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Ratifikuota Lietuvos — 
Rusijos sutartis 

Antradienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Gegužės 5 d. (Elta) — 

Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos rūmuose Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis ir Rusijos 
Federacijos prezidento specia
lusis atstovas, .Užsienio reikalų 
ministro pirmasis pavaduotojas 
Fiodoras Šelov-Kovediajevas 
gegužės 4 d. pasikeitė sutarties 
t a rp Lietuvos Respublikos ir 
Rusijos Federacijos dėl tarpvals
tybinių s an tyk ių pagr indų 
ratifikacijos raštais. Ją 1991 
metų liepos 29 dieną Maskvoje 
pasirašė Landsbergis ir Borisas 
Jelcinas. Po to sutartį ratifikavo 
abiejų valstybių Aukščiausio
sios Tarybos. 

„Padėtas paskutinis prieš pu
santrų metų pradėtos diploma
t inės veiklos, kai Jūrmaloje 
trijų Baltijos valstybių vadovai 
susitiko su Jelcinu, taškas" , — 
pasakė Landsbergis. 

Pritardamas šiems žodžiams 
Šelov-Kovediajevas savo kalboje 
pažymėjo, kad sutart is atveria 
p lač iaus ia s ab ipus ių ryšių 
plėtimo galimybes. Artimiausiu 
laiku ketinama pasirašyti nau
jus dokumentus, konsulinėje 
srityje, pi l ietybės, t a u t i n i ų 
mažumų ir kitais klausimais. 

Išeis tik 1997 metais 
Spaudos konferencijoje Lands

bergis, atsakydamas į žurna
listų klausimus, pabrėžė, kad 
būtų gera, jei buvusios SSRS 
kariuomenės išvedimas iš Lie
tuvos vyktų dar iki referen
dumo šiuo klausimu. Tuo atve
ju, jei antroji pusė į apklausos 
r e z u l t a t u s nea t s i žve lg tų , 
p a s a u l i s t u r ė t ų p a g r i n d o 
manyti, kad ignoruojama tautos 
valia. Iki išvedimo tur i būti 
nustatytos svetimos kariuome
nės elgsenos Lietuvoje taisyk
lės. 

Šelov-Kovediajevas pasakė, 
jog minėtas procesas turėtų 
trukti tiek, kiek laiko reikės 
karinės ir civilinės paskirties 
pastatams paruošti, kad į juos 
būtų galima perkelti kariuome
nę. Į šį procesą tikslinga įjungti 
i r t r eč iąs ias ša l i s . Rusi ja 
atsižvelgs į Lietuvos vadovybės 
pageidavimą intensyviau vesti 
tarpvalstybines derybas. Tačiau 
Rusijos prezidento specialusis 
atstovas pastebėjo, kad buvusi 
sovietinė armija iš Lietuvos 
teritorijos negali būti išvesta 
anksčiau kaip 1997 metais. 

Atstovybių klausimas 
Susitikime su premjeru Gedi

minu V a g n o r i u m i Rusi jos 
prezidento atstovas buvo pa
tikintas, kad Lietuvos vadovybė 
pasiryžusi padėti spręsti armi
jos iškėlimo problemas, padėti 
į s i k u r t i a rmi ja i naujose 
dislokacijos vietose. 

Užsienio reikalų ministerijoje 
ministro pavaduotojas Gedimi
nas Š e r k š n y s su Rusi jos 
delegacija a p t a r ė L ie tuvos 
Respubl ika i iki 1940 m. 
pr ik laus ius ių d ip lomat in ių 
atstovybių Paryžiuje ir Romoje 
pastatų grąžinimo ir Rusijos 
Federacijos ambasados įstei
gimo Lietuvoje bei įstatymo 
„Dėl atsakomybės už Lietuvos 
gyventojų genocidą" taikymo 
klausimus. 

Veislininkystė Lietuvoje iki 
2000 metų 

Lietuvos Respublikos vyriau
sybė pa tv i r t i no va l s tyb inę 
gyvul ių v e i s l i n i n k y s t ė s 

programą iki 2000 metų. Nusta
tyta, kad priimti veislininkystės 
dokumentai privalomi visiems 
gyvulių augintojams ir su gyvu
lių veisl ininkyste susijusioms 
o r g a n i z a c i j o m s . P r o g r a m ą 
remia valstybė. 

Valstybinės akcinės įmonės 
, ,L ie tuvos g y v u l i ų veis l i 
n inkys tė" direktor ius Romual
das Braz iūnas pa sakė , kad 
lietuviški veisliniai gyvuliai 
tu r i paklausą Rytų rinkoje, o 
ateityje gali būt i eksportuojami 
ir į Vakarus . Už parduodamus 
užsienyje gyvulius g a u n a m a 
maždaug 40 milijonų rublių per 
metus. Esant pa lank ia i veteri
nar inei situacijai ir išsaugoję 
veislinių gyvulių genofondą, 
kasmet galė tume pa te ik t i rin
kai apie 50 tūkstančių veislinių 
galvijų, dar daugiau kiaulių. 

Nuope lnų įver t in imas 
Kauno Medicinos akademijos 

katedros vedėjas profesorius An
t anas Praškevičius i š r inktas 
Europos mokslų ir menų akade
mijos nariu. Akademijos centras 
y r a Aus t r i j o j e , Z a l c b u r g o 
mieste. J i skat ina Europos šalių 
mokslo įstaigų, meno kolekty
vų, žymių men in inkų bendra
darbiavimą, siekia pažangos 
įvairiose gyvenimo srityse. Pro
fesoriaus Praškevič iaus išrin
k imas šios akademijos nar iu — 
jo nuopelnų medicininės bio
chemijos mokslui, jo veiklos 
humanizuojant mokymą, ruo
š ian t l i e tuv iškus medicinos 
vadovėlius, ku r i an t K a u n e far
macijos — medicinos muziejų 
įvertinimas. 

Maldos namai sugr įž ta 
t ik int ies iems 

Sekmadienį, šventųjų apašta
lų Pilypo i r J o k ū b o dieną 
Vilniuje iš naujo buvo pašven
t in ta Šv. Jokūbo ir Šv. Pilypo 
bažnyčia, savo bokšta is domi
nuojanti Lukiškių aikštėje. 

Per antrąjį pasaulinį karą 
apgr iauta Šv. Jokūbo ir Šv. 
Pilypo bažnyčia buvo suremon
tuota ir paversta t ea t ro deko
rac i jų s a n d ė l i u . D a b a r — 
restauruojama. A tku r i ama ir 
prie jos buvusi ka ta l ik i ška Šv. 
Jokūbo ligoninė. 

Šv. Jokūbo ir Šv. Pilypo baž
nyčią iš naujo pašvent ino Vil
n iaus a r k i v y k u s p a s Audrys 
Bačkis . I šk i lmėse dalyvavo 
vienuol ia i d o m i n i n k o n a i iš 
užsienio. A t š v e n t i n t o s baž
nyčios rek tor iumi pask i r t a s 
Šumsko bažnyčios klebonas 
Jonas Grigaitis. 

„Memento Mori" 
Taip vadinasi naujasis Lie

tuvos kino studijos dokumen
tinis filmas, kurio premjera 
įvyko gegužės 5 dieną. Filmo 
scenarijaus au tor ius ir režisie
r ius — Henr ikas Šablevičius, 
operatorius — Rimvydas Leipus. 

Dokumentinės juostos kūrėjai 
nagrinėja mirt ies temą. Nors ir 
labai skirt ingos laidojimo apei
gos Amerikos, Azijos, Europos 
šalyse, tačiau visur žmonėms 
iškyla tie patys klausimai. Apie 
tai , kad yra mirt is , kas laukia 
žmogaus po mirties, kaip reikia 
gyventi, kad mirtį pas i t ik tum 
oriai ir be baimės filme sam
protauja įvairių relgijų — krikš
čionių, budistų, musulmonų, ju
dėjų dvasininkai , t ikintieji . 

„Memento mori" su kitais 
kino studijos bei televizijos 
f i lmais a t s t o v a u s L i e t u v a i 

Chicagoje Illinois gubernatorius Jim Edgar, dešinėje, susitiko su JAV viceprezidentu Dan Quayle, 
kad būtų užtikrintas federalinių lėšų gavimas dėl padaryto nuostolio prasiveržus vandeniui j 
požeminio traukinio tunelius. Gubernatorius paskelbė Chicagos miesto centrą didžiai nukentėjus 
ir kitą dieną buvo paskelbta federalinės valdžios pagalba. Viceprezidentas Quayle dabar dažnai 
savo kalbose prisimena Lietuvą, kurią jis ne taip seniai aplankė ir kuri jam palikusi gerą įspūdį. 

Negrąžinami KGB archyvai 
Vilnius. — Lietuvoje dėl jai 

priklausančių KGB archyvų 
grąžinimo komisijai vadovauja 
deputatas V. Žiemelis. J is tuo 
reikalu padarė spaudai svarbų 
pranešimą, kartu paneigdamas 
klaidinančią žinią, kad KGB 
grąžino j au dalį archyvų. 

„Lietuvos delegacija, vado
vaujama vicepremjero Z. Vaiš
vilos, šių metų vaseric 11 d. 
buvo nuvykusi į Maskvą ir susi
tiko su Rusijos Federacijos Sau
gumo ministerijos vadovybe ir 
ministru B. Baranikovu. Buvo 
s u t a r t a , kad dėl a r c h y v ų 
grąžinimo konkrečiai kalbėsime 
vasario pabaigoje. Susi tarėme, 
kad te le fonu s u d e r i n s i m e 
konkrečią susitikimo datą. Aš 
nuo vasario 28 d. iki kovo 11d . 

Liberalų partijos 
suvažiavimas 

M a s k v a . — Maskvoje 
pasibaigęs Žirinovvskio trečiasis 
SSRS liberalų demokratų parti
jos suvažiavimas įvykius šalyje 
į v e r t i n o kaip ka t a s t ro f ą . 
Suvažiavimas savo nu ta r imu 
pavedė aukščiausiajai partijos 
tarybai per mėnesį paruošti ir į 
Rusijos konstitucinį te ismą 
nusiųsti paklausimą dėl „B. Jel
cino veiklos Rusijos Federacijos 
prezidento poste ir jo ati t ikimo 
užimamoms pareigoms". 

L D P pa re i škė , k a d t u r i 
sampratą ir pakankamai kvali
fikuotų kadrų, kad išvestų šalį 
iš krizės, o pirmutinis partijos 
uždavinys — ginti rusus visoje 
buvusios SSRS teritorijoje. Su
važiavimo nutarime taip pat 
reikalaujama nustoti griovus 
a rmi ją ir n u t r a u k t i 
vienašališką nusiginklavimą. 
J ame , be kita ko, nurodoma, 
kad ekonomikoje LDP visų pir
miausia reiškia valstybės in
teresus, o savo sąjungininkais 
laiko karinį-pramonių komplek
są, patriotines organizacijas ir 
verslininkus. 

tarptaut iniame Baltijos šalių 
dokumentinių filmų festivalyje 
„Balticum", kuris šį savaitgalį 
prasideda Danijoje, Bornholmo 
saloje. Šablevičius taip pat yra 
gavęs asmeninį kvietimą paro
dyti savo naująjį filmą Sicilijoje, 
Nuoro vizualinės antropologijos 
filmų festivalyje. 

(A.M.) 

ištisas dvi savaites bandžiau 
suderinti šį klausimą. Tačiau 
kaip ir buvę sovietiniai vadovai 
Rusijos oficialūs pareigūnai 
vieni nuo ki tų siuntinėja ir nie
ko nesprendžia. Matydamas, kad 
telefoniniais pokalbiais nieko 
nepavyksta padaryti, kovo 3 d. 
parašiau laišką saugumo mi
nistrui V. Baranikovui, kuria
me pažymėjau icad pirmajame 
susit ikime vasario 11 d. buvo 
susitarta, kad kitas susitikimas 
bus vasario pabaigoje, kad ban
džiau įvairiais būdais išspręsti 
tą klausimą telefonu, tačiau ne
pavyko, ir prašiau ats iųst i 
pasiūlymus, kada ir kuriuo 
laiku galėtų susitikti Rusijos ir 
Lietuvos komisijos dėl archyvų 
grąžinimo. Šį raštą ministrui 
įteikė mūsų ambasados Mask
voje darbuotojai, tačiau at
sakymo negavau. Kovo 17 pa
kartotinai parašiau antrą laišką 
ministrui V. Baranikovui. Šį 
kartą j am priminiau, kad Lie
tuvos AT pirmininko V. Lands
bergio susitikime su prezidentu 
B. Jelcinu kalbėta ir iš esmės 
sus i t a r t a , jog Lietuvai pri
klausantys KGB archyvai bus 
grąžinti. Priminiau, kad Rusijos 
pusė vengia derybų ir kad į 
pirmąjį la i šką a t s a k y m o 
negavau. Taigi nepaisoma B. 
Je lc ino i r V. Landsberg io 
susitarimo. Mūsų komisija arti
miausiu metu turėtų susitikti 
su žurnalistais ir informuoti 
Lietuvos visuomenę bei užsienio 
valstybes, kad Rusijos kai kurie 
politikai vykdo neaiškią poli 
tiką. 

Pirmą susitikimą su mumis 
j ie surengė tam, kad parodytų 
p a s a u l i u i , ypač tuo m e t u 
a t v y k u s i a m JAV vals tybės 
sekretoriui, kad Rusija nori 
geranoriškai derėtis ir grąžinti 
ta i , kas jai nepriklauso. Tačiau 
kai tik išvyko JAV valstybės 
sekretorius, savo pasižadėjimą 
pamiršo. Pažadėti jie pažada, 
bet vykdyti neskuba. Derybos 
dėl KGB archyvų grąžinimo, 
manau, bus nelengvos, tokios 
pačios, kaip ir dėl buv. sovietų 
armijos išvedimo". 

— Maskvoje vyriausybės nu
tar imu, pabrango visų rūšių 
benzinas. Litras A-95 kainuoja 
7 rublius, A-92 kainuoja 6 
rublius, O A-76 — 5 rubliai. O 
li tras dyzelinio benzino kainuo
ja 5 rublius. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Taline vertybinių popierių 
biržoje vykstančiame valiutos 
aukcione vidutinė JAV dolerio 
k a i n a buvo 159.11 rubl io . 
Balandžio 20 d. ten buvo dolerių 
aukcione parduota 250583, o 
benra aukciono apyvarta buvo 
45.4 milijonai rublių. 

— Estijoje j au veikia 16 
laboratorijų išaiškinti AIDS 
ligai, kur per metus at l iekama 
250 tūkstančių analizių. Iki šiol 
buvo nustatyta 22 to viruso 
turėtojai, iš kurių 20 gyvena 
Estijoje. 

— Rusijos F inansų depar
tamentas skelbė, jog rublis bus 
keičiamas į užsienio valiutas 
nuo rugpjūčio mėnesio 1 dienos. 

— Japonijos Kyodo žinių 
agentūra paskelbė, jog Kinija 
suplanavo masyvų ginklų ir 
karinės technologijos dalykų 
įsigijimą iš buvusios Sovietų 
Sąjungos, kad sumodernintų 
savo ginklų arsenalą. Kinija 
todėl sutikusi duoti vieno bili
jono dolerių paramą Rusijai ir 
pasirašiusi susitarimą pirkti 
400 T-22 kovos tankų. 

— Lenkijos vyskupai praėjusį 
s e k m a d i e n į r a g i n o l e n k u s 
melstis, kad Visagalis suteiktų 
savo vyr iausybei i šmin t i e s 
vadovauti kraštui ir t inkamais 
būdais kovoti su blogybėmis, 
nes ten yra padidėjusi įtampa 
t a r p darbo žmogaus ir jo 
vyriausybės. 

— Londone Britanijos vy
riausybė nominavo pirmąją 
moterį vadovauti MI-5 kontra-
žvalgybos įstaigai, tuo sulau
žydama visas tradicijas. Britai 
net viešai paskelbė jos pavardę, 
ko nebuvo daroma prieš tai. Tai 
Stella Rimington — 22 metų 
žvalgybos įstaigos veteranė, 
kuriai esą maždaug 50 metų 
amžiaus. Kas iki šiol atspaus
dindavo tos agentūros virši
ninko pavardę, būdavo bau
džiamas. 

— Senato komisija pakvietė 
specialų prokurorą — Reid 
Weingarten ištirti , a r 1980 m. 
Reagano-Busho r i n k i m i n ė s 
kampanijos metu buvo susitar
ta su Iranu, kad bū tų uždelstas 
52 pagrobtųjų amer ik i eč ių 
paleidimas iki kol bus prez. 
Reagano inauguraci ja . Sen. 
Terry Sanford p a s a k ė , jog 
komisija gali naudot i savo 
tu r imą fondą a p m o k ė t i 
išlaidoms. 

Sako, kad kito 
Želigowskio nebus 
Pasisakė Lenkijos prezidentas 

Vilnius. — Eltos korespon
dentas Algimantas Degutis pra
vedė pasikalbėjimą su Lenkijos 
Respublikos prezidentu Lech 
Walęsa m u m s rūpimais k laus i 
mais, kuris Lietuvos žmonėms 
buvo pate ik tas „Lietuvos r y t e " 
balandžio 22 dienos laidoje. 

Į klausimą, kokios abiejų 
tautų sugyvenimo gal imybės, 
Lenkijos prezidentas a t sakė : 

— Mūsų tautų bendradarbia
vimo perspektyvos gali bū t i t i k 
geros. Lenkija skir ia didžiulį 
dėmesį santykiams su visais 
kaimynais, ta ip pa t su Lie tuva . 
Mūsų tautos šiandien yra nepri
klausomos, suverenios. N u o pat 
p radž ių m o r a l i a i r ė m ė m e 
Lietuvos kovą dėl l a i s v ė s . 
La isva Lenki ja ir L i e t u v a 
pasirinko panašų ekonominės 
raidos kelią. Einame į r inkos 
ekonomiką . Ir L e n k i j a , i r 
Lietuva nori prisijungti pr ie 
Europos ir pasaulio institucijų, 
pavyzdžiui, prie EEB. 

Kaip prakt ikas p i rmiaus ia 
žvelgiu į ateitį. Tikiu, k a d 
bendrų ateities interesų v a r d a n 
pavyks įveikti abipuses nuo
skaudas ir kompleksus, susiju
sius su mūsų bendra, s u n k i a 
istorija. Protas liepia plėsti kon
t ak tus su visais ka imyna i s . 

P o l i t i n ė j e s r i ty je s v a r b u 
greitai sureguliuoti Lietuvos ir 
Lenkijos teis inius san tyk ius . 
Esu už k u o platesnius mūsų 
visuomenių kontaktus, t a i leis 
geriau pažinti vieniems k i tu s , 
prisidės prie didesnio lietuvių ir 
lenkų t au tų savitarpio supra-
tir^c. 

Korespondentas jam pr iminė , 
jog yra ka lbama, kad daba r 
Varšuva pakeitė Maskvą i r 
Lietuvoje j auč iama , k a d iš 
Lenkijos kažkas bando k i š t i s į 
Lietuvos re ikalus . Prez identas 
pastebėjo: 

— N e g a l i u s u t i k t i , k a d 
Varšuva pakeitė Maskvą, o t u o 
labiau kad ji kišasi į L ie tuvos 
vidaus reikalus. Lenkija nesiki
ša ir nesikiš į jokios va l s tybės 
vidaus re ika lus . D a b a r t i n i ų 
Lenkijos i r Lietuvos k o n t a k t ų 
lyginimas su 50 metų t r u k u s i a 
sovietine Lietuvos okupacija 
mums yra užgaulus. Lenki ja , 
kur i taip pa t neseniai a tgavo 
t ikrą nepriklausomybę, laba i 
ge r a i s u p r a n t a k i tų t a u t ų 
laisvės siekius. Perne lyg i lgai 
buvo kišamasi į mūsų v idaus 
reikalus, kad n e s u p r a s t u m e 
kitų valstybių poreikio bū t i 
suvereniomis. 

Ta i , k a d lenkų m a ž u m o s 
Lietuvoje nariai atvažiuoja į 
Lenkiją, o Lenkijos piliečiai 
lietuviai lankosi Lietuvoje, at i 
t inka tarptautines normas, t a ip 
pat šių metų sausio mėnesį 
p s i r a š y t ą d e k l a r a c i j ą dė l 
draug i škų santykių i r ka i 
myninio bendradarbiavimo, ir 
nieko nėra čia keisto. 

O į klausimą, kaip turė tų būt i 
sprendžiamos tautinių mažumų 
problemos, kad nepažeistų tos 
valstybės interesų, kurioje tos 
m a ž u m o s gyvena , W a l ę s a 
atsakė: 

— P a k i s t a n o v y r i a u s y b ė 
p a s i u n t ė savo delegaciją į 
Washingtoną išsiaiškinti, kodėl 
Amerika sulaikė savo paramą, 
kuri kasmet buvo 600 milijonų 
dolerių sumoje. Pakistanui yra 
sulaikyta karinė ir ekonominė 
pagalba todėl, jog įtariama, kad 
jis gaminasi savo paties bran
duolinius ginklus. 

— Esminės tautinių mažumų 
problemos yra sureguliuotos 
daugiašaliuose dokumentuose, 
tok iuose , kaip V i suo t inė 
žmogaus teisių deklaraciją. 
ESBK Baigiamasis a k t a s , 
Kopenhagos ESBK žmogaus tei
sių konferencijos dokumentas, 
Paryžiaus Naujosios Europos 
chartija ir Europos Tarybos 
dokumentai. Juose apibrėžtų 
principų laikymasis išspręstų 
lenkų mažumos problemas. 

N e t ik Lenkijai l a b a i 
neigiamą įspūdį padarė spren
dimas dar keliems mėnesiams 
pra tęs t i tiesioginį valdymą 
Vi ln iaus ir Šalčininkų ra
jonuose, kur kompakt iška i 
gyvena lenkai . Lenka i — 
Lietuvos piliečiai mano, kad yra 
ko lek tyv ia i nubaus t i už 
svetimas kaltes, atimant j iems 
galimybę dalyvauti demokra
t i n ė s e Lietuvos va l s tybės 
struktūrose. Be to, neveikiant 
rajonų ta ryboms, s u n k i a u 
atgauti neprivatizuojamą žemę, 
kadaise priklausiusią abiejų 
rajonų gyventojams arba jų pro
tėviams — stalininės valdžios 
atimtą žemę. Ar iš tiesų, Jūsų 
nuomone, piliečiu teisių ger
b imas , ta ip pat praėjusios 
epochos skriaudų atitaisymas 
pažeidžia Lietuvos valstybės 
interesus? 

Lenkijos ir Lietuvos santykius 
slegia komplikuota ahiejų tautų 
istorija. Prireiks laiko, kad at
lėgtų emocijos ir viršų paimtų 
sveikas protas. Taip pat reikia 
aiškiai apibrėžtų, vienodais 
principais grindžiamų mažumų 
teisių vienoje ir kitoje sienos 
pusėje. Tikiu, kad panašumas 
kelių, kuriais einame į jungt inę 
Europą, turi mus suar t in t i . 
Šiandien tarp mūsų dar daug 
pretenzijų ir nuoskaudų. Po 
daugelio metų „draugystės", 
primestos iš viršaus, t u r im 
pere i t i tą skaistyklą, kad 
pagaliau suprastume, jog esame 
vieni kitiems tikrai reikalingi. 

Lietuvoje vis dar e s a m a 
baimės, jog gali būti prarastas 
Vilnius, tad korespondentas ir 
prasitarė, kokios garantijos, kad 
praeitis nepasikartos? 
— Lenkija neturi Lietuvai 

jokių teritorinių pretenzijų. Tai 
įrašyta deklaracijoje i r bus 
pakartota sutartyje. Garantuo
ju, kad kito Želigovskio nebus. 
Kaip kiekviena jauna demokra
tija, taip ir mūsų demokratija 
neapsieina be klaidų. Abiejose 
pusėse kartais pasitaiko ne iki 
galo apgalvotų deklaracijų ar 
pareiškimų. Bet tai nereiškia, 
kad Lenkijos politika Lietuvos 
atžvilgiu turi remtis kitokiais 
negu partnerystės principais. 

Lenkijos prezidentas pr i ta rė , 
kad būtų metas susitikti viršū
nėms ir aptarti, nes norįs, kad 
Lietuvos ir Lenkiojos geros 
kaimynystės santykiai būtų 
virtę faktu. 

KALENDORIUS 

Gegužės 6 d.: Liucijus, Argą. 
Baltuolė. Benedikta, Eidmantė. 
Minvydas. 

Gegužės 7 d.: Stanislovas. 
Danutė, Domicėlė, Butautas , 
Rimtė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:42, leidžiasi 7:53. 
Temperatūra dieną 55 1.. 

naktį 40 1. 

» 
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Redaguoja j.v.s. Irena Regienė, 2652 W 65th St., Chicago, IL 60629 

SVEIKINAM MAMYTES 
Motinos Dieną sveikiname visas Mamytes, auginančias lietu

viškas skautiškas šeimas. Ypatinga pagarba mamai — Vadovei, 
savo laiką ir jėgas skiriančiai jaunosioms sesėms, kad jos augtų 
ir bręstų kilniomis asmenybėmis, tarnaudamos Dievui, Tėvynei ir 
Artimui. 

„Skautybės kelias" 

Motinos meilė vaikui ir vaiko meilė motinai yra nekintantis 
gyvenimo džiaugsmas, liekantis širdyje amžinai. LSS Seserijos 
vadija nuoširdžiai sveikina visas seses mamytes Motinos dieną, 
linkėdamos joms naujo ryžto gyvenimo darbuose, kad ir varguose 
nenustodamos vilties ugdytų šeimas skautiškų idėjų dvasioje. 

v.s. Birutė Banaitienė 
LS Seserijos Vyriausia Skautininke 

Sesei Lidijai kaseles pina Renata Ramanauskaitė-Borucki ir Alytė Gražytė. Stebi sužadėtinis 
Darius ir Julija Valaitytė-Dzidolikienė. 

Nuotr. N i d o s B i c h n e v i č i ū t e s 

darymas. Nuleidžiamos vė
liavos. Praveda vs.fil. A. 
Paužuolis ir vs.fil. Laima 
Kiliulienė. 

1:00 Pietūs. 

Skau tų , vyčių, v y r . skauč ių , 
gintarių, budž ių i r p r i ty rus ių 

skautų ir skauč ių 

IŠLEIDŽIANT SESELĘ 
Į MARTELES 

— ki ln ia l ie tuvai tę , 

SUVAŽIAVIMAMS ARTĖJANT SĄSKRYDŽIO PROGRAMA 

LS Brolija ir LS Seserija ge
gužės 23-25 dienomis Dainavos 
s tovyklavietėje lygiagrečiai 
saukia du suvažiavimus: 

1. Skautininkų,-ių, židiniečių 
ir Akademinio Skautų sąjūdžio 
nar ių suvažiavimą vyresniems 
LSS nariams ir 

2. Skautų vyčių, vyr. skaučių, 
gintarių, jūros budžių, prityru
sių skautų ir skaučių suvažia
vimą jaunesniems LSS nariams. 

Abu suvažiavimai tur i atski
ras darbotvarkes ir vyks atski
ra i , bet bus ir bendrų paskaitų, 
užs iėmimų, pabendravimų, 
laužų ir vakaronių. 

Primenama, kad suvažiavime 
visi dalyvaujame uniformuoti. 
Ats ivežama miegmaišiai ir 
šiltesnė apranga vakarinėms 
programoms lauke. 

Čia spausdiname dviejų su
važiavimų programas bendrai 
v i sų informacijai . Tur in t 
klausimų, prašoma kreiptis į vs 
fi l . A n t a n ą Paužuolį , te l . 
312-434-5714. 

SKAUTININKŲ 
SUVAŽIAVIMO 

PROGRAMA 
Gegužės 23 d. 
Šeš tad ien i s 

9:00 vai. Registracija visų su 
važiavimo dalyvių. Lengvi 
užkandžiai. 

10:30 Bendras vėliavų pakeli 
mas: skautininkai, židinie-
tės, akademinio skautų są
jūdžio nariai, sk. vyčiai, vyr 
skautės, gintarės, būdžiai ir 
prityrę skautai-ės. Suvažia
vimo komendanto ir rengėjų 
žodis. Skautijos Pirmūno, 
a.a. vs. P. Jurgėlos 
pagerbimas. 
Atidarymo programa suva
žiavimo dalyviams vs. L. 
Kiliulis. 

11:30 LSS. Pirmininko žodis ir 
pranešimas apie Jubiliejinę 
stovyklą. Liečiama ir Lietu
vos Skautų sąjungos veikla 
ir planai dėl Jubiliejinės 
stovyklos. 

12:30 „Su meile j ateitį". Min
tys apie suvažiavimo pras
mę. Referuoja vs.fil. Liuda 
Rugienienė. 

1:30 Pietūs visiems suva
žiavimo dalyviams. 

2:30 Ar reikalingos dvi LSS? 
Pašnekesį praveda j.s. Milda 
Ar lausk ienė . Diskusinė 
tema. 

3:30 įvairūs užsiėmimai. N 

Lauke arba viduje. Gali būti 
pakeitimas. Užsiėmimus 
prav. vs.fil. A. Saulaitis.SJ. 

5:00 Religija skautų organiza
cijoje vs.fil.kun. Juozas 
Vaišnys, SJ. 

6:00 Išeivijos skautijos lobis 
Lietuvos Jubiliejinei sto

vyklai. Referuoja vs.fil. L. 
Milukienė. Šis pašnekesys 
bend ra s v i sam suvažia
vimui. 

7:00 Bendra suvažiavimo va
karienė didžiojoje val
gykloje. 

8:30 Pasiruošimas laužui ir 
pasidžiaugimas pavasario 
gamta. 

9:00 Bendras laužas. 
11:00 Nakt in ia i žaidimai jau

nimui. Mes prisimenam 
jaunystę. 

1:00 Tyla. 
Numatytos valandos progra

mų pravedimui gali būti pakeis
tos arba sukeistos. 

Gegužės 24 d. 
S e k m a d i e n i s 

8:30 Sv. Mišios. 
9:15 Bendri pusryčiai visam 

suvažiavimui. 
10:30 Akademikai pristato pre

legentą pašnekesiui: At
gimstančios Lietuvos įvai
rūs politiniai sąjūdžiai ir jų 
įtaką į Lietuvos ekonominį 
gyvenimą. Statomi klausi
mai prelegentui. 

11:30 Šakų pasi tar imai . ASS.. 
Seserija, Brolija ir gal Pir-
mijos Tarybos nariai . 

1:00 Bendri pietūs visam su
važiavimui. 

2:00 Bostono skaut. jaunimo 
skaidrės iš Lietuvos Rodo 
skautas vytis Vytas 
Bazikas. 

3:00 Šių dienų Lietuvą. 
Įspūdžiai iš praleistų dienų 
Lietuvoje vs. fil. kun. 
A. Saulaitis. 

4:00 Užsiėmimai: skautorama. 
mūsų nagingumo parodėlė. 

5:00 Šis laikas galėtų būti nau
dojamas ir tolimesniems 
šakų pasi tar imams, arba 
SKAUTORAMAI. 

6:00 Vakarienė visiems su
važiavimo dalyviams. 

7:00 Jei skautai iš Kanados 
vyktų į namus, būtų at
sisveikinimas su jais. Pasi-
žmonėjimas, pasiruošimas 
vakaronei . Apsirengti dra
bužiais, primenančiais Lie
tuvos praeitį. 

8:00 Tautiniais motyvais šo
kiai . Dainos, suktiniai , 
senovės šokiai. Valgyklos 
salėje. 

12:00 Poilsis 
1:00 Tyla 

Gegužės 25 d. 
P i r m a d i e n i s 

8:30 Pusryčiai. 
9:30 Socialinių darbų įgyven

dinimas skautų veikloje. 
10:30 Bendri pasitarimai dėl 

Jubiliejinės stovyklos. 
12:00 Bendras suvažiavimo už-

Gegužės mėn . 23 d. 
Šeš tad ien i s 

9:00 Registracija 
10:30 Bendras vėliavų pakeli 

mas: skaut in inkai , židinie-
tės, sk. vyčiai, vyr. skautės, 
gintarės, būdžiai, prityr. 
skautai,-ės. Sąskrydžio ko
mendanto ir rengėjų žodis. 
Skautijos Pirmūno, a.a. v.s. 
P. Jurgėlos pagerbimas. Ati
darymo programa — v.s. 
L. Kiliulienė. 

12:00 Susipažinimo žaidimai. 
1:00 Pietūs. 
2:30 Pionerija. Sportas. 

Tautiniai šokiai. 
Tautodailė. 

6:00 Išeivijos skautijos lobis, 
Lietuvos Jubiliejinei sto
vyklai — v.s. L. Milukienė. 

7:00 Vakarienė 
8:30 Pasiruošimas laužui 
9:00 Bendras laužas 

11:00 Nakt iniai žaidimai 
1:00 Tyla 

Gegužės 24 d. 
S e k m a d i e n i s 

9:15 Pusryčiai 
10:30 Nebūk normalus?: pra

timai, skaidrės ir pasiruo
šimas šv. Mišioms. 

1:00 Pietūs 
2:00 Skaidrės iš Lietuvos 

— sk. vytis V. Bazikas. 
3:00 Diskusijos — sk. vytis 

V. Bazikas. 
4:00 Užsiėmimai — v.s. kun 

A. Saulai t is 
5:00 Skau torama 
6:00 Vakarienė 
7:00 Laisvalaikis. 

Pasiruošimas šokiams. 
8:00 Šokiai — taut iniais 

motyvais. 
1:00 Tyla. 

Gegužės 25 d. 
P i r m a d i e n i s 

8:30 Pusryčiai 

Praėjus į mėnesį, „Aušros 
Var tų" tunto „Gabijos" vyr. 
skaučių, draugovė, vadovau
jama ps. Julijos Valaitytės-
Dzidolikienės, suruošė mergva
karį savo narei vyr. skautei 
Lidijai Stroputei. 

Skautiškos draugystės per
žengia tun tų ribas, todėl buvo 
pakv ies tos vyr. s k a u t ė s ir 
gintarės iš „Kernavės" ir „Neri
jos" tun tų . Dalyvavo ir Lidijos 
mamytė Rasute Stropienė, Lidi
jos sužadė t i n i s D a r i u s 
Polikaitis, jo mamytė Irena 
Polikaitienė ir sesutė Rima. 

Senovėje lietuviai neskubėjo 
tuoktis. Vyrai vesdavo t ik prieš 
trisdešimtuosius metus. Anksti 
vesti nesveikas da lykas — 
reikia medžiaginių sąlygų-ne 
vien paminč ių ir m e i l ė s . 

J a u n o s i o s , v a d i n a m o s 
nuotakos, pačios neieškojo sau 
tur t ingų vyrų ir negeidė jų tur
t u o s e . Savo k r a i č i u jos 
galėdavusios aprengti ne vieną 
šeimą, bet trit ar ketur ias . 

Lidija ir Darius abu labai 
veiklūs lietuviškoje visuomenė
je: lankė ir baigė l i tuanist ines 
mokyklas , aktyviai reiškėsi 
jaunimo organizacijų veikloje. 
Lidija dirba su skauta is , o 
Darius su ateit ininkais. Buvo 
na tūra lu vienam kitą dažnai 
matyti , stebėti, kar tu dainuoti , 
kalbėtis ir žaisti. 

Tai Darius išsirinko Lidiją: 
— didžių darbų audėjėlę 

9:30 Diskusijos — socialiniai 
reikalai; ateities veikla; Ju
biliejinė stovykla. 

12:00 Uždarymas. Vėliavų 
nuleidimas. Atsisveikini
mas — v.s. L. Kiliulienė. 

1:00 Pietūs 
S ą s k r y d ž i o p r o g r a m ą 

k o o r d i n u o j a : 
ps. Aldona Lingertai t ienė. 

Vyr. skaučių skyriaus vedėja 
ps. Paulius Mickus 

Sk. vyčių skyriaus vedėjas 
v.s. Giedrė Stankūnienė 

Prityrusių skaučių skyriaus 
vedėja 

sk. vyt. Vytas Bazikas 
ps. Naida Šnipaitė 
v.s. kun. Antanas Saulai t is 
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inžinierę 
— sese skau tę , sportininkę 
— mūsų brangią draugę, 
O Lidija Darių: 
— j auną bernelį, bal tą 

dobilėlį 
— ki lnų lietuvį, inžinierių 
— ak tyvų a te i t in inką 
— gabų muzikantą . 
Piršlybos, lyg derybos, reika

lingos tarpininko-ės. Šio vakaro 
„piršlė" — psl. fil. Alida Vitaitė. 
Buvo suva id in tos senovinių 
piršlybų apeigos. Pavyzdžiui: 
P i r š l y s , a t k i m š ę s b u t e l į , 
l a i k i n a i j i u ž k e m š a r ū t ų 
šakelėmis ir pasta to an t stalo. 
Po to lauk ia mergai tės ženklo. 
Jei merga i tė prieina, i š t raukia 
rū t a s iš butel io, įpila taure lę , 
p a t i i š g e r i a ir p a d u o d a 
bernel iu i , t a i ženklas, kad ji 
norėtų už jo tekėti , arba, kad j is 
jai pa t inka . Bet mergai tė to ne
daro, kol mot ina nerodo pritari
mo ir jos neparagina. Mergaitės 
paduotą taure le , jaunasis vyras 
išgeria į piršlio sveikatą. O 
piršlys į motinos ir paskui į 
tėvo. 

Vakarynos yra jaunųjų at
s isveikinimas su savo amžiaus 

ŠĮ ŠEŠTADIENI 
R E G I S T R U O J A M Ė S 

STOVYKLAI 

Pr imename, kad šį šeštadienį, 
gegužės 9 d. vyks registracija 
s k a u t a m s ir skautėms, stovyk
laus ian t i ems „Stelmužės" sto
vykloje — Rakė. Registracija 
Lietuvių centre, Lemonte, vyks 
t a rp 1-3 vai.p.p. Registracijos 
metu reikės sumokėti pilną sto
vyklos ir kelionės autobusu 
mokestį. Taip pat bus gal ima 
įsigyti stovyklos darbo uni
formos marškinėlius ir kepures. 
T ė v e l i a i p r a š o m i a t s i v e ž t i 
užpildytus skautų,-čių regist
racijos lapus, ypač svarbu turė t i 
užpildytą ir pasirašytą leidimą 
dalyvaut i iškylose anketą, be 
kurios jūsų skautukas,-ė ne
ga lė s da lyvau t i ruoš iamose 
i šky lose . T u r i n t k l a u s i m ų , 
prašoma kreiptis į stovyklos 
virš ininką brolį Vytenį, tel. 
708-301-0072 (vakarais). 

d r auga i s . Kar tu su Lidija 
dainavome dainas, pynėme jai 
k a s y t e s ir rū tų va in ikė l į , 
vaišinomės. Taip mes atsisvei
kinom su mūsų mylima drauge 
Lidija. 

Linkime jai ir Dariui daug 
džiaugsmo ir saulėtų dienų. 

Nida Bichnevič iū tė 

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

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos 

Sąskaitas siunčiame tiesiog į Medicare 
pr ik lauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
, T e l . (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai.) 
p i r m . , antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

tS. (1-312) 735-4477; 
pHez. (704)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

Kab. tel. (1-312) 585-0348: 
Rsz. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42S5 W. 63rd 81. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-' 

6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

Kab. tel. (1-312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D, 

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzle Ave., 

Chicago, III. 0 0 6 5 2 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. M (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v. p p -7 v v . antrd 12:30-3 v p p 
trečd uždarytaa. ketvd 1-3 v p p . penktd 

ir šeštd. 9 v r -12 vpp 

( 
6132 S. Kedzle Ave . , Chicago 

1-312) 778-6968 arba (1-312) 469-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J . HERRERA, M.D 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Oundee Ava., Elgln, III. 60120 
Tel . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory HMI». 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 
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Norite Skristi į Lietuvą 

LIETUVOS ORO 
LINIJA? 

Didžiai nustebau atsivertusi 
Christian Science Monitor laik
raštį ir jame didelėmis raidėmis 
antraštę: 

„Lietuvos nuosava oro linija 
pakilo į padangę". 

Manau, verta šį Jono Budrio 
straipsnį perkelti ir į mūsų 
spaudos puslapius. 

Greitai po Sovietų Sąjungos 
subyrėjimo Aerofloto skelbti jų 
skrydžiai jau turėjo pasiduoti ir 
retai bepakilo nuo žemės. Betgi 
ši oro linija visada kentėjo nuo 
degalų trūkumo ir blogos nusi
minusių sovietinių tarnautojų 
nuotaikos keleivių aptarnavi
me. 

Tačiau Lietuvoje į visa tai 
buvo pažvelgta kaip į savo jėgų 
išbandymą privatizacijos srityje 
ir pasaulio rinkoje. Kadangi 
krašte buvo likę apie tuzinas 
skridimui tinkančių Aerofloto 
lėktuvų, tai dar išsinuomavus ir 
naują Boeing 737 iš Airijos, 
Lietuvos oro linija dabar turi 
jau dvylika skrydžių per savai
tę iš Vilniaus į Berlyną, Frank
furtą, Varšuvą ir Kopenhagą, o 
greitu laiku bus bandoma pri
dėti dar ir Londoną su Paryžiu
mi. LAL linija toliau skraidins 
daugiau kaip milijoną keleivių 
ir į buvusias sovietų respub
likas, taigi į Maskvą, St. Peters-
burgą ir net Kazachstaną. 

LAL direktorius Alvydas 
Stricka numojo ranka į pastabą, 
kad tai Aerofloto nuopelnas: 
„Mes nepaveldėjome Aerofloto 
lėktuvų, mes mokėjome už juos 
daugelį metų, iš tiesų net padvi
gubindami jų vertę, turint 
galvoje jų sunykusį stovį. Tą 
dieną, kai mes juos perėmėme, 
jie jau buvo paskelbti skridimui 
nebetinkami. 

Vilniaus aerouoste kampe 
tebestovi dar vis 20 lėktuvų ir 
helikopterių, laukdami arba 
tinkamo perdirbimo, arba iš
metimo į šiukšlyną. Tik suly
ginkite mūsų bilietų kainas su 
Maskvos kainomis, turėdami 
galvoje mūsų išlaidas už algas, 
gero stovio palaikymą ir 
gazoliną, ir jūs pamatysite, kad 
mes mokame už senus lėktuvus 
šių dienų lėktuvų kainą". 

Šiuo metu LAL indėliai dar 
yra kontroliuojami Lietuvos vy
riausybės, bet Strickos nuomone 
visiška privatizacija jau visai 
netoli. „Mes buvome pasiruošę, 
kad šitoks mūsų užsimojimas 
susidurs su daugeliu sunkumų, 
besiveržiant į pasaulinę rinką, 
tad mes norime įsitvirtinti savo 
kompaniją galimai stipriau 
prieš pradėdami pardavinėti 
dalininkams akcijas". 

Tačiau nežiūrint lėktuvų 
atnaujintos išvaizdos, punk
tualumo ir ypač mandagaus ap
tarnavimo, taip skirtingo nuo 
Aerofloto dienų, LAL vis vien 
turi daug sunkumų pasaulinėje 
prekybos scenoje. Dalis šių 
sunkumų kyla dėl konkurentų, 
kurie yra bilietų pardavėjai 
Vakaruose, nes čia dar 
neturime savų kelionės biurų. 

Lietuvos - Kanados jungtinė 
Baltikorp sandara primena ir 
skurstančią Kanados ir 
Amerikos oro liniją. Nors 
American Airlines turi teisę 
pardavinėti LAL kelionės bilie
tus, keliautojai pasakoja, kad 
pardavėjų įstaigos turi būti stip
riau įtaigojamos siūlyti bilietus 
Lietuvos lėktuvnešiais. 

Kita kliūtis atsirado, kai 
reklamai ir santykiams su 
Vakarais paskirtas milijonas 
dingo, nes Maskvos Vneše-
konom bankas išbaigė savo 
pinigus pereitų metų lapkrity. 
Benzino gavimo irgi negalima 
tiksliai numatyti, be to, jis turi 
būti apmokamas tvirta valiuta. 
„Tas bankuose neiškeičiamas 
rublis yra kaip virvė ant mūsų 
kaklo" — sako Stricka. Estų oro 
liniją irgi teko sustabdyti, kai 
degalas tapo neįkandamai bran
gus. Nors Stricka ir aiškina, kad 
LAL yra vienas iš nedaugelio 
oranešių, kurie įstengia pasiūly
ti kelionę tiesiogiai iš Vilniaus 
į JAV, aplenkiant Europą, va
kariečių kelionių biurai vis dar 
nesiūlo savo paramos. 

LAL turi ir didelius konku
rentus, tai Lufthanza, Air 
Austrija, SAS ir LOT, kurie 
drauge tarnauja Vilniui ir 
Europos žemėms. Bet lėktuvai 
visose šiose kelionėse retai yra 
pilni keleivių. „Mes esame labai 
speciali rinkos dalis. Ir nors mes 
šiuo metu skraidome su nuo
stoliais, keleivių į Lietuvą 
skaičius neabejotinai padidės" 
— tvirtina Stricka. 

TAUTOS LAISVĖS KRYŽKELIAI 
Demokratija gyvenimo tikrovėje 

* * * 

Šiais metais rekordinis tau
tiečių skaičius pakėlė sparnus į 
Lietuvą. Ar nebūtų malonu juos 
matyti lietuviškame lėktuve, 
kadangi dauguma vis vien 
skrenda su persėdimu Kopenha
goje, kur galima persėsti į LAL 
lėktuvą. Pakratykime savo 
sąžines ir pasiklauskime Ameri
can Airlines apie bilietus. Tas 
ypač padėtų, jei tuo pasirūpintų 
grupinių kelionių organizato
riai. 

O dabar grįžtu prie vietinių 
rūpesčių ir minčių. Kaip prezi
dentas Bushas nuolat ra
ginamas pasisavinti jau visur 
prigyjantį posakį „America 
first!", tai ir mums nuolat tenka 
sugrįžti į dėmesį tiek Lietuvai, 
tiek vietos lietuvių tautiškumo 
palaikymui. Artėja vasara ir tuo 
laiku visada ypač atgyjanti 
jaunimo veikla šokių ir dainų 
šventėse. Nors tų renginių 
visada atrodo per daug, ypač 
dabar taip pabrangus kelionių 
ir spektaklių kainoms, bet 
neapleiskime lietuviškos veik
los ir čia. Užauginome tikrai 
puikų jaunimo būrį, jau 
perimantį iš mūsų vadovų 
nuvargusių rankų tolimesnės 
veiklos vadeles. Tik jie, įsigiję 
geras profesijas, galės rimtai pa
dėti atgyjančiai Lietuvai 
tvarkytis su nemažomis dienos 
ir ateities problemomis. O tų 
problemų bus dar labai daug. 

RKV 

LENKŲ KONSTITUCIJOS 
DIENA 

Gausi Chicagos lenkų kolonija 
pamaldomis ir kitomis iškil
mėmis gegužės 2 ir 3 d. atšventė 
jų demokratinės, vadinamos 
Gegužės 3-čios konstitucijos 
sukaktuvinę šventę. J iškilmes 
įsijungė ir valstijos bei miesto 
pareigūnai. 

KIRAS ŽENEVOS UOSTE 

1917 metų žiemą nuo spalio 
15 d. ant Ženevos uoste sto

vinčio garlaivio stiebo gyveno 
žieduotas rudagalvis kiras J.918 
lapkričio 3 d. šis kiras vėl pasi
rodė ir tuoj užėmė savo senąją 
vietą ant stiebo, kurią jis uoliai 
gynė nuo kitų savo draugų. Jis 
laukė, kad viena laikraščių 
pardavėja padėtų jam ant mūro 
maisto nuotrupų, kurias jis 
griebdavo bemaž iš jos rankų. 
Sis kiras buvo stebėtas iki 
vasario 23 d., kol garlaivis 
išplaukė iš uosto; galutinai 
kiras išskrido kovo 25 d. 

T. Ivanauskas 
(iš Lietuvos paukščių) 

Prancūzijoje, Strasburge, įdo
miu ir patraukliu vardu buvo 
sušaukta politinė konferencija: 
„Europa: keliai į demokratiją". 
Konferencijoje dalyvavo 23 
Europos demokratinių vals
tybių atstovai — daugiausia 
mokslo žmonės. Gaila, kad iki 
šiol ši įdomi konferencija bent 
mūsų kasdieninėje spaudoje ne
buvo aprašyta ir neteko matyti 
šios konferencijos svarstybų ir 
išvadų išsamesnio aprašymo. 

Kalbėdamas apie dabartinę si
tuaciją Lenkijoje, aštrios min
ties ir dažniausiai kritiškai 
nusiteikęs lenkų rašytojas A-
dam Michnik pareiškė: „Gyve
name kažkokiu keistu nujau-
imu, kad mes esame pra

laimėję". 
Tačiau labai gaila, kad pasku

tiniu metu panašų pralaimėji
mo nujautimą išgyvena ir kitos 
iš bolševikų vergijos išsivada
vusios tautos. Tiesą pasakius, 
panašios nuotaikos pradeda 
reikštis ir „,Vilniaus radijo 
užsieniui" programose ir Lietu
vos spaudoje. 

Kovo 11 d. buvo paskelbtas 
Nepriklausomybės atstatymo 
aktas. Tuo pačiu buvo sujudinti 
K r e m l i a u s pama ta i . O ir 
pasaulinis komunistinis judė
jimas savaime buvo pasmerk
tas mirčiai. Tą dieną visa Lietu
va paskendo visuotinio ir 
užpelnyto džiaugsmo bangose. 
Ir viso pasaul io l ie tuvia i 
išėjūnai šampano putomis ir 
džiaugsmo ašaromis aplaistė šį 
istorinį mūsų tautos laimėjimą. 
Juk tai buvo ne vien tik tautos 
laisvės šventė, bet ir ilgos, kru
vinos, bet nepalaužiamos kovos 
laimėjimo apvainikavimas. 

Tiesa, jau tą dieną kai kas 
mūsųjų gaLkiek ir suabejojo. 
Gal per staigiai ir skubotai pa
darytas lemiamas sprendimas? 
Ar metų vergijos iškankinta 
tau ta pajėgs sukaupti pakan
kamai jėgų šiam lemiamam 
apsisprendimui pateisinti? 

Bet mes visi gerai prisime
name tuos padrąsinančius žo
džius, kuriuos mums dar anais 
laikais kalbėjo pro geležinę 
uždangą į laisvą pasaulį prasi
veržę pogrindžio kovotojai, o 
vėliau juos dar kartojo ir pas 
mus atvažiavę mokslo, meno 
atstovai ir eiliniai mūsų kaimo 
žmonės . Grąž inki te mums 
laisvę. Pašalinkite vergiją. Iš
varykite iš mūsų žemės paver
gėjus. O toliau jau mes patys 
mokėsime susitvarkyti. Lais
vėje visi vargai ir bėdos bus 
nebaisios. 

Šiandien laisvė ir nepri
klausomybė atgauta. Bolše
vikinis teroras atitolintas. Ko
munistinė sistema sugriuvo. 

JONAS DAUGĖLA 

Visi žinojo, kad laisvo gyvenimo 
pradžia bus surišta su daugybe 
įvairių sunkumų. Tad ir nenuo
stabu, kad iškilo daugybė įvai
rių, sunkiai išsprendžiamų 
problemų ir dar daugiau 
problemų, kurių niekas nenori 
spręsti. Blogiausia, kad kažkur 
dingo ir tos jėgos, kurios žadėjo 
kantriai pakelti visus sunku
mus. Atrodo, kad tik buvusieji 
Sibiro tremtiniai ir partizaninio 
karo išlikę kovotojai dar narsiai 
laikosi ir kitus drąsina kantriai 
pakelti sunkumus ir tikėti švie
sesne tautos gyvenimo ateitimi. 
Bet daugelis kitų pradėjo be ato
dairos kaltinti vyriausybę, pulti 
jos narius ir pagaliau net 
smerkti pačią demokratinę san
tvarką ir net tą išsvajotą laisvę. 
O pagaliau ir pačią nepriklau
somybę. O juk ir mūsų išeiviai, 
nieko nelaukdami, pradėjo pulti 
ir plūsti tą pačią vyriausybę dėl 
nuosavybių, pilietybių ir kitų 
išeivijai „nepalankių" įstaty
mų... 

Tad ir tenka sutikti su A. 
Michnik: „Komunistų valdžia 
panaikinta, bet tai dar ne
reiškia, kad ant komunizmo 
griuvėsių jau susikūrė demok
ratija". 

Šalyje sukurti demokratinę 
santvarką ir sudaryti jos veiki
mui palankias sąlygas be nau
jai iškilusių ekonominių sunku
mų dar labai kliudo ir svetima, 
nedraugiškai nusiteikusi ka
riuomenė. O ypač, kad ši ka
riuomenė šiuo metu jau niekam 
nepriklauso ir niekieno neklau
so. Tai mums labai primena anuo 
metu Lietuvoje siautusias 
Bermonto — Avalovo bandas. 

Civilizuotame Vakarų pasau
lyje vyrauja įsitikinimas, kad 
vienas demokratinis kraštas 
niekada nesudaro militarinio 
pavojaus kitam demokratiniam 
kraštui ir niekada jie vieni prieš 
kitus nenaudos ginklo jėgos. 
Tad, jeigu visame pasaulyje bus 
įgyvendinta demokratija, sa
vaime atpuls bet kokios 
karinės agresijos pavojai ir bus 
įgyvendinta amžinoji taika. 
Šiandien Lietuva yra apsupta 
demokratiją paskelbusių valsty
bių. Bet atrodo, kad militarinės 
agresijos pavojus dar vis dėlto 
nėra pašalintas. 

Demokratinė valstybės san
tvarka remiasi politinėmis par
tijomis. Tačiau vargu ar kas 
tikėjo, kad bus taip sunku bolše
vikinę diktatūrą pakeisti į 
daugpar t inę (pliuralistinę) 
santvarką. 

Dar ir bolševikiškais įsta
tymais paremtais rinkimais 
renkant dabartinį Lietuvos par

lamentą, į rinkimines varžybas 
išėjo „Sąjūdis", kuris skelbė nė 
kiek neabejotiną valstybinės 
nepriklausomybės programą. Ši 
programa laimėjo. Landsbergis 
buvo išrinktas AT pirmininku 
ir iki šiol daugiau ar mažiau 
atlieka kai kurias valstybės pre
zidento funkcijas. 

V. Landsbergiui pavyko suor
ganizuoti pakankamai gyvybi
nių jėgų apginti patį nepri
klausomybės aktą, atlaikyti 
grasinimus ir blokadas ir net 
ginkluotus užpuolimus. Jam pa
vyko suburti jėgą, kurios nariai 
nepabūgo mirti prie TV bokš
to ir Medininkuose. Žinoma, 
šiuo savo ryžtu ir tikėjimu bei 
asmenišku pasiaukojimu jis 
savo vardą neabejotinai įrašė į 
mūsų tautos istorijos lapus. 

Tačiau jam nepavyko, o gal jis 
net ir nenorėjo perorganizuoti 
„Sąjūdį" į politinę partiją. Vos 
pradėjus AT savo darbą, „Sąjū
dis" skubiai išsiskirstė į daugelį 
politinių grupuočių — parla
mento frakcijų. Jos visos bando 
vaidinti politines partijas, bet 
gaila, kad joms dar labai daug 
trūksta, kad jos būtų bent pana
šios į politines partijas pilna to 
žodžio prasme. 

Tad ir išliko viena stipri.eerai 
organizuota, buvusių komunistų 
partija, pasivadinusi LDDP var
du. Savaime ji liko opozicijoje 
dabartinei vyriausybei. Ir tai 
nieko blogo. Tik gaila, kad ši 
opozicija nepasireiškia kūry
binga kritika ir konstruktyviais 
pasiūlymais. Jos veikla yra dau
giau destruktyvaus griaunančio 
pobūdžio. O į šią opoziciją kažko
dėl įsijungė ir soc. demokratų 
partijos dauguma ir dar susikū
rė „Gintarinės damos" vado
vaujamas Ateities forumas. 

V. Landsbergiui, atrodo, iki 
šiol nepavyko sukonsoliduoti 
stipresnės koalicijos, kuri remtų 
jį ir jo sudarytą vyriausybę. 
Sudaryti panašią koaliciją 
trukdo demokratinio gyvenimo 
patyrimų tradicija. Juk 
Lietuvos politinės partijos tik 
nepilną dešimtmetį galėjo lais
vai reikštis valstybinio gyve
nimo tvarkyme ir puoselėti savo 
politines programas. Nelemti 
1926 m. įvykiai nuvarė jas visas 
į pogrindį, kuriame jos ir išbuvo 
iki pat kovo 11d . Tad į naują 
valstybinį gyvenimą jos 
atsinešė tik senuosius vardus. 

V. Landsbergis bando politinę 
padėtį kiek stabilizuoti prezi
dentiniais rinkimais. Tačiau ir 
tuos rinkimus laimėti ir savo 
prezidentinę galią įtvirtinti jam 
yra būtinas platesnis visos tau
tos užnugaris. Vien antikomu
nistinių šūkių ir pažadų ap
valyti valdžios įstaigas ir nuo 

Lietuvos generalinis prokuroras Artūras Paulauskas su Ginte 
Damušyte Jungtinėse Tautose. 

komunistų ir tinginių gali neuž
tekti laimėti rinkimus. Svarią 
daugumą galėtų sudaryti 
tautiniai demokratinis liberali
nis blokas. Deja, šiandien jis yra 
išsibarstęs į daugelį parlamen
to frakcijų. Bendrajam tautos 
labui būtų tikrai išganinga, 
jeigu jos susiburtų į „Tautiniai 
Demokratinio centro sąjungą". 
Šią bendrą centro jungtį turėtų 
sucementuoti neabejotinas tikė
jimas į demokratinės santvar
kos pranašumą, besąlyginis 
žmogaus teisių gynimas, pri
vačios nuosavybės teisės 
pripažinimas ir laisvos konku
rencijos įsąlygojimas, vengiant 
bet kokios valstybinės nuo
savybės monopolio. 

Kyla klausimas, ar lietu
viškoji išeivija galėtų kuriuo 
nors būdu šią tautos demokra
tizacijos eigą paspartinti? Bii šių 
dienų didžiavomės, kad mūsų 
išeivija pasaulyje yra svarus 
tautos politinis veiksnys. 
Didžiavomės, kad iš Lietuvos iš
sivežėme tą pačią politinę di
ferenciaciją. Ir tuo pačiu 
nelikome vien tik geresnio 
gyvenimo sąlygų ieškantys, nu
skurdę pabėgėliai. 

Tad tenka susirūpinti, kad 
paskutiniuoju metu mūsų 
išeivijoje pradedama puoselėti 
mintis, jog išeivijai nebereikia 
politinės veiklos. Šiam naujam 
„judėjimui" pradžią padarė 
Vliko nutarimas užbaigti savo 
veiklą, nes jo tikslas jau 
pasiektas. Vlikas buvo įparei
gotas kalbėti laisvajame 
pasaulyje pavergtos tautos var
du ir reikšti jos politinę valią. 
Šiandien jau pati tauta turi 
priemonių ir turi sąlygas šią 
savo valią pasauliui skelbti ir ją 
ginti. Bet ar tuo pačiu lietuviš
koji išeivija yra atpalaiduota 
nuo politinės veiklos? O tokios 
mintys buvo labai ryškinamos 
daugelio kalbėtojų Vasario ir 
Kovo mėn. minėjimuose. 

Negalime užmiršti, kad dalis 
tautos įvairiausių sąlygų visada 
buvo priversta gyventi už savo 
tėvynės ribų. Taip bus ir ateity
je. Tačiau iki šiol lietuviškoji 
išeivija visada buvo politiškai 
svarus ir subrendęs tautos 
junginys. Tad darykime visas 

pastangas, kad ji tokia ir išliktų. 
Naujam gyvenimui atgimu

siai tautai, ypač šiuo metu, yra 
reikalinga visokeriopa parama. 
Ir ši parama negali reikštis vien 
tik pasikeičiant operos solistais 
ar tautinių šokių ansambliais 
ar tvarstomosios medžiagos 
siuntomis. Iš kitos pusės, jeigu 
išeivija atsiribotų nuo politinės 
veiklos, ji savaime taptų be
spalve emigrantų mase arba, 
kaip sakydavome, „nudžiūvusi 
tautos šaka". 

Išeivija, užaugusi ir subren
dusi didžiųjų demokratijų pavė
siuose, turėtų rasti būdų per
duoti demokratinio gyvenimo 
tradicijas savajai tautai. Bet 
šiam reikalui išeivija turi iš
laikyti ir priaugančiai kartai 
perduoti savo tradicinę politinę 
diferenciaciją ir puoselėti 
organizuotą politinę veiklą. 
Dažnai juokėmės, kad Vlike 
dalyvauja net 15 politinių 
junginių. Bet kodėl užmiršome 
atžymėti jų visų darnų bendra
darbiavimą ir tautinę vienybę 
pačiais sunkiausiais tautos iš
gyvenimų laikotarpiais? Puo
selėdami išeivijos politinę 
veiklą, padėsime ir mūsų tautai 
atsikratyti to nelemto kritiškai 
nusiteikusio lenko A. Michnik 
nujautimo: „kad mes pralaimi
me". 

CHICAGOS POTVYNĮ 
TVARKANT 

Rūpestingai pumpuojamas 
vanduo iš Chicagos tunelių. 
Numatoma jų valymą baigti ge
gužės mėnesio pradžioje. Daug 
darbuojasi armijos inžinieriai. 
Miesto vadovybė pašalino 
keletą pagrindinių tarnautojų, 
kurie turėjo pramatyt potvynio 
pavojų, bet nieko nepadarė. 
Kyla klausimas, kiek miestas 
sulauks pagalbos iš federalinių 
įstaigų. Federalinis iždas daug 
padeda staigiose gamtos nelai
mėse, bet čia ta nelaimė galėjo 
būti dėl žmonių, tarnautojų ap
sileidimo. 

Stipriausias yra tas, kuris 
suvaldo pats save. 

Seneca 

SEPTINTAME DANGUJE 
Novelė 

EDMUNDAS JAKAITIS 

Jaunatvišku greičiu jis lenkė mašiną po mašinos. 
Bijojo pavėluoti. Nors ir buvo tame pačiame mieste, 
pagal žemėlapį atstumas buvo apie 17 mylių. Jeigu ne 
tos judėjimo šviesos, tai tokį atstumą jis sukartų per 
pusę valandos. Neramiai jis žvilgčiojo į laikrodį. 
Netikėtai pasisekė jam rasti tą namą, kuriame ji jo 
laukė. Buvo dar penkios minutės iki vienuoliktos. 
Nenorėdamas parodyti savo nekantrumą, apsuko dar 
vieną bloką, ir, laikrodžiui rodant vienuolika, jis buvo 
prie durų. 

Atrodė, kad ji tikrai jo laukė. Nepastebimai Simas 
akimis užmetė jos aprangą. Trumpos, baltos kelnaitės, 
balta bliuskutė, balti sportiniai batukai. Viskas be 
priekaištų. Palydėti šeimininkės „Have fun", ėjo prie 
Simo baltos mašinos. Amerikietiškų džentelmeniš
kumu, įleidęs ją į mašiną, užtrenkė duris. Eidamas 
aplink mašiną prie savo sėdynės, netikėtai žvilgterėjęs 
į namą, pamatė šeimininkės smalsų veidą, juos sekant 
pro užuolaidų plyšį. 

Atsisėdęs prie vairo, prieš užvedant motorą, Simas 
užklausė: 

— Tai kur dabar važiuosim? 
— Man vis tiek. 
— J miestą ar užmiestį? 

— Noriu pakvėpuoti grynu oru. Važiuokim į 
gamtą. 

Pasiūlymas Simui patiko. Miesto apylinkes jis gerai 
žinojo. Skubėti nebuvo kur, tai ir pasikalbėjimas vyko 
daug laisviau. Buvo sutarta viens kitą vadinti vardais. 

Tą dieną jis sužinojo apie ją daugiau. Persiskyrusi. 
Du vaikai, vienas 16 metų, kitas - 8 metų, liko 
Šiauliuose. Persiskyrimo priežastis — sadistiškas vyro 
elgesys. Jis ją mušdavo be priežasties. Kentėjusi 12 
metų, pasiryžo skirtis. 

Simas kantriai klausęsis, rūsčiai ją pertraukė: 
— Matyt jis buvo gyvatės kiaušinyje perėtas. 
Teismo sprendimu, vaikai liko jai. Auto mašina, 

kuri buvo jai taip reikalinga, buvo priteista jam. Jos 
svajonė buvo dirbti, taupyti ir įsigyti naudotą mašiną, 
kad galėtų vaikus nuvežti į mokyklą ir savaitgalius 
praleisti motinėlės draugėj, kuri gyveno ūkelyje. 70 
kilometrų nuo Šiaulių. Naudotas mašinas buvo galima 
pirkti už du šimtus tūkstančių rublių — jai nepa
siekiama kaina. Iš jos 300 rublių mėnesinio atly 
ginimo, vos galą su galu suvedus, neliko jokių sutaupų. 
Automobilis liko svajonė. 

Išvažiavimai ilgėjo. Pokalbiai darėsi intymesni. 
Jos samprotavimai Simui buvo nuostabūs. Kada jis tai 
pareiškė, jos atsakymas buvo: „Aš ne vakar gimiau". 
Simas irgi nebuvo iš kelmo spirtas. Kirvis atitiko kotą. 

Kiekvienas pasivažinėjimas baigdavosi prieš 
dešimtą valandą. Taip jos pusbrolis norėjo. Vėlus laikas 
pavojingas moterims — samprotavo rūpestingas 
giminaitis. Jis turėjo galvoj dažnai pasitaikančius 
moterų užpuolimus. 

Atvežus ją prie namų, greitas bučkis ir ji dingdavo 
tarpduryje. Važiuojant namo, Simui buvo laiko 
apgalvoti praleistą dieną. Kiekvieną dieną jis kalbėjo 
atviriau. Valentina atskleidė savo sielos gelmes, Simas 
atsilygino tuo pačiu. Draugystė rišosi tampriau ir 
tampriau. 

Jeigu vieną dieną jie valgė pietus kiniečių resto
rane, tai kitą dieną bandė graikų maistą. Nebuvo 
aplenkta nė vokiečių virtuvė. Sustodavo jie ir greito 
aptarnavimo užkandinėse. Simas norėjo ją supažindinti 
su amerikiečių gyvenimu, o ji norėjo tą gyvenimą 
pažinti. Kada jie sėdėdavo prie stalo vienas prieš kitą, 
Simas nenuleido nuo jos savo akių. Važinėjant jis to 
negalėjo daryti, nes vairuojant reikėjo būti budriam. 
O tos akys buvo taip žavingos. 

Diena nepasibaigdavo labos nakties bučkiu. Ilgas 
kelias į namus buvo sutrumpintas.vaizduotėj per
gyvenant praleistą dieną. Bet įkyri mintis nedavė jam 
ramybės. Simas ėmė save klausinėti: „Ar aš būčiau 
įsimylėjęs"? Nenorėjo jis prisipažinti ir save ramino, 
kad kokia čia gali būti meilė tarp jaunos, gerai atro
dančios moters ir jo, senio, kuris galėtų būti jos tėvu. 
Tačiau jis negalėjo savęs apgauti. Taip, jis ją pamilo, 
ne kaip dukterį, bet kaip moterį, kurios jis vis daugiau 
geidė. Sukilę vyriški jausmai darėsi vis sunkiau 
suvaldomi. 

Su tokiomis mintimis jis krisdavo j lovą ir steng
ėsi kuo greičiau užmigti, kad miegu sutrumpintų laiką. 
Juk rytoj jis ją vėl matys. 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
MAISTO SIUNTA 

LIETUVOS 
NAŠLAIČIAMS 

Balandžio pradžioje Klaipėdos 
uostą pasiekė krovininis laivas 
su 44,000 svarų kūdikių maisto 
konteineriu, pasiustu Bostono 
„Lietuvos vaikų globa" organi
zacijos. Tarpininkaujant Michi-
gan International Aid, Gerber 
firma pateikė „Globai" 40,000 
dol. vertės kūdikių maisto len
gvatine kaina — tik už $2,000. 
„Globai" teko šį maistą pervežti 
sunkvežimiais į Bostono uostą, 
pakrauti į laivą, plaukiantį į 
Lietuvą, taip pat sudaryti Lie
tuvoje patikimų žmonių — 
savanorių ir Sveikatos apsaugos 
ministerijos darbuotojų darbinę 
grupę, paskirstant vertingą 
maistą vaikų įstaigoms. „Glo
bos" vice-pirm., adv. Marija 
Tovares-Ashmanskas balandžio 
3 d. nuvyko į Lietuvą, kur pati 
dalyvavo ir stebėjo siuntos 
paskirstymą 6-iems kūdikių 
namams, kuriuose yra 2,000 
mažamečių vaikų (iki 3 metų 
amžiaus). Jai talkino vertėjo 
pareigose inž. Romualdas 
Veitas. 

SUDIEV, AUŠRA! 

Brocktono Nukryžiuotojo Jė
zaus seselių vienuolyne balan
džio 21 d. vakare įvyko at
sisveikinimas su mergaite iš 
Klaipėdos Aušra Stropute. Auš
ra pernai guodžio 19 d. atvyko 
į Bostoną sudėtingai veido ir 
ausies kanalo operacijai, nes ji 
buvo gimusi be dešinės ausies. 
Dr. Martin Dunn ir dr. Keshau-
das Pahuja Miltono ligoninėje 
sėkmingai atliko 12-os metų 
mergaitei žandikaulio atsta
tymo chirurginę operaciją, 
panaudojant jos šonkaulį. Ana-
plastologas Tom Peterson iš 
Lynn padarė mergaitei laikiną 
dirbtinę silikono ausį, kad ji jau 
dabar su didžiausiu džiaugsmu 
galėtų dėvėti auskariukus bei 
akinius nuo saulės. Šią vasarą 
dr. Dunn ruošiasi su savo ben
dradarbiais vykti į Lietuvą, kur 
pilnai atliks Aušrai dešinės 
ausies rekonstrukciją, ir gal 
grąžins jai klausą. Dr. Dunn 
pasiryžęs supažindinti Lietuvos 
gydytojus su šia sudėtinga pro
cedūra, nes Lietuvoje yra arti 80 
vaikų su panašiu negalavimu, 
be to dar paliks savo vežamą 
brangią aparatūrą ir instrumen
tus. Apie Aušros atsiradimo 
Bostone istoriją papasakojo 

„Lietuvos Vaikų Globos" pirm. 
Daiva Veitaitė-Neidhardt. Ši 
organizacija rūpinosi Aušros iš
kvietimu, gydytojų suradimu, 
globojo ją ligoninėje ir po 
operacijos. Aldonos ir Helmuto 
Walat šeima iš Brocktono, pri
ėmusi Aušrą, apsupo ją meile ir 
šiluma. Kartu su jų dukra Gina, 
Aušra lankė Šv. Kazimiero pa
rapijos mokyklą, ėmė muzikos 
pamokas. Atsisveikinant su vi
sais, Aušra paskambino pianinu 
keturis klasikos kūrinius ir 
vieną savo pačios kompoziciją, 
gražia anglų kalba komen
tuodama kūrinėl io turinį . 
Ypatingos padėkos žodį Aušra 
tarė Walatams, mokyklai ir 
„Globos" narėms — „tetoms", 
tapusiems per tą laiką mergai
tės šeima. Visų vardu ses. Helen 
Ivanauskas palinkėjo Aušrai 
sėkmės, o kun. Albertas Abra-
činskas suteikė jai palaimini
mą. Besivaišinant kava ir saldu
mynais, vakaro dalyviai pasakė 
Aušrai daug gerų, skatinančių 
žodžių, keitėsi su ja adresais. 
„Lietuvos Vaikų globa", suren
gusi šį vakarą, pakvietė Aušrą 
vėl atvykti Amerikon, kai ji 
taps aukštesniosios mokyklos 
studentė. Aušra išvyko iš Loga-
no aerodromo balandžio 23 d. 
Kelionėje ją lydėjo Irena Veitie-
nė, o Lietuvoje kartu su tėvais 
pasitiko jos įgaliota globėja, 
Ashmanskas, kurios sužinojo 
apie Aušros ligą. 

PAVASARIO KONCERTAS 

Solisčių Aldonos Vilčinskaitės 
ir Astos Krikščiūnaitės koncer
tas balandžio 26 d. popietę vyko 
Lietuvių Piliečių klubo salėje. 
Akompanavo pianistė Audronė 
Kisieliūtė. Šių solisčių vardai 
jau gerai pažįstami bostonie
čiams, gal todėl susirinko ne
daug publikos. Susirinkę šiltai 
priėmė vokalisčių ir pianistės 
pasirodymą, daugiau plojimų 
skirdami duetams. Koncertą ir 
vaišes rengė Bostono LIC, vado
vaujant Gintarui Čepui. 

E. VASYLIŪNIENĖS 
KŪRINIŲ PARODA 

Elenos Vasyliūnienės tapybos 
parodos atidarymas Cambridge 
Library, 449 Broadvvay, Cam
bridge, MA, bus antradienį, 
gegužės 5 d., 4 v.p.p. Tai jau 
12-ji E. Vasyliūnienės paroda, 
kurią ši biblioteka ruošia. 
Paroda vyks visą gegužės mėn. 

ŠĮMETINĖ PREMIJŲ ŠVENTĖ 
Atskuba JAV išeivijai svarbi 

vasara. Svarbi ir kelionių 
agentūroms bei lėktuvų bend
rovėms. Šokių šventė traukia 
žmones į Chicagą, o jau prieš tai 
ne vienas bus Lietuvoje viešėjęs, 
ne vienas ten viešės ir šventės 
metu. Išeivių antplūdis į nepri
klausomą Lietuvą šįmet bus 
gausus. 

Tarsi slenkstis į vasarą bus 
premijų iškilmės. Tai tradicinis 
kultūros darbuotojų pagerbi
mas, kurį kasmet organizuoja 
JAV LB Kultūros taryba. Šįmet 
iškilmės vyks New Yorke. 
pačiame šio maišalinio miesto 
centre, Round - about teatre 
(Broadway ir 45 St., Manhat
tan). Tikslus laikas — gegužės 
31 d., sekmadienis, 7 vai. va
kare. 

Šios iškilmės siejasi su kele
tą naujenybių: kartu su Kultū
ros taryba rengėjas yra ir Lietu
vos ambasada Washingtone, iš
kilmės vyksta Broadway teatre, 
programą atliks Broadvvay 
aktoriai, režisuojami Lionės 
Juodytės premijas įteiks arba 
pats ambasadorius, arba jo įga
liotas ambasados asmuo. Pusė 
pelno skiriama ambasados išlai
kymui. 

Bostono vyrų sekstetas ir vadovė. Iš k. — I eil. Gintas Simokaitis, vadovė 
Daiva Matulionytė - de Sa Pereira, a.a. Vytautas Eikmas. II eil. — Helmu
tas Lingertaitis, Ričardas Lizdenis. U eil. — Norbertas Lingertaitįs ir Bronius 
Banaitis. Nuotr. Juozo Rentelio 

A.A. V. EIKINO 
PRISIMINIMAS 

Vytauto Eikino prisiminimo 
vakaras birželio 6 d., 6:30 v.v. 
ruošiamas So. Bostono Lietuvių 
Piliečių klubo 3 aukšto salėje. 
Bus rodomas skaidrių monta
žas, skirtas a.a. V. Eikino 
atminčiai gyvenime, sporte, 
dainoje. Meninę dalį atliks 
Bostono vyrų sekstetas, 
vadovaujant Daivai Matuliony-
tei-de Sa Pereira. Programoje 
užkandžiai ir šokiai. Rengia 
Bostono sporto klubas 
„Grandis". 

FESTIVALYJE 

Kasmetinis Naujosios Angli-

Ar šios naujenybės padės ar 
pakenks? Iš anksto numatyti 
yra sunku. Stengiamasi, kad 
kiek galima daugiau amerikie
čių turėtų progos įsidėmėti, jog 
Washingtone egzistuoja Lietu
vos ambasada ir kad jie 
įsitikintų, kad lietuviai ir mūsų 
ambasados žmonės yra aukštos 
kultūros atstovai. 

Taigi iškilmės yra vedamos 
nauja kryptimi. O kas yra tie 
pagerbtini asmenys? Juos 
parinko kiekvienai sričiai 
sudarytos Kultūros tarybos ko
misijos. Štai jie: teatras — J. 
Jurašas. Menas — P. Lapė, 
Žurnalistika — R.K. Vidžiū-
nienė. Muzika — R. Kliorienė ir 
J. Kasinskas (premija padalin
ta į dvi dalis) Lietuviškosios ra
dijo valandėlės — K. Lukaus-
kas. Šias premijas (viso 5,000 
dol.) kasmet skiria Lietuvių fon
das. 

Iki šiol dar nėra žinoma, kam 
bus skirta grožinės literatūros 
premija. Jai finansus parūpina 
JAV LB krašto valdyba. 

Premijų šventę globoja JAV 
LB New Yorko apygarda, pirmi
ninkaujama K. Miklo. 

Vsvs. 

jos tautų folklorinis festivalis 
NEFA balandžio 25-26 d. vyko 
Natick High School. Tautinių 
šokių programą atliko jauni 
sambūriečiai ir „Sambūrio" 
grupė, vad. Linos Subatienės ir 
Rūtos Mickūnienės. Šiais me
tais suaugusių grupės naujam 
šokiui išmokti daug prisidėjo 
Naida Šnipaitė. Lietuviškų 
valgių stalą organizavo Gema 
Phillips. 

MOKSLO METŲ 
UŽBAIGIMAS 

Bostono lituanistinės mokyk
los šių mokslo metų užbaigimas 
gegužės 17 d. bus pradėtas šv. 
Mišiomis Šv Petro parapijos 
bažnyčioje. Po Mišių, parapijos 

salėje vyks akademinė valanda, 
mokyklos baigimo diplomų įtei
kimas abiturientams, pažymėji
mų ir dovanėlių įteikimas ki
tiems, sėkmingai besimokan
tiems. Mokyklos direktorė Dai
va Matulionytė-de Sa Pereira ir 
tėvų komitetas, vadovaujamas 
Mariaus Žiaugros, kviečia visus 
dalyvauti. 

SERGA D R J . GIRNIUS 

Ryšium su lengvo pobūdžio in
sultu (stroke), ištikusiu dr. 
Juozą Girnių balandžio 25 d., jo 
ir žmonos Onos kelionė į 
Lietuvą, planuota gegužės 
22-birželio 9 d., kuriam laikui 
nukeliama. Šiuo metu dr. J. Gir
niaus sveikata, Mass General 
gydytojų, žmonos ir sūnaus Ra
mūno šeimos priežiūroje, po 
truputį taisosi. 

L. Z. 

CLASSIFIED GUIDE 

NUTAUTIMAS 
„Savaime" nutaustama, bet 

savaime svetur tautybė neiš
laikoma. Aplinkos spaudimui 
(jeigu ir nesireikštų prievarta) 
atlaikyti reikia jautrios sąžinės, 
sąmoningo nus is ta tymo ir 
kietos valios. Reikia budrumo 
prieš nutautimo grėsmę iš pat 
pradžių, nes ji ne kažkada 
vėliau staiga užklumpa, o jau iš 
pirmų dienų klastingai tyko. 

Juozas Gi rn ius 
(iš Tauta ir tautinė ištikimybė) 

MILLICOM 
INTERNATIONAL 

CELLULAR 
9 

6T« 

Telefonų Kompanija 
PRANEŠA 

SKAMBINKITE Į LIETUVĄ TIESIAI — 
BE TELEFONISTĖS PAGALBOS! 

Dabar jau įmanomas greitas tiesioginis 
susisiekimas su Lietuva iš bet kurios JAV vietovės, 
kuri naudoja AT & T tolimo susisiekimo paslaugas. 

Šiuo reikalu Millicom Intl. Cellular kompanija 
jau susitarė su Comliet Cellular telefono kompanija 
Lietuvoje. 

Suinteresuotieji tiesioginiu telefono ryšiu su 
savo giminėmis ir draugais Lietuvoje, skambinkite 

tel. 011-7-0128-290-000 tarp 6 v.r. — 11 v.r. 

REALESTATE 
\ -

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

HE/MAJC 
REALTORS 

(312) 5 8 6 - 5 9 5 9 
(708 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

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

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

6529 S. Kadete Ava., , 
CMcago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• V U agentai kalba ilatuvlikal 
• Nuolaida pensininkams 

£~~^\ INTERNATIONAL 
\TJFJ TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CAROO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9626 South 7901 Avenue 
MskSfV MMI, MkKH8 60457 
TaMof lM (709) 420-7272 

su garantuotu pristatymu į namus 

223 KaNarllH gatv* 

Telefonas 280-11S ir 770-392 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šlmattls 

Iraną Bllnstrublene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kadzte Ava. 
Tai. 436-7578 

Ontuifc 21 REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

~\ Chicajco, I I 60629 
M l . 312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Bus. 312-585-6100, res 312-778-3971 

MISCELLANEOUS 

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

To4.376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
sas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V 2 W a s t 9 5 t h S t r e t 
Tai. — (706) 424-8654 

(312) 561-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

P a r d u o d a m a s dviejų kambarių 
butas Vi lniuje, prie Vingio Parko. 
Skambinti NATALIJAI nuo 9 vai. 
vak 7 1 8 - 8 5 9 - 7 4 1 6 . 

FOR R E N T 

Netoli „Margučio" išnuomo
jamas mieg. kamb. su privilegija 
naudotis virtuve ir visu butu. 

Kreiptis: 312-925-7612 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
T * . S8S-««24. Nuo 8 ryto 1*1 Utft'2 

Kalbėti lietuviškai 1 

LITHUANIANS IN THE USA: As-
pects of Ethnic Identity, knyga 
anglų kalboje. Sis dr. D. Fainhauzo 
darbas apie lietuvių imigrantu 
Amerikoje etninę identifikaciją 
užpildo spraga, kuri egzistavo 
lietuviu istorijos moksluose, 
svarstant lietuviu tautinės sąmo
nės vystymosi eiga. Knyga svarbi 
tuo. kad joje iškeliamas Amerikos 
lietuviu imigracijos vaidmuo, ku
riant nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. 

Knyga įrišta minkštais vir
šeliais. 246 psl.. papildyta istori
nėmis nuotraukomis. Išleido Am. 
Lietuviu Bibliotekos leidykla. 

Knygos kaina 15 dol. Su persiun
timu 17.50 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 1.20 dol. valstijos 
mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St 
CMcago. IL 60629 

DĖMESIO! 
Turistams, vykstantiems į Lietuvą, 
VHniuje, centre, pigiai išnuomojami pri
vatūs butai, su visais patogumais. 
Kreiptis: tel . 1-904-245-8017 - Flo
ridoje arba tel . 62-04-00 nuo 9 v.r. 
— 7 v.v., tel. 22-58 59 nuo 7 v.v. 
Vilniuje. 

FOR SALE 

P a r d u o d a m a s Aeroflot lėktuvo 
bi l ietas N e w York-Maskva . G a 
lioja iki rugpjūčio mėn. Kreiptis po 
6 v.v., tel. 3 1 2 - 7 7 J -1775. 

HELP VVANTED 

FuH tima uvtngs counaator posltton 
avallabla for indiv w gccd Communica
tions skills and attn to detail Exp. pre-
ferred, but will train qualified indivtdual. 
Mušt be bi-lingual in English & Lith. Call tor 
appt. 312-847-1140. Standard Padarai 
Bank for Savlngs, 4192 S. Archar 
eoe/m/f Smoka-frea anvlronmant. 

laikoma moteris tarp 30-50 metų, pa
tyrusi slaugymo darbe, prižiūrėti vyr. 
amžiaus moterį ir gyventi kartu 
Westchester, IL. Maisto gaminimas, lengva 
namų ruoša 6 dienas savaitėje Trečd, 
laisva $150 Įaav. Kreiptis: 708-562-5583 
tarp 1 v. p.p. Ir 5 v. p.p. 

DĖMESIO! SVARBUS PRANEŠIMAS 
„Lietuvos Ambasadai Vašingtone" vajaus komiteto 

pirmininkė Gražina Gudaitytė-Liautaud praneša, kad yra 
aukotojas, sutinkąs padvigubinti vajaus surinktą sumą, jei 
iki šių metų birželio 5 dienos aukomis bus surinkta bent 50 
tūkstančių dolerių suma. Nepraleiskime šios progos, nes 
kiekviena auka ambasadai padvigubės! Dosnų aukotoją 
sužinosime birželio 5 d. 7:00 v.v. Balzeko muziejaus „Gin
taro" salėje. 

Čekius rašyti , ,The Embassyof Lithuania" vardu ir siųs
ti ne į ambasadą, bet Lietuvos ambasados vajaus komitetui 
c / o B a l z a k a s M u s a u m of U t h . Cutture, 5 6 0 0 S. Pulaski 
R d . , C M c a g o , I L 6 0 6 2 6 . 

P a s k u t i n e p r o g a Į te ikt i a u k a s va jaus vaisių vaka
r o , b lrzoMo 8 d . 7 : 0 0 v . v . k a d a lankys is pa ts Lietuvos 
A m b a s a d o r i u s S t a s y s Lozora i t is . 

A t k r e i p k i m e d ė m e s į Į t a i : a u k o s t u r i būti 
s i u n č i a m o s Į B a l z a k o muz ie jų , o n e Į a m b a s a d ą , kad 
būtų galima tiksliai sužinoti, šio vajaus metu surinktą sumą 

file:///TjFJ


PAGALBA LIETUVOS 
AMBASADAI 

WASHINGTONE 
Vajus — nepopuliarus žodis 

mūsų lietuvių išeivių tarpe, o 
vajaus pirmininką nėra malonu 
sutikti. Tačiau nuo pat įsikū
rimo šioje šalyje daugelis iš 
mūsų jau įpratom prie vajų, ir 
tas žodis ne toks baisus. Vajus 
organizuoja įvairios mūsų 
kultūrinės, švietimo ir politinės 
organizacjos, šalpos vienetai ir 
fondai. Per ilgus išeivijos metus 
sukūrėm savitą veiklą, 
jungėmės į organizacijas ir iš
laikėm savo kultūrinį charak
terį. Visas gyvenimas riedėjo 
įprasta vaga, nusinešdamas 
vyresniąją kar tą anapus 
negrįžtamai, o jaunesnieji 
įsiliejo į vietos gyvenimą ir 
aplinką. 

Staiga, nelauktai ir nepasi
ruošus, poli t iniai re ikalai 
pasikeitė. Lietuva tapo laisva ir 
mūsų išeivių veikla jau pasidarė 
kitokia. Mums reikia ne tik čia 
išsilaikyti tautiškai susipratu
siais, mums reikia padėti ne tik 
savo giminėms ir artimiesiems, 
bet ir Lietuvai. Iškyla naujų 
vajų reikalas. 

Vienas tokių reikalų liečia 
Lietuvos ambasadą Washing-
tone. Ambasada yra tarsi tiltas 
tarp Lietuvos ir to krašto, 
kuriame yra. Ji atlieka svarbų 
tarpininko vaidmeny. Atsikū
rus Lietuvai, jos vaidmuo dar 
padidėjo. Darbų tiek pagausėjo, 
kad dabartinis ambasados šta
bas ir savanoriai talkininkai 
vos spėja visus reikalavimus 
patenknti. Pats ambasadorius 
Stasys Lozoraitis atiduoda nesu
skaičiuojamas darbo valandas. 
Užklausus ambasadorių apie 
finansus, jo atsakymas buvo 
t r u m p a s — Lietuva nėra 
numačiusi jokių lėšų. Supran
tama, kad Lietuvos ekonominė 
padėtis yra kritiška. Ambasados 
f inansinis išlaikymas Wa-
shingtone priklauso nuo mūsų 
lietuvių, gyvenančių Ameriko
je. Lietuvos ambasada Washing-
tone turėtų rūpėti kiekvienam 
lietuviui Amerikoje. Ambasa
dorius ir ambasada tur i 
t inkamai reprezentuoti savo 
tautą, ir mes turėtume jausti 
pareigą ir tautinę savigarbą 

APMĄSTYMAI APIE 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTĘ 
JURGIS JANUŠAITIS 

Didieji įvykiai sparčiai artėja. 
Išsijuosę dirba Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seimo 
ir devintosios išeivijos lietuvių 
Tautinių šokių šventės komi
tetai. Šventės komiteto infor
macijos vedėjo Broniaus Juode
lio atsiųsta informacinė me
džiaga. Ilgi protokolai, kiek 
daug svarstyta klausimų, posė
džiai tęsiasi, posėdžiuose įvairių 
komisijų keliasdešimt asmenų. 
Tautinių šokių šventės ruošos 
darbai rieda gerai. Komitetas 
dirba planingai, rūpestingai. 
Visos detalės išsakytos, patalpos 
išnuomotos, bilietai atspausdin
ti, įvairiems pokyliams, susipa
žinimo vakarams vietos numa
tytos. Ir kai įsigilini į Tautinių 
šokių šventės ruošimo darbų 
eigą, tik tada suvoki, kokį 
sunkų darbą dirba. Lygiai taip 
pat vežimas gera linkme rieda 
ir pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimo. Tik seime nebus 
daug pramogų, o darbo, sunkių 
svarstymų, gerų nutar imų 
ieškojimo dienos. 

Į Tautinių šokių šventę visais 
keliais — oro, sausumos, 
vandens lėks du tūkstarčiai 
gražiausio jaunimo — ansamb
lių šokėjų. O jų bus įvairiausių 
— veteranų, studentų, jaunių, 
mažylių. Tai margaspalvė jūra, 
kuri užlies šventės dieną 
lietuviškąjį Horizon stadioną. Į 
seimą taip pat iš viso pasaulio 
lėks atstovai su didžiausiais LB 
išlikimo ir veiklos rūpesčiais. 

Gyvenant prie amžinai ošian
čio Atlanto, dažnai kyla įvai
riausios mintys. Mintys ypač 
šiais metais, kada tiek daug 
įvykių, kada Lietuvon skrenda 
daugybė išeivijos lietuvių, kada 
Opera šaukiasi pagalbos. 

Tautinių šokių šventės komi
teto vienas iš didžiausių 
rūpesčių ir yra pinigai. Sakoma, 
kad komitetas numatęs daugiau 
kaip 200,000 dol. sąmatą. 
Pinigų juk reikia padėti atvykti 
iš kitų kraš tų grupėms, 
įskaitant ir vieną reprezentacinį 
ansamblį iš Lietuvos. Pietų 
Amerikos, Vokietijos kraštų an
sambliai labai nori į šventę at
vykti, tik nėra pinigų... Tad lėšų 
telkimo pionieriai dr. Antanas 
Razma, jo padėjėjas Vaclovas 
Momkus. Birutė Jasaitienė ir 
kiti nebemiega naktimis. O 
jeigu nepavyks sutelkti lėšų — 

kas tada? Tad esame visi gavę 
pirmąjį prašymą aukoti šventei. 
Štai dabar ir vėl atėjo vokas, bet 
šį kartą su laimės bilietais. 
Sako, bus galima laimėti 
keliolika piniginių dovanų 
liepos 4 d. Prašo skubiai at
siliepti, užpildyti šakneles, 
grąžinti su dešimtine ir dar 
prašo pridėti bet kokią auką. 
Galvoju, ar daug į šiuos du 
komiteto šaukimus atsiliepė ar 
gal jau išmetė į šiukšlių dėžę 
šiuos nuoširdžius prašymus 
aukoti tikrai labai prasmingam 
tikslui. Šventė yra visos išeivijos 
reikalas, gyvastingumo ir kūry
bingumo įrodymas. Mąstau, kad 
tie keliasdešimt tūkstančių 
lietuvių atsilieptų ir su maža 
auka , pripildytume tuščią 
šventės aruodą, iš kurio bus 
atseikėta duoklės tiems, kurie 
dirba gražų, kultūrinį darbą, bet 
nepajėgia patys apsimokėti 
išlaidų. Tikėkime, kad neliks 
balsas tyruose šaukiantis, at
silieps tėvynainiai, kaip iki šiol 
atsiliepdavo. 

Mąstau ir apie propagandą 
kitataučių tarpe. Tai būtina 
garsinant Lietuvos vardą, o 
šventė tam ypač tinka. 

Komitete yra spaudos komisi
ja ir amerikiečių spaudai. Tai 
ypač svarbi komisija. Tik čia 
reikėtų dirbti profesionališkiau. 
Neužtenka parašyti „Press 
release" ir išsiųsti laikraščiams. 
Redaktoriai tokių gauna kas
dien šimtais. O mūsų atvejis 
turėtų būti planuojamas skir
tingai. Reikia pasitelkti talkon 
ir lietuvių politikų, įtakingų 
asmenų, turinčių ryšius su 
valdžios pareigūnais, su di
džiųjų laikraščių redakcijomis ir 
juos lankyti asmeniškai su 
prašymais, teikiant drauge rei-

tame darbe ją paremti. 
Daugelis iš mūsų, ypač 

jaunesnioji ir vidurinioji karta, 
turėtų perimti vajų darbą iš 
vyresniųjų rankų, ypač garbės 
reikale remiant ambasados 
išlaikymą Washingtone. Vieną 
šaltą kovo sekmadienį Lemonte, 
jai nesitikint, buvo užklupta 
Gražina Gudaitytė-Liautaud. Ji 
nedvejodama sutiko pirmi
ninkauti Lietuvos ambasados 
vajui Chicagoje. 

Šios lietuvaitės vardas ir dos
ni ranka jau plačiai žinoma ne 
tik Chicagos apylinkėje, bet ir 
už jos ribų. Gražina, išsimoks
linusi, išaugino gražią seimą ir 
ištekėjusi už amerikiečio, nepra
žuvo kitataučių jūroje. Ji 
sumani talkininkė savo vyrui, 
kuris ja didžiuojasi ir remia jos 
užsimojimus. Sužinojęs, kad 
Gražina įsipareigojo šiam 
kilniam tikslui, pats Jim Liau-
taud noriai sutiko įsijungti į va
jaus komitetą. 

Į vajaus organizatorių eiles 
įsijungė visa eilė visuomeni
ninkų, organizacijų pirmininkų 
bei profesionalų. Laukiama jų 
daugiau. Tenelieka nė viena or
ganizacija ar klubas nuošaly. 
Ambasados gyvavimas yra 
mūsų rankose tol, kol Lietuva 
nepajėgs pati ją išlaikyti. 
Birželio 5 d. 7 vai. vak. į vajaus 
užbaigtuvių vaišes Balzeko 
muziejuje atvyks nepaprastas ir' 
įgaliotas ambasadorius Stasys 
Lozoraitis ir asmeniškai kiek
vienam padėkos. Iš vaišių 
dalyvio prašoma bent vieno 
šimto dolerių auka, bet 
laukiama ir didesnių. Taip pat 
bus priimamos, kad ir mažiau
sios aukos, nes visos yra 
reikalingos ir vertinamos. 
Būkime dosnūs ir atidarykime 
savo širdis. Organizacijų va
dovybės, kurios dar nebuvo 
kontaktuotos, yra prašomos pra
nešti Marijai Remienei apie 
savo dalyvavimą susitikime su 
ambasadorium. 

Be to, yra aukotojas, kuris pa
dvigubins surinktų aukų sumą, 
jei Lietuvos ambasadai bus su-

kiamą informaciją. Tada gal 
būtų galima susilaukti ir di
džiosios spaudos dėmesio, tuo 
labiau, kad svečių tarpe bus ir 
aukštų valdžios pareigūnų. Tad 
laikas dabar intensyviai dirbti. 

Propaguojant šventę, kaip 
užsimenama komiteto protoko
luose, būtų prasminga spaudo
je taip pat aprašyįti bent darbš
čiausius ansamblius, įdedant jų 
nuotraukas. Tai būtų informaci
ja visuomenei, kuri gal mažai 
težino apie kai kuriuos, kad ir 
aktyvius, mūsų ansamblius. 

Susilauksime šventės proga 
gražaus šventės leidinio, kuriuo 
rūpinasi rašytoja Danutė Bindo-
kienė. Tai istorijai liekantis 
dokumentas, kuriuo gėrėsis ir 
po mūsų ateinančios kartos. 
Taip pat dažnai pamąstau ir 
apie šventės meno vadovę, 
lietuvių Tautinių šokių insti
tuto pirmininkę Dalią Dzikienę. 
Gavęs jos pokalbį suvokiau, 
kiek čia tenka energijos jai ir jos 
Dadėjėjams išlieti, sujungiant 
didingam tautiniui šokiui tiek 
jaunimo ir dargi iš viso 
pasaulio. 

Pagalvokime ir mes tautine 
kultūra besirūpinantys ir ją re
miantys, ar pasiliksime liepos 5 
d. sėdėti minkštasuolyje prie 
Atlanto, šiaurėje, vakaruose ir 
rytuose? Dabar planuokime 
savas atostogas. 

r inkta bent 50 tūkstančių 
dolerių suma. Aukas siųsti tik 
į Balzeko muziejų, ne į amba
sadą, kad būtų tiksliai sužinota, 
kokia suma bus surinkta šio va
jaus metu#arba įteikti asmeniš
kai birželio 5 dieną. Dosnų 
aukotoją sužinosime taip pat 
birželio 5 dieną. 

Marija Remienė 

DIDŽIULĖ PARAMA DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. gegužės mėn. 6 d. 

Chicagos arkivyskupija turi 
specialų fondą paremti neturtin
gas parapijas ir mokyklas, ypač 
spalvotų. Fondas vadinasi Big 
Shoulder Fund. Šiam fondui 
„Reader's Digest" žurnalo fon
das paaukojo $525,000, kuris bus 
išmokėti per trejus metus. 

NAUJAS UNIVERSITETO 
CENTRAS 

Chicagos universitetas nu
sprendė sukurti naują savo uni
versiteto centrą į rytus nuo 
Michigan Ave. šiauriniame 
Chicagos upės krante. Čia bus 

verslo studijų centras mokslo 
laipsniams gaut i . Birželio 
mėnesį pramatytas pamatų 
prakasimas naujiems šešių 
aukštų rūmams. Numatoma 
rūmus užbaigti 1994 m. sausio 
mėnesį. Statyba pareikalaus 
apie 44 mil. dol. 

KASA LIETUVIŲ FEDERAUNĖ KREDITO UNIJA 

duoda paskolas žemais procentais. Užeikite, pasitei
raukite ir pasinaudokite šiuo nauju pasiūlymu. 

Čikagos KASOS darbo valandos: pirmadienį, 
antradienį, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 9 iki 5, 
šeštadienį nuo 9 iki 2, trečiadienį uždaryta. 

KASA 
2615 W. 71 St. 

Chlcago, IL 60629 
(312)737-2110 

A.tA. ANTANĄ IR 
A.tA. VILHELMINA RIMKUS 

prisimenant, šv. Mišios už jų sielas bus aukojamos gegužės 
10 d. 9 vai. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte. 

Antanas Rimkus buvo ilgametis vargonininkas ir chor
vedys Šv. Pranciškaus parapijoje, East Chicago, IN. Lietuvo
je a.a. Antanas buvo teisėjas, o Vokietijoje muzikos mokytojas. 

Prisimindami brangų Tėvelį ir mylimą Mamą, kviečiame 
draugus ir pažįstamus pasimelsti už juos šv. Mišių metu. 

Sūnūs : inž. Rimvydas Rimkus ir inž. Edmundas 
Rimkus su šeimomis. 

Mylimai Motinai 
A.tA. 

JADVYGAI LEMKIENEI 

Amžinybėn iškeliavus, mūsų valdybos narę LYDIJĄ 
LIEPINArnENĘ: ir vyrą ALGĮ bei artimuosius 
užjaučiame. 

Melrose Parko Lietuvos Dukterys 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Ltotuvos Atsiminimai", 
••kmadtoniate nuo 2 Iki 3 v. p.p. I* S«ton Hali Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „MusJc of Uthuanla" pro
gramos, vedamos anglų kalba, i i tos pačios atotias, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr. 
J. J. Stukas — dtroktorlus, 234 Sunlrt Dr., Watchung. 
N. J . 07060. Te l . 908-753-5636. 

LIETUVOS DRAUGO, KONGR. RICHARD 
J. DURBIN, PAGERBIMAS 

Lietuvių Prekybos Rūmų metinis 
banketas įvyks sekmadienį, ge
gužė* mėn. 17 d., Martlnlque 
pokylių salėja. Kokteiliai — 6 v.v., 
o pietūs — 7 v.v. Kaip visada, šio 
banketo metu bus įteiktos stipendi
jos lietuvių kilmės studentams. 

Bankete taip pat bus pagerbtas 
iškilus asmuo — „Man of the Year" 
— už ypatingus nuopelnus lietuvy
bės labui. Šiais motais „Man of 
tho Yaar" žymuo bus (talkias 
kongrosmanul Rlchard J. Dur-
bin. 

Pats būdamas lietuvių kilmės, 
kongresmanas Durbin yra geriau
sias Lietuvos rėmėjas Amerikos 
Kongrese. 1990 m. jis keliavo į 
Lietuvą stebėti pirmuosius laisvus rinkimus. Grįžęs, jis pristatė 
rezoliuciją Kongrese, sveikinant Lietuvą rinkimų proga. 1991 m. 
jis grįžo į Lietuvą ir susitiko su Pabaltijo vadais diskutuoti išsilais
vinimo kovą ir augančią sovietų priespaudą. 

Kongresmanas Durbin nepailsdamas dirba Lietuvos labui: jis 
buvo autorius rezoliucijos, kuri pasmerkė 1991 m. sausio 13 d. 
kruvinuosius įvykius Lietuvoje, prie televizijos bokšto. Taip pat, 
ši rezoliucija prašė Prezidento Bush susilaikyti nuo tolimesnių eko
nominių ryšių su Sovietų Sąjunga, jeigu sovietai tęs savo 
priespaudą 

šiuo metu, kongresmanas Durbin savo pastangas kreipia į 
rusų kariuomenės ištraukimą iš Lietuvos. Taip pat jis stengiasi 
padidinti Lietuvai ekonominę pagalbą, sudarant sąlygas Amerikos 
verslininkams užmegzti ryšius su Lietuva. 

Lietuvių visuomenė yra raginama gausiai dalyvauti 
Kongresmano Durbin pagerbime, tuo išreikšdama savo padėką 
už jo nuopelnus Lietuvos reikalams ir už jo dabartines pastangas 
Lietuvos ekonominei ir politinei gerovei. Dėl tolimesnių žinių ir 
rezervacijų, skambinti PauHnal Sukis (708) 4244731 arba Vidai 
Momkutei, Standard Fadoral Bank (312) 847-1140 

Kongresmanas 
Rlchard J . Durbin 

A.tA. 
JUOZAS BUDRYS 

B U D R E V I Č I U S 

Po ilgos, sunkios ligos mirė 1992 m. gegužės 4 d., sulaukęs 
81 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Marijampolėje. 
Giliame nuliūdime liko: žmona Zofija, Kalifornijoje penki 

anūkai: Rūta ir Kristina su šeimomis, Audra, Edvardas ir 
Viktoras; marti Irena; artimi giminės: Vacys Zeikus su šeima, 
Crownsville, MD, ir Liucija Kolienė su šeima Kanadoje. 
Lietuvoje liko brolis Jonas ir sesuo Mikasė Budrevičiūtė bei 
kitų mirusių brolių šeimos. 

Velionis buvo tėvas a.a. Vitolio. 
Velionis buvo sporto mėgėjas ir Lietuvos kariuomenės 

leitenantas. 
Kūnas pašarvotas gegužės 6 d., trečiadienį nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks gegužės 7 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, anūkai, marti , brolis, sesuo ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

46054)7 South Hermi tage 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 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Maxquette 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. 

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

1-(3l2)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Kun. J o n a s Kuzinskas, 
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos klebonas, pagerbiamas 
parapiečių ir draugų jo kunigys
tės 40 metų sukaktyje. Gegužės 
24 d., sekmadienį, 10:30 vai. jis 
atlaikys iškilmingas šv. Mišias. 
Pagerbimo vakar ienė bus 
trečiadienį, gegužės 27 d. Links
moji dalis prasidės 6:30 vai., o 
vakarienė 7:30 vai. vak. Visi iš 
Marąuette Parko, Brighton Par
ko ir iš toliau kviečiami pager
bime dalyvauti. 

x Dalia Mart inkienė, tėvų 
komiteto pirmininkė, rūpinasi 
Moterų federacijos ruošiamo 
pokylio „Pavasar io žiedų" 
baliaus pasisekimu. Baliaus 
pelnas parems Lietuvos amba
sadą Washingtone. 

x L a i m o s B a u ž a i t ė s ir 
Algio Plioplio užsakai prieš 
moterystę eina Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje. 

x Šv. V a r d o draugijos vy
ra i Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje šv. Mišias 
turės gegužės 10 d. 8 vai. ryto. 
Po pamaldų salėje bus pus
ryčiai, kuriuos teikia D. Petkus. 
Kviečiami šį kartą vyrai su 
žmonomis ar kitais šeimos 
nariais. 

x I Lietuvių Tautinių šokių 
šventę laukiama atvykstant 
šokėjų iš Europos ir Pietų 
Amerikos, dėlto laukiami jų 
rėmėjai — garbės mecenatai ir 
aukotojai. 

x Dr. V y t a u t a s T a u r a s , 
Chicago, 111., Constance Yodelis, 
Homewood, 111., Birutė Butkys, 
Monterey Park, Cal., Danguolė 
Spakevičiūtė, Houston, Tx., 
Rimas Gulbinas, Moorestown, 
N.J., R. Garas-Sakkab, West-
land Mich., kiekvienas paaukojo 
po 20 dol. ir pratęsė prenumera
tą. Dėkojame. 

x Muz. Alf. Gečas, Reeds-
bury, Wisc., Ant. Kamstaitis, 
Gary, Ind., Frances Brundza, 
Bloomington, Ind., Jane 
Rumbaitis, Daytona Beach, 
Fla., Anelė Knezenas, New Bri-
tain, Conn., parėmė „Draugą" 
po 20 dol. ir pratęsė prenumera
tą. Dėkojame. 

x Dr. Stepas Matas , In-
dependence, Ohio, Stasė Olšaus
kas, Hickory Hills, 111., Alek
sandras Šimkus, Santa Monica, 
Cal., Algis Liseckas, Downey, 
Cal., pratęsdami prenumeratą 
vieneriems metams, pridėjo po 
20 dol. aukų. Dėkojame. 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
Šeštad 9 v r iki 1 vai d 

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

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 
Tel. (708)325-3157 

Valarjdos pagal susitarimą 

x Chicagos arkivyskupas 
k a r d . J o s e p h Berna rd in 
Caritas 75-rių metų sukakties 
proga sekmadieni, gegužės 3 d., 
katedroje atlaikė šv. Mišias ir 
pasakė specialų pamokslą. 
Chicagos Caritas — Charities 
atliko didelius šalpos darbus. 

x „Americans for an In-
d e p e n d e n t L i thuan ia" — 
tokiu vardu leidžiamas biu
letenis Kearny, N.J., ir anglų 
kalba rašo žinias apie Lietuvą 
ir lietuvius. Neseniai išsirinko 
naują valdybą, kurią sudarė pir
mininkė Loretta Stukas, vi
cepirmininkai Roland Buch-
holtz ir Vilius Sruoginis, prot. 
sekr. Emilija Sadonis, koresp. 
sekr. Julius Veblaitis, iždi
ninkai Irene Belza ir Vladas 
Audėnas. 

x T. Juozas Kęstutis But
kus, OFM, „Dievo atspindys", 
proginių pamokslų ir kon
ferencijų rinkinys, išleistas 
Brooklyno Pranciškonų spaus
tuvėje, bet užsisakomas 75 Rolls 
Ave., St. Catharines, Ont., 
Kanada. Knyga gražiai išleista, 
kietais viršeliais, turi 311 psl. Ji 
ypač skiriama Lietuvos kuni
gams. 

x Marąuet te Parko Lietu
vių namų savininkų draugijos 
susirinkimas bus gegužės 8 d., 
penktadienį, 6:30 vai. parapijos 
salėje. 

x Žurn. Ju rg i s Janušaitis 
Floridoje atidžiai seka Tautinių 
šokių šventės rengimo darbus ir 
juos plačiai aprašo mūsų spau
doje. Jis pats žada atvykti į 
šventę ir vėliau ją aprašyti. 

x Stasys Liepas, New Buf-
falo, Mich., Joseph Pakštas, 
Seminole, Fla. , Gasparas 
Kazlauskas, Beverly Hills, Cal., 
Antanas Astrauskas, Oak 
Lawn, 111., M. Mackienė, Cicero, 
111., Ophelia Barsketis, Chicago, 
111.. Mary Kober, Port Washing-
ton, N.Y., pratęsdami prenu
meratą kiekvienas paaukojo po 
20 dol. dienraščio paramai. 
Dėkojame. 

x Birutė Lesevičius, Ona 
Mažionytė, Julia U. Sachouskis, 
visi iš Chicago, 111., Barbara 
Dapkus, Hot Springs, Ark., D. 
ir S. Mikalčius, Barrington, 111., 
Juozas Vaineikis, Oak Lawn, 
111., pratęsė prenumeratą ir 
kiekvienas paaukojo po 20 dol. 
Dėkojame. 

x Klaipėdos dramos teatro 
vyr. rež. P. Gaidžio režisuojama 
P. Vaičiūno komedija „Patrio
tai", kurią stato Chicagos „Vai
dilutės" kolektyvas, scenos 
šviesą išvys gegužės 17 d., 3 
vai. p.p. Jaunimo centro didž. 
salėje. Bilietus patariama įsi
gyti iš anksto Vaznelių preky
boje 2501 W. 71 St. 

(sk) 
x Pal. J . Matulaičio misijos 

Lemonte ruošiamas Motinos 
dienos minėjimas bus šį sekma
dienį, gegužės 10 d.,tuoj po 
pamaldų. Darbščios misijos 
šeimininkės paruoš skanius pie
tus. Laukiame atsilankant. 

(sk) 
x Birutė ir Jonas Sverai 

(MI) atsiuntė 500 dolerių IX 
Tautinių Šokių Šventės ren
gimo išlaidoms sumažinti. Lėšų 
telkimo komisija nuoširdžiai 
dėkoja naujiesiems šventės me
cenatams. 

(sk) 

x Kaip ir anksčiau, Atlanta 
laukia J ū s ų siuntinių į Lietu
vą. ATLANTA IMPORT EX-
PORT, 2719 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 
x Norint pirkti bei parduo

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

(sk) 

x Lietuvių Operos choras 
kartu su svečiais dainininkais 
iš Vilniaus atliks Šį šeštadienį 
Atsisveikinimo koncertą Jau
nimo centre, kurio programoje 
bus lietuvių kompozitorių kū
riniai ir ištraukos iš įvairiausių 
operų — arijos, duetai, sekste
tas, ansambliai ir choro daina
vimas. Tikrai reta proga išgirs
ti mūsų dainos menininkus 
paskutinį kartą šį sezoną! Mo
tinos dienos proga, pakvieskime 
savo mamytes į šį koncertą. 
Bilietai gaunami Vaznelių 
prekyboje ir šeštadienį koncerto 
dieną prie įėjimo nuo 6 vai. 
vakaro. Prie Jaunimo centro au
tomobilius saugos policija. Kon
certe diriguos Alvydas Vasaitis 
ir Vytautas Viržonis. Visą kon
certą fortepionu palydės 
Ričardas Šokas. Savo atsilanky
mu padėsime išeivijos Operai iš
bristi iš skolos. Visi nuoširdžiai 
laukiami. 

x Lietuvių karių veteranų 
sąjungos „Ramovės" skyrių 
atstovų suvažiavimo banketas 
bus gegužės 9 d., šeštadienį, 
Liet. Tautiniuose namuose 
Chicagoje. Meninę programą 
atliks solistai Margarita ir 
Vacys Momkai. Šokiams gros 
graži muzika, bus laimėjimai, 
dovanų paskirstymas. Visi 
ramovėnai, birutininkės, šauliai 
ir svečiai kviečiami dalyvauti. 

x Pa t iks l in imas . Vakar 
dienos „Drauge" buvo klai
dingai paskelbtas telefonas, kal
bant apie naujus parėdymus dėl 
vizų. Aleksandras Lauraitis, 
American Travel Service 
Bureau telefonas turėjo būti: 
708-422-3000. Vizas į Lietuvą 
nuo gegužės 15 d. reikia išsiimti 
pas savo atstovus New Yorke ar 
Washingtone, nes prie sienos 
vizos nebus duodamos. 

x Kun. Joseph Panavas, 
Hammond, Ind., Stasys Nor
kūnas, Centerville, Mass., 
Vilius Trumpjonas, Naperville,, 
111., Maria Aušrota Wiener, Ft. 
Lauderdale, Fla., Br. Paliu-
lionis, Cicero, 111., V. Blažaitis, 
Chicago, 111., Juozas Naujalis, 
Cicero, 111., pratęsdami 
prenumeratą, pridėjo po 20 dol. 
aukų. Dėkojame. 

x Sku lp to r ius P e t r a s 
Vėbra iš Chicago, 111., „Drau
go" garbės prenumeratorius, 
rėmėjas, pratęsė prenumeratą 
su 20 dol. auka dienraščiui, o už 
kalėdines korteles, kalendorių 
paaukojo kitą 20 dol. Labai 
dėkojame. 

flš&t. ŽVAIGŽDUTE 
•I^M^^£. <•" Įsteiatas L*etuv\u Mokytom Sąjungos Chicagos skyriaut Redaguoja J. PJaeas Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
IL 60629 

x Stella Shaputis iš Cicero, 
111., parėmė „Draugą" 25 dol. 
auka. Kostas Eidukonis, Tuc-
son, Arz., pakeisdamas „Drau
go" siuntimo adresą, pridėjo 20 
do. auką. Dėkojame. 

MANO MAMA 

Mano mama yra graži, 
Visados labai meili. 
Švelnus veidas, gražios akys, 
Myli mane ji labai. 

Dirba pluša nuolatos, 
Nepavargsta niekados. 
Skaniai mus pavalgydina 
Ir gerais užaugt mokina. 

Alisa Kosmcpuolos, 6 sk. 
K. Donelaičio lit. m-la. 

MANO MAMYTĖ 

Mano mamytė yra labai 
nuostabi. Ji labai daug dalykų 
man padaro. Ji yra labai gera ir 
aš ją labai myliu. Motinos 
dienos proga, aš nupirksiu jai 
gėlių, nes ji man yra labai, labai 
gera. 

Kristina Tarbūnaitė, 
Liet. besimokančiųjų I gr. 

K. Donelaičio lit. m-la. 

MANO MAMYTĖ 

Mano mamytė yra labai 
ypatinga. Ji yra labai graži. J i 
visada padeda man kai man 
reikia ir labai daug dalykų 
padaro. Ji yra labai gera. Svar
biausias dalykas yra, kad aš ją 
labai myliu. 

Angelė Banytė, 
Liet. besimokančiųj 

I grupė 
K. Donelaičio lit. m-la. 

MOTINA 

Žinau, kad vis dar laukia 
Manęs pareinant į namus, 
Ir ašarą nubraukia, 
Ir žvilgsnis josios neramus. 

— Motul, akis tu pražiūrėjai 
Veltui manęs belaukdama, 
Meldeis, klauseis, kaip ūžia 

vėjai 
Linus palangėj verpdama... 

Su šautuvu — draugu miške 
Prie močios — eglės prisiglaudęs 
Budžiu... prisimenu tave, 
Regiu paveikslą tavo graudų. 

Motule, jeigu žūsiu, 
Atleisk: dėl pareigos šventos, 
Dėl žydinčių sodybų mūsų, 
Dėl mūsų žemės — Lietuvos! 

J . Narūne 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

126 

12 metrų medis duos 24 metrų 
ilgio šešėlį. 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

128 

Philadelphijos Vinco Krėvės lit. m-los mokinės. Iš kairės — Diana Gulbinaitė, 
Sandra Dainoraitė, Rasa Stirbytė, Rima Viliamaitė. Trūksta Janės Cox. 

Negali būti palaidotas, nes 
pagal klausimą jis yra dar 
gyvas. 

GALVOSŪKIS NR. 146 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

M.K. ČIULIONIS 

Mikalojus Kons tan t inas 
Čiurlionis buvo įdomus muzikas 
ir nuostabus dailininkas. Viena 
iš jo temų buvo gamta. Jis tapė 
gražius paveikslus apie žiemą, 
vasarą ir pavasarį. Jis naudojo 
paprastas, bet gražias spalvas. 
Jis naudojo žalią, mėlyną ir 
kitas gražias ir šviesias spalvas. 
Jo simboliai yra žvaigždės, 
medžiai ir gyvuliai. Jo žvaigždės 
buvo geltonos ir neryškios. 
Medžiai buvo labai liekni ir 
turėjo labai mažai lapų. Atvaiz
duoti gyvuliai buvo dideli, tarp 
jų buvo ir stumbrų. Jo tapyboje 
matome miestus. Man labai pa
tinka M.K. Čiurlionio tematika. 
Visi gražūs paveikslai. „Čiur
lionis nuostabus Lietuvos ta
pytojas". 

Rasa Stirbytė, 10 m. 
Philadelphijos Vinco Krėvės 

lit. m-los 6 sk. mokinė. 

VELYKOS 

x Didelis namų pasirin
kimas prie Pasaulio Lietuvių 
centro Lemonte. Galima namus 
pastatyti pagal užsakymą. 
Skambinkit: Tri-Star-Realty, 
F rank (708) 430-7200, (312) 
776-2191. 

(sk) 
x ROMAS PŪKŠTYS, 

Transpak firmos savininkas, 
vėl vyksta į Lietuvą. Pinigai, 
pervedami DOLERIAIS, pa 
sieks jūsų artimuosius gegužės 
gale. Atsiskaityti iki gegužės 19 
d. Galite užsakyti AUTOMOBI
LIUS. Transpak, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312436-7772. 

(sk) 

x Dėmesio Floridos gyven
tojams! Kviečiame keliauti į 
Lietuvą. Išvykstam birželio 4 d. 
sugrįžtam liepos 4 d. Pilna bilie
to kaina $1,165.00. Kreiptis į 
G.T. In t e rna t iona l (708) 
430-7272. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE M A X RE ALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

VELYKOS IR PAPROČIAI 

Velykas lietuviai švęsdavo 
labai iškilmingai. Didįjį Šeš
tadienį žmonės eidavo į bažny
čią parsinešti švęsto vandens ir 
šventintos ugnies. Su ta ugnimi 
žmonės apeidavo savo laukus, 
kad gyvatės neapsigyventų. Su 
švęstu vandeniu apšlakstydavo 
namų stogus, kad perkūnas 
netrenktų. 

Sekmadienį anksti eidavo į 
Prisikėlimo Mišias. Po to 
skubėdavo namo. Kas pirmas 
grįždavo, tam per visus metus 
geriausiai seksis. Vaikai 
ridinėdavo margučius. Vaikai 
pavalgę eidavo po namus kiau
šinių prisirinkti. 

Vytas Ju r jonas , 
8 sk. mokinys 

Dariaus Girėno lit. mokykla 

Piese Karina Paulėnaitė 
Lemonto Maironio lit. 

m-los 2 sk. mokinė. 

Ir vėl atėjo pavasaris. Saulės 
spinduliai pamažu šildo žemę. 
Tada ateina didelė pavasario 
šventė — Velykos. Jai žmonės 
labai ruošiasi. Parduotuvės pri
sipildo zuikučiais ir paukščiu
kais. Žmonės margina kiauši
nius. 

Po Gavėnios susikaupimo, visi 
nori nuotaikingai sut ikt i 
Kristaus Prisikėlimo šventę. 
Laikas atnaujinti visus savo 
gerus pažadus ir pabandyti būti 
geresniais. Jau Didžiojo Šeš
tadienio rytą žmonės eina į 
bažnyčią gauti švęsto vandens 
ir šventintos ugnies. Švęstu 
vandeniu apšlaksto namų sto
gus, o su šventinta ugnimi 
apeina laukus, kad jose neat
sirastų gyvačių. Su ta ugnimi 
uždegdavo krosnį. Didįjį 
Šeštadienį yra šventinamas 
maistas, kurį valgydavo Velykų 
rytą. Sekmadienį anksti visi 
eidavo į Prisikėlimo Mišias. Po 
Mišių visi skubėdavo namo. Kas 
pirmas parvažiuos namo, tam 
geriausiai seksis visi darbai. 
Vaikai ieškodavo paslėptų mar
gučių, paskiau ridinėdavo ir 
mušdavo vieni su kitais. Stiprie
ji nugalėdavo. Jaunimas dai
nuodavo dainas. Taip visi sma
giai praleisdavo Velykų 
šventes. 

Andrius Paulius, 
8 sk. mokinys. 

Dariaus Girėno lit. -mokykla 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 

Pagalinčiam (turtingam) — 
pievos dirvos, o negalinčiam 
(neturtingam) nieko nėra. 

Nors mažas pinigas, bet vi
siems patinka. 

Kur siūlo galas, ten kamuo
lėlis. 

Skola ne rona (žaizda), 
neužgis. 

IS STOVYKLOS 
GYVENIMO 

Nykštukas ... Ar ne 

Labas! Mano vardas yra 
Austė. Aš esu vabaliukas. Aš 
gyvenu prie didelės 
karalystės, kuri padaryta iš 
akmenukų ir samanų. 
Nykštukai čia gyvena Dainavo
je. Visi vaikai čia ateina ir 
žaidžia. Vieną dieną vaikutis 
Ju l i ukas surado vieną 
nykštuką. Juliukas buvo labai 
mažas ir galvojo, kad ir jis yra 
nykštukas. Jis sakė, kad yra 
vaikas. Bet jie susidraugavo. 
Visas pasaulis dabar draugau
ja su nykštukais. 

Austė Ringutė 

Dainavos kryžiai 

Žmonės pamatė nugriuvusius 
kryžius ant žemės. Jie nutarė 
juos atstatyti, kad visi žmonės 
matytų, kokių gražių kryžių čia 
yra Dainavoje. 

Andrius Viliamas 

Inteligentiškumas 

Inteligentiškumas yra atei
tininkų prinicpas. Šis principas 
reikalauja, kad visi stengtųsi 
kuo daugiau mokytis mokyklo
je ir trokštų kuo daugiau žinoti 
apie gamtą, literatūrą, matema
tiką ir apskritai apie visą 
pasaulį. 

Marija 

Marija, skausmo pervertoji, 
atminki gelbėti sielą tą, kuri 
prieš Dievą stos jau rytoj, kur 
čia buvoti leista. Kaip buvom 
motinos gimdyti pavojaus dide
lio metu, Madona, leisk Tave 
išvysti kautynėse tikru draugu. 

(Autorius nežinomas. Malda iš 
atlaidų procesijos Dainavoje). 

(„Dainavos draugai" , 
JAS 1991) 

Matote nupieštas žirkles. 
Piešėjas piešdamas padarė 
klaidą. Parašykite, kas blogai 
nupiešta. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 147 

AR LYGU ? 

\'1 2 
įĄ 

Matote du aritmetikos užda
vinius. Reikia išspręsti, a r 
abiejų uždavinių rezultatai 
vienodi, ar skirtingi. Pamėgin
ki te kompiuter io paga lba 
išspręsti, nes paprastu būdu 
užimtų daug laiko. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 148 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

GALVOSŪKIO NR. 127 
ATSAKYMAS 

Kai Jėzus kalbėjosi su savo 
mokiniais Getsemano sode, 
būrys vyrų prisiartino prie jų: 
vyriausias kunigas, Sanhedrino 
nariai ir šventyklos policija, 
kuri palaikė tvarką šventyklos 
rajone. Juos visus vedė Judas 
Iskariotas, nes jis žinojo, kur 
Jėzus dažniausiai tuo laiku 
būdavo. Mato ir Morkaus 
evangelijose parašyta, kad 
Judas Jėzų pabučiavo, tai buvo 
sutartas ženklas, kad atvyku
sieji žinotų, kurį reikia suimti. 
Judas pabučiavimu išdavė Jėzų 
žydams. Kristus Judui pasakė: 
„Tu, Judai, savo pabučiavimu 
išduodi Sūnų Žmogaus". 

Parodoje buvo didelis toks pat 
paveikslas. Paveikslo apačioje 
buvo menininko vardas, pavar
dė ir numeris. Pagal tą numerį 
parodos kataloge buvo galima 
sužinoti paveikslo pavadinimą. 
Pamėginkite jūs atspėti šio pa
veikslo pavadinimą. Kas tiks
liausiai spės — gaus 10 taškų, 
kas apytikriai — tik 5 taškus. 
Vėliau aš parašysiu kataloge 
pažymėtą pavadinimą. 

GALVOSŪKIS NR. 149 

Senovės graikų padavimuose 
yra minimas Jasonas, kuris su 
kitais laivo įgulos jūrininkais 
plaukė į tam tikrą vietą, kad 
surastų aukso vilnos. Parašyki
te to laivo pavadinimą. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 150 

Vienoje tvirtovėje buvo įsi
tvirtinę kariai, kurie gynėsi nuo 
juos apsupusių priešų. Apsupi
mas buvo ilgas ir gynėjams 
pr i t rūko šaudmenų. Kad 
pr iešas nesužinotųjog j ie 
nebeturi kuo gintis, jie vistiek 
šaudė, norėdami apgauti priešą. 
Parašyki te , kad blogai su 
tvirtovės gynėjais? Gal turėtų 
būti kitaip parašyta? 

(5 taškai) 


