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TSKP CK Generaliniam 
Sekretoriui M. Gorbačiovui, 

TSRS Religinių reikalų tarybos 
pirmininkui Charčevui 

Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Nuorašas Lietuvos Vyskupams 

Lietuvos ir Klaipėdos miesto 
tikinčiųjų 

Pareiškimas 
(Tęsinys) 

Palyginus Klaipėdą su kitais 
Lietuvos miestais gyventojų 
atžvilgiu, Klaipėdoje turėtų būti 
ne viena bažnyčia. Todėl gali 
kilti didelis t r iukšmas, jei 
grąžinimas atimtosios bažnyčios 
iššauks uždarymą veikian
čiosios. 

įgaliotinis P. Anilionis pasakė, 
kad, jo nuomone, Klaipėdoje rei
kalingos abi bažnyčios ir reikėjo 
mums apie tai parašyti savo 
pareiškimuose, Apie tai tuo 
metu mums nei į galvą neatėjo 
mintis , kad veikiančioji 
bažnyčia gali būti uždaryta. Kai 
žinia apie veikiančios bažnyčios 
uždarymo galimybę pasklido 
tikinčiųjų tarpe, jie pradėjo 
grupėmis ištisą parą jos viduje 
budėti, kad užkirstų kelią baž
nyčios uždarymui. Susidariusi 
situacija reikalauja neatidėlio
tino sprendimo. 

Mes, Lietuvos ka ta l ika i , 
tikime, kad klausimas bus iš
spręstas teigiamai, demokra
tinių permainų šviesoje. 

Mes prašome Jus, Generalini 
Sekretoriau, padėti mums ir 
kontroliuoti mūsų respublikinių 
valdžios organų veiklą, kad 
Klaipėdos bažnyčios klausimu 
būtų pašalintas užburtas ratas. 

P.S. Prašome konkretaus 
raštiško atsakymo, nurodant 
bažnyčios grąžinimo datą. 

Pasirašė: Saulius Kelpšas, 
Laimutė Truskauskaitė. Aldona 
Raižytė, Gintas Sakavičius, 
Alfonsas Bumbulis, Petras Gra
žulis, Vitas Rinkevičius. Arū
nas Rekašius. Domininkas 
Čepas, Juozas Kazalupskas, 
Salomėja Menkevičiūtė. Petras 
Cidzikas. 

1987 m. kovo 16 d. 

„Teisia mane mano broliai 
lietuviai" 

Frankfurtas. — Frankfnrter 
Allgemeiner Zeitung praneši
mu. Petras Gražulis prieš pat jo 
teismą parašė pare išk imą 
Tarybų Sąjungos Gynybos 
ministeriui ir nuorašus pasiun
tė TSRS Vyriausios Tarybos 
prezidiumui. Tarptautinei Am
nestijos organizacijai. Tarptau
tinei Žmogaus teisių draugijai, 
Frankfurter Allgemeiner Zeit
ung ir organizacijoms bei 
grupėms kurios gina atsisakiu
sius tarnauti Sovietų kariuome
nėje pagal savo sąžinės 
įsitikinimus. 

Pareiškimas 

Aš, Petras Gražulis, sąjūdžio 
už pasitikėjimo atstatymą tarp 
Vakarų ir Rytų dalyvis, laukes 
teismo nuosprendžio, su pilnu 
atsakingumu pareiškiu, kad 
sąžinės balsu vedamas, atsisa
kau nuo visų karinių šaukimų, 
nuo anksčiau, per jaunatvišką 
esmės nesupratimą, duotos 
karinės priesaikos. Prašau 
niekada daugiau manęs nelai
kyti sovietinės armijos atsargos 
nariu. Nebenoriu būti dalyviu 
sovietinės karinės mašinos, 
kurios nežabota agresija ne vien 
praeityje laisvoms tautoms, bet 
ir pačiai mūsų tautai aiškiai 
matoma. Ši agresija turi būti 
visuotinai pasmerkta. 

Jau daugiau kaip 47 metai 
mano tauta prarado laisvę. į 
kraštą įžengus okupacinei so
vietinei armijai. Ji tapo aneksi
jos auka. Mūsų tautos vaikai 
priversti tarnauti sovietinės ar
mijos gretose, dalyvauti susido
rojimo veiksmuose krašto viduje 
ir už Sąjungos ribų. Mano 
tėvynainių rankomis, buvusių 
panašioje padėtyje, žudoma 
afganų tauta, jų laisvė ir religi
ja. Rytų Europos tautos privers
tos paklust i beprot iškoms 
Kremliaus nuota ikoms. 
Sovietinė ekspansija atėmė ne 
tik Lietuvos teritorijas — mane 
kaip tikint; liūdina tai. kad 
mano tautos sieloje naikinamas 
amžinybės troškulys, užgrobtos 
ir išniekintos Bažnyčios, 

Pabaltijo valstybių 
okupacija — rakštis 
tarptautinėje teisėje 

Jų bendras priešas — Maskva 

Šiandien Estija mini 70 metų nepriklausomybės paskelbimo sukaktį. Ji buvo paminėta ir Sovietų 
Sąjungos pavergtoje Estijoje. Čia matome tvirtovę ir Šv. Olafo bažnyčią Estijos sostinėje Taline. 

Studentų ir darbininkų rankose 
trispalvės, o lūpose Tautos himnas 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

uždrausta religinė spauda. 
Mūsų kunigai — Alfonsas Sva
rinskas ir Sigitas Tamkevičius 
— tebelaikomi lageryje. J .E. 
vysk. Julijonas Steponavičius 
jau 28 metai tremtyje be jokio 
teismo nuosprendžio. Eiliniams 
t ik in t ies iems neleidžiama 
užimti jokių atsakingesnių 
vadovaujamų pareigų. Įstaty
mais draudžiamas vaikų kate-
kizavimas. Be KGB leidimo, 
jaunuoliai negali įstoti j dvasinę 
kunigų seminariją, ir 1.1. 

Tokiu būdu esu priverstas 
būti aklu sistemos įrankiu ir 
būdamas savo tautos sūnus, 
dalyvauju etinių, dvasinių ir 
kultūrinių tautos vertybių nai
kinimo politikoje. Ir paties 
sunkiausio nuosprendžio atveju, 
noriu išreikšti begalinį dė
kingumą Dievui, suteikusiam 
man jėgos ir ryžto ginti sąžinės 
padiktuotus įsitikinimus. 

Niekas neprivers mane 
sutikti, kad jūsų teismo nuo 
sprendis baudžiantis mane yra 
u ž t a r n a u t a s ir t e i s ingas . 
Ypatingai skaudu yra pajusti, 
kad sovietinio „teisingumo" 
barjero atskirti, teisia mane 
mano broliai lietuviai. Didžiau
sias dabarties tragizmas tas , 
kad jūs, užgniaužė tautine 
savo sąžine, teisiate mane pagal 
jėga mums primestus įstaty
mus, prieštaraujančius ne tiktai 
teisingumui ir demokratijai 
mūsų praeityje laisvos tėvvnės. 
bet aplamai visoms bendražmo-
giškoms normoms ir vertybėms. 
Nesitikėdamas jūsų prielanku
mo, noriu dar pridurti, kad 
nedvejoju savo elgesio ir ryžto 
teisingumu. Tegul jis taps pa-
smerikimu KGB parėdymams, 
nukre ip t iems prieš mano 
religinę, tautinę žmogaus teisių 
gynimo veiklą. 

Esu dėkingas visiems, kurie 
malda ir savo kita veikla 
jautriai rūpinosi mano likimu. 
Su pasitikėjimu ir dideliu dėkin
gumu pasivedu Dievui ir visų 
geros valios žmonių globai, 
padedantiems justi savo kelio 
teisingumą. Prašau visopasau-

Vasario 16-ji. — Iš pavergtos 
Lietuvos papildomai gauta dau
giau žinių, kas tą dieną vyko 
sostinėje ir Kaune. 

Po Gromykos 
vizito Lietuvoje 

Vilnius. — Sostinėje prieš piet 
Vasario 16-ją matėsi iš visos 
Lietuvos atvykusių autobusų, 
atvežusių mažiausiai porą 
šimtų jaunuolių. Buvo pilna 
milicijos ir kareivių, kurie 
atrodė pasiruošę spontaniš
kiems pasireiškimams. 

Tą vakarą, 19:30 vai. Šv. Mi
kalojaus bažnyčioje buvo 
laikomos Šv. Mišios, bažnyčia 
buvo perpildyta. Prieš Mišias 
išsirikiavę milicininkai stebėjo 
susirinkusius, karts nuo karto 
traukdavo iš minios kokį dalyvį, 
viena jų pagriebta moteris 
ištrūko iš jų rankų ir pabėgo. 
Tai buvo bauginimo taktika. 

Mišioms prasidėjus. į bažnyčią 
ėjo ir KGB-stai — trukdytojai, 
kurie kunigui laikant Mišias 
pradėjo balsiai kalbėti, sakyti 
„ar nepavargot jūs nuo politi
kavimo" ir panašiai. Bažnyčioje 
susirinkę pasipiktino, sakyda
mi, „gėdykitės, trukdote mūsų 
Mišioms*'. Atmosfera nebuvo 
šventiška. Mišioms pasibaigus, 
žmonės pradėjo traukti link 
Adomo Mickevičiaus paminklo, 
sugiedotas Tautos himnas. 
Visur knibždėjo milicija ir 
..draugovininkai", jie pradėjo 
žmones mušti ir bandė 
išsklaidyti. 

Protestuoja moksleiviai... 

Vakare, pradėjus temti, viena 
žmonių minia ėjo nuo Mickevi
čiaus paminklo į Gedimino 
aikšte, kita grupė — nuo Kry
žiaus kalno į Gedimino aikštę. 
Susirinko pilna aikštė žmonių ir 
milicijos. Sugiedotas Tautos 
himnas, milicija vėl žmones 
mušė ir bandė išsklaidyti. Keli 
buvo suimti, vėliau paleisti. 

Prie Pergalės Teatro įvyko 
Technikumo moksleivių 
demonstracija. Mieste buvo 
iškelta daug trispalvių vėliavų, 

lio tikinčiuosius melstis už 
mane ir mus visus, kad gerasis 
Dievas suteiktų jėgų ir toliau 
likti ištikimiems savo sąžinei, 
Dievo balsui. 

Pavergtos tautos. 
Lietuvos respublikos sūnus 

Petras Gražulis 

viena ilgai plevėsavo prie Radijo 
Televizijos komiteto. Ši vėliava 
buvo jaunimo taip sumaniai 
iškabinta, kad saugumiečiai il
gai vargo, kol ją nuėmė. 
Vėliavas žmonės ir rankose 
nešė. Trispalvė buvo iškelta ir 
geležinkeliečių technikume, bet 
buvo greitai nuimta. Studentai 
ir darbininkai Vilniuje aktyviai 
reiškėsi demonstracijose. 

„Laisvė, referendumas!" 

Kaunas. — Vasario 16 d. 19 
vai. Kaune apie 2000 žmonių 
susirinko į Kauno katedrą 
vakarinėms pamaldoms. Po 
pamaldų žmonės neišsiskirstė, 
bet pasiliko katedroje, sugiedojo 
„Lietuva brangi". Marija. Mari
ja", ir Lietuvos himną. Po to visi 
organizuotai išėjo laukan. Visa 
katedros aikštė buvo tirštai ap
supta daugybės milicininkų, 
„draugovininkų", ir saugumie
čių žiedu, švietė ant stogų 
pastatyti reflektoriai. 

Žmonės visi kartu pajudėjo 
link Maironio kapo padėti gėles 
ir susidūrė su milicija ir 
„draugovininkų" rikiuote. 
Minia pradėjo sklanduoti, 
„laisvės, laisvės", ir „refe
rendumą, referendumą", tas 
tęsėsi apie 10 minučių. Buvo 
įjungta šviesa, buvo filmuojama 
ir fotografuojama. 

Po to milicija ir KGB pradėjo 
žmones spausti ir mušti. 
Žmonės susiėmė rankomis ir 
neleido jiems į .-i veržti į minios 
vidų. Mėtė į „draugovininkus" 
metalinėmis tarybinėmis mone
tomis. Po kurio laiko milicija 
nustūmė žmones šiek tiek atgal 
ir perdalijo minia į dalis. KGB 
ir milicija stengėsi sugriebti 
aktyviausius vyrus ir moteris ir 
sugrūdo juos į mašiną. 
Organizuoti šauksmai „laisvės" 
tęsėsi visą laiką. 

Pripildyti sunkvežimiai 

Suimtaisiais buvo pripildyti 
trys milicijos sunkvežimiai, 
kiekviename iš jų buvo 16 
žmonių, gal daugiau, gal ma 
žiau. Masino- viduje buvo 
sklanduojama .laisvės", ir rit
mingai buvo daužoma iš vidaus. 

• Šauksmas, daužymas tęsėsi 
mašinoms važiuojant Kauno 
gatvėmis. Stebėtojai plojo ir 
šokinėjo iš džiaugsmo. Po kurio 
laiko suimtieji išlaužė mašinos 
duris ir iššoko iauk. 

Aktyvistų telefonai — Damb
rausko, Rukšos. >ibonio ir kitų 
buvo išjungti. Centrinis paštas 

— JAV prez. R. Reaganas šį 
vakarą 7 vai. vakare turės 
spaudos konferenciją, praneša 
Baltųjų rūmų spaudos sekreto
rius Marlin Fitzvvater. Po 
savaitės prezidentas išvyksta į 
Briusselį tartis su 16 NATO 
valstybių vadais. 

— Washingtone praėjusį pir
madienį prez. Reaganas turėjo 
pasitarimą su valstijų guber
natoriais amerikiečių šalpos 
programų reikalu. 

— JAV prokuroras Edwin 
Meese turi aiškintis naujoje 
byloje, kai buvo s u r a s t a s 
pranešimas iš 1985 m., rašytas 
jo draugo advokato Robert 
Wallach, jog Izraelio Darbo par
tijos vadas, tada ministeris 
pirm. Shimon Perės, pasidalins 
700 mil. pelnu, jei Perės 
pažadės, kad Izraelis netrukdys 
alyvos vamzdžių statybai Irake. 

— Tunise PLO vadas Yasser 
Arafat atmetė Amerikos pa
siuntinio pasiūlymą taikos rei
kalu. Jis reikalauja tuojau pat 
nepriklausomos Pa les t inos 
valstybės suformavimo. 

— Izraelio prokuroras Yosef 
Harish paprašė Gynybos 
ministerį Yitzhak Rabin išleisti 
įsakymą visiems kareiviams, 
kad protestuotojai nebūtų 
mušami po to, kai jie yra 
areštuoti. 

— Washingtone Karo laivyno 
sekretorius Jame Webb pasi
traukė iš pareigų sakydamas, 
kad j is negali su t ik t i su 
Gynybos sekretoriaus Frank 
Carrluci vedama politika, kuris 
nubraukė 12 bil. dol. laivyno ap
sigynimo reikalams, kas veda į 
tai, kad bus išjungta iš akty
vios tarnybos 600 laivų. Savo 
atsistatydinimo laiške jis pa
rašė prezidentui, jog laivyno 
pajgos yra ant tokios ribos, kad 
jų nebegalima mažinti. 

— Šilutės apylinkėje geologų 
apskaičiavimu yra apie 16 
milijonų tonų labai smulkaus 
smėlio,kurį bus galima naudoti 
cemento gaminiams. 

— Juodupės vilnos audinių 
fabrikas Rokiškio apskrityje 
išsiuntė daugiau kaip 70,000 
metrų audinių paltams, kostiu
mams ir baldu pramonei 
Sovietu Sąjungoje. 

buvo apsuptas milicijos. Taip 
pat įvyko keletas mažesnio 
mąsto susidūrintų mieste. Kai 
kurie žmonės padėjo gėlių prie 
istoriniu ir tautinių paminklų ir 
individualiai buvo iškel ta 
Lietuvos vėliava Dariaus ir 
Girėno gatvėje. 

Maskva. — Gorbačiovo atvi
rumo politikos ir demokratiza
cijos didžiausias išbandymas 
galutinėje išvadoje bus Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje, rašo 
Christian Science Monitor 
dienraštis. 

Praėjusios vasaros demonstra
cijos buvo toleruojamos, bet vė
liau pavadintos ekstremistų 
išsišokimais. Lietuvos žmonių 
nusiteikimą aiškiai išreiškė 

| Vasario 16-sios įvykiai Vilniu
je, Kaune ir Šiauliuose, praneša 
Associated Press agentūra. 
Gorbačiovas turėjo Kremliuje 
pajusti šių vakarietiškų tautų 
nusistatymą būti laisvomis 
valstybėmis. To negalėjo sustab
dyti nei guminės lazdos, nei mu
šimai, nei tardymai, kurie buvo 
daromi nepriklausomybės atsta
tymo paminėjimuose. Jie išsi
gando, kad bus padėtos gėlės 
ant kapų ir prie paminklų, rašo 
to laikraščio korespondentas 
Švedijoje. 

„Tautiškumo ir šovinizmo 
manifestacijos" 

Todėl sukviestame specia
liame Komunistų partijos Cen
tro komiteto posėdyje praėjusią 
savaitę Gorbačiovas kalbėjo 
apie mažumų gyventojus, kaip 
„labiausiai pagrindinį, gyvybinį 
klausimą mūsų visuomenėje". 
Jis sakė, jog reikia pagerinti 
ryšius tarp Kremliaus ir krašte 
esančių tautinių ir religinių 
grupių. Tai labai svarbi pro
blema, kaip elgtis su tautybė
mis Sovietų Sąjungoje. 

Šis posėdis buvo uždaras, 
tačiau spauda kokiu nors jai 
težinomu būdu šį tą vis sužino. 
Tass rašė, kad Gorbačiovas 
paminėjo t ame pasitarime 
„paskutines tautiškumo ir 
šovinizmo manifestacijas'- Tass 
nedavė jokių kitų to posėdžio 
detalių. įvairių tautybių pro
testai buvo užsienio spaudos 
dėmesyje visą laiką. 

Įvykiai priešinasi sovietų 
melui 

Kai Kazakstano sostinėje 
Alma Ata prasidėjo protestai, jie 
nusiaubė ne vieną sovietinę pro
vinciją. Prie Kremliaus sienų 
Raudonojoje aikštėje demons
travo totoriai, buvo neramumai 
Gruzijoje, o paskutiniu metu 
protestai Pabaltijo respublikose 

Šv. Raštas į Rusiją 

Miunchenas. — Vakarų Vo
kietijos Evangelikų — Baptistų 
Bažnyčios iniciatyva { Maskvą 
buvo išsiųsti 35 tūkstančiai 
Šventojo Rašto knygų rusų 
kalba. Pagal Vakarų Vokietijos 
Evangelikų — Baptistų Bažny
čios ir sovietinių pareigūnų 
susitarimą, Rusijos ..Krikšto" 
tūkstantmečio proga bus leista 
į Sovietų Sąjunga pasiusti 100 
tūkst. Šventojo Rašto knygų 
rusų kalba ir 10 tūkst. Švento
jo Rašto knygų vokiečių kalba 
Centrinės Azijos regijonuose 
gyvenantiem vokiečių kilmės 
krikščionim. Šių Šventojo Rašto 
knygų atspausdinimo ir pasiun
timo išlaidas — apie 620 
tūkstančių markių — padengs 
Pasaulinė Biblinių sąjungų 
federacija ir Baptistu Pasaulinis 

Susivienijimas. 

sukėlė nerimą Kremliaus viršū
nėse. Susiorganizavo politiniai 
klubai, neprašydami valdžios 
leidimų veiklai . Estijoje 
įsteigtas Estijos Išlaisvinimo 
komitetas. 

Šie įvykiai paneigia sovietų 
enciklopedijoj straipsnius ir jų 
istorines knygas, kad Sovietų 
Sąjunga yra tautybes „virški
nant is ka t i l a s " , kurioje 
tautybės gyvena patenkintu so
vietų gyvenimu. Pabaltijo tautų 
prievarta įjungimas į Sovietų 
Sąjungą yra jiems pati didžioji 
tarptautinės teisės rakšt is , 
pr imena Associated žinių 
agentūra, perduodama repor
tažus apie paskutinius įvykius 
pavergtuose kraštuose. 

Sesija tautybių reikalams 
Gorbačiovas tame posėdyje 

kalbėjęs leninistų doktrinos 
žodžiais: „kad reikia gilaus 
supratimo orumui, garbingu
mui, kultūrai, kalbai ir kiek
vienos tautybės is tori jai" . 
Gorbačiovas pasakęs Centro 
komitetui, kad reikia sukviesti 
specialią p lenar inę sesiją 
tautybių reikalams apsvarstyti. 

To posėdžio metu buvo galu
tinai iš Politbiuro pašalintas 
buvęs Maskvos partijos vadovas 
Yuri Yeltsin, kuris norėjo tas 
paskelbtas reformas vykdyti 
greičiau. Du jaunesni buvo 
priimti į Politbiurą — Yuri 
Masliukov, kuris bus Plana
vimo komisijos viršininku, ir 
Georgy Razumovsky, kuris bus 
Centro komiteto personalo 
sekretorius. 

Specialus nutarimas 
pabaltiečiams 

Christian Science Monitor 
dienraščio korespondentas P. 
Quinn rašo, jog Komunistų 
partijos vadovybė yra susirū
pinusi Pabaltijo tautiškumo 
klausimu. Rašoma, kad Polit-
biuras yra priėmęs tuo reikalu 
gruodžio mėnesį rezoliucija, bet 
ji vis dar neskelbiama. Prof. Jan 
Rebane, estu akademikas,sako. 
jog rezoliuciją yra gavusios Pa
baltijo partijų vadovybės. Taip 
pat gruodžio mėnesį yra įsteigti 
komunistu specialūs vienetai, 
kurie turi spręsti tautiškumo 
problemas tuose kraštuose — 
Pabaltijyje. Sausio viduryje bu
vo pakeistas estų ideologas Rein 
Ris ta laan nauju, daug iau 
liberališkesniu asmeniu In-
drek Toome. 

Estijoje pastebimas labai 
didelis jaunimo atgimimas estų 
kultūrai ir kalbai. Pabaltijo 
tautos turi skirtinga istoriją, 
kultūra ir kalbas, bet vieną 
bendrą priešą — Maskvą, rašo 
Christian Science Monitor dien
raštis. 

KALENDORIUS 

Vasario 24 d.: Estijos Nepri
klausomybės paskelbimas. 
Liucijus. Demetrija. Motiejus. 
Gaudrimas. Virgaudas. Žiedū-
na. 

Vasario 25 d.: Serapijonas. 
Valburga, Margiris. Rasa. 
Viktoras. Terezijus, Regiman
tas. Vygintas. 

ORAS 

Saulė teka 6:35, leidžiasi 5:33. 
Temperatūra dieną 28 L, 

naktį 6 1. 
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SUSIMĄSTYMO DIENA... 
„Pats svarbiausias dalykas 

Olimpiniuose žaidimuose yra ne 
laimėti, bet dalyvauti, taip kaip 
pats svarbiaus ias dalykas 
gyvenime yra ne triumfavimas, 
bet pastangos. Ne nugalėjimas 
yra pagrindinis dalykas, bet 
garbingas laimėjimo siekis" — 
sakė baronas Pierre de Couber-
tin, moderniųjų Olimpinių žai
dynių steigėjas savo Olimpi
niam Credo. 

Kontinente vykstant Olimpia
dai, atšventu* Ęietuvos Nepri
klausomybėspaskelbimo 70-čio 
sukaktį, ir Įrtifcjant Susimąs
tymo Dienair^-i tas Credo vis 
stipriau kyla j paviršių, tary
tum plačiau atidarydamas duris 
žvelgimui esmėje į save, savo 
siekius, naudojamų metodų 
pasir inkimą. Įdomu, kokią 
reakciją iššauktų diskusijos, pa
vyzdžiu joms imant mūsų pačių 
pastangas kasdienėj veikloje? 

Paraleliai, OSI pastangomis 
vykstanti — veik prieš pusšimtį 
metų įvykdytų nusikaltimų — 
tariamai ,kaltųjų' medžioklė ir 
teismas, teisiantiesiems tuo 
pačiu metu užmerkiant akis jų 
pačių kieme, jų pačių rankomis 
pakartojamiems ne mažiau bai
siems nusikaltimams... Iš tikro 
jie yra baisesni, nes vykdomi 
sąmoningai ir viešai, nesiskai
tant nė su pasaulio opinija, nė 
su išgyventa patirtimi. Kaip į 
visą tai reaguojame mes? 

Pavergtoje Tėvynėj net padėti 
gėles ant laisvės kovotojų kapo 
yra nusikaltimas, bet ir tokiam 
tyliam protestui ryžtingų ne
stokoja, nors žino, kad bausmė 
gali būti be ribų. O mes — ar 
tikrai išnaudojome visą savo po
tencialą, kad pasaulis girdėtų 
Lietuvos laisvės šauksmą? Ar... 

Esame apolitinė organizacija. 

Savo šūkyje kartojame — 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. Su
stipriname tai Geležiniu Įstatu, 
kasdieniu geru darbeliu. Ar tai 
duoda mums teisę likti tik 
neutraliais stebėtojais, be
balsiais — leidžiant gyvenimui 
tiktai praplaukti šalimais? 

Ne! Kiekvienas mūsų organi
zacijos elementas įpareigoja 
mus besąlyginiai augti, stiprėti 
individualiai, kad tiek pavie
niui, tiek organizacijos apimty
je būtume garbingos asmeny
bės, pareigingi piliečiai-tės, 
kasdieną siekią uždegti naują 
gėrio žiburį, vietoj tik plau
kus pasroviui. 

Kol mūsų kraštas pavergtas, 
nė vienas mūsų neturime pasi
rinkimo — ir Lietuviškoji Skau-
tija taip pat yra tautiniai poli
tinėje veikloje (kas negali būti 
maišoma su partine veikla) už 
brolio-sesės žmogaus teises, už 
bočių žemės laisvę, už valsty
binę savivaldą. Dalis mūsų dar
bo, dalis mūsų programos ir yra 
brandinimui saviauklos, kad 
nelinktume pavėjui, nebijotume 
tiesti ranką pagalbos reikalin
gam, mokėtume gerbti kitą ir 
saugoti save bei tai, kas buvo 
brangu. Dievui, Tėvynei ir Ar
t imui obalsis yra mums 
principinės gairės, nusakančios 
kryptį tikslo siekyje! 

Susimąstymo Dienos proga 
pasverkime savo įsiparei
gojimus ir balansuokime juos 
taip, kad galėtume sakyti gar
bingai kovoję už laisvę žmogaus, 
už laisvę tautos ir gražesnį 
rytojų. Olimpiados principai yra 
gyvi, skautybe paremtoj dienoj! 

Budėkime! 

v.s. t.n. S. Gedgaudienė 
LSS Vyriausia Skautininke 

KAZIUKO MUGĖ CHICAGOJE 

Tradicinė Chicagos skautų ir 
skaučių Kaziuko mugė šįmet 
įvyks sekmadienį, kovo 6 d. 
Mugėje dalyvauja visi keturi 
tuntai — „Aušros Vartų", „Ker
navės" , „Nerijos" ir ,,Li-
tuanicos", taip pat Akademinis 
Skautų sąjūdis ir Chicagos 
skautininkių draugovė. Visi 
v ieneta i mugei sparčiai 
ruošiasi. 

Mugės atidarymas įvyks 10 
vai. ryto. Atidarymą šįmet pra
ves „Aušros Vartų" skaučių 
tuntas. Mugę atidaryti pakvies
tas Lietuvos generalinis kon
sulas Chicagoje Vaclovas 
Kleiza. 

Po atidar^8no ir paviljonų 
apžiūros, prafcideda „prekyba" 
ir visos kitokils mugės linksmy
bės. Didžiojoje salėje vėl bus 
visų keturių tuntų paviljonai su 
skautiškų darbų eksponatais 
pardavimui, taip pat veiks ir 
akademikų filisterių lietuviškos 
spaudos ir plokštelių kioskas. I-
mo aukšto klasėse bus tuntų 
kavinės, II-jame aukšte — 
akademikų kavinė ir kambariai 
jaunimui bei vaikams. Mažojoje 
salėje veiks „Aušros Vartų" ir 
„Kernavės" tuntų tvarkomos 
valgyklos. f)+tiąją kavinę 
tvarkys ..LituaĮicos" tuntas. 

Mugės tvarka rūpinsis 
komendantas v.s. A. Paužuolis 
ir talkininkai. 

Visi skau ta i ir skau tės 
prašomi vilkėti tvarkingomis 
uniformomis ir jungtis į mugės 
darbus, pagal savo vadovų 
nurodymus. Visi broliai ir sesės 

prašomi kviesti mugėn at
silankyti visus savo gimines, 
draugus ir pažįstamus, apsilan
kiusius paraginti pasivaišinti 
valgyklose skaniais lietuviškais 
pat iekala is , pasigardžiuoti 
kavinėse kavute ir tortais, įsigy
ti skautiškų rankdarbių paviljo
nuose, išmėginti laimę lo
terijose. Atsiminkime, kad 
šiemet visi norėsime vykti į 
Tautinę stovyklą, tai mugės 
finansinis pasisekimas yra ypač 
aktualus. Prisidėkime kiek
vienas, kad mugė būtų vispusiš
kai sėkminga. 

CALIFORNIEČIAI 
KVIEČIA 

Los Angeles skautų ir skaučių 
Kaziuko mugė įvyks kovo 6 d., 
tuoj po šv. Mišių Šv. Kazimiero 
parapijos aikštėje ir patalpose. 
Vyks žaidimai, laimėjimai, bus 
daug gražių rankdarbių, smagi 
muzika, gardūs lietuviški 
patiekalai valgykloje, gundan
tys tortai ir kvapni kava 
kavinėje. Kaziuko mugę ati
daryti pakviestas Lietuvių Tau
tinių namų pirm. Jonas Petro
nis. LT namai daugelį metų 
visokeriopai remia skautus ir 
skautes. 

Tradicinį žvakių uždegimą „ K e r n a v ė s " t u n t o Kūčiose a t l i e k a s k a u t ė s ir p r i ty rus ios skau tės . 
N u o t r . Y o l a n d o s L a a s 

KERNĄVIETĖS ŠVENTE 
LIETUVOS GIMTADIENĮ 

LSB diržo sagties pavyzdys. 

Vasario 7 Jaunimo centre 
vykusi „Kernavės" tunto sueiga 
buvo skirtinga nuo anksčiau 
buvusių, įprastinių sueigų: 
nematėm tą rytą išsirikiavusių 
kernaviečių gretų, nebuvo čia 
komandų nei raportų, negir
dėjome vienetų šūkių. Atrodė, 
kad susirinko čia didelės šeimos 
nariai paminėti kažkokį svarbų 
įvykį. 

Kvietime į šią tunto sueigą 
buvo priminta, kad tai bus Lie
tuvos gimtadienio šventė. 
Kiekvieną svarbų įvykį minint, 
pirmiausiai prašome Viešpaties 
palaimos. Taip prasidėjo ir ši 
šventė. 

Ankstyvo ryto saulės spin
duliai, skverbdamiesi pro Jėzui
tų koplyčios langų vitražus, 
apšvietė rimtimi paženklintus 
kernaviečių veidus. Įeidamos į 
koplyčią, jos įnešė ir vėliavą. Šį 
kartą tai nebuvo tunto vėliava, 
bet mūsų trispalvė. Pamokslo 
metu tunto kapelionas v.s. kun. 
J. Vaišnys, SJ, paminėjo, kad ši 
vėliava prieš 50 metų plevėsavo 
laisvoje Tėvynėje ir iš ten ji čia 
atvežta. Jis taip pat kalbėjo apie 
pagarbą savajai kalbai bei mo
teriškų pavardžių rašymui jų 
nedarkant . Paskaitė ,,10 
Tėvynės įsakymų", kurie savi
garbos aidu turėjo ataidėti 
kiekvieno klausytojo širdyje. 

Sesės R. Kemežaitės gitaros 
akordai ir jos švelnus balsas, se
sėms pritariant, skambėjo pa
maldų metu. Jos prašė Aukš
čiausiąjį malonių Tėvynei. 

LSS VIENETŲ VADOVAMS 

Septintai Tautinei stovyklai, 
kuri vyks šiais metais, yra 
ruošiamas Lietuvių Skautų 
sąjungos jubiliejaus leidinėlis. 
Viena jo dalis — dabartinė 
lietuviškoji skautija. 

Prašau visus vienetų vadovus 
ir vadoves (kur yra tuntai — 
tuntininkus, kur draugovės ar 
skiltys — draugininkus ir t.t.), 
ASS skyrius, skautininkų,-kių 
draugoves, ramoves ir židinius 
pasiųsti po vieną dabartine 
vieneto nuotrauką ir vadijos 
sąrašą savo rajono vadui, vadei-
vei ar vadeivai, kad jie galėtų tą 
medžiagą atsiųsti man iki š.m. 
balandžio 1 d. 

Skubėkime, nes paruošimas ir 
spausdinimas pareikalaus daug 
laiko. Kaziuko mugė būtų gera 
proga visiems susitikti ir 
padaryti nuotraukas. 

Budžiu! 
Alė Namikienė 

VII Tautinei stovyklai 
leidinio redaktorė 

„KERNĄVIETĖS" PRAŠO 

„Kernavės" tuntas kviečia 
sesių tėvelius ir draugus į 
Kaziuko mugės darbų talką šį 
penktadienį ir šeštadienį 
(vasario 27 ir 28 d.). Darbai vyks 
ps. Yolandos ir Mike Laas na
muose, 6747 So. Maplewood nuo 
10 vai. ryto iki 5 vai. p.p. Mugė 
čia pat — darbu marios! Ateikit 
ir padėkite juos užbaigti. 

kurioje , , šaukia LAISVES 
pavergti"... 

* * * 
Po Mišių apatinėje Jaunimo 

centro salėje susirinko gana 
daug g imtad ien io šven tė s 
dalyvių: Kitų tuntų vadovų, 
tėvelių, viešnių ir svečių. 
Priekyje — neįprastas vaizdas: 
netoli įtvirtintos trispalvės ir 
austa linine staltiese apdengto 
stalo stovi televizija su video 
aparatu. Įdomu, ką joje teks 
matyti?! 

Įžanginis tuntininkės s. R. 
Penčylienės žodis t rumpas , 
kuklus, bet, kaip tik dėl to, 
palietęs širdį: „Lietuva maža, 
Lietuva toli; jie nelaisvės dienas 
gyvena. Bet ne ta ip buvo 
anksčiau!" 

Ir štai, skautėms niūniuojant 
dainos „Lietuva brangi" melo
diją, lyg vizija iš praeities dienų, 
įeina Lietuva, tamsia skara 
apsigobusi, suvargusi. Jos žings
nis lėtas, žvilgsnis prigesęs. 
Supranta — ateina Lietuva, 
tolimą kelią atkeliavusi iš 
savos, bet šiuo metu nelaisvos 
šalies. Apžvelgia ji visų susi
rinkusių veidus ir, padedama 
paslaugių sesių, atsisėda jai pa
ruoštoje kėdėje. 

— Lietuva, kodėl Tu tokia pa
vargus? Ar Tau nelinksma, kad 
švenčiame Tavo gimtadienį? Pa
pasakok mums, kaip buvo se
niai, seniai, prieš Tau atgims
tant ir kai Tu maža buvai! — 
Pasipila paukštyčių smalsūs 
klausimai. 

Ir ima pasakoti senutė Lie
tuva apie galingus mūsų krašto 
valdovus — kunigaikščius, apie 
didžius jų žygius, apie jos narsių 
vaikų iškovotą laisvę, ir kaip 
gera visiems buvo ten gyventi 
ir savo krašto labui dirbti, o po 
darbų linksmintis ir savo triū
so laimėjimais džiaugtis. 

Tuo metu, mygtukui sprag
telėjus, ekrane išvystam rugia
pjūtės talkos papročius, tauti
niais drabužiais pasipuošusio 
jaunimo būrį šokant ir dainuo
jant, pabaigtuvių vainiką šeimi
ninkams įteikiantį. (Si vaiz
dajuostė M. Smilgaitės pa
ruošta , o vaidintoja i — 
Pedagoginio Lituanistinio In
stituto studentų ansamblis, 
Arv. Zygo vadovaujamas) . 
Lietuva, savo linksmą jaunystę 
prisimindama, linguoja galva. 
Linksmos paukš ty t ė s šoka 
„Bitutę", dainuoja apie gimtąjį 
namelį . Vaizdas keič ias i ; 
ekrane — G. Damušytės paruoš
tas trumpas reportažinis filmu
kas anglų ka lba ,,My 
Lithuania". 

Lietuvos veidas liūdesiu ap
siniaukia. Ji pradeda pasakoti 
apie sunkią dalią, kraštą iš
tikusias nelaimes, vargus, apie 
priespaudą atnešusį žiauru 
priešą. Nuliūsta ir jaunosios 

: kaip neatjausti kenčian
čios Tėvynės, savo brolių ir se
sių?! Jos deklamuoja: 

Oi neverk, motušėle, kad 
jaunas sūnus 

Eis ginti brangiosios tėvynės! 

Tau dar liko sūnų, kas tėvynę 
praras, 

Antros neišmels apgailėjęs... 
Pasigirsta tyliai dainuojama 

partizanų daina „Pražydo jazmi
nai po langu". Ir, štai, sučiulba 
maža paukštytė ; jos maža 
širdelė pilna meilės Lietuvai, 
nes taip mamytė ją nuo pat 
mažų dienų mokė: 

— Lietuva, nenusimink! Mes 
Tau padėsim, mes Tave remsim 
ir mylėsim ir l ietuviškai 
kalbėsim! 

Lietuvos akys džiaugsmu nu
švinta: kaip džiugu jai tų nuo
širdžių pažadų klausyti! Reikia 
tik tikėti ir dirbti! 

— O štai. Lietuva, Tau dar ir 
dovanų mes norim įteikti! 

Didelėje, kaspinu padabintoje, 
dėžėje — kernaviečių 
pasižadėjimai, surašyti atski
ruose lapukuose: „Aš visada 
lietuviškai kalbėsiu", „Aš daug 
lietuviškų dainų dainuosiu", 
„Aš lietuviškai giminėms į 
Lietuvą laiškus rašysiu"... 

Pasigirsta dar vienas pačios 
mažiausios paukštytės 
klausimas: 

— Lietuva, kur Tu gyveni? [• 
Kur yra Lietuva? 

Ir atsako Lietuva, kernavie-
tėms sutartinai dainuojant: 

— Žemėlapyje Lietuva yra... 
Kur bėga Šešupė, kur Nemu

nas teka, 
o smalsiai paukštytei , 
rodydama į jos širdelę, Lietuva 
dar priduria: 

— Gi kasdieną Lietuva yra 
tavo širdelėje, ypač, kai tu kalbi 
lietuviškai! 

Visi susirinkę pritaria kerna-
vietėms ir ilgesingai skamba 
„Lietuva brangi" (šį įdomiai pa
ruoštą montažą režisavo v.s. N. 
Užubalienė. ) 

* * * 

Visi tikime, kad ir mažose, ir 
didelėse širdyse gyvena 
Lietuva, nes ar gi subėgtų čia 
ankstų rytą net ir iš tolimesnių 
vietovių mamytės ir tėveliai, 
močiutės ir seneliai, vyresnės 
vadovės ir net mažieji šeimos 
nariai, ir stebėtų šią programą 
prie mamyčių prisiglaudę ir ant 
tėčio kelių patogiai įsitaisę?! 
Juk visada įdomu gimtadienio 
šventėje dalyvauti! 

Gimtadien is be pyrago? 
Negalėtų būti! Yra čia ir pyra
gas — trijų aukštų, trijų spalvų, 
su Lietuvos metų skaičiumi 
„70" pačoje viršūnėje! 

Visi sujunda, Lietuva atjau-
nėja. (Ką gi, sesei Alidai Vitai-
tei gal tik 20 metų!). 

Garuoja kava. pjaustomas tor
tas ir iš padėklo greitai dingsta 
pyragaič ia i . . . Gimtadienio 
šventė įsisiūbuoja, į tampa 
dingsta: skautėms, kad savo 
eilių nepamiršo, vadovėms — 
kad šis naujas sueigos turinys 
buvo įdomus ir naudingas pir
masis bandymas. Toks, manau, 
jis atrodė ir visiems, šią naują 
sueigos eigą stebint. Padėka se
sėms vadovėms už puikią idėją, 
sesei tuntininkei už iškeptą 
gardų pyragą ir už nenuilstamą 
norą jaunose širdyse diegti 
meilę Lietuvai naujais, jau
nimui patraukliais, būdais. 
Linkėtina šiuo pavyzdžiu pa
sekti ir kitų vietovių vienetams! 

Sofija Jelionionč 
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9525 S 79th Ave . H'Ckcy Hills. IL 
Tel. 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

Tel. RE-liance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
3925 West 59th Street 

Vai pirm . antr . ketv ir penkt 
r JO 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak 

Treč ir šešt uždaryta 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč. šešt 12 iki 4 vai pODiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILOING 
3200 W. 81st Street 

Kabineto tel . RE 7-1168: 
Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą pereme 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tel. LU 50348 : Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Te l . 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai ; vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, I I I . 60632 

P'rm.. antr ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagncsis Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedz ie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagai susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia ; vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRlSTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
. Contact lenses" 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Va! paga" susitarimą Uždaryta treč 

D' Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specia'ybe — Chirurgija 
2454 West71st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai. pirm . antr ketv ,r penKt 

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 71 st. St., Chicago, III. 
Tel.: 436-0100 

11800 Southwest Highway 
Palos Heights. III. 60463 

(312)361-0220 (312)361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Kabineto tel . 776-2880, rez. 448-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D 
KARDIOLOGE 

2 4 5 4 W. 71 Street 
Te l . 434-6777 

Valandos paga! susitarimą 

E D M U N D S V I Ž I N A S , M . D . , S . C . 
Specaiybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

* 

JOHN P. WAITKUS, M.D.. FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W 43 St.. Te l . 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai pagal susitarimą pirm . antr 
Ketv r pcnkt nuo 3-7 v v 

• 



Laisvės ginklai 

KNYGŲ LENTYNOSE 
Jokiu būdu nebepateisinama, 

kad mūsų šimtmetyje dar būtų 
kolonialinė valstybė, kai visos • 
praeitų šimtmečių kolonialinės 
valstybės jau suteikė laisvę sa
vo valdytiems kraštams. Tokia 

kolonialinė valstybė tebėra So
vietų Sąjunga ir tokia gro
buoniška, kad siekia savo 
kolonijas išplėsti visuose konti
nentuose, net ir Australijoje 
palaikydama komunistų 
partiją. 

Šiuo metu didžioji politinė ir 
strateginė atspara prieš 
Maskvos kolonijų plėtimą lieka 
Jungtinės Amerikos Valstybės. 
Mūsų misija šiame demokra
tiškame krašte kuo platesnes 
mases supažindinti su Sovietų 
kolonialinė agresija. Jei kartais 
čia mums trūktų jėgų, tai 
galime pasitelkti toliau įžvel
giančius šio krašto žmones. Tą 
mes nesunkiai galime padaryti, 
atkreipdami amerikiečių dė
mesį į šioj srity svaresnius lei
dinius, paskatinant jų ieškoti 
miestų, universitetų 
bibliotekose. 

Paskutiniais mėnesiais kaip 
tik pasirodė eilė tokių svarių 
leidinių. Prof. Alexander 
Yanov, Brežnevo laikais aplei
dęs Sovietų Sąjungą, dėstęs 
rusų istoriją ir politinius moks
lus Berkeley ir Michigano 
universitetuose, o dabar dėstąs 
New Yorko univ., išleido knygą 
„The Russian Challenge and 
the Year 2000". Čia jis, nagrinė
damas istorijos faktus, išryškina 
rusiškąjį fašizmą ir atkreipia 
dėmesį į rusų bolševikų, o net ir 
kitų pažiūrų, tvirtinimus, kad 
dvidešimt pirmas šimtmetis jau 
priklausys jiems. Šitokių gro
buoniškų vilčių šviesoje jis 
nagrinėja ir dabarties įvykius 
Sovietų Sąjungoje. Autorius net 
ryžtingai pabrėžia, jog rusų na
cionalizmas, kad ir prisidengęs 
internacionalizmu besigarsi-
nančia komunizmo skraiste, yra 
panašus į Chomeini kietumą ir 
netolerantiškumą. 

Dar stipresnį KGB prie
vartos įsikūnijimą Sovietų 
Sąjungoje išryškina Mark 
Frankland savo naujoj knygoj: 
„The Sixth Continent: Michail 
Gorbachov and the Soviet 
Union". Autorius yra britas, 
dirbęs „Observer" laikrašty, 
pirmas to laikraščio ko
respondentas Sovietų Sąjungoje, 
pakartotinai ten siunčiamas, iš
buvęs iki 1985 metų, išvažinėjęs 
komunistų valdomą kraštą. 
Savo stebėjimus ir surinktus 
duomenis j is ir perteikia 
minėtoje knygoje, pavadin
damas Sovietus šeštuoju kon
tinentu, nusitiesusiu per Aziją 
ir Europą, kur įsistiprino KGB, 
kur vyko varžybos tarp politinių 
įpėdinių, kur dabar išryškėja 
naujas Gorbačiovo balsas. 

Įdomu, kad autorius atsklei
džia faktą, jog net tarp sovie
tinių viršūnių reiškėsi mintis, 
kad dorovė, paremta religija, 
įkvepia geriau besielgiančius 
žmones ir tas juose kelia rūpes
tį, kad kartais bekylanti krikš
čionybė neužgožtų komunis
tinės ideologijos. 

Gorbačiove autorius vis dėlto 
atranda ir naujesnės krypties 
daigus. Primena, kad, Gorbačio
vui bestudijuojant Maskvos uni
versitete, teko gyventi viename 
kambaryje sujaunu čeku komu
nistu Zdenek Mlynar, kuris 
vėliau tapo vienu iš Prahos „pa
vasario" vadų. Savo atsimi
nimuose Mlynar yra pažymėjęs, 
kad jau bestudentaudamas Gor
bačiovas reiškė stiprių abejonių 
Stalino doktrina, kuri tada buvo 
dėstoma universitete. Frank-
landas savo knygoje pabrėžia, 
kaip Sovietų Sąjunga menkai 

tepaiso užgrobtų kraštų padėtį. 
Rygoje ir Taline vaikai yra pri
versti dar tamsoje eiti į mokyk
las, nes tos respublikos buvo pri
verstos laikytis Maskvos laiko. 

Ypatingai stiprų perspėjimą 
amerikiečiams yra davęs 
Timothy Ashbey savo knygoje 
„The Bear in the Back Yard: 
Moscov/s Caribbean Strategy". 
Knygos autorius Ashby yra 
Heritage fundacijos bei Spitzer 
inst i tuto politinis įvykių 
analizuotojas. Prieš įsijung
damas į tas pareigas jis dirbo 
Valstybės depar tamente , 
Amerikos ambasadose Lotynų 
Amerikoje planuodamas atspa
rą prieš terorizmą. Apie trylika 
metų jis dirbo amerikiečių am
basadose Karibų jūrų salose, o 
pagaliau jis gyveno ir dirbo 
Grenadoje, kur įsigalėjo komu
nistai ir kur, amerikiečiams tą 
okupaciją nubloškus, buvo rasta 
daug pasakančių duomenų. 

Autorius labai stipriai pa
brėžia, kad Sovietų Sąjunga 
labai ryžtingai veržiasi į Kari
bų jūrų salas ir į Centro Ameri
ką, ten į viršūnes stengdamasi 
įstatyti savo žmones ir plėsti 
savo karines bazes bei žvalgybos 
punktus. Šiame veikale auto
rius apžvelgia kiekvieną tos sri
ties kraštą, išryškindamas, kaip 
į jį braunasi Maskva ir kaip tas 
sudaro pavojų JAV-bėms. Jis 
net sako, kad Kuba dabar yra 
Sovietų žinioje esantis nenu
skandinamas lėktuvnešis , 
sudarąs grėsmę JAV-bėms. Pri
mena, kad jau t ryl iktame 
šimtmety Ispanijos karalius 
Pilypas II yra pramatęs ir pa
skelbęs, kad „kas valdo Kubą, 
tas tur i rak tą į Naująjį 
Pasaulį". Jau 1962 m. Sovietų 
Sąjunga į Kubą paskyrė amba
sadoriumi KGB kar in inką 
Aleksandrą Alexeiv, Castro 
draugą, kuris nuo 1963 m. pra
dėjo į Maskvą gabenti ap
mokymui agentus kubiečius, 
kurie būtų paruošti špionažui ir 
sabotažo darbams. Paruošti Ku
bos agentai vėliau įsijungė net 
ir KGB tarnybon kituose kraš
tuose, kaip D. Britanija. Kuba 
duoda stipendijas įvairiu Centro 
ir Pietų Amerikos kraštų jau
nuoliams, kad jie, atvykę į tą 
kraštą, būtų indoktrinuoti 
komunizmo tarnybai. Kuba 
dabar pasidarė sovietų laivyno 
bazė, iš kur jų laivai gali plau
kioti įvairiuose vandenyse. 
Vakariečių žvalgybos duome
nimis Kuboje Sovietų Sąjunga 
yra numačius cheminio ir biolo
ginio karo bazes. 

Kuba talkino sovietams ir 
Grenadoje padaryti komunistinį 
perversmą. Po to komunistinė 
Grenada Kuboje 1980 m. spalio 
22 d. pasirašė su Maskva 
karinės gynybos sutartį ir su 
Kuba numatė statyti karinį 
aerodromą Grenados pusiasaly. 
Autorius atkreipia dėmesį, kaip 
dabar Maskva su Kubos talka 
kuria savo naują prietiltį Nica-
raguoje. 

Čia suminėtieji veikalai , 
pačių vakariečių mokslininkų ir 
tyrinėtojų parašyti, labai daug 
pasako. Reikalaukime jų biblio
tekose, rekomenduokime juos 
kitiems amerikiečiams, primin
kime apie juos mūsų studen
tams. Tegul bus kuo plačiau ži
noma, kad kova su komunizmo 
diktatūra yra ne vien mums 
rūpimos Lietuvos laisvės 
reikalas, bet būtinas reikalas 
pačios Amerikos saugumo. Iš
ryškinkime, kad kiekvienas 
kraštas, kuris patenka į bolše
vikų kontrolę, uždaro rinką 
JAV gaminiams ir labai 
sunkina JAV darbininkijos pa
dėtį. 

•Juo/. Pr . 

JAUNIMO AKTYVISTŲ GRETOSE PABUVOJUS 
JUOZAS B. LAUČKA 

JAV Lietuvių jaunimo 
sąjungos poli t inės akcijos 
seminaras, įvykęs vasario 5-7 
dienomis Washingtone, akivaiz
džiai parodė, kad mūsų jaunimo 
gretose nepritrūksta pakaitalų, 
aktyvesniesiems pasiekiant vy
resnį amžių ar dėl suprantamų 
gyvenimo aplinkybių pasitrau
kiant į „stebėjimo ir poilsio" 
pozicijas. Š iame jaunimo 
sąskrydyje didžiulę jo dalyvių 
dalį sudarė universitetų, kole
gijų studentai ar visai neseniai 
aukštųjų mokslų studijas baigu
sieji. Seminaro vadovybėje pir
muoju smuiku grojo dar univer
siteto suoluose tebesėdį jau-
nuolės-liai. 

Seminaro pagrindinis tikslas 
buvo pasidalinti mintimis ir 
planais, kaip veiksmingiausiai 
pagelbėti Lietuvos laisvės bylai 
ir jos gyventojų pagrindinėms 
žmogaus teisėms ginti. 

Svars tybos vyko keliose 
vietose. Pradėta Kapitoliuje, 
Senato rūmuose (sen. Mansfiel-
do posėdžių kambaryje), toliau 
persikelta į Baltųjų rūmų vie
šiesiems santykiams palaikyti 
įstaigos būstinę, apsilankyta 
Lietuvių informacijos centre, po
sėdžiauta viešbučio salėje, o 
seminaro užbaigai sekmadienį, 
vasario 7 d., susi r inkta į 
Lietuvos pasiuntinybės rūmus 
pamaldoms ir atsisveikinimui. 
Kaip tvirtinama, Lietuvos pa
siuntinybėje pirmą kartą viešai 
atlaikytos Mišios. Jų metu jau
nimas šiltai ir harmoningai 
giedojo lietuviškas giesmes, 
labiausiai mėgiamas vasaros 
stovyklų ateitininkų ir skautų 
pamaldose. 

Jautriai kun. T. Žiūraitis 
prabilo į jaunimą jiems supran
tamu, patraukliu žodžiu. Jis 
pasisakė esąs laimingas galįs 
aukoti Mišias nepriklausomos 
Lietuvos teritorijos kampelyje. 
„Čia neteka Nemunas, nebėga 
Šešupė, bet čia teka teisin
gumas ir meilė Lietuvai 
Tėvynei", — sakė kun. Žiūraitis. 
Jis džiaugėsi, kad jaunimas 
savo darbams prašo Dievo 
palaimos. 

Svarstybų vadovai — prane
šėjai buvo arti dvidešimties 
asmenų — lietuvių ir nelietuvių. 
Įvairia patirtimi dalinosi Vikto
ras Nakas, Liet. informacijos 
centro sostinėje vedėjas, Asta 
Banionytė-Connors, buvusi 
kongresmano štabo narė, Linas 
Kojelis, specialus prezidento 
asistentas viešųjų santykių 

reikalams. Algis Avižienis, 
Valstybės departamento tyri
nėjimo skyriaus pareigūnas, 
Arūnas Gudaitis, senatoriaus 
Donaldo Riegle štabo narys. 
Baltųjų rūmų viešųjų santykių 
įstaigos būstinėje kalbėjo ir į 
jaunimo klausimus atsakinėjo 
Valstybės departamento, Gyny
bos departamento ir Saugumo 
tarybos pareigūnai. 

Dr. John Lenczowski, buvęs 
Saugumo tarybos pareigūnas, 
kelių veikalų autorius, dabar 
Georgetowno universiteto pro
fesorius, pietų metu dėstė savo 
nusistatymą dėl Amerikos 
santykių ryšium su Reagano ir 
Gorbačiovo pasirašyta sutartimi 
branduolinių ginklų dviejų 
rūšių likvidavimo reikalu. Pro
fesorius teigė, kad amerikiečiai 
turėtų būti atsargūs, nes dabar 
Sovietų skelbiama „persitvar
kymo ir demokratizavimo" 
politika iš tikrųjų esanti tik 
nauja priemonė sustiprinti par
tijos kontrolę visose gyvenimo 
srityse. Rytų Europos kilmės 
amerikiečiams tenkanti pareiga 
skleisti tiesą apie tikruosius 
komunizmo tikslus, sakė prof. 
Lenczkowski. 

Dr. Saulius Sužiedėlis 
išsamiai dėstė apie antro 
pasaulinio karo dokumentacijos 
rūšis ir analizės metodus. 
Nurodė svarbiausius šaltinius. 
Žurnalistas Mykolas Drunga 
siūlė praktiškas priemones 
išeivijos jaunimui santykiau
jant su Lietuvos jaunimu. 

Anu Linnas, esto Karlo Lin-
nas duktė, papasakojo apie 
pastangas išgelbėti savo tėvą 
nuo deportacijos į Sovietų 
Sąjungą, padarydama savo pa
stabas dėl veiskmingesnių 
priemonių panašiose bylose. 

Rasa Razgaitienė, Americans 
for Due Process kolektyvo 
vadovė, supažindino su atliktais 
darbais, beginant vienašališkai 
apkaltintus pabaltiečius ir uk
rainiečius tariamu kolabora
vimu su naciais. 

Teisininkas William Hough, 
išsamios studijos apie Pabaltijo 
valstybių aneksijos nepripa
žinimo svarbą, nurodė teisinės 
dokumentacijos šaltinius, svar
bius Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos suvereniteto gynyboje. 

Ginta Palubinskaitė, Jungti
nio Amerikos pabaltiečių ko
miteto pareigūnė, supažindino 
su bendromis su latviais ir 
estais pastangomis rūpinantis 
žmogaus ir trijų valstybių teisių 
reikalo nušvietimu plačioje 
visuomenėje. 

Su įvairiais pranešėjais 
supažindino seminaro koordi

natorius Algis Šilas, Washing-
tono jaunimo skyriaus pirm. 
stud. Rūta Virkutytė, stud. 
Darius Sužiedėlis ir kiti. Visi 
pranešėjai susilaukė seminaro 
dalyvių klausimų, kuriems ir 
laiko pritrūkdavo. 

Penktadienio ir šeštadienio 
vakarai praleisti draugiškuose 
pobūviuose, kuriuose netrūko 
geros nuotaikos. 

Seminaras baigtas , kaip 
anksčiau minėta, Lietuvos 
pasiuntinybės rūmuose. Čia 
visus jo dalyvius ir svečius 
sveikino ir pasitiko naujasis 
Lietuvos atstovas Washingtone 
Stasys Lozoraitis, ką tik atvy
kęs su žmona iš Romos. Atsi
lankė ir Kazys Lozoraitis, 
Vatikano radijo lietuvių prog
ramos vedėjo pavaduotojas. 

Mišioms pasibaigus įvyko 
seminaro uždarymo posėdis, 
kuriam vadovavo stud. Rūta 
Virkutytė. Stud. Darius 
Sužiedėlis perdavė Australijoje 
pasibaigusio jaunimo kongreso 
sveikinimus ir supažindino su 
nauja JAV Lietuvių jaunimo 
sąjungos valdyba, kurią 
daugiausia sudaro sostinės ir 
apylinkės jaunimo veikėjai. 
Pirm. yra Darius Sužiedėlis, 
pavaduotojas — stud. Paulius 
Mickus, ižd. Algis Šilas, sekr. 
Rūta Virkutytė, o keli vicepir
mininkai — atskirų geografinių 
sričių jaunuoliai. 

Pirm. R. Virkutytė nurodė, 
kad seminaro pabaiga buvo 
skirta dr. Stasiui Bačkiui, 
Lietuvos diplomatinės tarnybos 
vadovui, pagerbti. S. Bačkis 
negalėjo dėl susirgimo atsi
lankyti į pamaldas . Pir
mininkė pasakė kiek 
išsamensį žodį apie dr. Bačkio 
veiklą, apie jo įnašą į Lietuvai 
atstovavimo pasiekimus. Šio 
pagerbimo suruošimas buvo Pa
saulio jaunimo sąjungos 
vadovybės patikėtas VVashing-
tono jaunimo skyriui, kuris tai 
atliekąs su malonumu. Jauni
mas linki dr. Bačkiui gra
žiausios sėkmės, daug šviesių 
metų. Dr. Bačkiui skirtą dovaną 
jo vardu priėmė atstovas Stasys 
Lozoraitis. Ta proga Lietuvos 
atstovas kvietė lietuvišką 
jaunimą palaikyti art imus 
santykius su Lietuvos pa
siuntinybe, visada atdara vi
siems lietuviams, kuriems rūpi 
Lietuvos laisvė ir jos žmonių 
gerovė. 

Pamaldoms ir seminaro 
uždarymui pasibaigus, visi 
dalyviai vaišinosi paties 
jaunimo paruoštų užkandžių 
gausa. Pobūvis — viešėjimas 
pasiuntinybėje tęsėsi kelias 

valandas. 
Prisipažinsiu, su malonumu 

priėmiau jaunimo seminaro va
dovybės kvietimą lankytis 
visose programos dalyse 
stebėtoju — svečiu. Lengvos 
pareigos iš šalies stebėti, pačiam 
nesigundant rodytis su „pamo
kymais" ar „anų gerų laikų" 
veiklos priminimais. Buvo 
smagu maišytis jaunųjų „bruz-
delninkų" gretose, susipažinti, 
pasisveikinti. Ne mažas skai
čius jų pačių rodė iniciatyvos 
pr ie i t i prie „vyresniojo", 
prisistatyti, apie savo planus 
pasipasakoti. Džiugu buvo 
patirti, kad iš maždaug 60 
dalyvių keletas buvo Vasario 
16-tos gimnazijos auklėtiniai, 
prabuvę joje bent vienerius 
metus. Keli mokėsi joje ir dvejus 
metus. Visi jie tik geru žodžiu 
atsiliepia apie lietuvių gimna
ziją. Daugiau kaip trečdalis visų 
dalyvių yra lankęsi Lietuvoje, 
kai kurie jų ir dažniau negu 
vieną kartą. Visi jie sakosi di
džiai pamilę savo tėvų ir 
protėvių kraštą. Bene apie 
dešimt pasisakė lankę Vilniaus 
universiteto lietuvių kalbos 
kursus. Visi jie taisyklingai, 
laisvai lietuviškai kalba ir 
sunkesnėmis temomis. 

Apie svarstybų praktiškus 
siūlymus nerašau, nes dauguma 
jų taikyti patiems jaunimo vei
kėjams gyvenime vykdyti jiems 
prieinamais būdais. Jaunimo 
sąjungos vadovybė t ikrai 
nepašykštės pasidalinti sutelkta 
patirtimi su skyriais ir atskirai 
veikiančiais. Seminaro dalyviai 
buvo atvykę iš Chicagos, Detroi
to, Rochesterio, New Yorko, 
Bostono, Baltimorės, New Jer-
sey ir Indianos valstijų. Žinoma, 
ir iš Washingtono ir jo 
apylinkės. Buvo ir iš Los 
Angeles ir Texas, bet tokios il
gos kelionės šiems dalyviams 
neteko sukarti, nes jie (tiksliau 
pasakius — jos) dabar lanko 
univers i te tus Indianos ir 
Maryiando valstijose. Buvo 
maždaug vienodas merginų ir 
vaikinų skaičius, nors paprastai 
dabar mūsų jaunimo veikloje 
stipriausiai ir darbais ir skai
čiumi reiškiasi mūsų merginos. 

Daugumas seminaro dalyvių 
yra išaugę ateitininkų ir skautų 
gretose. Taigi šiose jaunimui 
daugiausia skirtose organiza
cijose jaunieji lietuviai laips
niškai pasiruošia kūrybiškai 
veiklai studijų dienoms ir jas 
jau baigus. 

Gerai, kad jaunimas nevengia 
ryšių ir su mūsų šalies poli
tinėmis partijomis. Kalbėtojų 
tarpe buvo respublikonų parti

jos komiteto tyrinėjimų sky
riaus vadovas Don Todd. Sena
te patalpas išrūpino demokratas 
senatorius Donald Riegle. Būtų 
buvę gera, jei ir demokratų 
vadovybės koks pareigūnas 
butų buvęs tarp pranešėjų. Kiek 
žinau, mūsų jaunime nėra 
vienašališkumo —jo gretose yra 
ir respublikonų ir demokratų, 
tad ir politinio pobūdžio rengi
niuose reikėtų lygiai kviesti 
vienus ir kitus. Visi reikalingi 
ir naudingi Lietuvos laisvės 
bylai. 

Dar pažymėsiu vieną malonų 
įspūdį. Besimaišydamas per
traukų metu tarp jaunimo, 
girdėjau dalyvius savitarpyje 
daugiausia kalbant lietuviškai. 

Jaunimo seminarui įvykdyti 
jo rengėjai susilaukė ir ap
čiuopiamos paramos iš orga
nizacijų ir atskirų asmenų. Jo 
išlaidoms padengti finansinėn 
talkon atėjo Altą, JAV Jaunimo 
New Yorko skyrius, JAV 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdyba, Bendruomenės Chica
gos Brighton Parko ir Wa-
shingtono apylinkės. Didžioji 
seminaro surengimo ir 
pravedimo našta atiteko Algiui 
Šilui ir pirm. Rūtai Virkutytei, 
o juodu sugebėjo suburti gražų 
būrį jaunų talkininkų. 

AZARTINIO LOSIMO 
LIGA 

Palinkimas į azartinį lošimą 
gali būti daugiau, negu tik 
dvasinis liguistumas. Peter L. 
Carlton pravedė ketverių metų 
studiją Robert Wood Johnson 
Medicinos mokykloje Piscata-
way, N J, kurios duomenys 
duoda pagrindo manyti, jog 
palinkimas į azartinį lošimą 
gali turėti ryši su cheminiu su
trikimu smegenyse. Tokiuose 
lošėjuose pasireiškiantis nesu
gebėjimas kontroliuoti impulsus 
rodo, kad jų smegenyse gali būti 
trūkumas serotonino, kuris pa
deda smegenų celėms „susišne
kėti". Studijoje pasirodo, kad 
azartiniai lošėjai turi panašių 
sunkumų telkiant dėmesį, kaip 
alkoholikai ir neramūs vaikai. 

100-to azartinių lošėjų sme
genų elektriniai įrašai (EEG) 
rodė panašius bruožus, kaip 
vaikų, nustatytų turinčių nesu
gebėjimo susikaupti sindromą. 
Pasirodo, kad ir tie ir tie turi 
sunkumų pereinant iš kairės į 
dešinės pusės proto veikimą, 
pvz. kai reikia pereiti iš žodinio 
uždavinio sprendimo į nežo
dinio. Jei šie pradiniai 
duomenys pasitvirtins, galima 
bus konstatuoti azartinio lošimo 
ligą ir ją gydyti vaistais. 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P. MELNIKAS 
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— Jis nori tave sumenkinti, o tu nenusileisk. Paro
dyk jam savo pastatų nuotraukas. Ar turi? 

— Turiu. Ir straipsnių statybos žurnaluose. Bet 
Elenutė sakė nerodyti jų. 

— Ką ji nusimano? Parodyk. Tegu žino, su kuo turi 
reikalą. Nesi iš kelmo išspirtas kaip jis. Gal tas padės, 
nesibaimink. 

— Tai dėkui. Bet aš manau, kad man jau galas kaip 
Maikiui ir Petriliui. 

— Ne pasaulio pabaiga. 
— Galbūt. 
— Dovanok, kad taip lengvabūdiškai į tai žiūriu. 

Gal todėl, kad aš esu tiek mėtytas ir vėtytas... 

Tai va kaip reikia, savo kabinete galvojo pa
tenkintas Devinskis. J au Prūsas skambina ir krimsis 
— tegu pasikankina ir visą naktį. Tokiu būdu gal ką 
nors atliks šią savaitę. Visus reikia nuolat raginti ir 
bauginti... kaip senais laikais. Piramidėms statyti 
reikėjo baslio ir nuolatinio darbininkų plakimo Dabar 
kas kita: laikai pasikeitė ir į pagalbą atėjo psicholo
giniai mokslai. Jie daugiau padeda už fizinę bausmę. 

Prūsas telefonuoja ir jaučia spaudimo grėsme Neži
no tik iš kur ir kada ji ateis. Ai, kaip jam skauda, ūžia 
galvoje viršininko kvietimas „pasikalbėti". Ir tai ne 

bet kur — su „pasimatymu" ir lyg su pikta mergina 
restorane! 

Ar tai jam nėra baisu! 
Žmogus praras net apetitą. Kavos puodelis ir šaku

tės drebės jo rankose. Geresnio būdo nėra. kaip po oda 
įšvirkšti baimės nuodų, nusprendė Devinskis... Priėjau 
prie stalo, net atsistojo prieš mane kaip eilinis prieš 
viršilą. Gerai! Plėšterėjau kaip su kalade, bet ramiu 
balsu, ir taip reikėjo, kad lėtos dėlės sugultų ant sąžinės 
ir siurbtų visus pavaldinius, ne vien Prūsą. 

Patenkintas tokiu laimėjimu Devinskis paskam
bino Lenai. Juk taip ilgai, jau kelios savaitės, nebuvo 
girdėjęs jos jauno, mergaitiško balso. 

— Tai sugrįžai? — atsiliepė ji. 
— Tai taip. Šiandien. 
— Pailsėjai? 
— Ilsėjaus, visą laiką galvojau apie tave ir kovo

jau su žmona. 
— Tai kokios buvo atostogos? 

— Ne kokios. 
— Kaip žmona į skyrybas reagavo? 
— Dar nežino. Tik ką grįžę radom skyrybų pa

reiškimo nuorašą iš advokato, — greitai susigriebė 
Devinskis. 

— Kaip ji? Sutiks? 
— Nustebo, apsiverkė... Bet po ginčų ir nesan

taikos, matyt, nujautė, kad kito kelio nėra. Taip ir bus. 
Gyvenimas su ja tiesiog nebeįmanomas. Ar man 
skambinai? 

— Skambinau. Kada pasimatysim? 
— Esu išvargęs, bet dar turėsiu prasėdėti Grand 

pastate tikrindamas ką ten pribraižė. Trumpai pasi
rodysiu diskotekoje. Kas gero ten? 

— Tas pats. Vėl kilo muštynės su iraniečiais prie 

baro. Jie prasmuko, prie durų kartais jau įsileidžiami. 
Nebuvo kam padėti. 

— Gerai, kad manęs nebuvo. Nenoriu daugiau kiš
tis. Apie vienuoliktą gal ten būsiu. 

— Turbūt neatpažinsiu. Ar labai įdegęs? 
— Atpažinsi. Už neatpažinimą — „bausmė". 
Ji juokėsi patenkinta. 
O jis įsivaizdavo, kaip ją ten sutiks linksmoj kompa

nijoj prie durų. Po dvyliktos nuves ją į salę, kur gros 
kaubojišką melodiją naujas džiazas, kartu išgers 
stikliuką „bloody Mary" prie ilgo baro ir klausysis 
šūkavimų ir girtų kalbų. Pašoks ir susėdę prie staliuko, 
laikydami vienas kito rankas, žiūrės į akis, nes triukš
me ir trankiame disko būgno trenksme zvimbs ausyse 
ir negalės susikalbėti. Po to išves ją į lauką, atsisės 
automobilyje... 

Diskotekoj jis ją pamatė prie durų apsuptą būrelio 
jaunų vyrų. Juokaudami jie šnekėjo niekus. Žiūrėdami 
tai į jos veidą, tai į vos ne vos dengiančią jos suknelę 
ir siaurą liemenį, jie ją linksmino. Visa tai siutino 
Devinskį. Jiedu nesimatė jau kelias savaites ir tas čia 
vyko turbūt kasdieną, pagalvojo jis. Vienos negalima 
palikti nė vienai dienai ir galima būtų ją prarasti. 

Devinskis prasiskyrė sau kelią tarp įžūlių vyrukų 
ir vienam padėjo ranką ant pečių tapšnodamas tarsi 
būtų Lenos vyru. 

Šis atsisuko. Pamatęs koks milžinas prieš jį išdy
go, su visais draugais pasitraukė į šokių salę, kažką 
Lenai dar šūkaudamas. 

Praeinančio diskotekos savininko ir partnerio 
Devinskis juokais paklausė; 

— Ar matei? Ar Lena visuomet čia prie durų taip 
burkuoja? 

'Bus daugiau* 
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BOSTONO ŽINIOS 
KUR INICIATYVA, 

TEN SĖKMĖ 

Pirmasis Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 70-ties metų 
sukakties minėjimas Bostono 
apylinkėje įvyko vasario 7 d. 
Norwoode. Jį surengė Šv. Jur
gio lietuvių parapijos klebonas 
kun. Vincas Valkavičius. Mi
nėjime surinkta aukų lietuviš
kiems reikalams 375 dol. Pagal 
aukotojų valią surinkti pinigai 
taip paskirstyti: Americans for 
due Process — 110 dol.. Balfui 
— 60 dol.. Tautos Fondui — Vli-
kui — 55 dol.. Lietuvių Bendruo
menei — 50 dol., Amerikos Lie
tuvių Tarybai — 40 dol., Reli
ginei šalpai — 35 dol., Lietuvos 
Vyčiams — 25 dol. Tai pavyzdys, 
kaip net mažose lietuvių 
gyvenvietėse, kur nėra didesnių 
lietuvių organizacijų, galima 
reikšmingai įsijungti į bendrus 
lietuvių tautos reikalus, jei tik 
atsiranda reikalinga iniciatyva. 
Klebonui kun. Vincui Valka-
vičiui netrūksta nei sumanymų, 
nei iniciatyvos, nei noro atlikti 
tai, kas naudinga lietuvybei ir 
Lietuvos reikalams. 

MUMS AR 
AMERIKIEČIAMS 

Visos proklamacijos, skelbian
čios Vasario 16-tąją Lietuvos 
laisvės diena, baigiamos visų 
gyventojų raginimu dalyvauti 
tos dienos minėjimuose. Bet tos 
proklamacijos, pasirašytos gu
bernatorių ar miestų merų, pa
siekia tik lietuvius, kurie ir be 
jų žino, kad Vasario 16-oji yra 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo diena. Kažkodėl 
niekas mūsų nepasirūpina tų 
proklamacijų paskelbimu 
amerikiečių visuomenei, kuriai 
jos skiriamos. 

Šiuo požiūriu reikšmingą 
išimtį sudarė Brocktono lie
tuviai. Kai vasario 10 d. buvo 
paskirta miesto mero Carl Pita-
ro tokios proklamacijos pasira
šymui, Brocktono Lietuvių 
Taryba pasirūpino, kad tą pasi
rašymą, dalyvaujant lietuvių 
atstovams, filmuotų Cable TV 
atstovai. Tos pačios dienos vaka
rinėse žiniose jau buvo perduo
tas reportažas iš proklamacijos 
pasirašymo iškilmių, pateikiant 
tos proklamacijos ištraukas. O 
vietos radijo stotys WBET ir 
WCAV perdavė mero pasirašytą 
proklamaciją iš magnetinės 
juostos, į kurią ją įrašė „Laisvės 
Varpas", vėliau įsiūlęs tą juos
tą minėtoms radijo stotims. Taip 
pasirašytoji proklamacija 
pasiekė vietos amerikiečių vi
suomenę, įgaudama žymiai 
didesnės reikšmės, negu tais at
vejais, kai ji lieka tik pačių lie
tuvių žinioje. 

PLATESNIS IR GERESNIS 
GIRDĖJIMAS 

Naują radijo transliacijų stie
bą Bridgevvateryje pastatė radi
jo stotis WCAV. iš kurios 
perduodamos „Laisvės Varpo" 
laidos. Dabar toji radijo stotis 
daug plačiau ir geriau girdima. 
Tai džiugi naujiena tiems, kurie 
anksčiau skundėsi, kad pras
tokai girdi ar visiškai negirdi 
„Laisvės Varpo" programų, per
duodamų sekmadieniais 9-10 
vai. ryto iš radijo stoties WCAV-
FM 98. Vietos lietuviams ne
turint nei laikraščio, nei kitos 
radijo programos, „Laisvės Var
pas" yra likęs vienintele greito 
viešo susižinojimo priemone. 

LIETUVIŲ FONDO VAJUS 

Lietuvių Fondas turi tris 
atstovus Bostono ir apylinkės 

lietuviams. Jais yra Kazys Ba-
čanskas iš Dorchesterio, dr. 
Eduardas Jansonas iš Cape 
Codo ir Petras Viščinis iš Brock
tono. Jų sutarimu paskelbtas 
Lietuvių Fondo vajus, kurio 
tikslas — paminėti Lietuvių 
Fondo veiklos 25-rių metų 
sukaktį, kviečiant visus prisi
dėti prie to fondo ketvirtojo mili
jono dolerių pagrindinio kapi
talo sudarymo užbaigimo, kad 
už jį gaunamomis palūkanomis 
galima būtų dar stipriau parem
ti mūsų visuomeninę ir kul
tūrinę veiklą, į kurią atsiremia 
gyvosios lietuvybės išlaikymas 
ir pastangų dėl Lietuvos laisvės 
atstatymo stiprinimas. Tuo 
tikslu parašyti laiškai visiems 
šioje valstijoje gyvenantiems 
Lietuvių Fondo nariams, o taip 
pat tiems, kurie dar nėra jo na
riais, pirmuosius prašant pagal 
galimybę padidinti savo anksty
vesnius įnašus, o antruosius — 
įsijungti į Lietuvių Fondą na
riais, kaip tai yra padarę 376 at
skiri šios valstijos asmenys ar 
organizacijos, įnešę į Lietuvių 
fondą 409,731 dol., neskaitant 
pomirtinių palikimų. 

Ligšiolinių aukotojų tarpe iš 
šios valstijos yra stambių, kaip: 
F. M. Janoniai iš Brocktono — 
25,000 dol., Antanas Šalna iš 
Cambridge — 11,740 dol., Jur
gis Baranauskas iš Norwoodo — 
11,263 dol., Teresė Stankūnai
tė iš So. Bostono — 10,995 dol., 
Zuzana Šalnienė iš Cambridge 
- 10,100 dol., Stasė ir Kazys 
Grūzdai iš Quincy — 10,000 dol. 

Pagal šių metų sausio 1 d. 
duomenis, iki ketvirto milijono 
Lietuvių Fondui trūko 97,558 
dol. Sausio ir vasario mėnesiais 
gauti įnašai tą sumą gerokai 
sumažins, tcd neteks stebėtis, 
jei paskelbtu vajumi bus užbaig
tas ketvirto milijono suda
rymas. Ankstyvesnių narių pa
vyzdžiu kitiems pasekus, tai 
tikrai nebus sunkumų padaryti. 

Lietuvių Fondo veiklos 25-rių 
metų sukaktis minima kovo 13 
d. „Laisvės Varpo" pavasariniu 
koncertu, kuris vyks So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje. Tame 
koncerte bus paskelbti vajaus 
rezultatai. 

SOL. RIČARDAS 
DAUNORAS 

kada jis konkurso keliu buvo 
priimtas į Vilniaus Operos 
teatrą. Ten jis išdirbo tris sezo
nus, atlikdamas eilę operinių 
vaidmenų bosui, kaip Carmen, 
Faustas, Aida, Tosca, Bohema, 
Traviata, Don Carlos ir kitose. 
1976 m. vasarą atvykęs kartu 
su Vi lniaus universiteto 
liaudies dainų ir šokių an
sambliu koncertams į folkloro 
festivalį Paryžiuje, jis apsispren
dė pasi l ikt i laisvajame 
pasaulyje. 

Dainavimo sol. Ričardas Dau
noras mokėsi Vilniaus vals
tybinėje konservatorijoje 
(1966-1972 m.) ir Stuttgarto 
aukštojoje muzikos mokykloje 
(1977-1980 m.). Baigęs pasku
tiniąją, jis pradėjo dirbti Kre-
feldo Operos teatre, kur atliko 
daugiau negu 20 įvairių 
vaidmenų. Nors jo pagrindinis 
darbas surištas su operiniu dai
navimu, bet jis labai mėgsta 
lietuvių liaudies dainas, harmo
nizuotas įvairių kompozitorių. 
„Laisvės Varpo" koncerte su 
sol. Birute Dabšiene-Vizgir-
diene ir pianistu dr. Saulium 
Cibu jis atliks klasikinių operų 
arijas ir lietuvių liaudies 
dainas. Į programą įeina ne tik 
solo dainavimas, bet ir duetai. 

Rengiamu koncertu minimos 
„Laisvės Varpo" ir Lietuvių 
Fondo veiklos sukaktys. 

„LAISVĖS VARPAS" 

Vienintelė lietuvių radijo pro
grama Bostono ir apylinkės lie
tuviams, perduodama sekma
dieniais 9-10 vai. ryto iš WCAV 
- FM 98 radijo stoties. Vedėjas 
— Petras Viščinis, 173 Arthur 
St., Brockton, MA. 02402, tele
fonas: (617) 586-7209. 

P. V. 

Lietuviai Floridoje 
Daytona Beach, Fla. 
MIRĖ ATOSTOGAUDAMA 
PAULINA SKIRGAILIENĖ 

Vladas ir Paulina Skirgailai, 
nuolatos gyvenantys Toronte, 
Kanadoje, kasmet atvyksta 
žiemos praleisti į mūsų koloniją 
pas savo dukrą prof. dr. Sigitą 
ir žentą inž. Vytenį Rama
nauskus. Ir šiais metais čia 
atostogavo. Bet Paulina 
Skirgailienė jau keleri metai vis 
ne per geriausiai jautėsi ir 
gydytojų pagalba ne daug ką jai 
padėjo. Šių metų vasario pra
džioje sveikata labai pablogėjo 
ir, nežiūrint visų pastangų, ji 
užmigo amžinuoju miegu 
vasario 8 d. dukrelės ir žento 
namuose. Laidotuvės buvo pri
vačios, tik dalyvaujant šeimai ir 
dvasiškiui. 

A. a. Paulina Skirgailienė 
buvo labai malonaus, švelnaus 
būdo, karštai mylėjo savo šeimą 
ir vaikaičius-dukraites. Turėjo 
jautrią sielą, mėgo gamtą, 
paukščius, o ypač čia atosto
gaudama gėrėdavos gražiu Day
tona Beach pajūriu ir dažnai juo 
skubiu žingsniu žingsniuodavo. 

A. a. Paulina Barauskai-
tė-Skirgailienė gimė 1908 m. 
birželio 20 d. Norteikių dvare. 
Pandėlio valsčiuje. Rokiškio 
apskr., gausioje Jono ir Onos 
Jankūnaitės-Barauskų šeimoje. 
Augo keturi broliai ir keturios 
seserys. Paulina buvo jauniau
sia šeimoje. Skapiškio pro
gimnazijoje baigė keturias 
klases ir Rokiškyje 1928 m. 
gimnaziją. Tarnavo Klaipėdoje 
geležinkelių stotyje, Kelių 
valdyboje Kaune ir tuo pačiu 
metu turėjo antrąjį darbą inži-
nierių-architektų sąjungoje, 
eidama reikalų vedėjos 

pareigas. 1938 m. ji persikėlė 
Klaipėdon ir dirbo Klaipėdos 
uosto valdyboje, Klaipėdos ne
tekus, grįžo Kaunan ir dirbo 
Kelių valdyboje. 

1936 m. gruodžio 25 d. per 
Kalėdas ištekėjo už Vlado Skir
gailos ir laimingai, nors vin
giuotais kel iais , ėjo per 
gyvenimą, džiaugdamiesi savo 
šeima. Išaugino ir išmokslino 
dvi dukre les — Sigitą ir 
Gražiną. Vedybinio gyvenimo 
50 metų sukaktimi savo šeimos 
bei artimųjų pasidžiaugė 1986 
m. gruodžio 25 d. 

Po antrojo pasaulinio karo il
giau gyveno Schwaebisch Ge-
mund ir Kirckheim Tech Vaka
rų Vokietijoje. I Kanadą prieš 
maždaug 40 metų a.a. Pauliną 
ir Vladą Skirgailus atsikvietė 
velionės sesutė Mikšienė, kuri 
taip pat jau mirusi. 

A. a. Paulina Skirgailienė 
nuliūdime paliko vyrą Vladą, 
dvi dukras — prof. dr. Sigitą 
Daytona Beach. Floridoje, gim
nazijos mokytoją Gražiną Kana
doje, sesutes Gužienę Lietuvoje 
ir Emilę Rygoje su šeimomis, 
dukraites Kristiną ir Liną 
Ramanauskaitės ir vaikaitį 
Vytenį Stonkų. 

Vladas Skirgaila mylimos 
žmonos netekimą ypač skau
džiai pergyvena, nežiūrint, kad 
jį nuoširdžiai globoja abi dukros 
ir žentai. 

Velionę gerai pažinojo ir šios 
kolonijos lietuviai, nes atosto
gaudama drauge su savo 
gyvenimo palydovu Vladu 
visada buvo matomi ir lietuviš
kose šventėse bei renginiuose. 

Išlydėdami amžinybėn šią 
taurią lietuvę motiną, prašome 
Aukščiausiojo priglausti ją 
amžinoje Tėvynėje, į kurią ji 
šventai tikėjo. 

Jurgis J a n u š a i t i s 

CLASSIFIED GUIDE 
FOR RENT REAL ESTATE 

Apt for rent. 2 flat on second fl. 2 
bdrms.; recently remodeled; heat in-
cluded. Near 71 & Kedzie. $450 mo. 
+ security deposit. Call 925 -9582 . 

H E L P W A N T E D 

H *ri«. KOMPIL rERItf 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

MOOELMAKER-PRODUCT 
Full time openng for industrial design 
modelmaker with mm. 5 yrs. exp. 

Downtown loc. Benefits included. 
454-1116 

Mušt speak English. 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

VVholesale carpetlng! Kilimai urmo kai
nomis; didžiulis sandėlis pilnas kilimų riti
niuose ir atskirais gabalais. Turime viską, 
ko jums reikia. Duodame paskolą. Pirkite 
kilimus skambindami Romui po 6 v.v. 
589-2349; palikite vardą ir tel. numerį 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

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

JmL 585-8624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

Home for sale by ovvner in Oak Lawn 
area; 6 rms., 3 bdrms; finished base-
ment; 21/2 baths, 2 car detached 
garage. Call 599 -6358 . 

IEŠKO PIRKTI 

Ieškau pirkti nedidelį namuką Chica-
gos pietvakarių priemiestyje. Skam
binti anksti rytą te l . : 434-8235. 

ASJSCEU-ANEOUS 

Pas mus paskolą gauti 
nereikia ilgai laukti. 
Garantuojame, arba sugrąžiname pinigus! 

A V I L i IV* A fe 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10°.5 — 20°/o — 30% pigiau mokėsit u«r 
apdraiida '(•JO ugnies ir autcr^cbilio pas 
mus. 

FRAMC ZAPOLIS 
320Z' 2 W e s ' 95th Street 

T e l . — GA 4-6 5 5 4 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licansed. Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšiMymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

Sol. Ričardas Daunoras 
Nuotr. K. Ambrozaičio 

Kovo 13 d. 3 vai. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje, 368 W. 
Broadvvay, So. Bostone įvyks
tančio „Laisvės Varpo" pa
vasarinio koncerto susidomė
jimo centre yra Vakarų Vokie
tijos operų solistas Ričardas 
Daunoras (bosas). Jis atvyksta 
į šį kraštą keliems koncertams, 
kurių pirmasis — kovo 13 d. 
Bostone, antrasis — kovo 20 d. 
Chicagoje, trečiasis — balandžio 
10 d. Los Angeles. Tai pro
fesionalas dainininkas, kokie 
retai tepasirodo mūsų 
koncertuose. 

Sol. Ričardas Daunoras 
dainuoja operose nuo 1973 m7 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
ta: ir sąžiningai. 

S55-2C20 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja dev in to j i la ida 
S u r e d a g a v o 

J u z ė D a u ž v a r d i e n ė 

Šiomis d ienomis „ D r a u g o " 
spaustuvė atspausdino dev in
tą laidą š ios populiarios v i r imo 
knygos. 

Ta i ger iaus ia dovana nau
j oms ž m o n o m s ar marč ioms. 
Dauge l i s apdovano jo k i ta 
taučius supaž ind indami j uos 
su l ietuvišku maistu ir v i r imu. 
Šios knygos sus idomėj imas ir 
pas isek imas tarp lietuvių ir 
k i t a t a u č i ų v i s u o m e t b u v o 
didel is. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., 
Chicago. IL 60629 

•$ :mf. 
'} <. 

Kai atvykstate j Standard Federal paskolos, mes ne tik 
pažadame, kad nereiks ilgai laukti, bet garantuojame! 

Jūsų paskolos prašymą patenkiname per 30 dienų. Jei 
užtruktų ilgiau, grąžiname prašymo mokestj. Žinoma, mes 
turime gauti jūsų užpildytą prašymo formg su atitinkama 
dokumentacija. 

Tad pasirinkite jums tinkamą — reguliuojamą arba 
pastovų — planą, ir, be jokio vargo, mes padėsime jums sut
varkyti paskolos reikalus. 

Paskolos forma gaunama pagal susitarimą skambinant: 
Chicago, 847-D40 • Downers Grove, 963-1140 • Oak Lawn, 424-5910. 

r:msų jcr^inirm. fcjTjntija taikoma tik prašymo formm mokesčiui Grasinkite u>pild\r* karmą iki < m k, men 31 d 

fff ST/iNtyiRn rGDER/U. S/u/lNGS , s , ,( 

Putnamo seselių 
1988 stovyklų 

kalendorius 
VERMONT'e 

Lie tuv iška i ka lbant iems — mergai tėms/bern iukams 
nuo 7-16 metų — l iepos 10-24 d . 

P i k n i k a s Putname — l iepos 24 d . 

S t o v y k l a še imoms — l iepos 24-30 d. 

A n g l ų kalba — lietuvių k i lmės vaikams 
nuo 7-16 metų — l iepos 31-rugp. 13 d . 

S t u d e n t a m s — nuo 17-24 metų — ilgas savaitgal is prieš 
studi jas — rugp 25-28 d. 

In formaci ja i kre ipt is : NERINGA, Rt 2 1 , Pu tnam, 
Ct 06260 

Paulius Jurkus 

K A I V ILNIAUS 
L IEPOS ŽYDI 

Žibunto sakmės apie Vilnių 
(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

šios knygos autorius yra ži
nomas kaip legendarinių pasakų ir 
poemų rašytojas Knygą sudaro 12 

atskirų pasakojimų, kurie vyksta 
Vilniaus artimesnioje ar tolimes-
nioje praeityje. Skaitydamas jauti 
anų laikų epochos dvasią ir jų le-
gendarinį spalvingumą. 

Išleido Varduva. 160 ps l . 
Brooklyn. 1985. Kaina su persiun
timu $10.00. Illinois gyventojai 
moka $10.64. 

Užsakymus siųsti; 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 



ĮVYKIAI RUMUNIJOJE 
K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Paskut iniai įvykiai Rumuni
joje rado labai platų atgarsį 
Vakarų Vokietijoje, nes Braso-
vo miestas (vok. Kronstadt) yra 
Rumunijos vokiečių apgyven
d in to se , , S i e b e n b u e r g e n " 
apylinkėse, o pačiame mieste 
gyvena taip pat keliasdešimt 
tuks t . vokiečių. 

Neramumų priežastimi vokie
čiai laiko sunkią Rumunijos 
e k o n o m i n ę padė t į , bei 
centralizuotą pramone. Kal
t inamas 69 m. N. Ceausescu, 
kur is jau 22 metus yra absoliu
tus Rumunijos valdovas. Be to, 
j am „padeda" žmona, sūnus ir 
kiti giminės. Elena Ceausescu 
yra min. pirm. pavaduotoja, 
prižiūri centro kom. partijos na
rių veiklą. Sūnus ilgus metus 
vadovavo , , k o m s o m o l u i " , 
eidamas kartu jaunimo min. pa
reigas. Nuo spalio mėn. jis yra 
vienoje apygardoje parti jos 
sekretorius. Kiti šeimos nariai 
..darbuojasi" kariuomenės, par
tijos ar valstybės aparate. 

Rumunijos chroniška liga yra 
gyventojų aprūpinimas gyvybi
niais gaminiais. J a u pereitų 
metų žiemą butai buvo šildomi 
tik iki 14 cC, o privatus automo
bilių judėjimas visiškai sustab
dytas. Nuo 1985 m. elektros 
srovė yra kariuomenės žinioje, 
visame krašte jauč iama maisto 
stoka. Ateinantiems metams 
dvi Vokietijos tur is t inės įstai
gos, a tšaukė prie Juodosios 
jūros atostogines keliones. Prie
žastis? Labai blogas maistas 
(mėsa ..dingdavo" jau virtuvėje), 
gesinamos 10 vai. v. šviesos, 
jokių pramogų — nerado daug 
entuziastų, tuo pačiu praran
dant labai ir labai reikalingą 
užsienio valiutą. 

Pr ie sunkių Rumunijos pro
b lemų r e i k ė t ų p r i s k a i t y t i 
beveik 2 mil. vengrų mažumą ir 
prieš šimtmetį čia atkeliavusius 
zaksus ir švaous . Įva i r ia i s 
ke l i a i s s t e n g i a s i Bonna 
vokiečius perkelti į Vakarų 
Vokietiją, siūlydama Bukareš-
tui už kiekvieną vokietį 8 tūkst. 
markių. Deja, vokiečių pra
šymai Rumuni jos sostinėje 
neranda jokio atgarsio. 

Dar viena įdomi žinutė, kurią 
vokiečiai paėmė iš Londono 
„Observer" laikraščio. Jelcino 
pašalinimas buvo surištas su 
Gorbačiovo žmona Raissa. Jis ją 
stipriai užgavo spalio 21 d., 
posėdyje pare ikšdamas , kad 
Raissa Kultūros fonde gauna 
2350 markių atlyginimą (ketu
riopai didesnį už darbininkų), 
nors plačiai — visoje Sov. Sąj. 
galvojama, kad ji ten dirba be 
jokio atlyginimo. 

Be to. Raissa stengiasi visais 
galimais keliais įrodyti, kad ji 
yra „First lady" Sov. Sąjungoje. 

Lankan t Gorbačiovams Mur
manską, Raissa nusifotografavo 
kariniame laive. Tačiau sena 
tradicija sako, kad moterims į 
kar inį laivą įžengimas yra 
griežtai draudžiamas. 

Prieš tris mėnesius KGB šni
pas M. Rots buvo iškeistas į Ry
tų Vokietijoje kalėjusią dr. Kris
tiną Shumann. Pasirodo, kad 
slaptame pasikeitimo akte buvo 
įrašytas vokiečio grįžimas į... 
Vakarų Vokietiją! Be abejo, toks 
kuriozas gali įvykti tik vakarų 
demokrat iniuose k r a š t u o s e , 
panaudojant net valstybinius 
įstatymus pensijos mokėjimui. 

Šnipo žmona jau grįžo iš Rytų 
Vokietijos ir gyvena netoli 
Miuncheno. Jos vyras Manfre
das dirbo Messerschmito-Biol-
kov-Blohm (MBB) įmonėje sk. 

vedėjo pare igose , g a u d a m a s 
3,500 dol. at lyginimo. Manding, 
jis k a r t u „d i rbo" 30 m. Vaka rų 
Vokietijos soviet inio špionažo 
t inklu i (jo s lapyvardis „Emil") 
išduodamas už 25 tūkst . markių 
lėktuvo „Tornado" planus bei 
r a k e t ų „ M i l a n " , , , H o t " i r 
„Roland". Mil i jardai mark ių 
nuostolių — laimėjimas Sov. 
Sąjungai. 

1986 m. j is buvo nute is tas SVz 
m. kalėj imo bausme. Šnipų 
pasikeit imai (vokietės sugyven
tinis, Rytų Vokietijos admirolas 
šnipinėjo v a k a r a m s — jis buvo 
išaiškintas ir sušaudytas) įvyko 
dar pr ieš Honecker io viešnagę 
vakaruose. J i gal ir neįvyktų, 
nes M. Rotsch a ts i sakė vykti į 
ry tus . Tik gavęs užt ikr inimą, 

kad po pusmečio jis vėl galės 
grįžti į vaka rus , vokietis sutiko 
išvažiuoti į Rytu Vokietiją. 

Bavarijoje j is turi gražią vilą, nenorėdami šnipą įsileisti 
o už 30 m. darbą jmoneje Vaka- bendruomenę 

rų Vokietija mokės 900 dol. pen
siją. Miestelio gyventojai bur
m i s t r u i pare iškė p ro tes tą , 

į savo 

DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. vasario mėn. 24 d. 

Viešpatie, globojai ir saugojai 
mane žemės keliuose, iki laimingai 
sugrįžau į Tavo namus. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

PETRAS G. GAILIŪNAS 
Šių metų sausio mėn. 14 d. po trumpos plaučių vėžio ligos 

Jupiter Hospital, Fla. mirė 71 metų amžiaus mūsų mylimas 
vyras ir tėvas PETRAS G. GAILIŪNAS. 

Velionis buvo gimęs Žiedelių kaime, Krekenavos valsč., 
Panevėžio apskr. Baigęs Pedagoginį Mokytojų Institutą 
Klaipėdoje, mokytojavo įvairiose vietose. Pabėgęs nuo karo. 
gyveno Vokietijoje, Anglijoje ir nuo 1950 m. Hartforde, Conn. 

Hartfordo Universitete įsigijo bakalaureato laipsnį 
technikos ir mechanikos inžinerijoje. Dirbo Holland Machine 
Co., Alga Engineering Co. ir Combustion Engineering Co. 

Išėjęs j pensiją, jausdamasis ypatingai geros sveikatos, jis 
tikėjosi ilgus metus džiaugtis gyvenimu vasarą Cape Cod, o 
žiemą Juno Beach, Fla. Bet Dievo planai buvo kitokie. 

Viešpaties netikėtai pašauktas namo. jis turėjo palikti 
savo šeimą, kurią taip mylėjo: žmoną Niną (Liūdžiūtę) ir du 
sūnus: dr. Ernestą A. Gailiūną, Osterville, MA., ir Raimunda 
A. Gailiūną, Stamford. CT, brolį Vytautą Gailiūną su žmona 
Angele, Wethersfield, CT ir seserį Eugeniją Grinkiene su 
šeima Lietuvoje. 

Šeimos vardu širdingai dėkoju Hartfordo ir apylinkių lie
tuviams ir amerikiečiams, kurie gausiai lankėsi šermenyse, 
atsiuntė gėles, užprašė už velionį mišias, dalyvavo laidotuvių 
mišiose Šv. Trejybės bažnyčioje. Ačiū karsto nešėjams ir 
lydėjusiems velionį į poilsio vietą „Dangaus Vartų kapinėse", 
Nekalto Prasidėjimo vienuolyne. Putnam, CT. 

Dėkoju kun. Vytautui Pikturnai. Juno Beach lietuvių 
kapelionui, aprūpinusiam Petrą šventais sakramentais 
ligoninėje ir Hartfordo Šv. Trejybės parapijos klebonui kun. 
Juozui Matučiui, atkalbėjusiam rožinį šermenyse, aukojusiam 
mišias laidotuvėse ir atlikusiam paskutines laidotuvių apei
gas kapinėse. 

Ačiū seselėms ir vietos lietuviams, kurie taip gražiai 
giedojo kapuose ir dalyvavo priešpiečiuose. Speciali padėka 
Onutei Strimaitienei, kuri su širdimi pilna meilės ir užuojau
tos mums buvo šeimos ryšininkė su vienuolynu laidotuvių 
reikaluose. 

Dėkoju Cape Cod, Juno Beach ir kitų vietovių lietuviams, 
kurie asmeniškai ar per spaudą siuntė mums užuojautas. 
Tiems, kurie man stengiasi padėti ne tik užuojautos žodžiu, 
bet ir rea'.ia pagalba, ačiū neužtenka. Jiems už krikščionišką 
meilę ir širdies gerumą gali atlyginti tik Dievas. 

Nina Gailiūnienė 

A.tA. 
KATERINAI KRIŠČIŪNEVIČIENEI 
mirus, jos sūnu i , m ū s ų Dvasios V a d u i , k u n . V I K T O 
RUI K R I Š Č I Ū N E V I Č I U I r e i š k i a m e nuoš i rdž ią 
užuojautą. 

Detroito „Baltijos" ir „Gabijos" 
tuntų skautai 

£$ midlcind Padarai 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

ISEE 
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A.tA. 
STASYS DAGYS 

Gyveno Čikagoje. 
Mirė 1988 m. vasario 22 d. 5:30 vai. v., sulaukęs 70 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Biržų apskrityje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime pusseserės: Marija Plačie-

nė su vyru Juozu. Matilda Kuolienė su vyru Augustinu. 
Toronto, Kanada jų šeimos ir kiti giminės. 

Priklausė Lietuvių Evangelikų Reformatų bažnyčiai ir 
buvo jos kuratorius; taip pat Lietuvių Bendruomenei ir 
ALTui. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, vasario 24 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Petkų* Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 25 d. Po 10:30 vai. 
ryto apeigų koplyčioje, velionis bus nulydėtas į Tautines Lietu
vių kapines. 

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

Nuliūdę pusseserės. 

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

A.tA. 
RIČARDUI SAKADOLSKIUI 

m i r u s , jo liūdinčiam broliui ROMUI ir EMILIJAI 
SAKADOLSKIAMS gi l iausią užuojautą re iškia 

„Amerikos Balso" lietuvių redakcija 

M ū s ų mielam ir i lgamečiui draugui 

A.tA. 
PETRUI GAILIŪNUI 

m i r u s , žmoną ANTANINĄ, s ū n u s dr. ERNESTĄ ir 
inž . RAIMONDĄ, brol į VYTAUTĄ su ž m o n a 
A N G E L E bei v i s u s a r t i m u o s i u s n u o š i r d ž i a i 
už jauč iame ir kar tu l iūdime. 

Jadvyga ir Adolfas Šimkai 
(Simkevičiai) 

A.tA. 
PETRUI GAILIŪNUI 

per anks t i i škel iavusiam pas savo Viešpatį Amži
nybėn, jo žmoną, m ū s ų mielą NINĄ LIŪDŽIŪ-
TE-GAILIUNIENE, s ū n u s ir jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame ir l iūdime k a r t u . 

Simas Augaitis 
Romualdas ir Teresė Igauniai 
Julija Puodžiukaitienė 

Wate rbu rv , CT. 

Mie lam klasės d raugui 

A. t A. 
HENRIKUI PADLECKUI 

mirus , nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną REGINĄ, 
sūnus ANDRIŲ ir HENRIKĄ ir brolius LEONARDĄ 
ir VACĮ. 

A lg iman tas ir Virginija Gureckai 

A.tA. 
Agronomui 

ANTANUI MUSTEIKIUI 

mirus , žmoną ELENĄ, sūnų VYTAUTĄ nuoširdžiai 
užjaučiame. 

B. ir A. Dūdos 
A. ir A. Bulotai 
M. Bonatienė 
J. ir A. C ingos 

Los Angeles . 

E. Sabalytė 
J. ir K. Rudzevičiai 
V. ir E. Velžos 
A. ir B. Šimkai 

A.tA. 
JUOZAS TAMAŠEVIČIUS 

Mirė 1988 m. vasario 22 d . 5 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje. Žemaitijoje. 
Giliame liūdesy paliko žmona Jadvygą, seserį Sofija Barty-

lak su šeima Argentinoje, mirusių brolių vaikus su šeimomis 
ir žmonos brolį Edmundą Neimavičių su šeima Lietuvoje, 
žmonos pussesere Irene Ditchman su šeima Orland Parke, 
žmonos pusbrolį Alfonsą Samuolį su šeima Kalifornijoje, daug 
nuoširdžių draugų ir pažįstamų Čikagoje, Floridoje ir New 
Yorke. 

Priklausė Šaulių Vytauto Didžiojo rinktinei. Brighton 
Parko Lietuvių namų savininku draugijai. Brighton Parko 
Lietuvių Bendruomenei ir BALFui. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, vasario 24 d. nuo 5 iki 9 
v.v. ir vasario 25 d. nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje, 
4330 S. California Ave 

Laidotuvės įvyks penktadienį, vasario 26 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Liūdinti žmona. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

VIENERIŲ METU MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
BRONIUS LEPARSKAS 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Vyrą, Tėvelį, Tėvuką, kurio netekome 
1987 m. vasrio 28 d. 

Už a.a. Broniaus sielą šv. Mišios bus atnašaujamos 
sekmadienį, vasario 28 d. 9:30 vai. ryto Epiphany Cathedral. 
Venice, Florida. Taip pat šv. Mišios bus atnašautos už a.a. 
Broniaus sielą Munster. Ind. ir Brighton. Mich. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Bronių savo maldose. 

Nuliūdę: žmona, sūnūs su šeimomis. 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 VVest 71 St . . C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . 50 th A v.. C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
11028 S o u t h v v e s t Hvvy . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9236 S . R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 



DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. vasario mėn. 24 d. 

x Liet . Mot. Fed. Ch icagos 
k l u b o n a r i ų visuotinis susi
rinkimas bus šj sekmadieni, va
sario 28 d., 12 vai. Seklyčioje. 
Numatyta darbotvarkė: Kris
tinos Likanderytės ir Ramunės 
Gaižutytės pranešimas apie ba
do streiką ir naktinę demonstra
ciją Vasario 16-tos proga, pirmi
ninkės, iždininkės, revizijos 
komisijos panešimai ir naujos 
valdybos rinkimai (kandidatės 
jau yra). Visos narės maloniai 
kviečiamos dalyvauti. 

x S t u d . J o n a s L. R a č k a u s 
kas, Pedagoginio l i tuanistikos 
instituto etnografinio ansamblio 
administratorius, ir jo padėjėja 
Vida Brazaitytė ne tik patys 
dainuoja ansamblyje, bet ir 
rūpinasi visu techniniu darbu, 
s t a t a n t „ R u g i a p j ū t ė s pa
baigtuves" kovo 19 d. Jaun imo 
centre. 

x B r i g h t o n P a r k o M o t e r ų 
k lubo susirinkimas bus ketvir
tadienį, kovo 3 d. Anelės Kojak 
salėje, 4500 So. Talman Ave. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Po susi
rinkimo bus vaišės. 

x Š v e n t o Kaz imie ro lie
tuvių kapinėse kovo 1 d. prasi
dės pavasa r in i s k a p i n i ų 
valymas. Kapinių administra
cija prašo visus savininkus, 
kurie turi žiemos papuošalus 
ant savo artimųjų kapų. juos 
pasiimti, jei nori tuos papuo
ša lus pas i la iky t i k i t i e m s 
metams. 

x C i ce ro Lietuvių Bend 
r u o m e n ė s a p y l i n k ė s susi
rinkimas bus kovo 20 d. Susi
rinkime bus valdybos praneši
mai, metinės apyskaitos, valdy
bos rinkimai, nes dalis valdybos 
šiais metais baigia savo ka
denciją. Visi kviečiami susirin
kime dalyvauti. 

x Ž u r n . Aurel ia Ba laša i -
t ienė, Richmond Hts., Ohio, su 
prenumeratos mokesčiu atsiun
tė ir 20 dol auką. A. Balašai-
tienę skelbiame garbės prenu-
meratore, o už paramą lietu
viškai spaudai labai dėkojame. 

x J a n i n a C u k u r a s , Chicago, 
111., pratęsdama ..Draugo'" pre
numeratą, pridėjo ir 20 dol. 
auką. J. Cukurą įrašome į 
garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už rėmimą dienraščio labai 
dėkojame. 

x P o 10 dol. a t s i u n t ė už 
kalėdines korteles, kalendorių 
kun. A. Naujokas, dr. Milda 
Budrienė, dr. A. Ruibienė, J. 
Kojelis, Pranciškonai, Irena 
Kirkus, E. Siurnaitė, Mindau
gas Klygis, Elena Mazuraitis, 
Aleksas L iu tkus , Fe l i c i t a s 
Bulkai t is , Viktoras Ankus , 
Petras Jonikas, Juozas Gečas. 
Augustinas Dumbra, Emilija 
Čekas, Emilia Rastenis, Stasys 
Petokas, V. Pavilčius. Jonas 
Šiugždinis, A. P. Tauras, Donius 
Remys, R. Rudaitis, Halina 
Trapikas, Sofija Plenienė, A. M. 
Valaitis, V. Aukštuolis. Visiems 
nuoširdus ačiū. 

x I r e n a Skuodienė , nese
niai atvykusi iš okup. Lietuvos, 
š.m. vasario 28 d. sekmad., 2 
vai. p.p. Lietuvių Tautiniuose 
namuose, 6422 S. Kedzie Ave., 
kalbės apie moters gyvenimą 
šiandieninėje Lietuvoje. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti. 
Reng i a Liet . T au t . n a m ų 
valdyba. 

(sk) 
x D a r o m e n u o t r a u k a s pa

sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti . 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago , 111., 60643. Te l . 
238-9787. 

(sk.) 
x Gre i t p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse . Skambink i t e 
R E / M A X F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 

x J u o z a s Giedrait is , Tautos 
Fondo valdybos pirmininkas, 
š iandien vasario 24 d., 5:30 vai. 
p.p. Lietuvių Tautiniuose na
muose padarys pranešimą Tau
tos Fondo reikalais. Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti, 
įėj imas laisvas ir nemokamas. 

x Š v . Kazimiero s e se rų 
r ėmė jų draugija rengia metinę 
žaidimų popietę sekmadienį, 
vasario 28 d., 3 vai. po pietų Ma
rijos aukšt. mokyklos patalpose. 
Sese lės ir rėmėjos kviečia 
l ietuvių visuomenę atsilankyti 
ir l inksmai praleisti popietę. 
B u s ža id imai , l a imė j ima i , 
skanių pyragų išpardavimas, 
l i e tuv i škų valgių, kugelio, 
deš rų ir 1.1. Paski rk i te tą 
sekmadienį pobūviui. Laukia
me visų. 

x D r . Vasyl M a r k u s , Loyo-
los universiteto profesorius ir 
u k r a i n i e č i ų v i suomenės 
veikėjas, Lietuvos gen. konsulo 
Vaclovo Kleizos surengtame 
vasario 19 d. Lietuvos Nepri
klausomybės sukakties proga 
minėjime dalyvavo kaip svečias. 
J is ta ip pat skaitys Balzeko Lie
t u v i ų kul tūros muziejuje 
vasar io 26 d., penktadienį, 
p a s k a i t ą apie re l ig i jų ir 
bažnyčių padėtį Sovietų Rusijo
je. Paskai ta bus 7:30 vai. vak. 

x „Lie tuvos Kata l ikų Baž
n y č i o s Kronika", 8 tomas, 
išėjo iš spaudos. Šis tomas 
ap ima 60-67 numerius. Išleista 
didelė knyga, 530 psl. įžangoje 
pa rašy tas įvadas apie krikščio
nybę Lietuvoje. Leidžia Lie
tuvos Kronikos sąjunga. Kietais 
viršeliais su aplanku, kurio 
viršus papuoštas krikščionybės 
medaliais . 

x R a š y t . Adolfas Marke l i s , 
Cicero, 111., Petras Skėrys, 
Stasys Patlaba, Chicago. 111., dr. 
A l i n a Domanskienė. Palos 
P a r k . UI., Rima B a n k u s , 
H ickory Hills 111.. lankėsi 
„Drauge" ir kiekvienas paauko
jo po 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Nuo
š i rdus ačiū. 

x I n a Kurauskas iš Chicagos 
p a r ė m ė dienraštį 25 dol. auka. 
ir pratęsė prenumeratą 1988 
m e t a m s . Iną Kurauską skel
b iame garbės prenumeratore, o 
už auką labai dėkojame. 

x M . I v a n a u s k a s , St. 
Petersburg Beach, Fla., už kalė
dines korteles ir kalendorių 
a t s iun t ė 20 dol. auką. Labai 
dėkojame ir kartu atsiprašome 
už klaidą. 

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

Tel. — 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s Jonas G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
j e l . _ 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. 77*0800 
Kasdien 9-6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale, IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x „ H r o m o v y t s i a " , j a u n ų 
ukra in ieč ių , gyvenančių Chi
cagoje, reprezentacinis tautinių 
šokių ansamblis, atl iks didesnę 
programos dali koncerte, kurį 
rengia lietuvių taut in ių šokių 
ansambl is „ G r a n d i s " . Kon
certas bus Jaunimo centro di
džiojoje salėje kovo 13 d., 
sekmadienį. Bilietai gaunami 
Vazne l ių p rekybo je . Visi 
kviečiami. 

x Dr. J u o z o M e š k a u s k o pa 
g e r b i m a s ir su jo k n y g a 
supažindinimas bus balandžio 9 
d., šeštadienį, Jaun imo centro 
didžiojoje s a l ė j e . Bi l i e ta i 
gaunami pas rengimo komiteto 
narius arba paskambinus inž. 
Kaziu i P a b e d i n s k u i te l . 
434-0211. 

x Elzbieta K a r d e l i e n ė , Ver-
dun, Que., Kanada , buv. Lie
tuvos operos solistė, pratęsė 
prenumeratą, pridėjo 15 dol. 
auką su prierašu: „Ilgiausių ir 
sveikiausių 1988 metų visiems 
,Draugo" darbuotojams". Nuo

širdus ačiū už paramą ir lin-
. kėjimus. 

x Alina Z u r a s , Rochester, 
N.Y., mūsų rėmėjas, pratęsė 
„Draugo" prenumeratą, pridėjo 
30 dol. auką ir 10 dol. už kalėdi
nes korteles ir kalendorių. A. 
Zurą skelbiame garbės pre
numeratore, o už auką labai 
dėkojame. 

x P r a n a s M a č e r n i s , Chica
go, 111.. mūsų nuoširdus rėmėjas, 
pratęsė prenumeratą 1988 me
tams su visa š imtine. Pr. Ma
černį skelbiame garbės prenu
meratorium, o už auką labai 
dėkojame. 

x Kun . St. Ra i l a , Maspeth, 
N.Y.. Jul ia Šakinskas, C. Janu- i 
šauskienė, Jadvyga Poškienė, 
visos iš Ch icagos , Vincė 
Udrienė, Northville, Mich., Juo
zas Bradūnas. Baltimore, Md„ Į 
Brigita Tamošiūnas, Petersburg 
Beach, Fla., J. Dunčia, Newark, 
De., už kalėdines korteles ir 
kalendorių a ts iuntė po 20 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Tyliosios m e n o varžy
t inės vyks kovo 6 d., sekma
dienį, nuo 10 iki 3 vai. p.p. 
Čiurlionio galerioje. Kas turi 
dailės darbų, kuriuos norėtų 
parduotk kviečiame juos prista
tyti į Čiurlionio galeriją šešta
dienį, kovo 5 d. t a rp 11 vai. ryto 
ir 6 v.v.. arba skambinti parodos 
o r g a n i z a t o r i u i A l g i m a n t u i 
Keziui tel.: 749-2843. Varžy- , 
tinės baigsis kovo 6 d., sekma
dienį 3 vai. p.p. Tada parduotus 
ir neparduotus dailės darbus 
savininkai galės atsi imti . Re
gistracijos mokestis yra $3.00 už 
kiekvieną a tneš tą darbą par
davimui. Paveikslai gali būti 
rėmuot i a rba ne rėmuo t i . Į 
v a r ž y t i n e s k v i e č i a m e at
silankyti visą mūsų publiką. 
Įėjimas nemokamas. 

(sk.) 

x Dr. K. J u č o r ad i j o pro
g r a m o j e , šeštd. v a s a r i o 27 d. 
7-8 v. ryto banga 1490 AM kal
bės Felicija VVilhelm. Tema: 
„PPO draudimo forma, jos paly
ginimas su HMO, Medicare ir 
k t . s v e i k a t o s a p d r a u d i m o 
formomis. Kaip ir kuo skiriasi 
sveikatos draudimo formos?" 

(sk) 
x Giminių i š k v i e t i m a s vel

tui! Siuntiniai ir kargo į Lie
tuvą. Parūpinu stereo ir video 
magnetofonus. L y d ė s i u dvi 
g r u p e s į Lie tuvą . Pirma, 17 d. 
Lietuvoje. Išvykstam balandžio 
24 d. Antra, t r auk in iu į Vilnių, 
aplenkiant Maskva, rugpjūčio 
25 d. Užsiregistravus iki vasario 
25 d., p r e m i j a v i r š $100.00 
ver tės d o v a n i n i ų p r e k i ų ne
m o k a m a i . Skambinki te rytais 
7-9 vai., vakara is iki 9 vai. ir 
šeštd., sekmad. 312-430-4145. 
Rašykite: Romas Pūkštys, IM-
PEX. 9040 S . R o b e r t s , 
Hickory Hills, IL 60457. Visus 
technikinius kelionės reikalus 
tvarko Trave l Adv i se r s , Inc. 
312-524-2244. 

(sk) 
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LAIMINGA, KAD E S U 
LIETUVAITĖ 

1984 m. spalio 7 d. buvo 
Lietuvių dienos Hamiltone. Mo
kiniai iš Toronto Maironio 
mokyk los ir iš Hamil tono 
lietuviškos mokyklos, daina
vome salėje. Mums vadovavo 
ponia Viskontienė. Buvo daug 
žmonių iš ar t imų miestų. Prog
ramoje dalyvavo šokėjai, dai
nininkai , muzikantai. Ši diena 
buvo labai svarbi, nes visi 
žmonės džiaugėsi, kad jie yra 
lietuviai. Buvo ir kitų tautų 
žmonių, atvykusių pasižiūrėti 
lietuvių programos. Man labai 
patiko programa. Aš esu labai 
laiminga, kad esu lietuvaitė. 

R a s a Pajaujytė, 
Toronto Maironio lit. 

m-los mokinė. Kanada. 
(Maironio mokylos metraštis) 

A Š E S U G E R A S 
LIETUVIS 

Aš esu geras lietuvis, kai aš 
kalbu lietuviškai. Aš einu į lie
tuvišką mokyklą. Ten mokaus 
rašyti ir taisyklingai kalbėti. 
Mokaus apie Lietuvos praeitį. 
Mokykloje mokomės tautinius 
šokius ir lietuviškas dainas. 
Rengiame pokylius; jų metu ap
sirengiame taut inia is drabu
žiais ir žmonėms parodome, ką 
esame išmokę. Priklausau skau
tų ir atei t ininkų organizaci
joms. Lankau sueigas. Važiuoju 
į lietuviškas stovyklas. Ten mes 
kalbame, žaidžiame, dirbame, 
mokomės apie gamtą ir religiją. 
Skaitau lietuviškus straipsnius. 
Mes gauname „ E g l u t ę " ir 
„Ateitį". Paskaitau ir „Drau
gą". Draugauju su lietuviais, 
informuoju amerikiečius apie 
pavergtą Lietuvą. Aš esu geras 
lietuvis, kai aš parodau, kad 
lietuviai yra geri ir pavyzdingi 
žmonės. 

Vytas Žemai ta i t i s , 
Los Angeles Šv. Kzimiero 

lit. m-los mokinys. 
(„Jaunystės garsai") 

J A U IR P O K A L Ė D Ų 

Mūsų šeima Kalėdų atostogas 
praleido Toronte. Važiavome iš 
Ottawos automobiliu. Kelionė 
užtruko penkias valandas. Ap
sistojome Toronte pas mūsų mo
čiutę . Pas ją a tvaž iavo ir 
daugiau mūsų artimųjų: dėdė ir 
teta. J ie gyvena Windsore. Aš 
buvau pasiilgusi savo draugių. 
Ėjome kartu į čiuožyklą. Buvo 
mums visoms labai linksma. 

Kūčiom visi susirinkome pas 
tetą Rūtą. Buvo smagu pasima
tyti ir susitikti su savo pus
seserėmis . Kalėdų pirmąją 
dieną visi susi r inkome pas 
mūsų močiute. Čia visi kartu 
vakarieniavome. 

Po Kalėdų teta Gražina nusi
vedė mane paž iūrė t i filmo 
„Stand by me". Man jis labai 
patiko. 

Atėjo ir Naujieji metai . Taip 
atostogos greit ir prabėgo. 
Reikėjo grįžti namo į Ottawą. 
Kai grįžome reikėjo pasiruošti 
pamokoms, nes netrukus prasi
dėjo mokslas mokykloje. 

Kr i s t ina Saku tė , 
Ottawos Vinco Kudirkos 

lit. m-los mokinė. 
Kanada. („Trupinėliai"). 

J o n a s M i n e l g a 

KO E G L Ė G A U D Ž I A 

Ko eglė gaudžia? 
Ko beržas šlama? 
Ko Linas šaukia: 
— Mamyte, mama! 

Paklaus iau eglės, — 
Eglelė tyl i 
Liūdnai pažvelgus 
Į sniego pilį. 

Paklaus iau beržo, 
J i s tuoj atsako: 
— Kenčiu nuo vėjų 
Prie viešo tako... 

Paklausiau Lino 
Kas jam nutiko, 
O jis: — Kepurė 
Pusny pranyko. 

Piešė Larana von Braun 
Marąuette Parko lit. m-los mkinė 

R U D U O 

Ruduo y ra labai gražus m e t ų 
laikas. Mes tada žiūrime į l apų 
g raž ias s p a l v a s : r a u d o n ą , 
geltoną, žalią i r k i t o k i a s . 
Žiūrime į medžius, kai jie ruo
šiasi žiemai. Rudenį paukščiu
kai taiso lizdus, voverytės r e n k a 
riešutus ir k r a u n a a t s a rgas 
žiemai. Žmonės grėbia l apus ir 
kloja juos ant gėlių, kad š a k n y s 
n e s u š a l t ų . V a i k a i ž a i d ž i a 
sugrėbstytuose lapuose, m e t a 
juos į vienas kitą, šokinėja ir 
guli juose. Rudenį mes e i n a m e 
pas iva ikšč io t i a n t l a p ų . 
kačiukai laksto po lapus, bando 
pagauti vienas kitą. Vėl iau 
darosi šalčiau ir gražios snaigės 
pradeda kristi iš debesų. 

L a r a n a v o n B r a u n , 
Marąuet te Pa rko lit. 

m-los 7 sk. mokinė . 

T E L E G R A M A 

Vienas pirklys iš Anglijos 
nuvyko į Afriką prekybos rei
kalais. Nuvykęs į Afriką j i s 
p a s i u n t ė savo ž m o n a i 
telegramą. Pašt in inkas netyčia 
j ą nunešė k i t a i , tokia p a t 
pavarde, moteriai, kurios v y r a s 
buvo neseniai miręs. Našlė per
skaitė te legramą: „ A t v y k a u 
laimingai. Baisiai karš ta . T a v o 
vyras". Nusigando moter is ir 
sušuko: „O tu, Dievulėl iau, t a i 
telegrama iš p ragaro" . 

R A Š A L A S 

— Tėveli, ar brangiai mokėjai 
už tą bonkutę rašalo, kurią m a n 
vakar nupirkai? 

— Ne nebrangiai . 
— Tai ko mamytė taip pyks ta , 

kad aš tą rašalą išpyliau a n t 
staltiesės? 

LIETUVIŲ T A U T O S A K A 

Kaip sirgo, t a ip sirgo, bile 
(kada nors) gerai numirė . 

Visi į save a r tyn , tik v i š ta 
tolyn (Pandėlys). 

Kalba skatiko verta (Dusetos). 

Nuvažiavo k a i p r a t a i be 
atsajų (ratų dalis, j u n g i a n t i ašį 
su ienomis). (Varėna) 

K I R M I N U K A S 

P ū k u o t a s k i r m i n u k a s 
S l enka l ė tu žingsneliu. 
P e r l aukus , t a m s i u s miškus, 
Atvingiuoja t ake l iu . 

P a k l a u s y k i m e k a r t u , 
Ką jis sako pamažu: 
— K a m skubė t i ka i gražu, 
A š t ik k a r t ą gyvenu. 

J a n e M a c i j a u s k a i t ė , 
Toronto Maironio lit. 

m-los mokinė. Kanada . 
(Maironio mokyklos metraštis). 

V I N C O K R Ė V E S „ G I L Š E " 

Buvo laba i t u r t i ngas bajoras. 
J i s turėjo daug žemės ir miškų. 
T a i p p a t g r a ž i ą d u k t e r į . 
Berne l i s , kur i s t a rnavo pas tą 
bajorą, laba i norėjo vesti bajoro 
dukte r į . Bajoras nenorėjo, kad 
k a d ne tu r t ingas bernel is vestų 
jo dukter į . I švarė bernelį iš 
dvaro . J i s pasakė , kad negalės 
ves t i tol, kol j i s nepasidarys 
t u r t i n g u . 

Bernas miegojo t r i s d ienas po 
a r t i m u t i l t u . V ieną dieną 
v a ž i a v o p e r t i l t ą t u r t i n g i 
pirkl iai . Bernel is juos nužudė ir 
pas isavino pirkl ių t u r t u s . 

S u š i a i s t u r t a i s b e r n a s 
nup i rko dvarą, d a u g didesnį ir 
gražesnį už senojo bajoro dvarą. 
Bajoras paga l i au sutiko, kad 
b e r n a s gal i vesti jo dukterį . Jis 
negalvojo, kokiu būdu bernas 
įsigijo t u r t u s . 

Dievai, kur ie draudė žmones 
žudyti, n u t a r ė bernelį nubausti. 
K a i t r i sdeš imt metų praėjo, 
d ievai a tvyko bernelį baust i . 

Dievai būdami geri,norėjo ber
n u i duoti k i tą progą, kad taptų 
te is ingu. Bernu i reikėjo joti į 
k a r ą ir k a r i a u t i už tėvynę. Jo 
žmona neleido j a m joti į karą, 
t a d jis i r nėjo. Dievai tada 
nubaudė berną ir jo žmoną. 
Visas jo dva ras nuskendo į 
Gilšę, k a r t u su bernu ir jo 
žmona. 

V i k t o r a s M e m e n ą s , 
Detroi to „Žibur io" aukšt . 

lit. m-los mokinys. 
(„Žiburio spinduliai"). 

G A L V O S Ū K I O NR. 78 
A T S A K Y M A S 

Šioje žemėlapio iškarpoje strė
le pažymėta vietovė vadinasi 
Appleton. 

G A L V O S Ū K I O NR. 79 
A T S A K Y M A S 

Šis skaičius bus: 12111. 

G A L V O S Ū K I O NR. 80 
A T S A K Y M A S 

I mišką ėjo tėvas, sūnus ir 
anūkas. 

G A L V O S Ū K I S NR. 96 

Pranukas iš miesto atvažiavo 
savaitgaliui pas savo pusbrolį 
Petriuką į kaimą. Petriukas 
visur savo pusbrolį vedžiojo. 
Pagaliau priėjo aptvertą dien
daržį, kuriame buvo avys ir 
kalakutai . P r anukas paklausė 
Petriuką: „Kiek šiame dien
daržyje yra av ių?" Petriukas 
a t s a k ė : „ T i k r a i nega l iu 
pasakyti, bet žinau, kad čia yra 
50 akių ir 74 kojos". Sus
kaičiuokite, kiek ten buvo avių? 

(5 taškai) 

G A L V O S Ū K I S NR. 97 

J * 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Čia matote da ik tus ne pagal 
eilę sudėtus. Sudėkite pieši
nėlius iš eilės pagal atliekamą 
veiksmą. Čia pažymėti nume
riai nerodo tikrosios piešinėlių 
e i l ė s - (5 taškai) 

G A L V O S Ū K I S NR. 98 

N E K A S K K I T A M D U O B E S 

Algis: — Ateik Pet ra i , padėsi 
m a n duobę iškast i . 

Petras: — Negaliu. Mokytojas 
k a r t ą a iškia i m u m s pasakė: 
n e k a s k k i t a m duobės, pats 
įkris i . 

B Ū G N A S 

Mama: (mušdama savo vaiką) 
— Tylėk b ū g n e , o t a i dar 
d a u g i a u g a u s i už savo 
išdykavimą. 

Vaikas : (verkdamas) — Kaip 
gi gali norėt i , kad mušamas 
b ū g n a s tylėtų. 

G A L V O S Ū K I O N R . 76 
A T S A K Y M A S 

1) Kentucky valstija. 2) 40,409 
kv. mylios. 3) Netoli 4 milijonų. 
4) Frankfor t . 5) Lousville, Lex-
ingotn. 6) Goldenrod. 7) Kar
dinolas. 8) Penkioliktoji iš eilės, 
1792.VI.1. 9) Abraham Lincoln. 
10) Mammoth Cave National 
P a r k . 

G A L V O S Ū K I O NR. 77 
A T S A K Y M A S 

Sis vaizdelis p r imena žiemą. 
A n t užšalusio vandens ledo 
čiuožia va ika i . 

(Žiūrėkitye piešinėlius) 

įsižiūrėję gerai į piešinėlius 
atsakykite į šiuos klausimus 
(parašykite piešinėlio pavadi
nimą lietuviškai) 

1) Lėtas kaip... 2) Gražus 
kaip... 3) Lengvas... 4) Gudrus — 
Klastingas kaip... 5) Tinka kaip 
(suderinta)... 6) Darbšti kaip... 7) 
Aštri kaip... 
Už teisingus a t sakymus (10 t.) 

G A L V O S Ū K I S NR. 99 

Iš kiek re ik ia padauginti 
skaičių 12345679, kad gautume 
skaičių išreikšta: a) vienetukais, 
b) dvejetukais, c) trejetukais, d) 
ketvertukais, e) penketukais, f) 
šešiatukais, g) septintukais, h) 
aš tuntukais , i) devintukais? 

(10 taškų) 

G A L V O Ū K I S NR. 100 

Kur i s visų da ik tavardž io 
linksniuočių l inksnis visada 
baigiasi viena ir t a pačia galūne 

••o 

(5 taškai) 




