviguba šventė: 
skautai mini šv. Jurgį ir Mišiose 
dalyvauja Lietuvos min. pirmi
ninkas. Iškilmingumą didino 
gražiai giedantis parapijos 
choras su sol. R. Paulioniu. pabu
dint vargonais muz. J. Govėdui 
Pamaldos baigtos Lietuvos him 
nu ir vėliavų išnešimu. 

Po to skautai su kitomis 
organizacijomis ir vėliavomis 
dalyvavo Lietuvos minsisteno 
pirmininko sutikime didžiojoje 
Anapilio salėje. 

M. 

D R . P E T R A S V. K I S I E L I U S 
D R . E U G E N E M c E N E R Y 

D R . J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 
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Siekiant visų tautų 

TEISĖS Į LAISVĘ 
LIETUVIŲ FONDO VEIKLOJE 

Įamžinkime 1991.1.13 d. Vilniuje žuvusius he ro jus 

Dabar, kai jau laisviau mus 
pasiekia Lietuvos spauda, ją 
-kaitant kai kada žmogus susi
mąstai Gal pirmiausia akin 
krinta taip žymiai pasikeitusi 
mūsų gražioji ir dainingoji 
kalba, kad ją net sunkoka kar
tais suprasti. Sakiniai sudaromi 
kažkaip kitaip, ne pagal mūsų 
seną, per tiek amžių išlikusį 
melodingumą, tartum kažkas 
!>utų pakeitęs gramatikos ir 
-iruktūros sąryšį. Jau beveik 
^suprantamas tų svetimybių 
pamėgimas, dargi straipsnio 
mtraštėse. kaip pvz. Lietuvos 
Aide skaitome antraštę Bri-
fingas. Visų jų neišvardinsi, tik 
.via klausimas, kodėl nede

damos pastangos grąžinti mūsų 
kalbai mums taip sunkiai ka
daise iškovotą tautinės kalbos 
grynuma'.' 

Vis dažniau kyla ir kiti klau
simai ar gal tik nuostaba, kiek 
dabar ten tiek šviesių galvų ir 
kiek mažai darbščių rankų. 
Kasdien kuriasi nauji leidiniai, 
o jų straipsniuose retai terandi 
-avikritika. kurios tikrai nes
tinga, apkalbant kitus. Tiek 
aikraščių, tiek žurnalų, tiek 

mąstytojų, kūrėjų, politikų — 
kad tik nereiktų eiti dirbti 
eilinio piliečio juodą darbą. 
Daug kur ko trūksta, tai darbš-
•.i>i darbo rankų, v i skas 
užpilama žodžių" gausa . 
Skęstamą poezijoje, naujose 
• nygose, o laukai stovi pliki. 
- aip jau įprasta Sovietuose. 

Priežastys tam nesunkiai 
u vokiamos, juk ten buvo au

ginama iškreipta, suluošinta, 
t^rispausta naujoji karta. Dabar 
itsigavusi ji vis dar, atrodo, pa
vyzdžiu sau laiko tinginį rusą. 
Kalbama, filosofuojama, bet 
mažai dirbama. O gudrus rusas 
tuo tik naudojasi. Sykį įtikinęs 
;avo gerais norais Vakarus, jis 
nuteikia prieš t a u t i n i u s 
judėjimus Vakarų valstybes, 
kurios mato sovietuose didžiules 
galimybes ten vėliau parduoti 
savo preke«, nors tie ir neturi 
kuo užmokėti ir vis laukia 
paskolų. 

Atrodo, artėja laikas ir mūsų 
Tėvynėje truputį greičiau grįžti 
prie mums charakteringo šiau
rietiško darbštumo ir didesnės 
pakantos viens kitam. Niekas 
kitas neatstatys mūsų teisėtos 
valstybės, tik mes patys. Tokios 
imtynės, kaip dabar matome, 
nežada nieko gero. Imtynės tarp 
politikų turėtų būti kaip imty
nes bokso sporte, — ten nugalė
tojas nebėga visiškai užmušti 
nugalėtąjį, jis tik pasitenkina 
-=ave nugalėjimu ir abu konku
rentai paspaudžia viens kito 
ranka. Lietuvoje, bent mums iš 
tolo taip atrodo, eina vienas 
prieš kita iki visiško sunieki-
nimo. Gaila. 

Tuo tarpu komunistiškoji 
puse Vakaruose irgi nesnau
džia. Pereita savaitę, gegužės 5 
d.. Christian Science Monitor 
skaitėme straipsnį, pasirašyta 
Astrid S. Tuminez. apie vargšus 
rusus, negailestingai skriau
džiamus ir niekinamus sie
kiančiose iš sovietu unijos išsi
laisvinti valstybėse, kurių tarpe 
pamini ir Pabaltijį. Tiems kalti
nimams tačiau nepaduota jokių 
įrodymu, tik vis kartojama, kad 
tuose kraštuose žudomi... rusai. 
Tarytam apie Vilniaus kru
vinąjį savaitgali nebuvo nieko 
girdėta. 

Rašoma, kad Pabaltijo kraš
tuose. Gruzijoje ir Moldavijoje 
nekomunistiniai valdžios parei
gūnai persekioja ir žudo kita
taučius savo piliečius, kurie 
priešinasi didžiajam nepri
klausomybes siekimui. Pa
baltijy net neduodama nei 
pastogės, nei maisto 3 milijo
nams jų žemėse gyvenantiems 

rusams. Rašoma, kad Lietuva 
skelbia Molotovo-Ribbentropo 
paktą negaliojančiu, nežiūrint, 
kad tai jiems „pridėjo" daug 
lenkiškos teritorijos įskaitant ir 
Vilnių, kur dabar lenkai nebe
turi jokių teisių. Straipsnyje 
siūloma nubausti tuos „mažuo
sius diktatorius". 

I straipsnį ten tuoj pat atsakė 
žurnalistas J. Budris, ten nuolat 
rašąs lietuviškomis temomis. To 
negana, turim reaguoti ir kiti, 
kas jau yra organizuojama, nes 
aname straipsnyje Amerika 
kviečiama ir finansiniai ir poli
tiniai sovietams padėti su
tvarkyti tuos nelemtus etnikus 
už žmogaus teisių pažeidimus. 

Lietuvių Fondo tarybos po
sėdis įvyko 1991.IV.26 d. savo 
je būstinėje, Chicagoje, daly
vaujant 15-kai tarybos narių 
Tai jau antras šiais metais tary-

* * * 

ANTANAS JUODVALKIS 

Lietuvos operos soli-tu Irenos 
Milkevičiūtės ir Virg 

bos posėdis. Posėdį atidarė ir reikos ir pianistes Gražinos 
vedė tarybos pirm. Povilas Ručytės-Landsbergiene* koncer-
Kilius, pasveikinęs naują tary
bos narį Vaclovą Momkų ir savo 
įpėdinę Mariją Remienę, iš
rinktą pelno skirstymo komi
sijos pirmininke. 

Vaclovas Momkus, solistas, 
v i suomenin inkas , chorų ir 
operos aktyvus dalyvis ir va 

rėjos karo veteranas, golfi-
ninkas, gyvas lietuvių veiklos 
dalyvis, ruošiamos Muzikos 
šventės komiteto narys ir VII 
dainų šventės komiteto pirmi
ninkas, darbingas LF valdybos 

Kita nereikalinga problema 
iškyla spaudoje, vartojant žodį 
nation. Mūsų kalboje, kaip ir 
daugumoje kitų kraštų, yra la
bai aiškūs du žodžiai, t a i tauta 
ir valstybė. Tačiau po pasku
tinių kelių kariškų konfliktų, 
kuriuose buvo kuriamos ne 
valstybės, o unijos, žodžio nation 
prasmė kiek praskydo. Dabar 
dažnai yra sakoma American 
nation, tarsi visi būtume čia 
praradę savo kilmę, atsisakę 
gimtosios žemės, savos kalbos ir 
meiles savo kraštui. Ta bėda 
ypač iškyla, kai dabartiniai 
vadai kalba apie teisę ir apie 
t au tų aps i sp rend imą — 
„self-determination". Vos pre
zidentas Bushas spėjo visai už
čiaupti burną apie Europos 
tautų self-determination, kai 
atsirado tos pačios problemos 
Rytuose, — tai su kurdais Irake, 
Izraelyje su palestiniečiais. 

Pirmoji užgniaužta tauta 
Amerikoje buvo indėnai. Nau
jiems imigrantams tada buvo 
plačiai atvertos durys, tikintis 
juos džiaugsmingai tapsiant 
amerikiečiais ir užmirštant 
savo kilmę, kas daugumoje ir 
įvyko. Dabartinių karų pasek
mėje ne viskas vyko pagal poli
tinių prezidentų norą. Vis 
daugiau buvo kalbama apie 
„vieną tautą Dievo žinioje", bet 
jau pridedant „su laisve ir tei
singumu visiems". Žodžiu, na
tion žodis buvo vartojamas ir 
unijos prasme. 

Štai dabar vėl skaitau tame 
pačiame dienraštyje straipsnį 
„Tautų t e i s ė s " , k u r vėl 
iškeliamas apsisprendimo klau
simas: „Kurdai , tibetiečiai, 
estai, Sioux indėnai — ar jiems 
irgi yra duodama teisė į „self-de
termination"? Jeigu yra toks 
dalykas, kaip „gimtinis įsta
tymas", ar jis turėtų turėti 
įtaka i Amerikos užsienio poli
tiką? Kaip atrasti balansą tarp 
moralės, įstatymo ir praktiško
sios jėgos politikos? 

Kas yra tauta? — klausia 
autorius W. C. Clemens. Tautą 
mes čia pažįstame daugiau kaip 
ekonomiškai ir kitokiomis for
momis sujungtų žmonių grupę, 
dažniausia bendros kalbos ir 
kultūros ryšiais susijungusią ir 
esančią tam tikroje teritorijoj. 
Tačiau yra gana sunu surikiuo
ti tokiu būdu, nes kur tada 
tinka Šveicarija, žydai prieš 
Izraelio atgavimą, palestiniečiai 
po Izraelio netekimo? Dažnai 
tenka daryti nukrypimus nuo 
šios formulės dėl praktiškų 
priežasčių. Tokiu atveju daromi 
kompromisai. Tarptautine poli
tika, sako realpolitikos atstovai, 
nedaro tokių kompromisų vien 
tik dėl moralinių priežasčių. 
Straipsnio autorius su tuo nesu
tinka, nes tai pateisintų visus 
karus. Pabaltiečiai ir gruzinai 
jau paskelbė savo nepriklau
somybes, ir tai nėra mūsų reika 
las padėti Kremliui išlikti tuose 
pačiuose rėmuose. Tai t ik 
sukelia naujus karus. 

RKV 

Dail. Prano Domšaičio pasiųs 
ti dailės darbai pasiekė Lietu 
voje adresatą muziejų ir gauta 
padėka. Dail Prano Domšaičic 
181 dai lės d a r b a s j au yra 
pasiekęs Lietuvą. 

Buvo ap ta r tas Lietuvai skir 
to vieno milijono dol. apiformi 
nimo klausimas. Spec. suvažia 
vimą nu ta r ta šaukt i 1991 m. 
liepos 27 d . jei JAV LB taryba 
laiku p a t v i r t i n s į s t a t u 40 
straipsnio pakeit imą, priimta 
LF narių suvažiavime. Bus 
atsiklausiama visų narių ir 

ta i turėjo nepapra "J pasi
sekimą ir išgarsino Lietuvių 
Fondą. 

Pelno skirstymo komisijos pir
mininkės M. Reinienės siūlymą 
paramai leisti sumą padidinti 
iki 300.000 dol. taryba patvir
tino. Paramai gauti prašymai 

dovas, Jaunimo centro direk- prašoka tris ketvirčius milijono laukiamas jų pasisakymas. Na-
torių tarybos pirmininkas, Ko- dol., o stipendijoms — gauta 110 riai pp.š'u tu rės ats iųst i savo 

prašymų daugiau 400.1*00. Taip nuomonę, pasisakydami: taip ar 
ir šiais metais galima bus pa
t e n k i n t i tik ketvirtadalį 
prašymų. Stipendijas gauti pra 
šančiųjų tarpe yra ir iš Lietuvos. 

New Yorke yra 4 n vsiams 
narys. Vaclovas Momkus vienas atvykę pasitobulinti technolo- ir kultūros įstaigoms, tik turint 
ar kar tu su žmona soliste Mar gijoje trys inžinieriai kuriems pilną Lietuvos nepriklausomy 

visas išlaidas dengia universi- bę. Kol bolševikiniai Kremliaus 
tetas, bet jie neturi nė dolerio 
smulkioms išlaidoms Pelno 
skirstymo komisija paskyrė 
k i ekv ienam po 100 dol. 
mėnesiui, iš viso 1,200 dol. 

Alė Steponavičiene pain
formavo, kad sudarytas pa-

ne ir pr i tardami ar ne siūlomai 
patikėtinių tarybai. Plačiau bus 
paaiškinta lydimajame rašte. 
Teigiamu atveju pinigai bus 
perduodami Lietuvos švietimo 

garita yra dažni įvairių ren
ginių programos atlikėjai, atsi
saką nuo honorarų, kad tik 
l ie tuviška veikla kles tė tų . 
Vaclovui Momkui linkime dar 
stipriau įsijungti į Lietuvių Fon
do veiklą ir savo sugebėjimus 
skirti lietuvybei išlaikyti. 

popieriaus. 

Šiame tarybos posėdyje, be ramai gauti prašančiųjų są-
eilinių organizacinių reikalų, rašąs šiuo metu dauginamas ir 
buvo apžvelgtas metinis narių bus įteiktas pelno skirstymo 
s u s i r i n k i m a s , panag r inė t i komisijos nariams ir LF bei 
pastebėti trūkumai bei spaudos JAV LB krašto valdy i -; 
atsiliepimai. Buvo sustota prie n inkams . Susidar- šūsnys 
balsų skaičiavimo procedūros, 
kuri ilgokai užtrunka ir užtęsia 
suvažiavimo eigą. Paprašyti 
tarybos nariai apie tai pagalvo 
ti ir pareikšti savo nuomones. 

Lietuvių spaudoje suvažia
v imas buvo pozityviai 
įvertintas, išskyrus vieną dvisa-
vaitinį. kurio bendradarbė į 
Lietuvių Frondą žvelgė pro savo 
sukurtą prizmę 

Mari ja Remienė . atosto
gaudama St. Pe te r sburge 
Beach, FL. susitiko su veiklia 
įgaliotine Janina Girdviliene, 
padarė reviziją jos vedamoje 
a t ska i tomybė je , kalbėjo 
Lietuvių klube ir atsakinėjo į 
klausimus. 

K o n t a k t a i su visuomene 
Lietuvių Fondui yra reikalingi, 
nes atsiranda žmonių, kurie 
skleidžia pačių išgalvotas min
tis ir klaidina visuomenę 

Antros kelionės metu i Wa-
shingtoną. DC, M. Remienė 
susitiko su naująja įgaliotine 
Dalia Remienė. dalyvavo solis
tų iš Lietuvos koncerte ir aptarė 
tolimesnę įgalio*;nės veiklą <M. 
Remienė kelionės i š la idas 
dengia iš savo asmeninių iš
teklių). 

Lie tuvių Fondo ruošiami 

KGB-istai trypia Lietuvos žemę. 
tol Lietuvių Fondo kapitalas į 
Lietuvą nebus perduodamas. 
Toks yra Lietuvių Fondo tary 
bos nusis ta tymas. 

Ba ig i an t t a r y b o s posėdį. 
Muzikos šventei ruošti komiteto 
p i r m i n i n k a s S t a s y s Baras 
pakvie tė d a l y v a u t i visuose 
renginiuose ir padėkojo tarybai 
už leidimą naudotis patalpomis 
bei priemonėmis, t a ip pat už 
aktyvų įsijungimą į muzikos 
šventes komitetus bei komisijas. 

Pasidžiaugta Lietuvos poli 
tinio ir religinio gyvenimo vado 
\ų įrašymu j LF narius- kardi
nolo Sladkevičiaus ir Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos pirmi 
ninko Vytauto Landsbergio. Su 
1990 metų LF narių suvažia
vime įrašytu Baliu Gajausku 
Lietuvių Fonde jau yra trys 
nariai Lietuvoje. Būtų gražu, 
kad ir k i t i kovotojai bei 
paaukoję gyvybes už Lietuvos 
laisvę būtų įrašyti į L. Fondą ir 
liktų įamžint i numatomoje 
išleisti Lietuvių Fondo knygoje. 

Ypatingas kreipimasis į lietu
vių visuomenę, prašant įamžinti 
1991 m. sausio 13 d. žuvusiuo
sius m ū s ų t a u t o s herojus 
Vilniuje, kurie krito nuo pa
rašiutininkų kulkų ar buvo su
traiškyti šarvuočių vikšrais Bet 
kokio dydžio sumą prašome 
siųsti LF būst inėn adresu: 
Li thuanian Foundat ion , Inc., 
3001 W 59 St.. Chicago. IL. 
60629. telef. 312 471 3V 

Turimas žuvusiųjų sąrašas: 
Loreta Asanavičiūtė, gim. 

1966 m. Vilniuje 
Virginijus Druskis, gim. 1966 

m. Vilniuje 
Darius Gerbutavičius, gim. 

1972 m. Vilniuje 
Rolandas Jankauskas , gim. 

1969 m. Vilniuje 
Rimantas Juknevičius, gim. 

1966 m. Marijampolėje 
Alvydas Kanapinskas. gim. 

1958 m. Kėdainiuose 
Algimantas Kavoliukas, gim. 

1939 m. Vilniuje 
Alvydas Makulka, gim. 1973 

m. Rokiškyje 

Titas Masiulis, gim. 1962 m. 
Kaune 

Vidas Matulevičius, gim. 1966 
m. Vilniuje 

Apolinaras Povilaitis, gim 
1937 m. Vilniuje 

Ignas Šimulionis, gim. 1973 
m. Vilniuje 

Vytautas Vaitkus, gim. 1943 
m. Vilniuje. 

Norint įamžinti vieną asmenį, 
reikia nurodyti vardą ir įnešti 
{ LF auką nemažiau šimto dole 
rių, o įnešant už visus žuvusius, 
aukos suma neribojama. 
Knygoje-vardyne bus įrašyti 
šiuo vardu: Laisvės gynėjai, 
žuvę 1991.1.13 d. Vilniuje. Visų 
žuvusiųjų pavardės bus pažyme 
tos. o aukotojai liks nežinomi. 

Beje. norėdamas sudaryti 
žuvusiųjų herojų sąrašą, susidū
riau su netikslumais kurių dalį 
išsiaiškinau, bet gali dar būti 
ir klaidų. Mušu veiksniai 
neįstengė iki šiol sudaryti tikslų 
žuvusiųjų sąrašą su tiksliai 
rašomomis pavardėmis, tad. jei 
būtų pastebėtų klaidų, prašau 
painformuoti Lietuvių Fondą, 
nurodant kokiais šaltiniais pasi
remia. 

Mes tiek daug linksniuojam 
žuvusius hero jus . tad 
nepalikime ju užmarštyje, bet 
atitinkamai įamžinkime lei 
diniuose. kol jiems bus pasta 
tytas t inkamas paminklas. 

Solistai iš I tuvos sutinkami Los Angeles aerodrome. Iš k 
Milkevičiui Violeta Gedgaudienė, p-anistė Gražina Landsberg 
Danute M ienė su dukra Alyte. Priekyje vaikai — Andrius 
Konradas V aka. Sigita ir Inga Newsom. 

Maryte Newsom. sol Irena 
ient, sol Vaclovas Noreika, 
Mažeika. Aleksas New 

KULTŪRINIS AUTOBUSĄ* 

Chicagoje nuo geguže< 12 d. 
per vasarą kursuos vadin 
kultūros autobusai, kur:;"- bus 
patogu lankyti Chici . 
jus ir kitas įdomias miesto vie 
tas. Nuo Meno instituto Michi 
gan gatvėje autobusai bus palei
džiami t r imis kryptimis: i 
pietus, vakarus ir i šiaui 
Autubusai eis kas pusvalandį 
iki 10:30 vakare Kiekviename 
lutobuse bus aiškintojas. Kelio
ne kultūros autobusu suaugu
siems 2.50 dol.. vaikams ir pen
sininkams— 1.25 dol. 'vaik 
tarp 7-11 m.1 Nusipirkus bilie 
tą bus galim I mis 
kryptimis ir daryt sustojimu? 
bei persėdimus. 

NUBAUDĖ GYDYTOJUS 
Masonų ligonine nubaudė tris 

gydytojus, kurie per neats 
ma panaudojo medžiagas, var
totas tirti sergantį AIDS liga. 
tirdami kita paciente. Viena net 
atleido nuo dėstymo medicii -
paskaitų. 

SARGYBA MIESTO 
BUTUOSE 

Chkagos papigintu butu koki 
nijose sustiprinta sargyba, p>; 

skiriant ten dar 91 policijos 
tarnautoja iš tu. kurie dabar 
baigė policijos mokykla 
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Kelionė į B a t e m a n s Bay Iš Geelongo nesiskubinom. kaip mes skubėt 
kur nors Amerikoj, vis su patamsiais. Išvažiavom pu-»'l 
devintos. Kelio esą 800 su trupučiu km., bet pusiaukely 
mūsų laukė prieš mėnesius užimti trys motelio kam 
bariai trims poroms po vieną. 

Paskutini kartą pro akis pralėkus Melburno dar 
raižiu panoramai, greit pasinėrėm j jau anksčiau 
pakartotinai aprašinėtą gamtovaizdi. Impozantišl1 -
kalvos, it milžinu kurmiarausiu kupstai. Visu spalvą 
karvės. Murzinom vilnom avys Miesteliuose rožės, 
minai, kiparisai, petunijos ir kas čia besuskaičiuos. 
tų miestelių labai reta Tik tų karvių ir aviu. ir d • 
giakilometrinių kurmiarausių daug. Ir tos žaliuojai 
gyvų medžių užkardos 

Liudas programon įrašęs Mečj Mušinską. Tai d 
vienas draugas. Iš Melburno civilizacijos su žmona e 
pabėgęs į prerijas. Foster apylinkei! Nuo Fosl 
miesteliuko siaurais asfaltuotais keleliais važiavi i 
apie 20 km ir dar pora km žvyruotu Dešinei didz 
lėkštas ežeras. Už jo. už keliolikos km, kalnai. Čia lygi 
prerija. Viena kita gyvenvietė su vienu kitu medž u 
ir krūmu, gėlių lysvėmis 

Mušin skų namelis medinis, su plačiomis terasomis 

iš dviejų šonų. . .Statytas" tokių namų fabrike, atvežtas 
dalimis ir sumontuotas Sklypas berods vieno akro. Dar 
beveik neapželdytas. nes atsikėlę tik prieš keletą 
mėnesiu Ir Mečys, ir jo žmona Saima. dar greiti, jau
natviški, linksmi, nors neseniai atšventę 40-ta vedybų 
sukakti Su ja kalbėjomės angliškai, bet lietuviškai 
daug ką supranta. Mačiau ju knygų spinta, nukrautą 
lietuviškais ir est iškais romanais . 

Prie poros km kelelio tik t rys ar keturios šeimos. 
Ir paežerėje kelių šimtų galvų raguočiu banda. J iems 
ir jų nepažįstamiems ka imynams įkyrėjęs miestu 
triukšmas Palaiminga vienatve, kai jie dviese. Iš 
tikrųjų, nuo čia iki Melburno tik truputį per šimtą 
kilometru, bet del tokio laukiniško gamtovaizdžio, 
jautiesi lyg būtum tūkstančius mylių nuo civilizacijos 
triukšmo. 

Pavaišinti pietumis, pagirdyti brangiu vynu, už 
poros valandų Mušinskus palikome. Grįžome į vieškelį, 
kurio vardas Gippsland Highvvay. Iki užsakyto motelio 
buvo likę apie 200 km. Pravažiavom didesnius 
bažnytkaimius ar miestukus Yarram. Sale. Stratford 
(sic!) ir Bairnsdale. J i e žemėlapy žymimi paryškintu 
šriftu ir vienas nuo kitų nutolę maždaug po 40 km 
Tarp jų kita tiek mažyčių gyvenviečių su keliais 
namais, parduotuvėle , gazolino stotele. Praleki 
gyvenvietę arba miesteliuką ir apvaliuose kalnagūb 
riuose matai tik raguočių bei avių bandas. Jokio ūkio 
Jokio padoraus pastato. Ir jokio žmogaus su bandomis. 
Susidarai iliuziją, kad karves niekada nemelžiamos. 
avys nekerpamo^. galvijai neliečiami, neskerdžiami. 
net neskaičiuojami, nes kas suskaičiuos tok ia 
daugybę... 

Prieš šeštą vakare privažiavome Lakęs Fntrance 
Jeigu Lakęs reiškia ežerus, tai labai keistas pava

dinimas, nes miesčiokas prie pat okeano Taip atrodo 
žemėlapy. Taip mano atminty liko kelias uosto pa
krantėje, dešiniam šone žveju laivu uostas, kairi 
mūsų motelis Bamboo Motor Inn. 

Apie moteli buvau užsiminęs kitame skirsnv. tad 
nebeturiu kažko pridėti. Iš priekabos į kambarius 
susinešę kas savo daiktus, nusimaude. eiom vaka
rieniauti. Beje. Gippsland Hwy. ties Sale miesteliu bai
gėsi, įsiliedamas į Princess Hvvy., kuriuo dviejų dienu 
kelione užbaigsim Bet Lakęs Entrance ribose Princess 
Hwy laikinai gavo Esplanade gatvės vardą Gal poro-
km Esplanade viena pusė nustatyta moteliais. r«sto 
ranais. barais, šokių lokalais. Viskas turistams Spėju. 
kad poros tūkstančių gyventojų miestelis dabar. 
Australijos vidurvasarį, kelis kar tus nadid 
Esplanade šaligatvy krykštaujančiu turistu būriai sru-
vo ir sruvo į abi puses. 

Pasirinkome kinų restoraną. Mano paprastas 
šrimpsų patiekalas 'šrimpsus australai vadina prawns) 
kainavo 15 dol.. plius 3 dol. vvonton sriuba (čia 
vadinama rodos short soup), nepamenu dar k>ek atski
rai už arbatą, saldžia bandutę desertui, na ir už 
buteliuką alaus Pravalgau apie 25 dol ir nebuvau 
brangiausias. Spėju, kad gan kukli vakarienė šešiems 
bus Liudui kainavusi apie 200 dol. 

Kai apie pusę dešimtos restoraną palikome, buvo 
juoda naktis. Gerai apšviestoje Esplanade gatvėje 
klegėjo jauni žmones. Žaidimų parke sukosi karusele-
I raketas susede. visaip vartaliojami klykavo pramo 
girnai keleiviai, o muzika skaudino ausis Prie š\ 
baro langų sustoję, keletą minučių stebėjome rockn 
roll šokėjus Šoko dvidešimt kelerių ir vyresni gražūs 
žmones Raiškiai, grakščiai, padoriai 

'Bus daugiau< 
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Bostone besilankančią Lietuvos Vyriausią skautininke s. Aliną Dvoreckiene 
sutiko laisvojo pasaulio Lietuvių Skaučių Seserijos Vyriausia skautininke 
s. Birute Banaitienė ir jos pavaduotoja v.s Laima Kiliulienė. 

BOSTONO ŽINIOS 
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS 

Šv. Petro bažnyčioje So. Bos
tone klebonas, kun. Albertas 
Kontautas gegužės 5 d., sekma
dienį, laikė šv. Mišias už Lietu
vos motinas. Giedojo sol. Bene
diktas Povilavįčius, bažnyčios 
choras, vargonavo kompozito
rius prof. Jeronimas Kačinskas. 
Po Mišių bažnyčios salėje vyko 
l ie tuvių Motinos dienos 
minėjimas, kasmet ruošiamas 
Bostono Moterų federacijos sky
riaus. Pirm. Elena Vasyliūnienė 
pasveikino v i s a s " l i e tuves 
motinas, iškeldama motinos 
vaidmenį Lietuvos praeityje ir 
dabartyje. Priminė nelengvą 
lietuvių motinų paskirtį trem
ties metais Vokietijoje ir vėliau. 
Amerikoje, išlaikant ir puose
lėjant lietuvybe, šeimos papro
čius, dalyvaujant visuomeninėje 
ir politinėje veikloje. Ant da
barties motinų pečių gula vaikų 
auklėjimo lietuviškoj dvasioj 
rūpesčiai ir paruošimas ateičiai, 
kad lietuvybė šiame krašte 
nenutrūktų. Menine programą 
atliko sol. B. Povilavičius ir 
komp. J. Kačinskas. Moterų 
federacijos narės Ona Vileniš-
kienė ir Valerija Vaičjurgienė 
pavaišino dalyvius gardžiais 
valgiais. 

gyvenantis So. Bostone, savo lė
šomis Lietuvoje išleido dvi savo 
poezijos knygas. Viena jų. „Voro 
tinklas" — iliustruota eilėraščių 
knygelė vaikams, jau pasiekė 
patį autorių. Ją išleido Vilniaus 
„Vyturio" leidykla, 46 psl.. 5000 
egz. tiražu. Rinkinyje 36 eilėraš
čiai apie metų laikų kaitą ir su 
jais susijusiais žmonių darbais, 
papročiais, šventėmis. Atskirą 
turinį įneša meilės motinai, tė
vynei ir jos gamtai eilės. Vaiko 
akimis ir lūpomis prasiveržia 
skausmas dėl paliktų gimtų 
namų, priešo trypiamos žemės. 
Užfiksuotos laimingos vaikystės 
akimirkos persipina eilėraš
čiais, kuriuose skamba ilgesin
gas liūdesys dėl jų nesugrąži-
nimo, skausmas dėl žuvusiųjų 
artimųjų... Šis Z. Gavelio eilė
raščių r inkinys vaikams turėtų 
susilaukti pelnyto susidomėjimo 
ir užimti deramą vietą lietuvių 
vaikų literatūroje. 

L. Ž. 

VYTAUTO LANDSBERGIO 
SUTIKIMAS BOSTONO 

AERODROME 

Lietuvos Aukšč. Tarybos pir
mininką Vytautą Landsbergį 
sutikti Bostono Logan aero
drome gegužės 5 d. popietę susi
rinko arti 100 asmenų. Negavę 
t iesioginių bilietų i VVa-
shingtoną. Lietuvos vyriausy
bės nariai atskrido į Bostoną, 
kur turėjo pakeisti lėktuvą. 
Jiems įžengus į laukiamąja salę. 
Vytautas Landsbergis ir kiti 
delegacijos nariai buvo apsupti 
dainuojančių bostoniškių, 
atvykusiu čia su plakatais ir 
vėliavomis. Garbingus svečius 
Bostono LB vardu pasveikino 
ALTo pirm. Gintaras Čepas, or
ganizacijų pirmininkai, ar jų 
atstovai. Karštai sveikino ir pa 
vieniai asmenys: merginos tau
tiniais drabužiais pasipuošusios, 
bei vaikai įteikė jiems gėlių 
puokštes ir suvenyrus. V. 
Landsbergis pasveikino susi
r inkus ius , supažindino su 
užsienio reikalų viceministru 
Valdemaru Ka tkum, davė 
trumpą interviu „Laisvės Var
po" radijui Visi drauge su
dainavo „Lietuva brangi" ir, 
palydimi šūkio ..Lietuva bus 
laisva" — svečiai susėdo į 
limuziną su Lietuvos valstybine 
vėliava. Speciali policijos palyda 
lydėjo Lietuvos prezidentą V. 
Landsbergj ir vyriausybinę 
delegaciją j „US Air" termina
lą, iš kurio netrukus turėjo 
pakilti lėktuvas į Washingtoną. 

NAUJA EILĖRAŠČIŲ 
KNYGA VAIKAMS 

Poetas Zigmas Gavel i s , 

VIEŠNIOS I Š T Ė V Y N Ė S 

Lietuvių Moterų federacijos 
Bostono klubo kovo 16 dienos 
su s i r enk ime d a l y v a v o dvi 
viešnios iš Lietuvos: Lietuvos 
Skaučių Seserijos Vyriausia 
skautininke Alina Dvoreckiene 
ir Seserijos Garbės gynėja 
Koletta Ju rsk ienė . 

Klubo p i r m i n i n k ė Elena 
Vasyliūnienė pakvietė viešnias 
pakalbėti apie šių dienų įvykius 
ir nuotaikas Lietuvoje. Koletta 
Jurskienė paskai tė savo kūry
bos d r a m a t i š k ą e i l ė raš t į : 
„Sausio 13-toji". Tuo buvo at
skleista t ragiška tikrovė, kuri 
dar ta ip neseniai ištiko mūsų 
tėvynę Lietuvą. Skautininke 
Alina Dvoreckiene. kuri tuo 
laiku lankėsi pas savo tetą, 
mūsų narę Praksėdą Jakutienę, 
yra pedagogė, auklėtoja, fizinio 
auklėjimo vadovė. Ji mums 
nušvietė dabar t inę Lietuvos 
liūdną padėtį. Kalbėjo apie 
L ie tuvos . . p a v a s a r i o vėją 
a u d r i n g a . La i svės Varpą, 
skambantį dusl ia i ' . . . ir kad 
lietuviai trokšta, kad tas varpas 
gaustų dieną, naktį su laisvės 
daina... Žodžiais sunku apsakyti 
l a i svės s i e k i a n č i o s t a u t o s 

Worcester , MA 
PAGERBTA 

ONA KERŠIENĖ 

Lietuvių Labdaros Maironio 
Parko draugijos kovo 19 d. 
susirinkimui pasibaigus, parko 
patalpose buvo suruoštas pager-
b i m a s perna i iš pareigų 
pasitraukusios ilgametės tos 
draugijos finansų sekretorės 
Onos Keršienės. 

Draugijos pirm K. Adomavi
čius savo kalboje aukštai ver
tino O. Keršienės daugelį metų 
sąžiningą darbą ir įteikė jai 
dovaną — puikų radijo aparatą 
lir dar su priedui Iki ašarų susi
j aud inus i a i Onutei linkėjo 
sveikatos ir šviesių ateities 
gyven imo dienų. Padėką 
pareiškė ir jos dukrai Olgai, 
kuri , būdama savo mamytei 
ištikima „šofere". daugelį metų 
talkino jos įsipareigojimuose 

Pareigingumas ir darbštumas 
Onutės šeimoje perduodamas iš 
karto^ i kartą. Jau Onutės 
mama Marija Anušauskienė 
savo jaunametr dukrelę Onutę 
įrašė į Federacijos draugiją 1918 
m. Šią draugiją perėmė 
Blaivininkų 25 kuopa ir jsteigė 
Labdarybės skyrių, kurio pa
skirtis buvo lankyti ligonius ir 
globoti našlaičius. Kun. J . 
Jaka ič iu i parašius įstatus. 
Labdarybės skyrius atsiskyrė 
nuo Blaivininkų kuopos ir 
pasivadino Lietuvių Labdarybės 
draugija. Onute, kartu su savo 
mamyte, dirbo visuose draugi
jos darbuose. 

1923 m., kun. J. Jakaičio 
rūpesčiu prie Quinsigamond 

kančias. Alina Dvoreckiene tai 
išreiškė daina: „Oi lietuve mo
tinėle"... J i viena ilgai dainavo 
graudžią dainą, į pabaigą prita
riant kitoms narėms. 

Po to buvo paklausimai. Atsa
kinėjo abi viešnios. Koletta 
J u r s k i e n ė , pak laus ta apie 
skautybės išsilaikymą paverg
toje Lietuvoje, atsakė, kad 
anksčiau priklausyti skautų 
sąjungai buvo nusikaltimas, 
baudžiamas net Sibiro trem
timi. Toliau Alina Dvoreckiene 
pasakojo kaip Lietuvos prezi
dentas Vytautas Landsbergis 
prašo Lietuvos žmonių kantry
bės ištesėti. Viešnios teigė, kad 
Lietuvoje dabar daug nusi
kaltimų. KGB savivaliauja su
iminėdama ir terorizuodama 
nekaltus žmones. Grįžta reli
gija. Žmonės pasiryžę nepasi
duoti okupantui . Pasklidęs 
posakis: „Geriau mirsime sto
vėdami , negu gyvensime 
klūpėdami". 

Kadangi viešnios iš Lietuvos, 
kviečiamos J A V lietuvių 
S k a u t ų sąjungos, turėjo 
aplankyti lietuvius skautus.-tes 
kituose miestuose, atsisveikino 
su mumis anksčiau. Su meile ir 
pagarba joms, pasakėme „Iki 
pasimatymo" ir susirinkimą 
tęsėme toliau, jį baigdamos tra
dicinėmis vaišėmis. 

V. Vaič jurg ienė 

ežero, Shrews> 
pirkti namai gt 
Nuosavybė pa> 
lietuvių tauto?-
Maironio va 
apleista nuosa 
daug darbo. Or 
įsijungė į visu-

:ry, buvo nu-
emės sklypu. 

. iinta didžiojo 
:ainiaus poeto 

rdu. Gerokai 
wbė reikalavo 
jtė nuoširdžiai 
larbus. 

n io Parko dr-jos valdybos 
priesaiką pirm. K. Adomavičius 
pa re i škė : ,,Iš mūsų t a r p o 
pasitraukė ilgametė finansų 
raštininkė O. Keršienė. Su ja 
man teko prieš 27 metus pradėti 
pirmininko darbą. J i turėjo 
daug patyrimo ir praktikos 
t ame darbe. Ji Maironio parką 
gelbėjo ir finansiniai. Skolino 
pinigus". 

Onai Keršienei, ai surengtame pagerbimt\ dovana įteikia Maironio Parko 
pirmininkas K. Adomavičius. 

Nuotr T. Adomavičienės 

1926 m. Onute ištekėjo už An
tano Keršio. Netrukus jie tapo 
maisto produktų krautuvės 
savininkais. Po poros metų jie 
susilaukė dukrelės Olgos. 

1930 m. Onutė Keršienė 
išrenkama Lietuvių Labdar
ingos draugijos finansų 
sekretore. Ja i p a t i k ė t a s 
pareigas atlieka rūpestingai, 
kruopščiai, nors turė jo ir 
daugybę sa\ J šeimos rūpesčių ir 
darbų. Daug padėjo gražus 
sugyvenimas ir meilė šeimoje. 

1943 m. mirė jos mylimas 
vyras. Bet ji nepalūžo savo 
dideliame netekties skausme, 
pasitikėdama Aukščiausio 
globa. 

Onutė Keršienė priklausė ne 
vien Lietuvių Labdaringai 
draugijai, bet ir kitoms draugi
joms Šv Kazimiero lietuvių pa
rapijoje. 0 jų buvo apsčiai: Šv. 
Onos. Marijos vaikelių, Marijos 
vardo. Lietuvos Vyčių ir kt. 
Visose buvo veikli narė, yapč 
Lietuvos Vyčių 26 kuopoje. 
Noširdi rėmėja ir geradarė 
lietuvių pranciškonų vienuoli
jos. Nek Marijos Prasidėjimo 
seselių Putname ir kt . 

Per Lietuvių Labdaros Mairo-

NEW JERSEY, NEW YORK - „Lietuvos Ats iminimai" , 
sekmadieniais nuo 2 Iki 3 v . p.p. i* Saton Hal i Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „Music o! U thuan la" pro
gramos, vedamos anglų kalba, I i tos pačios stot ies, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Dr. 
J . J. Stukas — direktor ius, 234 Sunllt Dr., VVatchung, 
N. J. 07060. Ta i . 201-753-5636. 
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Vilnius 

Jei keliaujame | Vilnių, skriskite SAS 
iš Š Amerikos per Kopenhagą Į 
Varšuvą arba Rygą SAS skrenda iš 
Kopenhagos : Varšuvą kasdien, o 
antradieniais ir šeštadieniais Į Rygą 

Atvykstama pop'et . ir 
transportaciją Į Vilnių ga-
Ima lengvai gauti Kai 

0% būsite Kopenhagos ae
rodrome, aplankykite di-

d(j| apsipirkimo centrą - sutaupysite, 
pirkdami puikias dovanas be mokesčių 
..Mileage Plūs ir ..OnePass ' nariai 
gauna kreditą, kurj galima panaudoti 
vėliau skrendant SAS kaip keliones 
veltui premija Platesnei Informaci ja i 
skambinkite savo kelionių agentui ar
b a SAS, t e l . 1-800-221-2350. 

M\\<*' 
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CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

5> GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

• « • « « 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzle Avs„ 
Chlcago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS komoiutenų ir FAX pagalba 
• Veltui namų Įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

FOR RENT 

l ši-i uomoiami įame pačiame name 2 bt po 
4 kamb su šiluma pirmame ir antrame 
aukšte Bnghton Pk apyl Suaugusiems, 
oe gyvuliukų: S375 Į rnen + ..deposit' 
Kreiptis dieną 312-254-2817, vakare 
312-847-2614. 

Išnuomojamas 1 kambarys su 
pilnu Išlaikymu senesnio 
amžiaus asmeniui, kuris negali 
pats apsitarnauti. 

Kreiptis: tel. 312-471-4263 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Bllnstrublens, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

FOR SALE 

MISCELLANEOUS 

Parduodami tautiniai drabužiai 
iš 5 dalių, 11-12 dydžio. Taip pat 
lininės staltiesės. 

Kreiptis 312-471-4263 

Parduodamas naudotas auto
mobil is. Oldsmobile Cutlass; 
$600 arba geriausias pasiūlymas. 

Tel. 312-778-8645 

O Keršienė finansų raštinin
kės pareigose išbuvo 60 m. Per 
eile metų ji skubėjo j kiekvieną 
susirinkimą, posėdį, ar kitokius 
su Maironio Parko susijusius 
reikalus, nežiūrint vasaros 
karščių ir ž iemos šalčių. 
Pareigos jausmas ją išvesdavo iš 
namų, nežiūrint koks buvo oras. 
Dukrelė Olga niekada neatsi
sakė vežti mamytę"*" įvairiems 
darbams, reikalams, susirinki
mams, posėdžiams, kur ių 
ypatingai daug buvo kai 1973 
m Kūčių naktį pastatas buvo 
gaisro sunaikintas ir reikėjo 
visa iš naujo atstatyti . Darbas 
buvo labai sunkus. Savo pavyz
dingu pareigų atlikimu per 60 
metų tikrai užsitarnavo poilsį. 
Maironio Parko vadovybė jos 
garbei suruošė vaišes. 

Bet kokiems darbams atlikti 
reikia asmeninės aukos, pasi
šventimo ir meilės, o ta meilė 
tikriausiai a te ina t ik ta i iš 
širdies gelmių. ..Atiduok, ką 
privalai'" balso raginama. O. 
Keršienė tą kvietimą vykdė. 
Gerai atliktas darbas žavi mūsų 
širdis. Kūrėjo p a l a i m a ir 
visokeriopa sėkmė telydi kiek
vieną Onutės gyvenimo žingsnį. 

J.M. 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 9 5 t h Stret 
Tel . — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis l Hermis Deckys 

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

Skubus Ir sąžininga* 
patarnavimas 

PLUMBING & SEWER 
pataisyme 
Skambinti: 

Dariui te l . 312-776-5088 

Vaikų gydytoja iš Lietuvos ieško li
gonių slaugymo, vaikų prižiūrėjimo, ar
ba namų ruošos darbo. Skambinti 
vakarais nuo 8 iki 9 v.v. 

Tel. 708-835-4138 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

•JĮm • Nmgos Tiiesto leid'mą ū .->u r 
./-ri.esty u i ' b j greitai, yarantuotai ir iąj> 

312-77^-3314 
KLAUDIJUS PUMPUTI* 

THE ART OF VIKTORAS PETRAVIČIUS 

THE ART OF 
VIKTORAS PETRAVIČIUS 

— Monografijos pirmas tomas, 
angliškai ir lietuviškai. Sudarė 
Algimantas Kezys. Knyga apima 
Šio dailininko ankstyvąja kūryba, 
pradedant nuo jo studijų metų 
Paryžiuje iki 1949 m., kada jis su 
šeima gyveno DP stovyklose. 
Vokietijoje. Išleido ..Galerija" ir 
..Amerikos Lietuviu Bibliotekos 
leidykla". Kietais viršeliais, su 
aplanku. 232 psl. Verta turėti sau 
ir padovanoti kitam, ypač kita
taučiui. Gaunama ..Drauge.' kaina 
su persiuntimu 27 dol. Illinois 
gyventojai dar prideda 2 dol. 
valstijos mokesečio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI 
MIRUSIEMS PRISIMINTI AUKOTOJŲ 

SĄRAŠAS 

a.a. E. MATTJKIENĖ: 
I. Vebrienė, S Jelionienė. T. 

Kazlauskiene, R. Dičius. 
a.a. O. GUMAUSKIENĖ: 

V. Kliknienė, S Jelionienė. 
a.a. MALVINA VELECKIENĖ: 

V. Valantinas. 
a.a. P. DAMBRAUSKIENĖ: 

B Stangenbergiene 

a.a. O. DANIUSEVICIENĖ: 
B. Vindasiene, J Yokia, S Jelio

nienė 
a.a. M. NIVINSKIENĖ: 

D. Noreikienė. 
a.a. K. VALAVIČIENĖ: 

J Yokša 

i 



KUR DINGO PENKI 
MILIJONAI 

Pranešimas iš Lithuanian Mercy Lift 
centro 

Kur dingo JAV prezidento 5 
milijonų dolerių paramos dalis, 
pažadėta Lietuvai? 

L i t h u a n i a n Mercy Lift 
praneša, kad gegužės 11 d. du 
didžiuliai vaistų konteineriai, 
skir t i Lietuvai, išplaukė iš 
Montrealio uosto. Konteineriai 
sveria 42 tonas ir keliauja su 
reikalingiausiais Lietuvos ligo
niams medikamentais, paauko
tais Brother Regis ir Salvation 
Mission Warehouse, Abbott 
Laboratories, International Aid 
ir kt. Vilnių turėtų pasiekti 
birželio 1 d. ir tuoj Lietuvos 
sveikatos apsaugos ministerijos 
bus padalinti klinikoms ir ligo
ninėms. Transportacijos išlaidas 
apmokėjo mūsiškė Mercy Lift, 
nesulaukus JAV paramos, kuri 
buvo pažadė t a va i s tų 
pervežimui. 

Ilgiau delsti Mercy Lift ne
galėjo, nes p a k r a u t i me
dikamentais konteineriai laukė 
pažado išpildymo visą mėnesį, 
užimdami Rosemont Warehouse 
of Amber, International Inc. 
sandėlį. Tuo tarpu jau buvo 
pripi ldytas trečia'sis kontei
neris, į kurį sukrauta apylinkės 
ligoninių ir Iowa International 
Development Foundation su
aukoti medikamentai. 

Mercy Lift transportacijos 
planavimo koordinatorius Ri
mas Gulbinas apskaičiavo, kad 
t r i jų k o n t e i n e r i ų t ū r i s 
pripildytų nuo grindų iki lubų 
tipingą Marąuette Parko viena
aukštį namą. Taigi jau jiems 
skirto sandėlio patalpose trūks
ta vietos. 

Gulbinas pastebėjo, kad būtų 
galima viską persiųsti į Project 
Hope centrą, tačiau nebėra 
jokios ga ran t i j o s , kad po 
mėnesio laukimo staiga pinigai 
atsirastų. Be to. persiuntimas 
pare ika lau tų iš Mercy Lift 
nemažos sumos. Todėl Lithua
nian Mercy Lift komitetas 
n u s p r e n d ė panaudo t i dalį 
surinktų aukų tų dviejų kontei
nerių išsiuntimui į Tėvynę. 

Tiesiog ironiška, sakė Mercy 
Lift administratorė Rasa Lakas, 
juk tuose konteineriuose yra da 
bar pagarsėjusių vaistų digox-
in siunta — juos naudoja prezi
dentas Bushas savo negala
vimams reguliuoti. 

Prisimintina, kad kovo mėn. 
p r iva ' ių Baltų organizacijų 
pokalbyje su Project Hope jiems 
aiškiai buvo duota suprasti, jog 
5 milijonai dolerių vaistų 
transportui bus paskirti tiems, 
kurie pirmieji kreipsis. Pirmoji 
kreipėsi Mercy Lift Lietuvos 
reikalams. Dabar jau girdisi 
balsų, kad yra svarbesnių vie
tovių, p rašanč ių panaš ios 
oagalbos, tau Pabaltijo reikalas 
nustumtas > šalį. Rasos nuo
mone pinigų sk i rs tymo 
taisykles kažkas savo nuožiūra 

keičia, nepaisydami pažadų. 
Yra žinoma, kad ir kitos organi
zacijos buvo tos skriaudos pa
liestos. 

Lithuanian Mercy Lift komi
tetas kreipėsi į kongresmanus 
Durbin, Broomfield, Hoyer, į 
Valstybės departamentą, prašv-
dami šį reikalą ištirti. Norisi 
tikėti, kad paramos pažadas bus 
išpildytas, nes nėra prasmės lai
kyti sandėliuose vaistus, kurie 
taip reikalingi Lietuvai. 

Ar ne keista: praėjusių metų 
rugsėjo mėn. buvo kalbama apie 

Daug laiko Mercy Lift darbams aukojančios jūrų skautininkes Viligaile 
Lendraitiene ir Audronė Gulbinienė. 

dešimties milijonų sumą Lietu
vos humanitarinei pagalbai. 

Dedikacija dar gyvai 
A.tA. Barbarai 
Tau lygaus stebuklo, 
Jaunoji mergaite. 
Nesu aš regėjęs. 
Pajūrio net vėjas 
Šiandien man paskaitė. 
Kad sielos Tavosios 
Šventam ąžuolyne 
Įkurčiau altorių, 
— Ir degti ten noriu 
Aš tūkstanti metu. 

(Butkų Juzė) 

Paminklinis epitetas. 
AŠ ėjau gyvenime 
Erškėčių keliu 
Ir nešiau savo kryžių. 
O Tu, Viešpatie, suteikei 
Man vilti ir džiaugsmą. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

BARBARA DUMBRIENĖ 
JAUGAITĖ 

Gimė 1914 m. rugsėjo mėn. 26 d. Liepojuje, Latvijoje. 
Amerikoje išgyveno 42 metus. 

Mūsų mylima Žmonelė, Mamytė, Uošviene ir Močiutė 
mirė 1991 m. balandžio 13 d. Holy Cross ligoninėje, Chicago, 
IL ir balandžio 17 d. buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Šia proga nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. Jonui 
Kuzinskui už atlaikymą gedulingų šv. Mišių Šv Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje, už pasakytus šiltus ir 
guodžiančius žodžius tų Mišių metu ir už palydėjimą a.a. 
velionės Barbaros į Šv. Kazimiero kapines. 

Taip pat esame dėkingi mieliems giminėms, artimiesiems 
ir draugams už dalyvavimą šermenyse, bažnyčioje ir 
laidotuvėse. 

Gili padėka ir seselėms kazimierietėms už atsilankymą 
šermenyse ir bažnyčioje. 

Mūsų nuoširdi padėka visiems, kurie pareiškė mums 
užuojautą žodžiu, spaudoje ir laiškais. 

Dėkojame visiems visiems už šv Mišių aukas, už gėles ir 
už aukas Arthritis Foundation. 

Dėkingi esame ir solistei D. Stankaitytei už jausminga 
giedojimą bažnyčioje gedulingų Mišių metu. 

Mūsų širdingas dėkui ir mieliems karsto nešėjams. 
Ačiū ir laidotuvių direktoriui Donald M. Petkui už rūpės 

tingą patarnavimą laidotuvėse. 
Dar kartą reiškiame širdingą padėką visiems, kurie daly 

vavo šermenyse, bažnyčioje gedulingose Mišiose ir palydėjo 
mūsų brangiąją Žmonelę, Mamytę į Jos Amžino Poilsio vietą. 
Esame dėkingi ir visiems tiems, kurie guodė ir užjautė mus 
mūsų skausmo valandoje. 

Ačiū jums visiems. 
Brangioji, miegok ramiu miegu, iki mes susitiksime 

Anapus. Nors palikai mus, bet Tu visada būsi su mumis mūsų 
širdyse. Tegul auštanti saulė švelniai šildo Tave, o medžiai 
šlama Tau G. Verdi ,,Requiem Aeternam". Tegul rytmečio 
paukšteliai čiulba Tau Tavo mėgiamą Čaikovskio ,.Gulbių 
Ežerą'", o praeinantis vėjas tegul ošia Tau L. v Beethoveno 

„Penktąją simfoniją". 

Nuliūdę: vyras Jurgis ir sūnūs su šeimomis, Riman
tas ir Dainutė, Gediminas ir Renee, Robertas ir Susan 
ir septyni anūkai. 

f^n midlcind Federal 
mmmtmr Savinas 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 (1-312) 254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 
(708) 598-9400 

ELTC 1Ž 
UEN0ER 

Dabar gi paskirti 5 milijonai 
visai Sovietų Sąjungai (taip 
dabar „duodantys ' kalba >. 
kur ių dalis vargu ar tek-
Lietuvai. d s 

UŽ GENEROLO 
ŽVAIGŽDES 4,200 DOL. 

Gen. Norman Schvvartzkopf 
paaukojo savo keturių žvaigž
džių insigniją, kurią devejo, 
vadovaudamas karui Persų 
įlankoje, lėšų telkimui Taco-
ma-Pierce County Raudonajam 
Kryžiui Washington valstijoje. 
Vietinis verslininkas Kimo 
Yoshikavva už tas žvaigždes su 
generolo nuotrauka ir autografu 
varžytinėse sumokėjo 4,200 dol. 
J is džiaugiasi turėjęs progą 
įsigyti tokią retenybe. 

PATARIMAI MOTINOMS 

Kiekviena kūdikio laukianti 
motina, nemokamai pašaukusi 
telefonu 800-545-2200 galės 
veltui gauti knygelę sveikatos 
pa tar imų.kur d rauge bus 
kuponai papig in ta i pi rkt i 
žaislus, maistą ir drabužius. 

DRAUGAS, trečiadienis. 1991 m. gegužės mėn. 15 d. 

Kai kas stebisi, kad jaunutes 
motinos susilaukia kūdikio. Bet 
gi kiek pamokų kūdikis atneša 
motinai: ji išmoksta kantrybės, 
susivaldymo ir ištvermes; net 
jos rankos sustiprėja, ir ji tą 
savo naštą ilgiau įs tengia 
pakelti kaip tėvas. 

T VV Higginson 

Jeigu myli amžinybe, gerai 
sunaudok laiką. Vakarykštė 
diena nebeatšaukiama. Ryt
diena — n e u ž t i k r i n t a . Tik 
šiandien yra tavo, bet jei jos 
nesunaudosi, ją prarasi, ir ta i 
amžinai. Viena šiandien yra 
verta dviejų rytoj. 

F. (įuarles 

A.tA. 
VANDA ZYMONIENĖ 

Gyveno Chicagoje. Marquette Parko apylinkėje 
Mirė 1991 m gegužės 13 d.. 6:40 v., sulaukusi 78 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Šakių apskrityje. Amerikoje išgyveno 

42 m 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Maryte 

Tamošiūniene. ženta~ Jonas; sūnus Juozas, marti Virginia; 
keturi anūkai: Mark ir Kristina Tamošiūnai. Nikolas ir 
Juozas Zymonai 

Velionė buvo žmona a.a. Prano. 
Kūnas pašarvota trečiadienį, gegužės 15. nuo 5 iki 9 v.v. 

Petkus Marąuette koplyčioje. 2533 VVest Tlst Street. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, gegužes 16 d. Iš koplyčios 

10:00 vai. ryto bus atlydėta j Švč. M Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 10:30 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapine.~ 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę duktė, sūnus ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. Donald A Petkus. Tel. 312-476-2345. 

A.tA. 
KAZIMIERUI KLEIVAI 

mirus , nu'sūdime likusiai žmonai VIKTORIJAI, 
dukterims .r a n ū k ė m s gilią užuojautą reiškiame. 

Elena ir Stasys Bakučiai 

1991 METŲ KELIONĖS Į 
LIETUVĄ 

301 Gegužes 14-30 d. 
Lietuve e 14 naktų. Berlyne 1 naktis 

302 Birželio 10-27 d. 
Lietuve e 14 naktų. Kopenhagoje 2 naktys Lankysimės 
Ramiuose (paminklo šventinime) Kryžių kalne. Vilniu
je. Ka~~e. Palangoje ir Šiauliuose 

303 Liepos 23 — Rugpjūčio 9 d. 
Lietuvce (Sporto šventė) 14 naktų. Berlyne 2 naktys 

304 Rugpjūčio 12-26 d. 
Kope'-agoje 1 naktis. Vilniuje 4 naktys. Kaune 3 
naktys Klaipėdoje 3 naktys. Šiauliuose 1 naktis 

305 Rugsėjo 9-25 d . 
Lietuvoe 14 naktų. Kopenhagoje 1 naktis 

306 Spalio 7-24 d . 
Lietuve r 14 naktų. Kopenhagoje 1 naktis 
Su visenis mūsų grupėmis gali skristi ir pavieniai 

keliautoja' '-/mtieji privačius iškvietimus 

Smulke-iėms informacijoms kreiptis AMERICAN 
TRAVEL SERVICE BUREAU 9727 So. Wetern Ave.. 
Chicago. III 60643. Telf. 312-238-9787. 

mirus 
JAI. 

A.tA. 
KAZIMIERUI KLEIVAI 

, gilią užuojautą reiškiame 
dukroms LORETTAI ir 

šeimomis. 

Eugenija ir 

žmonai VIKTORI 
ANGELAI su jų 

Juozas Pažemėnai 

A.tA. 
MARTHA DZIUVE 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1991 m gegužės 13 d.. 12:15 v p.p.. sulaukusi 79 

m. amžiaus. 
Gimė Vokietijoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras VVoldis, sūnus Ed 

Sticklus, marti Helga; dukterys: Ilse Jakomeit. žentas 
VValdemar. Marianne Christiansen. žentas Gorden: dešimt 
anūkų, keturiolika proanūkų. taip pat daug kitų giminių ir 
draugų 

Priklausė Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinei. 
Kūnas pašarvotas trečiadieni, gegužes 15 d nuo 2 iki 9 

v v. Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. Cahfornia. 
Laidotuves įvyks ketvirtadieni, gegužes 16 d Po religinių 

apeigų koplyčioje 10:30 vai ryto velione bus nulydėta į 
Tautines lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę vyras, sūnus, dukterys, anūkai ir proanūkai. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid Tel. 312-5230440 J 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 merų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\tarquette Funeral Home 
2533 VVe-t Tlst Strtvt 
C hkago Illinois K)62^ 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberte Road 
Palos Hills Illinois 60165 

"08-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenoe 

Cicero lllinots K*>50 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South ?0th Avenue 

t kero Illinois c>0630 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s gal i te pasiekt i 
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 

file:///tarquette


DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. gegužės mėn. 15 d. 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos susirinkimas bus pirma 
dienį, gegužės 20 d. 7:30 vai. 
vak. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Rita ir Denise 
Zakarka kalbės, rodys skaidres 
iš savo kelionės į Medjugorje. 
Jugoslavijoje. Visi na r i a i 
kviečiami dalyvauti. 

x P a š t o persona lo i r mo
dernizacijos skyrius gegužės 
21 d. turės apklausinėjimą apie 
pašto siuntas į Sovietų Sąjungą. 
Minėtas subkomitetas ypač 
kreipia dėmesį į šimtus skundų 
iš Pabaltijo žmonių, kuriuos la
biausiai liečia Sovietų pašto 
trukdymai. 

x Šv. Kazimiero liet. kapi
nėse visi m ū s ų t a u t o s 
mirusieji bus page rb t i Kapų 
puošimo dieną, pirmadienį, 
gegužės 27 d., trumpomis iškil
mėmis prie Steigėjų paminklo. 
Iškilmes, tuoj po šv. Mišių 
kapinėse, praves Kapų savi
ninkų draugija ir Bendruo
menės Pasauliečių komitetas, 
religinę dalį atliekant kapinių 
direktoriui kun. J. Kuzinskui ir 
garbės sargyboje budint uni
formuotiems šauliams ir šau
lėms. Visi kviečiami dalyvauti. 

x Tautos F o n d o atstovybe, 
Michigan valstijai, jos valdybos 
iždininkas Vladas Stoškus rašo: 
„... reikšdami Jums padėką už 
jos veiklos garsinimą, maloniai 
prašau priimti 25 dol. auką 
.Draugui* paremt i" . Labai 

dėkojame už dėmesį ir auką. 

x Muzikos šventės antrasis 
reng inys — Poezijos dienos 
įvyks šj penktadienį Jaunimo 
centro žemutinėje salėje 7:30 
vai. vak. Programoje bus pa
gerbtas l ietuviškasis žodis, 
poetų žemininkų kūryboje kaip 
muzika skambant is jau 40 
metų. 

x Rima Pol ikai tytė eis spe 
cial ias p rograminės dalies 
pareigas lietuvių kilmės vaikų 
stovykloje Dainavoje nuo liepos 
28 d. iki rugpjūčio 4 d. ir mokys 
tautinius šokius. 

x Chicag08 Lietuvių Tauto
d a i l ė s i n s t i t u t a s kviečia 
visuomenę aplankyti Anasta
zijos Tamošait ienės parodą. 
Kilimai — tautosakos ir tau
todailės temomis Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus gale
rijoje. Paroda tęsis iki gegužės 
26 d. 

x A n t r a s kavos s iunt inėl is 
jau pasiekė Lietuvos savano
rius, saugančius parlamentą. 
Džiaugiasi vyrai, gaivindamiesi 
karš tos kavos puo'deliais. 
Dėkingi Chicagos ir jos 
apylinkių lietuviams, .kurie jų 
neužmiršo. 

x Napoleonas Zajančkaus
kas iš Chicago, DL, lankėsi 
„Drauge" ir ta proga paaukojo 
20 dol. dienraščio stiprinimui. 
Nuoširdus ačiū. 

x Ats iuntė 30 dol . už kalė
dines korteles, kalendorių: O. E. 
Reingoldai, Worcester, Mass. Po 
20 dol.: Ignas Varnas, Ha-
milton, Kanada, Modestas Ke-
valaitis, Fllbrook, Cal., Alfonsas 
Kasputis, Warren, Mich.,V. A. 
Saimininkas, East Fartford, 
Conn. Visiems dėkojame u i 
aukas. 

x Į v i sus Muzikos šventės 
rengin ius bilietai, kurie buvo 
rezervuoti Gifts International — 
Vaznelių prekyboje, turi būti 
atsiimti iki gegužės 18 d., 
šeštadienio. 12 vai. (vidudienio). 
Neatsi imti bil ietai bus par
duodami . 

(sk) 

x J u o z a s O. Bacevič, prašo
me atsiimti laišką iš Lietuvos 
TRANSPAK įstaigoje. 

(sk) 
x Nor in t pirkti bei pa rduo

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

(sk) 

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

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

Tel. (7081 301-4866 
Valandom pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago. IL 60629 

Tel . (1-312) 776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vąk 

<W$tad 9 v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th Sheet 
Chicago, IL 60629 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. O g d e n Ave. . Ste 18-2 
H i n s d a l e . I L 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Dr. Viktorija Joga , Santa 
Monica, Cal., jos praktikos ati
darymo ir įsikūrimo proga, tė
vai užprenumeravo „Draugą", 
o duktė dr. Viktorija pridėjo ir 
50 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 
Linkime sėkmingai įsikurti. 

x Dr . V. B . Raul inai t i s , 
Chatsworth , Cal., Bruno 
Bakšys, W. Hartford, Conn., 
Rūta Musonis, Enfield, Conn., 
L. Bajorūnas, Pompano Beach. 
Fla., Petras Griganavičius, St. 
Petersburg Beach, Fla., „Drau
go" garbės prenumeratoriai, 
rėmėjai, pratęsė prenumeratą 
su 20 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

x Be B E L G R A D O ir 
MASKVOS ir be VARŠUVOS 
„mielos", su Lufthansa per 
Berlyną skrendam MIESTAN 
GEDIMINO! ČIKAGA -
BERLYNAS - VILNIUS 
SPORTO šventėn: 23 liepos iki 
08 rugpjūčio nuo $1,095.00, 
SPORTO šventėn: 25 liepos iki 
10 rugpjūčio nuo $1,125.00, 
MENO IR MUZIKOS: 22 
rugpjūčio iki 07 rugsėjo nuo 
$1,125.00 G. T. INTERNA
TIONAL, INC. 9525 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, Dl. 60457. 
Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 
x Greit pa rduodu vienos n* 

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

(sk) 

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

(sk) 

x KELIONĖ LAIVU KARI
BŲ J Ū R O J E . . . septynios nak
tys, keturios salos. Kaina TIK 
$972.50 žmogui įskaitant skri
dimą iš Čikagos, aukštos kate
gorijos kambarys su vaizdu \ 
jūrą, visas maistas ir net uostu 
mokesčiai bei ,,taxes". Jokių ki
tokių mokesčių! Išplaukiam 
š.m. lapkričio 03. Vietų skaičius 
labai ribotas. Registruotis G. T. 
I N T E R N A T I O N A L , INC. 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL 60457. Tel . (708) 
430-7272. 

(sk) 

z L ie tuvos Vyčių 36 kuo-
p o * susir inkimas bus pirma
dienį, gegužės 20 d.,7:30 vai. 
vak. tuoj po gegužinių pamaldų. 
Pr is iminsime Lietuvos prezi
den to Vy tau to Landsbergio 
dalyvavimą religiniam koncerte 
gegužės 15 d., Nekalto Prasidė
j imo bažnyčioje. 

x Kr is t inos Micku tė s i r Li
n o K a z l a u s k o užsakai prieš 
krikščionišką santuoką eina 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje Brighton Parke. 

x A n n e Mi l a šauska i t ė s ir 
A l v y d o A r b o užsakai prieš 

moterystės sakramentą eina 
Svč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje. 

z A n t h o n y Mace-Macevi-
č i u s , Oak Lawn, 111., Eugenija 
Pakulis , Rehoboth Beach, Dela-
vere, už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 25 dol. 
aukų. Paul ina Rapšienė, Pala
t ine , 111., ats iuntė 20 dol. Po 15 
dol. — Petras Griganavičius, 
Downers Grove, 111., Getruda 
Slaby, Powers Lake, Wisc., An
tanas Valaitis, Eastlake, Ohio, ir 
Antanas ir Marija Yurkštai, Brock 
ton, Mass. Ona Strimaitis apmokė
dama sąskaitą, pridėjo 15 dol. 
auką. Visiems tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Muz . V y t a u t a s Marijo-
š iu s , Pu tnam, Conn., K. Paliu
lis, Waterbury, Conn., Birutė 
P a p r o c k a s , Glendale , N.Y., 
Rimas Česonis, Fishers, Ind., 
Vito Vaiskunas , Omaha, Ne-
braska, A. Liseskas, Dovvney, 
Cal., Vincas Misiūnas, Eliza-
beth, N .J . „Draugo" garbės 
prenumerator iai , rėmėjai, pra
tęsdami prenumeratą paaukojo 
dienraščio stiprinimui po 20 dol. 
Labai dėkojame. 

x J a d v y g a P o v i l a i t i e n ė , 
Omaha, Nebraska, atsiuntė 15 
dol. Čekį su prierašu: „... pagal 
kuklius savo išteklius siunčiu 
s p a u d o s r e i k a l a m s a u k ą " . 
Dėkojame. Antanas Bajerčius, 
Dearborn Hts., Mich., pakeis
d a m a s „ D r a u g o " s iunt imo 
adresą, pridėjo taip pat 15 dol. 
auką. Dėkojame. 

x D V I E J Ų SAVAIČIŲ KE
L I O N Ė Į L I E T U V Ą SU 
Š V E N T O V I Ų A P L A N K Y 
MU. Nuo 06 birželio iki 22 
birželio pramatoma aplankyti 
ŠILUVĄ, KRYŽIŲ KALNĄ, 
Ž E M A I Č I U K A L V A R I J Ą , 
P A Ž A I S L I O B A Ž N Y Č I Ą , 
PAL. ARKIVYSK. J . MATU
L A I Č I O K A R S T Ą MARI
J A M P O L Ė J E , ATSTATYTĄ 
T A I K O S K A R A L I E N Ė S 
BAŽNYČIĄ K L A I P Ė D O J E , 
S K I E M O N I S - M A R I J O S 
A P S I R E I Š K I M O VIETĄ ir 
kt. Kelionės vadovas KUN. D R 
K Ė S T U T I S T R I M A K A S . 
Kaina nuo $1,290 iki $1,850. 
Kelionės agentūra: G. T. IN
T E R N A T I O N A L , INC. 9525 
So. 79th Ave., Hickory Hills, 111. 
60457. TEL. (708) 430-7272. 

(sk) 

x G. T. INTERNATIONAL 
INC., rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tan t iems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasiti
kima ir persodinimą New Yor
ko bei VVashingtono Aerouos
tuose. Prašome kreiptis: G. T. 
I N T E R N A T I O N A L , INC. . 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL . Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO P R O D U K T A I bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje: 10 sv. miltų, 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. 
dėžė persikų, 4 sv. valg. drus
kos, dėžė ananasų , 2 dėž. 
džiovintų slyvų. 2 dėž. razinų, 
64 oz. aliejaus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00 Kre ip t i s : „ŽAIBAS" 
9525 S o u t h 79th Ave., Hicko
ry Hil ls , IL 60457. telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

mu ŽVAIGŽDUTĖ 
H^^^^SS^S,.* ̂ « * Įsteigtus Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skynout Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriau* 

Redaguoja J Puu. Medžiagą siųsti: 3206 W. 85th Place, Chicago, IL 60629 

Trispalvė vėl plevėsuųa. 
Gėlės žydi ant seno tanko. 

T U R I U AŠ MAMYTE 

Turiu aš mamytę vieną, 
Kaip saulelę giedrią aieną, 
K a i p gė ly tę ant pievelės, 
Kaip raselę ant žcielės. 
Kas gi būtų be meinytės, 
Kas mylėtų taip mane, 
Kas prikeltų iš avytės, 

| Kas gi lauktų vakare!? 
Tai mamytė mylimoji 
Glosto mano veidelius. 
Tai mamytė mūs geroji 
Myli savo vaikelius. 

Alb. Kašiubienė 

LIETUVA TURI BŪTI 
LAISVA 

Turbū t pirmą kartą taip 
plačiai per pasaulį nuskambėjo 
Lietuvos vardas, kai Lietuvos 
komunistų partija atsiskyrė nuo 
Maskvos ir kai Gorbačiovas 
atsilankė Lietuvoje. Televizijos 
ekranai mirgėjo žiniomis iš 
Lietuvos, dienraščiai kasdien 
praneš inė jo kas vyks ta 
Lietuvoje. 

Žurnalistai rašė straipsnius. 
Radijo ir televizijos programų 
komentatoriai svarstė Lietuvos 
bylą. Šimtatūkstantinė minia 
Vilniuje manifestavo Lietuvos 
laisvės troškimą. Visas pasaulis 
išgirdo vieningą lietuvių tautos 
balsą už laisvę ir nepriklau
somybę. 

Iškilo tiesa apie 1940 m. 
birželio mėn. 15 d. įvykdytą 
agresiją prieš nepriklausomą 
Lietuvos valstybę ir jos įjun
gimą į Sovietų Sąjungą. 

Lietuviai reikalavo išvesti iš 
Lietuvos sovietinę kariuomenę. 
Gorbačiovo atvykimo proga, tre
čiadienį, sausio 10 d.»Vilniuje, 
Katedros aikštėje susirinko 
20,000 žmonių, o ketvirtadienį, 
sausio 11 d., Vilniuje de
monstravo 300,000 žmonių. 
L i e tuv i a i dainavo la isvės 
dainas, skambėjo lietuvių lais
vės šūkiai , plakatai reiškė 
žmonių įs i t ikinimus ir 
nuotaikas. 

Aš noriu, kad Lietuva būtų 
laisva ir lietuviai galėtų laim
ingai gyventi. 

Dalia Dobilaitė, 
Toronto Maironio aukšt. lit. 

m-los mokinė. Kanada 
(Maironio metraštis). 

Piešė Kovas Lapšys, 
K. Donelaičio lit. m-los mokinys 

MANO DRAUGĖ 
MAMYTĖ 

Mano mamytė yra labai gera 
mano draugė. Mes galime kal
bėtis apie visokius dalykus. Kai 
mes važiavome atostogų, buvo 
smagu. Svarbiausia, kad visa 
šeima buvo kartu. Man patinka, 
kai mes einame į krautuves. 
Mudvi smagiai praleidžiame 
laiką be broliukų. Jei mamytė 
mane bara, aš žinau, kad ką 
nors negero padariau. Aš tikrai 
mamytę myliu, nes žinau, kad 
ji yra mano draugė. 

Danu tė Genčiūtė, 
Marąuette Parko lit. m-los 

8 sk. mokinė 

KUPRELIS 

(Igno Šeiniaus apysaka) 

(Atpasakojimas) 

Kartą gyveno kuprelis, vardu 
Olesis. Olesis buvo išsilavinęs, 
bet nelaimingas, nes turėjo 
kuprą. Olesis kiekvieną sekma
dienį grojo vargonais bažnyčioje. 
Jis gražiai grojo. Nuo vargonų 
jis galėjo matyti gražią mer
gaitę. Jis pamilo šią mergaitę. 
Jis galvojo, kad ji negalėtų jo 
mylėti, nes jis buvo kuprotas. 
Mergaitė vadinosi Gundė. 

Gundė buvo lietuviškai nusi
teikusi , j i norėjo giedoti 
lietuviškas giesmes bažnyčioje. 
Niekas nenorėjo, bet Olesis pra
dėjo groti lietuviškas giesmes. 

Olesis pradėjo pasikeisti. Jis 
gražiai pradėjo rengt i s ir 
plaukus susišukuoti. Pagaliau 
jis pradėjo kalbėtis su Gunde. 
Olesis norėjo su Gunde susižie
duoti, bet jos atsakymas sukėlė 
Olesiui skausmą širdyje, nes jos 
tėvas neleido, kad jis neturtin
gas. 

Vėliau Gundė ištekėjo už kito 
vyro. Olesis grįžo į savo seną gy
venimą, dirbo malūne. 

Dana Rugieniūtė, 

Detroito „Žiburio" aukšt. 
lit. m-los mokinė. 

(„Žiburio spinduliai"). 

Pakol dūšia (siela)kūne, patol 
širdyje viltis. 

Visur gerai, visur gerai, bet 
savo šaly geriausia. (Varėna). 

MARIJOS PIKTDAGIS 
(Liaudies padavimas) 

Katalikų bažnyčia gegužės 
mėnesį pašventė Marijos garbei. 
Lietuvoje ir čia lietuviškose 
parapijose y r a la ikomos 
gegužinės pamaldos. Ta proga 
„T.Ž.' skaitytojams duodu vieną 
padavimą iš Dievo Motinos 
Marijos gyvenimo. Jis yra il
gesnis ir eis tęsiniais per keletą 
savaičių. Kaip ne kartą esu 
minėjęs, kad padavimai yra 
žmonių sugalvoti pasakojimai 
(tautosaka), kurie ne visada turi 
ryšio su tikrove. Padavimai yra 
įdomūs ir verti pasiskaityti. 

Tamsiame miške gyveno plė
šikas, kuris užpuldinėdavo 
žmones, apiplėšdavo ir kartais 
užmušdavo. Pro tą vietą, kurioje 
gyveno minėtas p lėš ikas , 
šventoji šeimynėlė bėgo nuo 
Erodo į Egiptą. Tame tamsiame 
miške buvo du keliai: vienas 
dešinėje pusėje vingiavo per 
krūmynus pro plėšiko namus, 
antras — per tankumynus ir 
negyvenamus plotus. Einant 
šiuo keliu.buvo lengva paklysti. 

Marija su Jėzumi ir šv. 
Juozapu pasitikėjo Dievo valia, 
pasimeldė ir drąsiai keliavo pir
muoju keliu. 

Miške jau temo, iš žemės kilo 
Šaltas rūkas. Susalęs Kūdikėlis 
Jėzus gailestingai verkė. Mari
ja atsisėdo po medžiu tarp 
piktdagio žolių ir maitino Jėzų. 
Pieno keli lasai nukrito ant 
piktadagio lapų ir jie paliko 
išmarginti baltomis dėmėmis. 
Nuo to laiko margas piktdagis 
vadinosi Dievo Motinos Marijos 
piktadagiu. Vis labiau temo, 
baisu buvo šventajai šeimynėlei 
nakvoti miške. 

(Bus daugiau) 

GALVOSŪKIS NR. 146 
(Žiūrėkite piešinėlius) 

ŽVAIGŽDUTĖ 

Miestas tylus. 
Naktis atslinko. 
Danguj pasirodė žvaigždutė. 
Kokia ji graži, 
net atsižiūrėti negali. 

Ji labai graži, 
bet labai aukštai . 
Taip norėčiau paliesti, 
Bet žinau, negaliu pasiekti. 

L ina Kairytė, 
Lietuva 

GALVOSŪKIS NR. 148 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

t 

Parašykite nupieštų daiktų 
pavadinimus lietuviškai ir nu
spręskite, ar jie tarp savęs 
derinasi. Jei kuris nors iš jų 
nesiderina, tą apibrėžki te 
rašikliu. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 147 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

1 šiuos langelius įrašykite 
skaitlines nuo 1 iki 8 taip, kad 
žiūrint skersai, išilgai ir įstrižai, 
nė viena skaitlinė nesikartotų 
du kartu, o t ik vieną kartą. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 149 

Jei septynios katės pagauna 
septynias peles per septynias 
minutes, tai kiek reikės kačių, 
kad pagautų šimtą pelių per 
penkiasdešimt minučių. (5 taš
kai) 

GALVOSŪKIS NR. 150 

Vienoje amerikietiškoje mo
kykloje du amerikiečiai moki
niai už nusikaltimą buvo palikti 
mokykloje po pamokų. Neturė
dami ką ve ik t i , sugalvojo 
paža is t i . P i r m a s i s turėjo 
kišenėje degtukų. Suskaičiavo 
devynis degtukus ir padavė savo 
draugui sakydamas: „Tuos deg
tukus taip sutvarkyk, kad atro
dytų lyg deš imt" . Draugas 
paprašė sau pasiimti šešis deg
tukus ir taip išdėstyti, kad atro
dytų lyg nieko nebūtų. Taip 
pirmasis su šešiais, o antrasis su 
devyniais degtukais kombinavo, 
kad įvykdytų abiejų susi
tarimus. Ilgai galvojo ir abiem 
pasisekė. Pamėginkite ir jūs, 
gal pasiseks. Cia nėra matema
tinis „tr iksas", bet tam tikru 
būdu įmanoma išspręsti. (10 taš
kų) 

GALVOSŪKIO NR. 126 
ATSAKYMAS 

Brėžinyje parodytos kirpimo 
vietos. 

GALVOSŪKIO NR. 127 
ATSAKYMAS 

Liepsne lė , r audongurk lė 
Angliškai robin 

GALVOSŪKIO NR. 128 
Tarp šių aštuonių geomet- ATSAKYMAS 

rinių figūrų suraskite keturias 
poras, jas sujunkite taip, kad Pasislėpusi geometrinė figūra 
pasidarytų ke tur i s tačia- y r a viršuje ir kairėje brėžinio 
kampiai. (5 taškai) pusėje. 


