
T!TE LI3.7ARY OF C0NGRE5S (GRATI3) 
RKFERKMCE DEPĄRTMENT 
SERIALS DIVT3ION 
WASHINGTON, DC 29025 Di-: 

" T U l _ i n r i - I L J / \ I M I / \ f > 0 W O R L Q - \ A / l l ^ E -

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500-1-2-3 

Vol. LXXXII Kaina 30 c. TREČIADIENIS - VVEDNESDAY. KOVAS - MARCH 2, 1988 Nr. 42 

„Aušra", Nr. 52 (92) 

(Tęsinys) 

JAV prezidentui Reaganui 
TSRS vadovui Gorbačiovui 
Visoms pasaulio tautoms 

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi! 

Lietuvos tikinčiųjų 

Atsišaukimas 
Tarptautinė padėtis pasauly

je pasiekė tiesiog beprotiškai 
įtempto ginklavimosi ribą. 
Pagrindinė priežastis — tarpu
savio nepasitikėjimas — tai 
pabrėžė ir Gorbačiovas, 1986.1.1 
kalbėdamas per JAV televiziją. 
Užbaigus Ženevos susitikimą, 
1985.XI.21 Gorbačiovas spaudos 
konferencijoje karčiai, tiesiog su 
liūdesiu pastebėjo, kad nepasi
tikėjimas tarybine šalimi toks 
didelis, jog daugelis žmonių 
Vakarų šalyse t a ryb in ius 
žmones įsivaizduoja kaip krau
jo ištroškusius monstrus (Ir iš 
tiesų ten su dideliu pasisekimu 
rodomi tokie filmai, kaip „Rem-
bo" ir pan., vaizduojantys rau
donųjų žvėriškumus). Į tarybinę 
valstybę ( atrodo» daug kur 
pasaulyje žiūrima, kaip į 
žvėrišką galybę, pasiruošusią 
bet kuriuo metu praryti bet 
kurią šalį. 

Pasaulio šalims beveik nebeį
manoma susitarti, nes nebėra 
jokio pasitikėjimo Tarybų 
Sąjungos pasirašytomis sutar
timis. Kaip vertinti TSRS sutar
tis, turbūt teisingiausiai gali 

i žinoti lietuvių tauta iš savo 
karčios patirties. 

Lietuva ir TSRS prieš II 
pasaulinį karą pasirašė ne
puolimo ir savitarpio pagalbos 
sutartį, pagal kurią įsipareigojo 
pavojaus atveju net ginti 
antrąją šalį. Netrukus po tos 
sutarties sudarymo 1939 m. 
TSRS ir Vokietija slaptu Molo
tovo-Ribentropo paktu dalijasi 

Rytų Europą. Lietuva čia tiesiog 
perkama ir parduodama. 
Netrukus, vykdydama šį paktą, 
TSRS ją praryja. Štai tau ir 
tarpusavio pasitikėjimas! Apie 
„laisvą" Lietuvos įstojimą į 
TSRS nėra ko ir kalbėti — 
„liaudies" pareiškimai šiuo 
klausimu skelbiami įžengus 
okupacinei tarybinei kariuo
menei į Lietuvą. 

Rinkimai į taip vadinamą 
Liaudies seimą taip pat prievar
tiniai. Dar ir dabar yra lietuvių, 
išsaugojusių priverstinio bal
savimo dokumentus — žmonės 
be štampų pasuose apie 
balsavimą buvo represuojami. 
Dauguma represuotų asmenų 
mirė Sibire ar Šiaurėje. Lie
tuvių tauta turi teisę kalbėti 
pasauliui apie TSRS, kaip apie 
kraujo ištroškusį monstrą — 
jokiame kare taip nenukentėjo 
Lietuva, kaip „taikiais" Stalino 
laikais — nubuožinimai, suėmi
mai, trėmimai, žudymai palietė 
daugiau kaip 1/3 lietuvių. 

Drg. Grobačiovui labai nepa
tinka tarybinio monstro sąvoka. 
Be abejo, visi sutiks, kad 
monstro vardas ypač tinka Rusi
jos carams, tiems kruviniems 
despotams, žudžiusiems net 
savo vaikus. Tarybiniai isto
rikai carinį režimą teisingai 
vadina kruvinuoju. Bet štai 
faktai — su lietuviais tikin
čiaisiais vienodai elgiasi ir 
carinis ir tarybinis režimai! 

(Bus daugiau) 

Trispalvės raketos 
Gedimino aikštėje 

Kuo žiauriau mušti, bet mažiau areštuoti 

Vilnius. — Papildomai gau
tomis žiniomis/tarp 10,000 ir 
15,000 žmonių suplaukė į 
Gedimino aikštę Vasario 16. 

Didžiausia masė susirinko 
prie katedros apie 8 vai. vak. 
Minėjimai prasidėjo po 
vakarinių maldų Šv. Onos ir Šv. 
Mikalojaus bažnyčiose, kur 
tūkstančiai jau nebetilpo vidun 
Mišiom už Lietuvos laisvę. 

„Niekas nesitikėjo, kad tiek 
susirinks", kalbėjo Nijolė Sadū-
naitė, kuri visą tą dieną buvo 
išlaikyta saugume kartu su 
Vytautu Bogušiu, Petru Cid
ziku ir Antanu Terlecku. Kitų 
liudininkų žiniomis, iš visų 
pusių priplūdo žmonių, kurie 
rinkosi į Gedimino aikštę su
giedoti Lietuvos himną, Lietuva 
brangi ir kitas tautines dainas. 
Dalis žmonių atėjo su baltom 
vėliavėlėm įrodyti taikingas in
tencijas; vieni ėjo su gelto-
nom-žaliom-raudonom gėlėm; 
daugumas jaunimo turėjo ant 
kaklo užsidėję geltonas-ža-
lias-raudonas juosteles. 

Iškeltos trispalvės 

Kaip anksčiau jau buvo 
pranešta, bent trejose vietose 
Vilniuje tą dieną buvo iškelta 
trispalvė. Ilgiausiai plevėsavo 
Radijo Televizijos komitete, kur 
atseit jaunimas sumaniai iškėlė 
vėliavą ant 3 metrų lazdos ir 

Sovietai sutinka su 
įįft strateginio apsigynimo 

bandymais 
Neįprastas pokalbis su žurnalistais 

Tūkstančių tūkstančiai estų dalyvavo Taline, netoli teatro rūmų, suruoštame Estijos 70 m. 
nepriklausomybės paskelbimo minėjime vasario 24 d. Šią nuotrauką padarė suomių fotografas 
iš netoli esančio viešbučio. Estai rinkosi prie savo tautinio poeto paminklo, kurie vėliau milicijos 
buvo išvaikyti. 

Afganų Rezistencija išrinko 
laikinosios vyriausybės vadą 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

apibarstė tą vietą chloru, kad 
šunys nesusektų „nusikaltėlių". 
Dvejose kitose vietose — 
geležinkeliečių technikume ir 
neišvardintoj vietoj milicija 
susekė vėliavininkus berniukus 
su šunimis ir iš karto suėmė. 

Kažkas net virš Gedimino 
aikštės tą vakarą paleido 
trispalves raketas. „Jautėsi 
tokia nuotaika, kad žmonės 
buvo viskam pasiryžę, didžiau
siai aukai", pasakojo Sadūnaitė. 
„Niekas nesitikėjo, kad Lietuvoj 
taip įvyktų. Juk niekas neorga
nizavo. Išėjo taip, kad KGB 
suorganizavo su savo neapy
kanta, savo propaganda prieš: 
kiekvienam laikrašty, kiekvie
noj įstaigoj, kiekvienoj mokyk
loj pūtė tą neapykantą.. . 
Daugiau 70 procentų jaunimo 
net nežinojo^ kas ta Vasario 
16-toji. Taip tą dalyką išpūtė, 
kad visi susidomėjo. Patys išpro
vokavo..." 

Vilniaus šaltiniai tvirtina, 
kad milicininkai ir draugo
vininkai palyginus santūriai 
laikėsi prie Šv. Onos bažnyčios 
ir Gedimino aikštėje, nors ir ten 
pasitaikė incidentų: pvz. į 
šiukšlių dėžes sumetė žmonių 
suneštas gėles, ir pan. Bet 
mažesnėse Vilniaus gatvėse bei 
prie Šv. Mikalojaus bažnyčios 
ypač žiauriai primušė susirin 
kusius. 

Islamabadas. — Afganistano 
Rezistencijos sąjunga išrinko 
Amerikoje išsilavinusį inžinie
rių, kuris yra buvęs pro
fesoriumi Saudi Arabijoje, kaip 
laikinosios vyriausybės galvą. 
Juo yra Ahmad Shah, 43 m. 
amžiaus, vienas afganų parti
zanų vadų. Jį palaiko Saudi 
Arabija. Jis priklauso tai pačiai 
genčiai kaip ir dabartinis komu
nistų remiamas vadas Najibul-
lah. 

Rezistencija pranešė savo kai 
kuriuos planus pereinamojoje 
vyriausybėje ir būsimuosius rin
kimus, bet susilaikė pranešti 
savo kandidatus į įvairias 
pozicijas. 

Maskva prieš 

Shah yra iš Kabulo regiono ir 
be anglų kalbos dar kalba ir 
kitomis kalbomis, įskaitant ir 
arabų. Jį palaiko ir Pakistanas. 
Bet Maskva pranešė, kad jo 
parinkimas būti laikinosios 
vyriausybės vadu gali pakenkti 
Genevos pasitarimams. Tačiau 
Amerika, kuri visada buvo su 
partizanais ir juos rėmė, 
pasisakė prieš tą planą. 
Amerikos atstovas ten pareiškė, 
jog būtų padaryta didelė klaida 
leisti Maskvai neišvežti savo 
kariuomenės tol, kol nebus 

Maskva. — Vienas vyresnių
jų Sovietų oficialių pareigūnų 
pasakė, jog Sovietų Sąjunga 
nebereikalaus, kad amerikiečiai 
nutrauktų savo apsigynimo 
programą erdvėse, kuri popu
liariai vadina „žvaigždžių karo" 
programa. 

Šis pareigūnas, kuris kalbėjo 
žurnalistams su sąlyga, kad 
nebus spaudoje minima jo 
pavardė ir kad jis nebus cituo
jamas, pasakė, jog Sovietų 
Sąjungos susirūpinimas prezi
dento Reagano strateginės ini
ciatyvos apsigynimo programa 
yra sumažėjęs, nes atrodo, jog 
techniškai tokią programą 
nebus galima paruošti šiame 
amžiuje. Jis pastebėjo, kad 
Maskva laikosi 1972 m. 
priešbranduolinės raketų sutar
ties, tačiau Amerika galinti 
daryti bandymus savo nuožiūra 
strateginio apsigynimo sistemo
je. Maskva esanti tik prie
šinga, kad tikrumoje ta sistema 

sudaryta politinė vadovybė iš 
visiems priimtinu asmenų. 

Kal t ino Ameriką 

Afganų vyriausias partizanų 
vadas Yunus Khales apkaltino 
Ameriką kenkimu partizanams 
ir tik noru, kad būtų išvežtos So
vietų karinės p; :ėgos, nežiūrint 
kas bus pačiame Afganistane. 
Kha les kalbėjo po ilgų 
pasitarimų su Valstybės sekre
toriaus asistentu Michael Ar-
macosty su prancūzų žinių 
agentūros atstovu, kur iam 
pareiškė, jog Amerikos politika 
paskutiniu metu Afganistano 
atžvilgiu yra žalinga laisvės 
kovotojų idealams, kad būtų 
l a i svas Afganis tanas be 
komunistų atstovų valdžioje. Jie 
nesutinka su koalicinės vyriau
sybės idėja. 

Sulaužė šonkaulius 
Pvz., prie Šv. Mikalojaus 

bažnyčios po vakarinių pamal
dų laukė milicininkų-draugovi-
ninkų gretos, pro kurias žmonės 
turėjo po vieną praeiti. Tą, ką 
norėjo, milicija griebė, kaip pvz. 
viena moterį per jėgą traukė ir 
su kumščiais apdaužė, tvirtina 
liudininkai. Ten ir Algį 
Vaišnorą paėmė ir jam šon
kaulius laužė. 

Kai iš Gedimino aikštės 
wadėjo eiti prospektu gausi 
minia, ją milicija suskirstė 
būreliais į mažesnes gatveles, 
kur jau griebė ir mušė su 
guminėm lazdom. Anot liudi
ninkų, susidarė vaizdas, jog 
buvo duotas įsakymas kuo 
žiauriau mušti ir mažiau 
areštuoti. Vien tik į Santariškės 
ligoninę paguldė 160 sužeistųjų, 
praneša iš Lietuvos. Dalį 
žmonių išvežė 40 kilometrų už 
Vilniaus ir ten nakties tamsoj 
išmetė. _ . . . 

(Bus daugiau) 

„Mot ina Armėni ja" , p a m i n k l a s 
sov ie tų Armėni jos sos t inė je 
Yerevane, prie <urio milžiniškos 
armėnų minios rinkosi pareikšti 
protestą prieš M a k vos herremoniją. 

— Sovietai reiškia pasiten
kinimą, kad priešbranduolinės 
iniciatyvos apsigynimo pro
gramos s i s tema, dėl JAV 
biudžeto sumažinimo, nukelta 
iki 1990 metų vidurio. Tai esąs 
išmintingas naujojo Gynybos 
sekr. Carlucci patvarkymą*. 

— J A V prezidentas Ronald 
Reagan išskrido vakar į 
Briusselį dalyvauti NATO 
viršūnių suvažiavime. Europos 
valstybės yra labai susirūpinu
sios savo ateitimi, kas bus 
po to, kai bus ratifikuota 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
pasirašyta startis. Didėja ne-
bepasitikėjimas Amerikos poli
tika. 

— Belgrade, Reuterio žinių 
agentūros pranešimu, lankysis 
Michailas Gorbačiovas. Jugos
lavijoje j is bus kovo 14-17 
dienomis. Tai bus pi rmas 
Sovietų vado vizitas, nes nuo 
1980 m., kai Brežnevas 
dalyvavo Tito laidotuvėse, ten 
nebuvo nuvykęs joks Sovietų 
valdovas. 

— Prahoje buvo paminėta 
nelaimingoji komunizmo 40 m. 
sukaktis Čekoslovakijoje. 

— Newsweek žurnalas savo 
vasar io 29 laidoje aprašė 
Lietuvos 70 m. nepriklau

somybės atstatymo apžvalgą. • 
pažymėdamas, kad Pabaltijo 
valstybės buvo užimtos slaptu 
Hitlerio ir Stalino susitarimu, 
kuris įvyko 1939 m. rugpjūtį. 
„Yra bendras nusiteikimas 
Pabaltijo valstybėse, kad viskas, 
kas yra pagaminama gero, eina 
Rusijai", sako vienas Vakarų 
diplomatas Maskvoje, „ir tai 
sukelia tų respublikų gyvento
juose pasipriešinimą". 

— Chicagoje ir Houstone 
lankėsi iš Lietuvos atvykęs 
Jaunimo teatro režisierius E. 
Nekrošius, kuris apžiūrėjo 
teatrus, kuriuose bus Lietuvos 
Jaunimo teatro gastrolės su 
dviem veikalais: Čechovo „Dėdė 
Vania" ir Korostyliovo „Pi-
rosmani. Pirosmani...". Kai 
baigsis šio teatro gastrolės 
Amerikoje, jie vyks į Vieną, o 
vėliau į Helsinkį su tais pačiais 
veikalais. 

— Nikaragvoje kairiųjų prez. 
Ortega įsakė sujungti šešias 
minis ter i jas į dvi, nes 
ekonominė padėtis labai bloga. 
Taip pat įsakė uždaryti 11 savo 
ambasadų, įskaitant ir misiją 
Japonijoje. 

— N e w Yorke People 
žurna las sumokėjo Jud i th 
Campbell 50,000 dol. už 
pasikalbėjimus, kuriuose ji 
pasisako buvusi tarpininkė tarp 
prez. John F. Kennedy ir Chica-
gos mafijos vado Sam Giancana. 

430 politinių kalinių 
Maskva. — Žmogaus teisių 

gynėjų tarptautinė delegacija 
buvo nuvykusi į Sovietų 
Sąjungą ir reikalavo, kad sovie
tinė valdžia išlaisvintų keturis 
šimtus trisdešimt politinių ka
linių, kurių pavardės buvo 
praneštos sovietinės valdžios 
pareigūnam. Delegaciją sudarė 
dvylika asmenų — įvairių 
žmogaus teisių gynybos 
organizacijų atstovai iš 
Federacinės Vokietijos, Danijos, 
Šveicarijos ir Didžiosios Britani
jos. Delegacija išbuvo Sovietų 
Sąjungoje aštuonias dienas. 
Vienas jos narys pažymėjo, kad 
buvo siekiama taip pat patirti 
apie kai kurių kalinių likimą, 
jų tarpe ir švedo diplomato 
Wallenbergo, kuris karui pasi
baigus buvo sovietų suimtas 
Budapešte ir po to dingo be 
žinios. 

Mirė dr. K. Jurgėla 
Iš Washingtono gauta žinia, 

kad pirmadienį mirė dr. Kostas 
Jurgėla, nuo 1951 iki 1975 m. 
buvęs Amerikos balso lietuvių 
skyriaus viršininku. Jis įsteigė 
skautų žurnalą „Skautas" ir 
redagavo pirmuosius jo nume
rius. Buvo lietuvių kariuomenės 
savanoris, o vėliau Klaipėdos 
sukilimo dalyvis. Amerikoje 
lankė Kolumbijos universitetą, 
baigė Brooklyno teisės mokyklą 
ir advokatavo. Be to, jis dar 
baigė Fordhamo universitete 
istoriją ir ten gavo filosofijos 
daktaro laipsnį už dizertaciją 
apie JAV ir Lietuvos valstybi
nių santykių užmezgimą. Daly
vavo visuomeninėje veikloje ir 
buvo įvairių organizacijų narys. 
Yra parašęs daug veikalų ir 
dalyvavo savo straipsniais įvai
rioje lietuvių ir amerikiečių 
spaudoje. Talkino ir Lietuvių 
enciklopedijai. 

nebūtų vykdoma erdvėse galu
tiniam jos įgyvendinimui. Ji 
norinti, kad Washingtonas 
užtikrintų, jog ta sistema nebus 
įrengta erdvėse. 

Prieš tai Maskva reikalavo, 
kad tos sistemos bandymai būtų 
mažos apimties ir instrumentai 
bei visi kiti į rengimai 
nepažeistų ABM susitarimo. Šis 
pokalbis su žurnalistais vyko 
prie kaviaro ir jau t ienos 
užkandžių. Sovietų pareigūnas 
kalbėjo angliškai. Užsienio 
žurnalistai pastebi, kad tokių 
dalykų dar niekada nėra buvę. 

Pranešimas, kokio nėra buvę 
Jis, be to, kalbėjęs apie kitus 

įvairius klausimus: 
. Sovietų Sąjunga mananti, jog 
Valstybės sekretor iaus G. 
Shultzo vizitas praėjusią savaitę 
Maskvoje neabejotinai atvėręs 
naujus ir labai gerus ryšius. 

Sovietų Sąjunga yra 
pasiruošusi atstatyti diploma
tinius ryšius su Izraeliu, jei 
Vidurinių Rytų taikos konfe
rencija bus vykdoma pagal 
Jungtinių Tautų projektą. Tai 
bus padaryta tą pačią dieną, kai 
toji taikos konferencija prasidės. 
• Sovietų Sąjunga bijo, kad, kai 
Sovietų kariuomenė pasitrauks 
iš Afganistano, bus kovos tarp 
pačiu afganų ir todėl Maskva 
norėtų, kad Jungtinių Tautų 
taikos dal iniai prižiūrėtų 
tvarką. 
• Sovietų Sąjunga labai at
sargiai žiūri į tarptautinį ginklų 
embargo prieš Iraną, nes mano, 
kad tuo nieko nebus laimėta. 
Jei tai būtų nutarta vykdyti, 
Iranas visai nesiskaitytų su 
Jungtinėmis Tautomis. 

Detantės šneka 

Be to, Maskva mananti, jog 
ilgųjų distancijų r ake tų 
sumažinimo sutartis turėtų būti 
lydima ABM sutarties pratę
simu, kuri kaip tik draudžia 
ginklus erdvėje. Tačiau Sovietai 
galį tam reikalui būti pakantūs 
ir toleruoti strateginio ap
sigynimo iniciatyvos sistemą. 

Sovietai esą įteikė sekr. 
Shultzui detalų savo kariuo
menės išvedimo planą iš 
Afganistano. Su juo buvo 
kalbėta ir apie palestiniečių de
monstracijas. 

Sovietai taip pat peržiūri dip
lomatinius ryšius su Saudi 
Arabija. I žurnalisto klausimą, 
kokie yra ryšiai su Iranu, 
Sovietų pareigūnas atsakė, kad 
yra ten daugiau kalbama, nei 
kad ištikrųjų kas nors gero 
vyksta. 

Tas pats pareigūnas pasakė, 
kad prezidentas Reaganas gal 
būt atvyksiąs į Sovietų Sąjungą 
paskutinę gegužės mėnesio 
savaite ir kad Maskva norėtų, 
kad jis ten pabūtų visą savaitę 
ir galėtų išvykti ir už Maskvos 
ribų. 

— Hamburge įvykusiame 
pasitarime Europos Bendruo
menės kraštai pasisakė 
už Centro Amerikos 
taikos planą. Vak. Vokietijos 
užsienio reikalų min. Hans 
Genscher ragino tų kraštų 
vyriausybes ir laisvės kovotojus 
padėti ginklus ir susitarti 

KALENDORIUS 

Kovo 2 d.: Klena, Simplicijus, 
Almone. Šviedrys. Eitautas. 

Kovo 3 d.: Kunigunda. Uosis. 
Titjanas, Tulė. 

ORAS 
Saulė teka 6:26, leidžiasi 5:41. 
Temperatūra dieną 38 1.. 

naktį 20 1. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

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

KAZIUKO MUGĖ PRIE ATLANTO, 
PACIFICO IR VIDURIO RAJONE 

Šį sekmadienį, kovo 6 d., 
skautų ir skaučių ruošiama 
Kaziuko mugė vyks Chicagoje, 
New Yorke, Bostone ir Los 
Angeles. Visose šiose vietovėse 
skautai, skautės ir jų talki
ninkai ilgas ir nesuskaitomas 
valandas dirbo, jai visokeriopai 
ruošdamiesi. Daug pastangų pa
reikalaus ir šį šeštadienį mugės 
įruošimai, papuošimai ir visų 
darbo vaisių išdėstymas, o 
sekmadienį , po iškilmingų 
atidarymų — vėl įtemptas dar
bas a p t a r n a u j a n t mugės 
lankytojus. 

Visose vietovėse prigaminta 
daug įvairių meniškų rank
darbių, r inkta laimikiai lote
rijoms, kepta tortai, pyragai, 
virtiniai, cepelinai ir kitokie 
skanėstai. Skautai ir skautės 
nuoširdžiai kviečia visus lietu
vius atsilankyti, įsigyti jų dar
belių, pasivaišinti ir paskatin
ti tolimesnei veiklai šios aukų 
neprašanč ios organizacijos 
veiklą; organizacijos, kuri savo 
veiklą finansuoja savo darbo pa

stangomis (ar reikia teigia-
mesnio auklėjimo pavyzdžio?). 
Neapvilkime jaunimo irpaska-
tinkim dar našesnei veiklai jų 
nenuilstančius vadovus ir va
doves. 

Chicagoje mugė vyks 
Jaunimo centre. Mugės 
atidarymas 10 vai. ryto. Mugė 
baigsis 3 vai. p.p. 

New Yorko mugė vyks 
Kultūros Židinyje. 

Bostone mugė vyks Lietuvių 
Piliečių klube So. Bostone. 
Mugės ?tidarymas 11:30 vai. 
ryto. Numatyta ir kultūrinė 
programa — trijų veiksmų 
scenos vaizdelis „Birutė ir 
Kęstutis". 

Los Angeles mugė vyks Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
patalpose ir aikštėje. Mugė vyks 
po lietuviškųjų pamaldų. 

Tad ši sekmadienį visi keliai 
Chicagoj, Los Angeles, N. Yorke. 
ir Bostone kiekvieną lietuvį 
teveda Kaziuko mugėn. Ten jus 
maloniai sutiks skautai ir 
skautės. Nesigailėsite atvykę. 

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
1988-1990 M. VADOVYBĖ 

LSS TARYBOS PIRMIJA 

v.s. fil. Petras Molis, Tarybos 
pirmininkas, 72 Topsfield Cir
cle, Shrewsbury, MA. 01545. 
Tel. 617 845-8092. 

v.s. Irena Kerelienė, Tarybos 
vicepirm., 8710 W. 123rd St., 
Palos Park. 111. 60464. Tel. 312 
361-4770. 

v.s. kun. Jonas Pakalniškis, 
R. Katalikų dvasios vadas, 259 
N. 5th St., Brooklyn, N.Y. 
11211. Tel. 718 387-2111. 

kun. Povilas Dilys, Evangeli
kų dvasios vadas, 18 Lynd A ve., 
Toronto, Ont. M6R 1T7 Canada. 
Tel. 416-588-1130. 

v.s.t.n. Stefa Gedgaudienė, Se
serijos Vyriausia skautininke, 
2216 Coventry Rd.. Cleveland 
Heights, OH 44118. Tel. 216 
321-4751. 

v.s. Gediminas Deveikis, 
Brolijos Vyriausias skauti
ninkas, 3706 W. Young St., 
McHenry, 111. 60050. Tel. 815 
385-0903. 

v.s. fil. Danutė Eidukienė, 
Akad. Sk. sąjūdžio vadijos 
pirm., 4629 S. Mozart Ave., 
Chicago, 111. 60632. Tel. 312 
376-2153. 

j.v.s. Genovaitė Treinienė, Pir-
mijos sekretorė, 375 Compass 
Circle, Hyannis, MA 02601. Tel. 
617 775-5301. 

v.s. fil. Kostas Nenortas, Pir-
mijos iždininkas, 44 Alban St., 
Dorchester, MA 02124. Tel. 617 
825-1832. 

v.s. fil. Kazys Matonis, Pir-
mijos narys, 2 Jackson Circle. 
Ocean, N.J. 07712. Tel. 201 
922-1296. 

LSS TARYBA 

v.s. Aldona Ba l tak ienė , 
Canada. 

v.s . fil. Balys Barkus , 
Australia. 

s. Rimtautas Dabšvs. JAV. 

Fil . v.s. Vytenis S ta tkus , susipažinime su jo paruošta spaudai knyga „Lietuvos 
Ginkluotos pajėgos 1918-1940 m.", į teikia au togra fuo ta knygą H e n r i k u i L. 
Gaidžiui, 3-čios ka r to s Amerikos l ie tuviui , k n y g o s sut ik tuvių proga 
a tvežus iam iš Ba l t imorės gaus ia Lietuvos k a r i u o m e n ė s ginklų ir uni formų 
p a r o d 4 Nuot r . J . T a m u l a i č i o 

LIETUVOS KARIAMS 
Šaltą žiemos popietę į Balzeko 

Lietuvių Kultūros muziejaus 
.,Gintaro" salę rinkosi Chicagos 
ir apylinkių lietuviai. Tą dieną 
Filisterių sąjungos Chicagos 
skyrius ir Vydūno Jaunimo fon
das pristatė naują didžiulę 
knygą, kurią paruošė v.s. fil. 
Vytenis Statkus. Knygos pava
dinimas aiškiai nusako jos 
paskirtį: ,.Lietuvos Ginkluotos 
Pajėgos 1918-1940 m.". Gausus 
atsilankiusiųjų skaičius aiškiai 
rodo, kad Lietuvos kariuomenės 
prisiminimai yra tikrai gyvi ir 
svarbūs visiems, kam dar neiš
blėso rūpestis gimtuoju kraštu. 

Sutiktuvių vakaronę pradėjo 
Vydūno Jaunimo fondo 
valdybos pirmininkas V. Mikū-
nas. Leidėjų vardu aptarė 
knygos leidimo tikslą ir 
sunkumus, kuriuos prisiėmė 
leidėjai. Knyga didelė, gerai 
dokumentuota ir iliustruota 
spalvotomis ir nespalvotomis 
iliustracijomis, pardavinėjama 
veik savikaina. Knygą paruošė, 
išleido ir pristatė skautai aka
demikai, kurie jaučia dėkin
gumą Lietuvos kariuomenei už 
didžią globą ir kitokią paramą, 
kuri buvo teikiama Lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpiu. 

psl. fil. Elena Erzikov-Kivery-
tė, Australia. 

v.s. fil. dr. Jurgis Gimbutas, 
JAV. 

v.s.fil. Romas Jakubauskas. 
JAV. 

s. fil. Vytautas Kamantas, 
JAV. 

v.s. Laima Kiliulienė, JAV. 
v.s. Česlovas Kiliulis, JAV. 
s. fil. Leonas Maskaliūnas, 

JAV. 
v.s. fil. Sigitas Miknaitis, 

JAV. 
s.t.n. Vida Milavickienė, JAV. 
v.s.fil. Lilė Milukienė. JAV. 
s. Juozas Orentas, JAV. 
v.s. Liuda Rugienienė, JAV. 
s. Marytė, Utz, JAv. 
v.s. Jonas Zinkus, Australia. 
s. Steponas Vaitkevičius. 

Anglija. 
j.v.s. fil. Vitalis V. Vaitkus. 

Australia. 
v.s. fil. Eugenijus Vilkas, 

JAV. 

GARBES TEISMO NARIAI 

v.s. fil. Irena Vilkienė. 
s. fil. Gediminas Leškys. 
j.s. Algis Raulinaitis — Pirmi

ninkas, 1501 Riverside Dr., Bur-
bank. CA 91506. 

KONTROLES KOMISUOS 
NARIAI 

s. Antanas Jarūnas — pirmi
ninkas. 945 Balsam Ln.. 
Bartlett, 111. 60103. 

v.s. Jonas Paronis. 
s. Danutė Puodžiūnienė. 

LSS ŠAKŲ GARBĖS 
GYNĖJAI 

s. fil. Vaidevutis Mantautas. 
Brolijos Garbės gynėjas. 87 
Riggs, Ave., West Hartford. CT 
06107. 

v.s. Malvina Jonikienė, 
Seserijos Garbės gynėja. 804 
Hickory St., Lemont, IL 60439. 

v.s. fil. Jonas Dainauskas. 
Akademinio Sk. sąj. Garbės 
gynėjas, 4523 So. Francisco 
Ave., Chicago. IL 60632. 

„KUNIGAIKŠČIŲ ŠALIS" 
SEPTINTOJE TAUTINĖJE STOVYKLOJE 

Ankstesniame aprašyme su-
pažindinom su Brolijos stovyk
los viršininku. Dabar pažvel
kime į pačius svarbiausius 
skautų vadovus, tiesioginiai dir
bančius su stovyklaujančiais 
skautais. Jie pasirenka savo va-
diją, jai išdėsto savo numatytas 
programas ir stovyklavimo pra-
vedimo planus. Pastovyklių vir
šininkų sugebėjimuose glūdi 
sėkmingas ir įdomus stovyklavi
mas, tvarkos ir drausmės palai
kymas. Stovykloje jie temiega 
trumpas valandas, sprendžia iš
kilusius nesklandumus, privalo 
pasilikti pavyzdžiu jaunesnie
siems, o taip pat ir savo vadijos 
nariams. 

s. Dona tas R a m a n a u s k a s 

Skautininkas Donatas Ra
m a n a u s k a s bus prityrusių 
skautų pastovyklės viršininkas 
„Kunigaikščių šalyje'*. Donatas 
įstojo į LSS 1963 m. Chicagoje. 
Užaugo vilkiukų ir skautų vie
netuose „Lituanicos" tunte. 
Davė skauto vyčio įžodį 1971 m. 
Rako stovykloje. Jis yra baigęs 
skiltininkų kursus ir „Ąžuolo'* 
mokykla, kuri yra aukščiausias 
Brolijos skautavimo lavinimo 
kursas . Ilgus metus ėjo 
„Perkūno"' draugovės drau
gininko pareigas ir buvo in
struktorium įvairiuose skilti
ninkų kursuose. 

Donato tėvai ir trys seserys 
yra daug darbo įdėję įvairiose 
sąjungos šakose ir skyriuose. 
Šios šeimos dviejų generacijų 
darhns Rroliini Seserijai ir Aka

deminiam skautų sąjūdžiui 
daug prisidėjo prie lietuviško 
skautavimo išlaikymo ir plėti
mo mūsų jaunimo tarpe. Jie visi 
ir šiuo metu aktyviai dalyvau
ja Chicagos. Bostono ir Toronto 
skautiškoje veikloje. 

Donatas Chicagoje įsigijo 
„Master of Science" laipsnį bio
chemijos srityje ir sukūrė lietu
višką šeimą su Ramoną Urbo
naite iš Detroito. Dėl darbo ir 
Ramonos medicinos studijų 
1981-86 metų laikotarpyje jie 
buvo persikėlę gyventi į Detroi
tą. Ten Donatas ėjo „Žalgirio" 
prityrusių skautų dr-vės drau
gininko pareigas ir buvo Broli
jos prit. sk. skyriaus vedėju. 
Taip pat pravedė trejas „skau
tiškas susitiktuves" Dainavoje 
ir Beaumont'e. Šiuo metu Dona
tas su žmona, skautininke dr. 
Ramoną, vėl gyvena Chicagoje, 
talkina „Perkūno" draugovėje, 
yr*a Brolijos prit. sk. skyriaus 
vedėjas ir sparčiai ruošiasi pa
stovyklės pravedimui. 

Prityrusių skautų pastovyklės 
programa bus pravesta „saugo
kime mūsų gamtą" tema. Skau
tai bus mokomi, kaip stovyklau
ti kuo mažiau užteršiant gamtą, 
kaip pastatyti lengvus kilnoja
mus įrengimus, ar užkurti lau
želį be paliekančios žymės. Jie 
bus mokomi miškininkystės ir 
konservacijos, nes ir Tautinės 
stovyklos vietoje „Seven Ran
gės" BSA stovykloje viena dalis 
yra naudojama medžių ūkiui. 
Kita svarbi programos dalis bus 
orientacija: kaip keliauti miš
kuose ir laukuose, kaip rasti nu
rodytą vietą ar paslėptą daiktą 
miške, naudojant kompasą ir 
žemėlapį. Planuojama pravesti 
bent vieną iškylą su gamtos fo
tografijos ir orientacijos moky
mu. 

Donatas tikisi, kad programa 
bus visiems įdomi ir iš anksto 
ragina visus prityrusius skau
tus iš įvairių vietovių dalyvau
ti „Kunigaikščių šalies" Broli
jos stovykloje. S.M. 

Knygos pirmieji žodžiai 
dedikuoja visa tai: 

LIETUVOS KARIAMS -
išėjusiems, gyviems ir atei

siantiems — 
šią knygą skiria lietuviškoji 

skautija. 

Fil. V. Statkus papasakojo 
knygos atsiradimo istoriją, jam 
talkino 48 savo sričių specialis
tai, kurie parašė atskiras 
knygos dalis. Daug pagalbos ir 
paramos sulaukė iš savo skau
tiškos šeimos. Bendradarbiai 
siuntė aprašymus iš Europos, 
Australijos, Pietų Amerikos ir 
Šiaurės Amerikos. Keli bendra
darbiai knygos pasirodymo jau 
nebesulaukė, todėl, reikia 
džiaugtis, kad pasisekė sutelkti 
tiek daug medžiagos ir ji 
paskelbta laiku. Rašymo ir lei
dimo sąlygos neteikia didelių 
vilčių ateičiai. 

Knygą aptarė svečias iš New 
Yorko žurnalo „Karys" redak
torius B. Raugas... Smulkiai 
išnagrinėjęs knygos puslapius, 
džiaugėsi knygos pasirodymu. Ir 
nenuostabu, kad dar tokią 
monumentalią knygą galime 
paruošti, atspaudinti ir išpla
tinti. Pastaroji pastraipa kelia 
vis daugiau abejonių, bet 
leidėjai pasi'.iki sąmoninga 
skaitytojų paklausa ir tikisi 
knygą išplatinti. 

Knygos pasirodymo proga 
sveikinimo žodį tarė Akademi
nio Skautų sąjūdžio Vadijos pir
mininkas fil. Kęstutis Ječius ir 
Vydūno Jaunimo fondo ta
rybos vardu fil. Leonas Maska
l iūnas, už pirmininką dr. 
Romą Viskantą, kuris sutiktu
vėse negalėjo dalyvauti. Kiti 
sveikinimai buvo gauti raštu. 

Knygos išleidimui buvo gauta 
visa eilė aukų: aukotojams buvo 
padėkota ir įteikta naujai išleis
ta knyga. Aukotojų sąrašas yra 
atspausdintas knygoje, jų aukų 
dėka knygą buvo galima išleis
ti gražiai ir pardavinėti labai 
žema kaina. Gausūs rėmėjai 
sudėjo daugiau negu 10,000 dol. 
sumą. Leidėjai jiems labai 
dėkingi. Negalima pamiršti ir 
stropios vajaus pravedėjos fil. J. 
Variakojienės, kuri ir šioms su
tiktuvėms suruošė gražias ir 
turtingas vaišes. Visi šios šven
tės dalyviai buvo gausiai pavai
šinti ir dar ilgai šnekučiavosi 
prie vaišių stalo. Dalyviai galėjo 
įsigyti pirmuosius knygos 
egzempliorius ir gauti fil. 
V. Statkaus autografą. Su
sidomėjimas buvo didelis — 
parduota 70 knygų. Knygos 
sutiktuves į garso juostas įrašė 
„Margučio" radijo programos 
vedėjas P. Petrutis ir „Tėvynės 
garsų" vedėjas B. Brazdžionis, 
kurie vėliau įvykį perdavė savo 
radijo programose. Savaitę 
vėliau apie knygos pristatymą 
buvo perduotas reportažas iš 
Washingtono į Lietuvą ir 
Europą. Tuo pasirūpino pro
gramos vedėjas R. Sakadolskis. 

Gretimoje salėje vyko H. 
Gaidžio ir J. Keidošiaus iš 
Baltimorės atvežta lietuviškų 
ginklų, ordinų, uniformų ir 
dokumentų paroda. Ji vyko tris 
dienas ir ją aplankė nemažai 
susidomėjusių lankytojų. 
Eksponatus per eilę metų su
rinko trečios kartos lietuvis H. 
Gaidys. Jis įrodė, kad ir sveti
muose kraštuose galima atrasti 
vertingų ir brangių eksponatų. 
Reikia tik noro ir pasiryžimo, 
nepagailint savų santaupų, o jų: 
investuota daugelis tūkstančių. 
Jo surinkti eksponatai jaudino 
kiekvieną lankytoją. Iš tolimos 
Baltimorės atkeliavo jie su savo 
rinkiniais savo išlaidomis, kad 
juos parodyti susidomėjusiems 
Chicagos lietuviams. Žiūrovai 
jiems reiškė padėką nuošir
džiais plojimais. Buvo reta pro
ga pamatyti neseną, bet taip 
brangų nepriklausomos Lie
tuvos laikotarpį. 

Knygos sutiktuvės ir ginklų 
paroda ilgai paliks lankytojų at-
mintyje, kaip prasmingai 
praleistas žiemos vakaras. 

Dalyvis 
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KAZIUKO MUGĖ 
DETROITE 

Detroito skautai šiais metais 
Kaziuko mugę rengia kovo 

0r. Romualdas Povilaitis 
DANTy GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Auglia; nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS-

2655 W 69 St 
Tel. 776-9691 

pirm 12-2 v. p.p.: treč. 12-2 v. p.p. 
penkt.: 1-3 v. p.p. 
3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitanmą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr.. ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Tel . 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tel. 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

Tel. RE-liance 5-1811 

DR. VVALTER J . KIRSTUK 
LIETUVIS GYDYTOJAS 
3925 West 59th Street 

Vai pirm., antr. ketv ir penkt 
nuo 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 M 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

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

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tel. LU 5-0348: Rez . PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

20-tą dieną. Mugės atidarymas 
įvyks 12-tą valandą. 

D R . J A M E S V. H U D S O N 
D R . L O R E T A V. S T O N C I U S 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 St St. 

434-0201 
Valandos pagal sjsitanmą 

Pensininkams nuolaida 

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

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr., ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR. M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Te l . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel . 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuvišKai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
Contact lenses" 

2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

Dr Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 7 ls t Street 

Te l . 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai. pirm., antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

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

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

11800 Soutrmest Highway 
Palos Heights. III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p ir 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 . 7 1 S t r e e t 
T e l . 4 3 4 - 6 7 7 7 

Va landos pagal susi tar imą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel . 585-7755 

JOHN P. VVAITKUS, M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy C<-oss ligoninei 

2700 W. 43 St.. Tel. 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai pagal susitarimą pirm . antr 
Ketv ir penkt nuc 3-7 v v 

• 



Amerika reikalauja 

LIETUVAI LAISVĖS 
Tautos vergijos naktyje didelė 

paguoda, kad Amerika tvirtai 
reikalauja Lietuvai laisvės. 
JAV aukštieji pareigūnai tą 
reikalą iškelti nesibijo nei tarp
tautinėse konferencijose, nei 
Jungtinėse Taulose, nei pa
čiame Washingtone. Neįkaino
jamos reikšmės mūsų pavergtai 
tautai yra milijonus kainuo
jančios Amerikos Balso ir Lais
vos Europos radijo programos 
Lietuvai. Pildydamas kongreso 
reikalavimą, JAV prezidentas 
paskelbė Lietuvos laisvės dieną. 
Prezidentas toje proklamacijoje 
pažymėjo, kad Vilnius yra Lie
tuvos sostinė, mūsų tautai ne 
kam kitam, priklausomas mies
tas. Toje proklamacijoje prezi
dentas pagerbė ryžtingą kovo
toją dėl Lietuvos žmonių teisių 
ir religinės laisvės Nijolę Sa-
dūnaitę. Tai bus bene pirmas 
kartas , kad tokioj svarbioj 
deklaracijoj pagerbiama ryžtin
ga lietuvė patriotė. 

Vals tybės sekre tor ius G. 
Shultzas vasario 16 atsiuntė 
prielankų raštą mūsų atsto
vybei Washingtone. 

Mūsų laisvės viltis stiprina, 
kad tą pačią vasario 16 d. JAV 
kongrese 6 senatoriai ir 31 
kongresmanas kėlė Lietuvos 
laisvės reikalą. Čia ypač daug 
energijos pa rodė I l l inois 
kongresmanas Frank Annun-
zio, kuris organizavo Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimą 
Atstovų rūmuose. Tas viskas iš
spausd in t a v a s a r i o 16 d. 
„Congress iona l Record" 
numeryje, o tą leidinį gauna pa
grindinės JAV įstaigos, biblio
tekos, užs ienio ats tovybės. 
„Congressional Record*' iš
spausdino tą dieną vysk. 
Pauliaus Baltakio sukalbėtą 
maldą. 

Savo kalboje kongr. Annunzio 
dėkojo kitiems kongresmanams, 
kad jie atkreipė dėmesį į lie
tuvių tautos priespaudą. Pri
minęs Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo sukaktį, jis pa
brėžė, kaip barbariškai Sovietų 
Sąjunga okupavo Lietuvą, kaip 
žudė ir trėmė Lietuvos patrio
tus, kaip ryžtingai lietuvių 
tauta laikosi prieš okupantus. 
Pažymėjo, kad Amerikos Lie
tuvių Tarybos pasiūlymu vysk. 
P. Baltakis buvo parinktas 
sukalbėti maldą Atstovų rū
muose. Kongresmanas Anunzio, 
iškėlęs išeivijos lietuvių laisvės 
pastangas, „Congressional Re
cord" paskelbė visus Altos va
dovybės vardus. Jis pabrėžė, 
kad lietuviai patriotai kanki
nami psiebiatrinėse ligoninėse 
ir pateikė arti dešimties tokių 
l ie tuvių k a n k i n i ų va rdus . 
Kongr. Annunz io iškėlė 
Kongrese reikalavimą, kad ti
kintiesiems būtų grąžinta Vil
niaus ka tedra , pateikdamas 
Atstovų rūmuose rezoliucijos 
tekstą tuo reikalu. 

Stiprų žodį dėl Lietuvos lais
vės Atstovų rūmuose pasakė 
kongr. W. Lipinski, plačiai 
nušviesdamas Nepriklausomy
bės sukakties minėjimą Chi-
cagoje, kur jam teko dalyvauti. 
Lipinski kalbėjo; „Jeigu Gorba
čiovas yra nuoširdus toje „glas-
nost", tai jis turi lietuviams leis-

LANKSTUS, BET NEPALENKIAMAS 
Prof. Balio Vitkaus 90-tojo gimtadienio proga 

ti minėti savo nepriklauso
mybės sukaktį be baimės būti 
areštuotiems, įkalintiems ar 
būti žalojamiems". Priminė, 
kad vieton to Lietuvoje tokio 
minėjimo dalyviai susi laukė 
grasinimų, telefonų nutrau
k imų ir k i tų p r i e v a r t o s 
veiksmų. 

Tame pat Ats tovų r ū m ų 
posėdyje kongresmanas Benj. 
Gilman, kuris griežtai kovoja 
prieš Sovietų ne te i sė tumus 
pašto patarnavime, priminęs 
Nepriklausomybės sukaktį ir 
priespaudą okupacijoje, pabrėžė: 
, .Šiuo minė j imu mes pr i 
mename Sovietų Sąjungai, kad 
neužmiršome jų neleis t inos 
politikos Lietuvos atžvilgiu ir 
patvirtiname jiems, kad mes 
nepripažįstame Lietuvos in
korporavimo į Sovietų Sąjungą. 
Mes turime atsiminti ir tęsti 
savo darbą labui mili jonų 
žmonių, kuriems yra atimtos 
pagrindinės žmogaus teisės už 
geležinės uždangos, kaip lie
tuviams paneigta jų nepriklau
somybė". 

Kongr. Sala Burton Atstovų 
rūmuose pabrėžė, kad, k a s 
nutiko Lietuvoje, ją okupavus 
bolševikams, tai buvo grynas 
genocidas, deja, laisvasis pa
saulis labai mažai ką padarė pa
dėti laisvę mylinčioms Pabaltijo 
tautoms. Kongr. P. Visclosky 
išryškino prievartą Lietuvą 
okupuojant. Kongr. Don Ritter, 
pabrėžęs lietuvių didelį įnašą į 
vakarų civilizaciją, pažymėjo: 
„ S o l i d a r i z u o d a m a s su lie
tuviais, aš jiems ir sovietiniams 
grobikams noriu pasakyti , kad 
mes niekada jų neužmiršome ir 
neužmi r š ime jų r e i k a l o " . 
Kongr. S. S t r a t t o n i škė lė 
nuostabią Lietuvos įtaką tame 
regione ir pr iminė Atstovų 
rūmų rezoliuciją, r e ika lau
jančią, kad Sovietai išvestų savo 
dalinius iš Lietuvos, išleistų 
politinius kalinius ir kad tarp
tautinėse konferencijose būtų 
ke l i amas Pabal t i jo l a i svės 
klausimas. 

Norėdami geriau pažinti žmo
gų, tu r ime susipažinti su t a 
apl inka , kurioje jis gimė, augo 
ir brendo, nes yra nuomonių, 
kad aplinkybės, kuriose vyko 
b r e n d i m a s , t u r i lemiamo.-? 
reikšmės ir įtakos į paties gyve
nimo raidą. 

1898 metų pradžioje Liudvi
k a s ir Uršulė (Tamošiūnaitė) 
Vitkai nupirko su savo broliu iš 
ruso Durnovo 200 ha Staškūniš-
kio viensėdiją, esančią Dau
gailių valsč., Utenos apskr., kur 

Šiemet Altą, Liet . Bend
ruomenė, Jungtinis Pabaltiečių 
komitetas pajudino Kongreso 
žmones, kad, minėdami Lie
tuvos n e p r i k l a u s o m y b ė s 
sukaktį, keltų Lietuvos laisvės 
reikalą. Tvirtai prabilo ir JAV 
Senato nariai . Senatorius Ed-
ward M. Kennedy net raštu 
atsiuntė Altai pasižadėjimą; 
„Būkite t ikri , kad aš tęsiu savo 
pastangas reikalauti žmogaus 
teisių ir laisvo apsisprendimo 
Pabaltijo vals tybėms". JAV 
senate Paul S. Sarbanes pažy
mėjęs, kad lietuviai pratur t ino 
Amerikos kultūrinį gyvenimą, 
išvardijo mūsų politinius kali
nius: Petkų, Gajauską, Svarins
ką, Tamkevičių, suminėjęs 
demonstracijas Lietuvoje, pažy
mėjo, kad „mes su jais, artėja 
diena, kada jų laisvės svajonė 
vėl taps tikrove". Sen. J. Exon 
pažymėjo ž iaur ią Sovie tų 
okupaciją ir pareiškė: „Mes 
tęsime spaudimą, kad būtų iš
vesti Sovietų daliniai ir būtų 
išlaisvintos Pabaltijo valsty
bės". Sen. A. J. Dixon patvir 
tino, kad jie yra „pilnai įsiparei
goję s iek t i l a i svės , nepr i 
klausomybės Lietuvai". Tokius 
pat laisvės reikalavimus kėlė ir 
eilė kitų senatorių. 

J u o z . P r . 

Viešpats Dievas nori, kad 
k iekvienas žmogus žemėje 
dirbtų kokį savo darbą. Jis ne
mėgsta an t lauko ežių atsisė
dusių ir į sėjėjų bei arėjų darbą 
žiūrinčių. Reikia nedelsiant 
pasirinkti darbą, kuris duotų 
gyvenimui tikslą ir prasmę. 

G. Panini 

ANT. RYTYS 

paskutiniuosius metus baigti 
gimnaziją grįžo į Vilnių 1916 m. 
1916-17 m. studijavo Maskvos 
žemės ūkio akademijoje, bet dėl 
komunistinės revoliucijos ne
galėjo tęsti studijų ir grįžo į 
P e t r a p i l į , n e s į L ie tuvą 
parvažiuoti nebuvo galima. 

Pažymėtina, kad nuo 1912 m. 
yra ateitininkas, ir reikia many
ti, kad tokio vyresniškumo atei
t i n i n k ų gre ič iausia gyvųjų 

1898 m. kovo 1 d. ir gimė Balys tarpe y ra t ik prof. B. Vitkus. 
Vitkus, aštuntas pavyzdingos ir Jau būdamas Petrapilio gimna-
lietuviškai susipratusios šeimos zijoje. Voldemaro Čarneckio bu-
v a i k a s . Po jo V i t k a i d a r te su Jonu Masiliūnu ir Otonu 
susi laukė sūnaus ir dukters . Milevičiumi įkūrė moksleivių 

Kaip visų mūsų ir B. Vi tkaus atei t ininkų vienetą, 
gyvenimas buvo normalus, gal Bolševikinės revoliucijos metu 
kiek varginamas ligų, tačiau aktyviai dalyvavo įvairiuose lie-
Užpal ių gydytojo Kazlausko t uv i škuose sus i r ink imuose , 
priežiūroje sustiprėjo ir Indrajų sakydamas prakalbas . Buvo 
ežere skandino jaunuolio svajas geras kalbėtojas. Staškūniškyje 
ir rūpesčius, o bangų keterose buvo pasklidęs gandas, kad 
supo atei t ies vizijas. 

Pradžios mokslą išėjo na
muose , padedama „darak to
r ių", iš jų stud. J. Viščius ir 8 

Balys Vitkus viename lietuvių 
m i t i n g e bo lšev ikų buvęs 
nušautas . 

Kai 1918 m. birželio 29 d. par-
klasės gimnazistas Maniušis iš vyko į tėviškę, buvo sutiktas su 
J u k n ė n ų km. ir kt. džiaugsmo ašaromis ir tik tada 

Gimnazijos pirmas tr is klases sužinojo iš apsiašarojusios mo-
lankė Vilniuje, o 4-7 klasėse tinos, kad tėvelis jau 1917 m. 
m o k ė s i Pe t rap i ly je , t a č i a u vasario mėn. buvo miręs. Ūkį 

Šoka ,,Hromovytsia" ukrainiečių profesionalų tautinis ansamblis. 

valdė vyresnioji sesuo Teklė, 
vėliau ištekėjusi už Kamajų 
vaist ininko Indraš iaus . Tuo bū
du, grįžęs iš Petrapi l io , B. Vit
kus turėjo imtis ūkininkavimo. 
Ir t ik 1921 m. j aunesn i am 
broliui Vladui pe rėmus ūkio 
valdymą, buvo paskir tas Utenos 
„Saulės" progimnazijos mokyto
ju , kur ioje mokė a lgebros , 
geometrijos ir fizikos dalykų. 

J o m o k i n i ų t a r p e r e i k t ų 
s u m i n ė t i pre l . J . P r u n s k į , 
operos solistę A. Dičiūtę-Trečio-
kienę, istoriką A. Šapoką, V. 
Liulevičių, O. Galvydaitę-Bač-
k i e n ę , poe tą T. Ti lvyt į i r 
rašytoją Pulgį Andriušį . 

M a s k v o j e p r a d ė t a s agro-
n o m i n e s s t u d i j a s užba ig t i 
Žemės ūkio ministerijos buvo 
1922 m. išsiųstas į Vokietiją ir 
1925 m. rugpjūčio 1 d. Breslau 
universi te te gavo diplomuoto 
agronomo titulą. Norą studijas 
užbaigti daktaru sut rukdė prel. 
M. K r u p a v i č i u s , p a r e i k a 
laudamas, kad grįžtų į Lietuvą 
— į Žemės ūkio akademiją Dot
nuvoje vyr. as is tentu ir lekto
riumi nuo 1925 m. spalio 20 d. 
1926 m. gegužės 1 d. einąs 
docento pareigas, nuo 1928 m. 
sausio 1 d. pask i r tas docentu, o 
1938 m. s u t e i k i a m a s e.o. 
profesoriaus t i tu las . 

Būdamas specialiosios gyvu
l ininkystės ka tedros vedėjas, 
prof. B. Vitkus dėstė bendrąją ir 
special iąją g y v u l i n i n k y s t ę . 
S u o r g a n i z a v o mokomąj į ir 
t i r i a m ą j į v i š t y n ą , p r a v e s -
damas daug tyrinėjimų, ypač 
p a u k š t i n i n k y s t ė s s r i t y j e . 
Studentų buvo mėgiamas dėi 
aukš ta i t i ško ma lonaus būdo ir 
švelniai kandaus sąmojo. 

Aktyviai dalyvavo ir žemės 
ūkio akademijos administraci
joje: 1926-34 m. Žemės ūkio aka
demijos p rofesor ių t a r y b o s 
s e k r e t o r i u s , 1939-1940 m. 
Žemės ūkio akademijos prorek
torius ir profesorių tarybos 
sekretorius, iš ku r ių okupanto 
buvo pašal intas . 

Savo m o k s l i n i u s d a r b u s 
skelbė žemės ūkio vadove ir 
žemės ūkio akademijos metraš
tyje, iš kurių pažymėtini „Stam
bieji raguočiai, avys ir ožkos", 
..Gyvulių ve i s imas" ir leidinys 
vokiečių ka lba „Li tauens Tier-
zucht". Daug rašė žemės ūkio 
laikraščiuose ir žurna luose : 
Žemės Ūkis , ŽŪA Metrašt is , 
Kosmos, Lietuvių Enciklope
dijoje įvairiais gyvul ininkystės 
ir paukš t in inkys tės reikalais 
bei klausimais. 

Kaip j au minė ta , okupantų 
rusų įsakymu buvo pašalintas iš 

Prof. Balys Vitkus - 90 metų amžiaus (nuotr. 1956 metų). 

akademijos , tačiau agr . V. 
V a z a l i n s k o buvo p a s k i r t a s 
valstybinių ūkių Žemaitijoje 
žalienų ir ganyklų priežiūrai, 
tuo būdu išvengdamas Sibiro 
t remt ies . 

1941 m. kilus vokiečių-rusų 
ka ru i ir paskelbus Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą, 
buvo pask i r tas žemės ūkio 
minis ter iu , tačiau okupacinė 
vokiečių valdžia Lietuvos atsta
tymo neleido ir todėl grįžo į Že
mės ūkio akademiją ir buvo jos 
rektor ius . Tačiau 1944 metais, 
a r tė jant rusų armijoms, pasi
t raukė į Austriją, iš kur 1948 m. 
gruodžio 21 d. .atvyko į JAV 
ir gyveno kurį laiką Bostone, o 
vėliau persikėlė į Chicagą. 

Gana art imus ryšius palaikė 
su ministeriu pirmininku J. Tū
belių, Susisiekimo min. J . Stani-
šausku ir Švietimo min. J. 
Tonkūnu . 

Aktyvus Lietuvos ūkininkų 
sąjungos narys. 1926 m. seimo 
r inkimuose buvo kandidatu į 
seimą, bet nebuvo išrinktas. 

V i ln iu i vaduoti sąjungoje 
buvo jos centrinio komiteto 
narys , ta ip pat Lietuvos agro
nomų sąjungos ir Lietuvos 
galvijų augintojų ir kontrolės 
ratelių sąjungose veiklus valdy
bų narys . Kaip jau minėta. 

priklausė ateitininkų sąjungai 
nuo 1912 m. 

Baigiant šią trumpą gyve
nimo apybra ižą , r e i k i a 
paminėti , kad buvo plataus 
masto ir didelės tolerancijos 
visuomenininkas, reiklus gėrio, 
tiesos ir dvasinių vertybių 
puoselėtojas. Šios idėjos ir tau
tos meilė buvo ir tebėra verty
bės, suteikiančios jo gyvenimui 
prasme. 

KURČIA ATLETĖ 

Viena iš pirmaujančių dešim
t i e s g e r i a u s i ų a u k š t e s n ė s 
mokyklos atlečių Illinois vals
tijoje yra Kathy Hugelier. J i yra 
kurčia nuo pat gimimo. Laikraš
t i s . . S u n - T i m e s " p r a v e d ė 
pasikalbėjimą su ja p i rš tų 
ženklais — kurčiųjų kalba. Ji 
gyvena Glenvievv. 

750,000 DOL. 
A R B O R E T U M U I 

Paukščių ir gamtos mylėtojas 
David E. Davis paskyrė netoli 

Chicagos esančiam arboretu-
mui — gyvų medžių kolekcijai 
— 750.000 dol. sumą studijoms 
paukščiu bei gyvulių ir jų ryšių 
su medžiais. 

DANGORAIŽIO SESELIS 
P. MELNIKAS 

už visą dangoraižį, o Devinskis už braižybą. Jis nedrįso rai. apie vedybas ji daugiau neužsiminė. Žiemos laikas 
iš darbo pašalinti centrui pr ik lausančio Prūso, nors užmigdė jo budrumą. 
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Pr ieš pa t Kalėdas, grįžus White iš Barbados, 
da lykai negalėjo klotis taip, kaip Devinskis norėtų. 

Gražiai įdegęs ir gerai nusi teikęs White su žmona 
pasirodė Grand pastate pačiame darbo įkarštyje. 
Vienam paspaudė ranką, k i to paklausė, kaip einasi 
darbas , Dobilui pasakojo apie savo geras atostogas. 

— Koks oras ten buvo? — klausė t a s . 
— Saulėta . Kasdien gražus oras. 
— Ar ne ironija? O čia klampojom sniege... 
White išsišiepė. 
Devinskiui atrodė, kad senis po gerų atostogų kiek 

suvaikėjo. Ten, Karibų saloje, ant smėlio saulėj besi
ilsintį gal pradėjo graužti sąžinė?... Tuojau visi šie vyrai 
užbaigs dangoraižio braižymus, patalpos užsidarys ir 
juos visus reikės atleisti iš darbo... 

— Linksmų švenčių! — drėgnom akim senis vi-
Desperacija yra kraš tut inė 

savimeilės rūšis. Jon įkrintama, 
kai žmogus sąmoningai nusi
gręžia nuo pagalbos , a te i 
nančios iš kieno nors kito, kad 
galėtų ragauti supuvusią pra
bangą — žinoti, jog jis yra 
pražuvęs. 

Th. Morton 

pirštai niežtėjo. Kiekviena proga stengėsi tik . .pamai
gyti", perpykęs pagąsdinti ir vis galvojo, kada ir ka ip 
Prūsu a ts ikratys . 

Po Naujų Metų atėjo baisi žiema su pūgom ir neiš
brendamu sniegu. Persišaldė senasis statybos inžinie
rius, keli mechanikai. Ir Dobilas, atsivilkęs į darbą su 
tempera tūra ir baisiu kosuliu, Devinskio buvo pasiųs
tas namo. Negalima buvo ir likusiųjų laikyti iki dvylik 
tos valandos nakties, nes ga tvės ir keliai ka r ta i s buvo 
tiesiog nepravažiuojami. 

Giliam sniege reikėdavo iš bagažinės išsiimti kastu
vėlį, atsikąsti , prašyti praeivių pastumdyti įklimpusį 
automobilį, kol šis burzgėdamas vėl pajudėdavo Ki
tiems tokiu būdu padėdamas, Devinskis įsivarė į petį 
skausmą — atrodė, niekada nepraeis. . . 

Su Lena ne visuomet buvo patogu susi t ikt i . Daug 
laiko todėl praleisdavo šnekėdamas su ja telefonu, susi
tikdavo kur nors restorane a r ar t imuose viešbučiuose. 
Tačiau Lena mylėjo jį tada ka ip retą žiemos saulės 
spindulį, vadino save jo „persiskyrusią žmona".nes dar 
nevedę kar tu juk negalėjo gyvent i . 

— Kai gausi skyrybas, — juokavo ji , — ar t au pa
t iktų kurį laiką taip vogčia susi t ik inėt i? 

— Aš myliu tavo a tvi rumą, gerumą ir t iesumą. Ir 
tavim didžiuojuos... Man p ik ta , kad daug kas mato . š iems linkėjo išeidamas. 

Tačiau sukčius buvo gan sustingęs savo judesiuo- stebisi mūsų slapukavimu ir nesupranta mūsų jausmu, 
se , t ik jo riebi pasmakrė tirtėjo. J is laikėsi su direkto- _ Tegu. Gailėsis. Mes juos nustebinsim kada nors. 
r i šku a tokumu ir diplomatiškumu nuo šių žiurkių, _ Kokiu būdu? 
gerai žinodamas, kad po Velykų griovimo mašinos _ Vedybom. Tada gal užsičiaups, 
su t r ins šį seną pastatą į šipulius. Iš šių samdinių vilčių i r j§ t 0 atrodė, kad ji su t ik tų taip ilgai s lapstyt is . 
nieko neliks. White tik suvaidino malonų, bet suktą Bet artėjo Velykos, la ikas s l inko, ir j is kelis k a r t u s 
Kalėdų senį su kiauru maišu. pagalvojo, kas bus toliau. Ką a tsakyt i , kai ji p a k l a u s . 

Po šio apsilankymo Glovvertis buvo vėl atsakingas a r jjs iau laisvas ar a»Vr> sWvrvhn<;> R*»t Wl<w><ji 9mm <TA. 

J i s juto tik šaltį ir sniegą, skausmą kauluose. 
Raumenų liga ir peties skausmas sukaustė jo mintis 
ir judesius. Kelis kartus jis atvažiavo į pasimatymą ir 
vaikščiojo pasiramsčiuodamas la7.dele. 

Lena išsigando. 
— Kas t au atsitiko? 
— Nieko, praeis. Sportuodamas per tempiau 

raumenis, — melavo jis. 
— Nueik pas daktarą... 
Tokiom dienom ji buvo paslaugi ir kažko susimąs

čiusi. Sėdėdavo ant kilimo priėjo šilta antklode apklotų 
kojų ir abu viešbutyje ramiausiai sekdavo televizijos 
ekraną. Ji jautėsi turbūt kaip slaugė ar duktė prie savo 
seno tėvo kojų. 

— Gal noi i pakeisti šią programą? — lyg per sapną 
jis girdėjo jos balsą, bet dažnai jos net neišgirsdavo. 
Snaudulys, viešbučio šiluma ir monotoniški ekrano gar
sai jį užmigdydavo. Jo galva, pilna darbo rūpesčių nuo 
jos balso ir muzikos pasvirdavo į šoną. 

Matyt jai nusibodo tie jo uzsnūdimai. Kartą 
pabudęs jis jos nerado kambary —ji buvo tyliai išėjus. 

Labai supykęs Devinskis pašoko, išbėgo į koridorių, 
garsiai keikdamasis nubildėjo laiptais \ prieškamba
ri, išbėgo į apsnigtą gatvę — jos niekur nematė... Kaip 
ji išdrįso palikti jį vieną nepažadinusi ir nieko 
nepasakiusi! 

Vėliau j i s paskambino į jos namus, bet jos motina 
atsakė, kad Lenos nėra namuose. Kekšė, piktai galvojo 
Devinskis. Kas jai pasidarė? Ir tik kitą dieną ji paskam
bino juokaudama ir jam prikisdama: 

— Miegalis. 

(Bus daugiau) 
t 
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BOSTONO ŽINIOS 
MOŠŲ KOLONIJOSE 

Hot Springs, Ark. 

VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS 

Pagrindinis Lie tuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
70-ties metų sukakties minėji
mas Brocktone įvyko vasario 14 
d. Jj sudarė speciali programa 
„Laisvės Varpo" laidoje, šv. 
Mišios už Lietuvą Sv. Kazi
miero lietuvių parapijos bažny
čioje, Lietuvos vėl iavos 
iškėlimas Legion Parkway ir 
iškilmingas susirinkimas su 
kalbomis ir menine programa. 
„Laisvės Varpo" laidoje kalbėjo 
buvęs Sibiro kankinys Povilas 
Vaičekauskas, šv . Miš ias 
atnašavo ir pamokslą pasakė 
kun. An tanas J u r g e l a i t i s , 
iški lmingame s u s i r i n k i m e 
pagrindiniu kalbėtoju buvo 
Viktoras Kubilius, o meninę 
programą atliko Perkūno Kru-
konio rodomų Lietuvos vaiz
dų fone Gitos Kupčinskienės 
vadovaujamas etnografinis an
samblis „Sodauto" ir Šv. Ka
zimiero l ie tuvių parapi jos 
mišrus choras. Miesto mero 
proklamaciją perskaitė mero 
atstovas John Buckley, o rezo
liuciją pateikė adv. William 
Pribušauskas. Aukų surinkta: 
Lietuvių Bendruomenei — 805 
dol., Altui — 695 dol., Vlikui — 
301.00, Mar tyno J a n k a u s 
šaulių kuopai — 100 dol., viso 
1,901 dol. Stambiausi aukotojai: 
Juozas Stašaitis — 300 dol., 
Vytautas Sužiedėlis — 200 dol., 
Bronė Bat isa — 100 dol. 
Bažnyčioje, vėliavos iškėlimo 
apeigose ir i š k i l m i n g a m e 
susirinkime dalyvavo daug 
miesto tarybos narių ir admi
nistracijos atstovų. Minėjimą 
ruošė Brocktono L ie tuv ių 
Taryba, kurios pirmininku yra 
Romualdas Bielkevičius. J am 
sergant, minėjimą pravedė LB-
nės Brocktono apylinkės pir
mininkas Stasys Eiva. Minė
j ime invokaciją sukalbė jo 
klebonas kun. Petras Šakalys. 

IŠKILMĖS STATE HOUSE 

Valstijos seimelio atstovo Wil-
liam Glodžio iš VVorcesterio 
rūpesčiu, vasario 16-tąją State 
House įvyko specialios iškilmės 
Lietuvos nepr ik lausomybės 
atstatymo sukakties proga. Jose 
kalbėjo Jonas S tundž ia iš 
LavvTence, kun. Vincas Valkavi-
čius iš Norvvoodo, Jonas Gedrai-
tis iš Nortono, Gintaras Čepas 
iš Quincy, VVilliam Glodas iš 
Worcesterio, Albertas Jaritis iš 
So. Boston, Dr. A lg i rdas 
Budreckis iš Quincy, Aleksan
dras Chaplikas iš So. Bostono. 
Iškilmės baigtos giesme 
„Lietuva brangi" . Tuoj po 
iškilmių viduje prie State House 
iškelta Lietuvos vėliava, sugie-
dant Amerikos ir Lietuvos him
nus. Vėliau Lietuvos vėliava 
iškelta taip pat prie City Hali. 
Visose iškilmėse dalyvavo apie 
100 Bostono ir apylinkės lietu
vių. Keletas jų buvo su aktua
liais pa laka ta i s . I šk i lmes 
stebėjo dienraščio „Hera ld" 
atstovas, kur is ki tą dieną 
paskelbė žinutę apie t a s iškil
mes ir fotografiją iš jų. 

RADIJO PROGRAMA 
AMERIKIEČIAMS 

„Laisvės Varpo" paruoštą 
radijo programą anglų kalba 
perdavė radijo stotis WBET — 
AM 1460 tuoj po pasaulinių ir 
vietinių žinių. Programa truko 
55 minutes (iki kitų pasaulinių 
ir vietinių žinių). Joje išryškinta 
Lietuvos permaininga istorija, 
dabartinė okupacija ir kovos dėl 
laisvės atstatymo. Visa progra
ma buvo pritaikyta amerikiečių 
psichologijai, iškeliant Lietuvos 
bylą tarptautinių įvykių fone. 
Trumpi pranešimai atskirais 
klausimais buvo pe rp in t i 
atitinkama simfonine muzika. 

Pavyzdžiui, pateikus Balio Ga
jausko motinos j am rašytą 
laišką, kurį jis gavo keliems me
tams praslinkus po motinos mir
t i es , į jungtas š iurpul ingas 
„Varpų maršas". Visa pro
grama buvo lyg vaidinimas, 
kuriame vaizdas keitė vaizdą, 
liejosi įvairi muzika. Į programą 
įjung*i prezidento pasisakymai 
Lietuvos reikalu, Brocktono 
miesto mero proklamacija, skai
toma paties mero. Radijo stotis 
gavo įdomių teigiamų atsiliepi
mų apie programą. Pagrindi
niais programos atlikėjais buvo 
Birutė Duobaitė-Silvia ir Jonas 
Gedra i t i s , abu nuolat iniai 
„Laisvės Varpo" talkininkai 
anglų kalba. Visą programą 
sudarė ir laiką radijos stotyje 
gavo „Laisvės Varpo" vedėjas 
Petras Viščinis. 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo septyniasdešimtoji 
sukaktis Hot Springs mieste 
buvo iškilmingai atšvęsta. Jau 
vasario 12 dieną vietos laikraš
tis ,,The Sentinel-Record" 
išspausdino straipsnį stambia 
antrašte, iliustruota Vilniaus 
katedra, pažymėdamas, kad ji 
Sovietų paversta meno galerija. 
Pranešama, kad lietuviai 
visame pasaulyje švenčia Lie
tuvos nepriklausomybės 
atstatymo 70-tąją sukaktį ir 
737-tąjį valstybės gimtadienį. 
Vietovėje įvykstantieji 

SOL. BIRUTĖ DABSIENE 
-VIZGIRDIENĖ 

Sol. Birutė Dabšienė-Vizgirdienė dai
nuos „Laisvės Varpo" koncerte kovo 
13 d. Bostone. 

Su operos solistu Ričardu 
Daunoru iš Vakarų Vokietijos 
kovo 13 d., 3 vai. po pietų, So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje „Laisvės 
Varpo" pavasariniame koncerte 
programą atliks sol. Birutė 
Dabšienė-Vizgirdienė iš Los 
Angeles. Solistams akompanuos 
pianistas dr. Saulius Cibas. Pro
gramoje solo dainos ir arijos, o 
taip pat duetai. 

Sol. Birutė Dabšienė-Vizgir
dienė jau yra dainavus „Laisvės 
Varpo" koncerte 1972 m. spalio 
8 d. Nuo to laiko ji yra padariusi 
dainavimo mene didelę pažangą. 
Pradėjusi dainavimo mokytis 
New Yorke pas prof. Sabalienę, 
ji vėliau lavino balsą pas komp. 
Bronių Budriūną, o dar vėliau 
tęsė dainavimo studijas 
Immaculate Heart kolegijoje. 
Dabartiniu metu ji lavina bal
są pas mokytoją Dorothy Fries. 

Dideliu pasisekimu ji yra 
koncertavusi VVashingtone, Bos
tone, Clevelande, Chicagoje, 
Arizonoje, Kanadoje ir Los 
Angeles. Jai teko atlikti pagrin
dinius vaidmenis operose: J. 
Strausso „Čigonų baronas", G. 
Puccini „La Boheme" ir G. Ver
di „La Traviata". Šalia toji yra 
dainavusi komp. G. Gudauskie
nės, komp. O. Metrikienės, 
komp. Br. Budriūno ir komp. 
Br. Markaičio kūrinių koncer
tuose, atlikdama solo partijas 
Chicagoje ir Los Angeles. Atski
rai yra dar suruošusi tris savo 
rečitalius ir dainavusi solo su 
Brentvvood simfoniniu orkestru. 
Dabar ji priklauso operos an
sambliui (So. California Opera 
Repertoire Ensemble), kuriame 
atlieka solo partijas. 

Dar pažymėtina, kad sol. 
Birutė Dabšienė-Vizgirdienė 
yra skautė, pasiekusi skauti-
ninkės laipsnį. Dainavimas jai 
netrukdo dalyvauti lietuviš
kame veikime, o lietuviška 
veikla nekenkia dainuoti. Tai 
gražus derinys. 

Rengiamu koncertu minimos 
,,Laisvės Varpo" 34-rių ir 
Lietuvių Fondo 25-rių metu 

veiklos sukaktys. Tai konk
retaus ir pozityvaus darbo 
sukaktys, kurios Bostono ir 
apylinkių lietuvių visuomenei 
yra art i prie širdies, nes 
„Laisvės Varpas" plačiai 
klausomas ir aukštai vertina
mas, o Lietuvių Fondas dosniai 
remia lietuvišką švietimą ir 
auklėjimą. Šiuo metu jo stipen
dija naudojasi Antanas Kulbis, 
kuris ruošiasi magistro 
laipsniui filmavimo mene, suk
damas filmą apie Geležinį vilką, 
o Bostono aukštesnioji lituanis
tinė mokykla, anksčiau kasmet 
gavusi iš Lietuvių Fondo po 
1,500 dol. paramos, šiemet 
susi laukė 2,500 dol. Šie 
konkretūs faktai rodo Lietuvių 
Fondo atliekamą uždavinį. 

KAIP PASIEKTI 
„LAISVĖS VARPA" 

„Laisvės Varpas" — vieninte
lė lietuvių radijo programa 
Bostono ir apylinkės lietuviams, 
perduodama sekmadieniais 9-10 
vai. ryto iš radijo stoties WCAW 
- FM 98. Vedėjas - Petras 
Viščinis, 173 Arthur St.» 
Brockton, MA 02402, telefonas 
(617)586-7209. Programos 
metu svarbiais reikalais skam
binti į radijo stotį telefonu: 
(617)587-9898. 

ARTĖJA KAZIUKO MUGĖ 

Metinė skautų ir skaučių Ka
ziuko mugė Bostone bus š.m. 
kovo 6 d., sekmadienį. Pradžia 
11:30 vai. ryto. Bus galima 
įsigyti įvairių rankdarbių, au
dinių, drožinių ir kitokių įdomių 
dalykų. Veiks loterijos. 
Turėsime lietuviškų pašto 
ženklų ir monetų. Ruošiami 
skanūs pietūs; atsilankę galės 
čia pat pavalgyti. Vaidinimas 
vaikams bus 3-čią valandą. 
Statomas v.s. Stefos Subatienės 
parašytas veikalas „Birutė ir 
Kęstutis". Kaziuko mugė vyks 
Lietuvių Piliečių klubo salėse, 
368 W. Broadway, So. Bostone. 
Ruošia „Baltijos" ir „Žalgirio" 
skautų,-čių tuntai ir kviečia 
visus dalyvaut i . Įėjimas 
nemokamas. 

k.n. 

minėjimai prasidės šv. Mi-
šiomis: šeštadienį benediktinių 
koplyčioje kun. V. Dauginčiui, 
sekmadienį St. Michael 
koplyčioje kun. J. Burkui atna
šaujant. Sekmadienio rytą 9:30 
speciali radijo programa per 
stotį KIXT 1420 AM banga. 

Tą svarbią, neeilinę sukaktį 
Hot Springs lietuviai šventė dvi 
dienas: vasario 13 d. minėjimą 
rengė Amerikos lietuvių 
tarybos vietos skyrius, vasario 
14 d. Lietuvių Bendruomenės 
vietos apylinkės valdyba. Ir 
viename ir kitame publikos 
buvo gausiai. Teko dalyvauti 
abiejuose. Trumpai peržvelgsiu 
Altos minėjimą, apie LB-nės 
informuos kas nors iš valdybos. 

Altos minėjimas prasidėjo šv. 
Mišiomis, kurias atnašavo kun. 
Vincentas Daugintis, lektoriavo 
S. Šmaižienė, giedojo Liucijos 
Gudelienės vadovaujamas 
moterų būrelis. Po pamaldų 
žmonės rinkosi į „Madonna 
Room" tame pačiame pastate. 
Visiems buvo prisegami trispal
viai kaspinėliai su gėlyte. Sceną 
puošė stambus, gražus ju
biliejinis užrašas „Lietuva 
1918-1988". Tai Prano Švilpos 
kruopštus darbas. Ant stalo, 
dengto lietuviško lino staltiese, 
stovėjo įrėmuotas Vytis, Gėlės, 
lietuviškas kryžius ir žvakidė su 
tautinių spalvų žvakėmis. 

Akademinę minėjimo dalį ati
darė Altos skyriaus pirmi
ninkas Antanas Bertulis, 
paminėdamas šios šventės 
reikšmę, svarbą išlaikyti tau
tinę sąmonę ir viltį, kad Lietuva 
ir vėl prisikels nepriklausomam 
gyvenimui. Minėjimui vesti 
pakvietė radijo vedėją S. 
Šmaižienę. 

Sugiedojus himnus, užde
gamos žvakės ir kun. V. Dau
gintis pakviečiamas invokacijai, 
kurioje meldžia Viešpaties 
palaimos Lietuvai ir visiems po 
pasaulį išsisklaidžiusiems lie
tuviams. Pagerbiant žuvusiuo
sius dėl Lietuvos laisvės, buvo 
inscenizuotos Karo muziejaus 
vėliavos nuleidimo apeigos, 
jungiant žodį su trimito bei 
gedulingo maršo garsais. Susi
rinkusiųjų vaizduotėje atgijo ta 
mūsų tautinė šventovė su lėtu 
žingsniu žygiuojančiais laisvės 
kovų invalidais prie Nežinomo
jo kareivio kapo. 

Nepriklausomybės paskel
bimo aktą skaitė Antanas Zuba-
vičius, Klaipėdos sukilimo daly
vis. Paskait ininke Sibiro 
tremtinė Stefanija Rūkienė 
sumaniai ir vaizdžiai nušvietė 
praeitį, atskleisdama momen
tus, kurie ne vienam nuėję 
užmarštin. Paskaitą baigė žo
džiais: „Atminkime, kad mes 
kaip lietuviai, visi esame at
sakingi už savo tautos ateitį ir 
rašome ateities istoriją. Pa
vergta tauta daro viską ką gali 
ir daug kraujo aukų sudėjo, tad 
tikėkime, kad jų ryžtas ir auka 
prikels tėvynę ir Lietuva vėl bus 
laisva". 

Pertraukos metu visi buvo 
pakviesti prie vaišių stalo, kuris 
buvo gausus įvairiais lietuviš
kais valgiais. Tai šeimininkių J. 
Švilpienės ir parengimų va
dovės R. Sabaliūnienės pa
stangų dėka. Joms į pagalbą 
atėjo visas būrys moterų, kurios 
virė, kepė ir savo kulinariniais 
gabumais pasirodė. 

Meninėje dalyje buvo perduo
tas iš garsajuostės trumpas 
segmentas iš lietuvių tau
tosakos, atliktas akt. S. Nosevi-
čiūtės. A. Zubavičius skaitė 
„Atlikęs pareigą tėvynei" — iš 
laisvės kovų dainos. Br. Braz
džionio eilėraštį „Lietuvos var
das" deklamavo S. Šmaižienė. 
Po to buvo rodoma vaizdajuos
tė: antisovietinės pabaltiečių 
demonstracijos Vienoje, Aust
rijoje, 1986 m. ir ištrauka iš 
Vliko seimo Londone. 

Baigiamąjį žodį tarė Altos 
valdybos vicepirmininkas 
Petras Maldeikis. Jis padėkojo 
visiems, kurie prisidėjo prie 
šventės iškilmingumo ir visiems 
dalyviams atėjusiems į 
minėjimą, su viltimi, kad Lie
tuvos išlaisvinmo diena artėja 
Jis pabrėžė: „Tegu mus stip
rina ir gaivina mūsų viltis, pri
duoda mums jėgų būti tvirtiems 
tautos išlikimo kovose ir 
reikaluose, ugdo mūsų pasi
ryžimą dirbti ir kovoti dėl 
Lietuvos, siekiant jos išlais
vinimo". 

Sugiedojus „Lietuva brangi", 
publika skirstėsi namo. 
Minėjimas buvo sklandus, įspū
dingas ir turtingas dosniomis 
aukomis. Salėje surinkta 1424 
doleriai. Rengėjų daug pasidar
buota, kas atnešė gražių 
rezultatų. 

Speciali radijo programa 
anglų kalba buvo transliuota 
vasario 14 d. 9:30 iš ryto, 
sudaryta iš magnetinių įrašų, 
gautų iš Amerikos lietuvių tary
bos centro (žodis dr. Konstan
tino J. Savicko, kuris buvo 
papildytas Lietuvos himnu ir 
„Lietuva brangi" melodija) ir 
LB-nės krašto valdybos, Kultū
ros tarybos paruoštos programos 
su pranešėja Rasa K. Reguliari. 
„Leiskit į Tėvynę" radijo pro
grama tą patį rytą taip pat buvo 
skirta Nepriklausomybės 
šventei, perduodant doc. Vytau
to Skuodžio žodį. Programa 
buvo paįvairinta Karo muzie
jaus varpų garsais, patrio
tinėmis dainomis ir maršais. 

Sal. Šmaižienė 

CLASSIFIED GUIDE 
MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 3 0 % pigiau mokėsit uz> 
apdraudą rujo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRA^K ZAPOLIS 
3208Vz Wes 95th Street 

Tel . - GA 4-f S54 

REAL ESTATE 

H'Šii" KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

mCOUB TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

GREITKELIO DARBAI 

Gubernatorius Thompson 
pažadėjo mažumų kontrakto-
riams duoti darbų už 12.5 mil. 
dol. kituose keliuose. Tuo bū
du, susitarus su juodųjų atsto
vais, Dan Ryan remontai galės 
greit prasidėti. 

POLICIJA mokyklose 

Specialiai paruošti polici
ninkai lanko Chicagos 
mokyklas ir aiškina apie narko
tikų pavojus. 

f\£l midkind Padarai 
• • • • ^ Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8 9 2 9 S. HARLEM AVE 

598-9400 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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 t Hermis Deckys 

Tai. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

H E L P W A N T E D 

Parduodamas 3 mieg. kamb. mū
rinis namas, 65 & Keating apyl.; 
didelė virtuvė; dinette. Skambinti: 
585-6152; po 5 v.v. 735-2196. 
Kalbėti angliškai. 

FOR SALE 

MODELMAKER-PRODUCT 
Full time openng for industrial design 
modelmaker with min. 5 yrs. exp. 

Dovvntovvn loc. Benefits included. 
454-1116 

Mušt speak English. 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312)839-5829 

VVholesale carpeting! 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. 

Putnamo seselių 
1988 stovyklų 

kalendorius 
VERMONT'e 

Lietuviškai kalbantiems — mergaitėms/berniukams 
nuo 7-16 metų — liepos 10-24 d. 

Piknikas Putname — liepos 24 d. 

Stovykla šeimoms — liepos 24-30 d. 

Anglų kalba — lietuvių kilmės vaikams 
nuo 7-16 metų — liepos 31-rugp. 13 d. 

Studentams — nuo 17-24 metų — ilgas savaitgalis prieš 
studijas — rugp. 25-28 d. 

Informacijai kreiptis: NERINGA, Rt 21, Putnam, 
Ct 06260. 

Ieškome investatorių. 
Siūlome 12% į metus už sumas 
$25,000.00 ar daugiau. Palūka
nos bus išmokamos kas mėnesį. 
Įnašas garantuotas nekilnojamu 
turtu. 
Skambinti: 312-471-5353. 

ESEE ta 
OLUHOSMC 
UENDER 

Paulius Jurkus 

KAI VILNIAUS 
LIEPOS ŽYDI 

Žibunto sakinės 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 psl. 
Brooklyn, 1985. Kaina su persiun
timu $10.00. Illinois gyventojai 
moka $10.64. 

Užsakymus siųsti; 
Oraugas 

4545 W. 63rd St. 
Cblcago. IL 60629 



VIII Tautinių šokių šventės rengėjai Hamiltone, Ont. Iš kairės sėdi: Rita Karasiejienė, Geno
vaitė Breichmanienė, k-to pirm. dr. Vaidotas Kvedaras, Vida Verbickienė ir Juozas Karasiejus; 
stovi: Bernardas Mačys, Česlovas Senkevičius, Kazys Mileris, Juozas Krištolaitis, Elvyra Bajo-
raitienė, Jeronimas Pleinys, Juozas Bajoraitis ir Kazys Deksnys. (Nuotr. nėra Liudo Sagio ir Lėlės 
Kontenienės). 

Nuotr. Vyt. Beniušio 

MIESTAS, KURIAME ĮVYKS VIII 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 

Tas miestas y r a Kanados 
Hamiltonas. Jį kanadiečiai dar 
kar ta is vadina ir k i tu vardu — 
„AmbitiousCity". Ši 306tūkst . 
gyventojų Kanados sunkiosios 
pramonės vietovė yra ant vaka
rinio Ontario ežero kranto, vie
name iš tankiausiai apgyventų 
krašto pusiasalių, vadinamo 
, ,Golden H o r s e s h o e " . Va
žiuojant iš Buffalo per Ka
nados vaismedžių juos tą į 
Torontą, beveik pusiaukely pri
važiuoji Burlingtono ilgą ir 
iškeltą tiltą, vad. ,,Skyway 
Bridge", o ten kairėj jau matyti 
i r tas ambicingas miestas. Iš 
Rochesterio ligi čia y ra 140 my
lių, iš Detroito — 200, iš 
Clevelando — 260, o iš Chicagos 
480. 

Hamiltono istorija sako, kad 
miestas prasidėjęs kurt is k a r t u 
su Amerikos valstybe. Jankių 
vejami į šitas žemes tada pasi
t raukė daug britų lojalistų. Čia 
j i e naujai kūrėsi ir šituose 
indėnų apgyvendintuose plo
t u o s e surado s a u nau ją 
gyvenimą. Su 1812 m. k a r u 
amerikiečiai bandė prisijungti 
sau ir Kanados žemių, bet čia 
sutiko organizutą pasiprieši
nimą. Toms kovoms prisiminti 

KAZYS M I L E R I S 

m e s Čia t u r i m e į k u r t ą i r 
muziejų. Vienas iš tokių t ada 
k raš to gynėjų buvo ir narsus 
kariškis , vardu Hamil ton. J i s 
vė l iau čia prie Onta r io ežero 
į lankos įsigijo sau d a u g žemių 
ir tą vietovę pavadino savo var
du. To laiko čia kelius — gatves 
pavadino savo vaikų vardais. Ir 
šiandien mes savo didžiąsias 
ga tves dar tebevadiname t a i s 
pačiais James , Mary , John , 
H u n t e r ir kitais vardais . 

Hamiltonas yra devintas savo 
d idumu Kanados miestų. J i s 
y ra krašto sunkiosios pramonės 
cen t ras su 750 fabrikų. Čia pa
gaminama 60% viso Kanados 
plieno su didžiaisiais „Stelco" ir 
„Dofasco" fabrikais, kur iuose 
da rbus anksčiau turėjo dau
guma Hamiltono lietuvių. Mūsų 
mies tas gamina plieną, tur
b inas , krosnis, muilą, alų ir 
k i t u s gerus ir į J A V ekspor
tuojamus gaminius. 

Miestas t a ip pat t u r i daug 
lankytinų įžymybių, ka ip turis
tų mėgstamą „Royal Botanical 
Gardens" , sporto muziejų, vad. 
„Canadian Football Hali of 
F a m e " , karo lėktuvų muziejų, 

vad. „Canadian Warplane Heri-
tage", ir daug kitų, kurių „Dun-
durn Cas t le" yra labiausiai 
žinoma. Tur ime ir Kanadoje iš
garsėjusią meno galeriją, taip 
pat ir naujai pastatytą modernų 
t e a t r ą , k u r i u o a t v a ž i a v ę s 
šventės dalyvis neturės laiko 
p a s i n a u d o t i . A n k s č i a u čia 
a tvažiavusiems golfininkams 
y ra net 17 gerų golfo aikščių, 
t rys su 18 skylių. Tik už 42 
mylių yra ir visame pasaulyje 
žinomas Niagara Falls . 

Miesto centre yra didieji mūsų 
penkių žvaigždučių viešbučiai — 
„The Sheraton" , „Royal Con-
n a u g h t " , „ H o l i d a y Inn ' , 
k u r i u o s e a p s i s t o s dauge l i s 
šventės dalyvių. Ten kainos nuo 
60 dol. ligi 80 dol. kanadiškais . 
Čia pat y ra ir 200 krautuvių 
prekybos centras. Užmiesčiuose 
yra daug motelių ir kitais var
dais viešbučių, kurių kainos yra 
daug mažesnės. Ypač daug jų 
t a rp Hamil tono ir Toronto. 

Į šventę a t skrendantys lėktu
vais visi tu rės atskristi į tą patį 
Toronto Pearson tarptaut in į 
aerodromą. Iš jo kas pusvalandį 
išeina autobusas į Hamiltoną, 
kur is pakelėj dar sustoja prie 
kelių didesnių viešbučių. Vyks

tančius j Hamiltoną, atveža į 
pat į me i s to centrą. Laik
raščiuose rašo, kad tuoj pradės 
kursuoti triskart dienoj ir visas 

septynias dienas „Pan Am Ex-
press" lėktuvai Hamiltonas-
New Yorkas. kurie veš po 44 
keleivius ir skrydis neužtruks 
nė dviejų valandų. 

Visos šventės iškilmės vyks 
p a č i a m e miesto cent re . 
Nereikės niekam ieškoti susisie
kimo priemonių nuvažiuoti į 
renginį kur nors į užmiestį. Čia 
pat viename bloke bus viskas: 
ir susipažinimo šokiai, ir šven
tės pamaldos, ir pati šventė, ir 
užbaigtuvių pokylis. Miestas 
turi daug restoranų su vaka
rinėm programom ir restoranų 
su etniniu maistu. Restoranai 
pilnai atidari ir sekmadieniais. 
S t i p r i u o s i u s gėr imus gali 
pirkt is kiekvienas turįs 19 
metų. Kainos restoranuose įvai
rios. Priklauso, kur eini ir ką 
užsisakai. Už 1 dol. šiuo laiku 
mokama 1.30 dol. kanadiškų. 
Tad visos kainos amerikiečiams 
svečiams čia nebus didelės. 

Hamiltone ir jo apylinkėse 
gyvena per 2 tūkst. tautiečių. 
Dar tu r ime senųjų lietuvių 
imigrantų, turime atvykusių po 
II pasaulinio karo ir jau daug 
naujojo kanadiško lietuvių prie
auglio. Pokarinę imigrantų 
kartą čia patraukė sunkiojoj 
pramonėj mokami geri atlygi
nimai ir unijų iškovotos geros 
pensijos, kuriomis jau daugelis 
dabar ir naudojasi. Turime taip 
pat nemažai ir lietuvių pro
fesionalų, kaip gydytojų, inži
nierių, advokatų bei šiaip visur 
aukštose vietose savo žmonių. 
Turime tautiečių ir savo turtą 
skaičiuojančių septyneriais 
skaičiais. Gyvena čia daug kre
tingiškių, tauragiškių, žmonių 
iš Palangos, Sakių ir Kauno. 

L i e t u v i a i čia sus ip ra tę , 
patriotiški ir veiklūs, ką parodo 
jų įsipareigojimas surengti 
Hamiltone šitokio grandiozinio 
pobūdžio renginį. Tai tie patys 
hamiltoniečiai vieni iš pirmųjų 
įkūrę čia lietuvišką parapiją, 10 
metų l i tuanis t inę mokyklą, 
pasistatę Jaunimo centrą, įstei
gė dabar jau su 27 milijonais 
dolerių operuojantį liet. bankelį. 
Pirmieji jie pradėjo čia ruošti 
dabar tradicinėmis jau tapusias 
Kanados Liet. dienas, pirmieji 

Laiškas 

Dide l iu s žygius a t l i e k a 
drąsieji, didelius darbus ryžtin
gieji. Jų niekada ir niekur 
nebuvo daug, bet jų žygiai ir 
darbai įauga į kar tų ka r t a s ir 
lieka savastim visų be išimties. 
Iš 3 milijonų Lietuvos gyventojų 
dėl nepriklausomybės kovoti 
išėjo tik apie 10,000, iš apie 
30,000 atvykusių į Ameriką ar t i 
4 milijonų kapitalo sudėjo 5,880. 
Jeigu būtų paisyta opozicijos 
rėksnių, šiandieną ne tu rė tume 
Washingtone, nei Vatikane kop
lyčių, nei Lietuvių Fondo su 
L i t u a n i s t i n e k a t e d r a . T i k 
drąsiųjų ryžtu šie visų pasidi
dž iav imą suke l i an t i e j i pa
minklai sukurt i . 

Aš šventai tikiu, kad ir LB 
JAV krašto valdybos užmojis 
išleisti 1939-1945 m. Lietuvos 
istoriją susi lauks visuotinės 
padėkos. 

Kad numatytas autorius y r a 
dirbęs OSI įstaigoje, mano giliu 
įsitikinimu, yra didelis pliusas, 
nes j is bus vartęs tokius raštus, 
kokių kiti mūsų istorikai nė ra 
skaitę. Mano sena galva, bū tų 
didelė laimė, jeigu sąžiningam 
lietuviui istorikui pavyktų įsi
skverbti Maskvoje į centrinį 
KGB archyvą ir pavartyti bylas 
bent keletą metelių. Kiek mes 
pra tur tė tume istoriniais fak
tais, kurie šiandieną yra m u m 
užslėpti. Numatytą autorių dr. 
Saulių Sužiedėlį, ka ip ir visą 
Sužiedėliu giminę, laikau sąži
ningais ir garbingais žmonėmis, 
k u r i e n e p r e k i a u j a s ąž inės 
kompromisais. Šiems savo žo-

dar 1975 m. buvo surengę ir 
pirmą sėkminga i p raė jus ią 
Kanados liet. tau t in ių šokių ir 
dainų šventę ir tada jau įrodę 
savo o r g a n i z a c i n i u s s u g e 
bė j imus . Mūsų t a u t i e č i a i , 
gyvendami ši tame ambicin
game mieste, be abejo, yra visi 
persiėmę ir šito miesto charak
t e r i u , k u r s t a n č i u n i e k a m 
nepasiduoti. 

Tad l a u k i a m e l iepos 2-3 
dienų, kada visas Hamil tonas 
p r a k a l b ė s l i e t u v i š k a i i r 
suvažiavę tūkstančiai lietuviško 
jaunimo padarys mūsų miestą 
daug jaunesnį. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. kovo mėn. 2 d. 

džiams sutvir t int i skiriu 500 
dol. iš savo kuklios seno karšin
čiaus pensijos. Pirmą š imtinę 
įmoku kovo 4, paskutinę — 
liepos 5 d. Je igu numirčiau ne
tesėjęs (einu 88), baigs įmokas 

mano palikuonys. 
LB JAV k r a š t o valdybai 

linkiu nepabūgti gąsdinimų 
Drąsiuosius lydi pasisekimas. 
Tad pirmyn! 

S t a s y s Gr iežė 

RENGINIAI CHICAGOJ 
Kovo 4 d. — Vakaronė su 

kun . A. Saulaičių Jaunimo cen
t r o kavinėje. 

Kovo 6 d. — Chicagos skau
t ų ir skaučių Kaziuko mugė 
Jaun imo centre. 

Kovo 11 d. — Dail. Magda
lenos Stankūnienės kūrinių 
parodos atidarymas 7:30 vai . 
vak. Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje. Paroda tęsis iki 
balandžio 10 d. 

Kovo 13 d. — „Grandies" an
samblio koncertas J aun . centro 
didž. salėje. 

— Montessori minėjimas J au 
nimo centro posėdžių kmb. 

— Šv. Mišios už mirusius 
Zarasiškių klubo nar ius 11:15 
vai . r. Tėvų jėzuitų koplyčioje. 

— Zarasiškių k lubo metinis 
narių susirinkimas „Gintaro" 
svetainėje. 

— Jaunimo sąjungos Chica
gos skyriaus susir inkimas 11 
vai . r. Jaun . centre. 

Kovo 19 d. — Etnografinio 
ansamblio pasirodymas J a u n . 
centro didž. salėje. 

Kovo 20 d.. — Dienraščio 
„Draugo" koncertas Marijos 
aukšt . mokykloje. 

— Marijonų b e n d r a d a r b i ų 
seimas Marijonų vienuolyne. 

Kovo 25 d. — Vakaronė su 
Vasario 16 gimnazijos Vokie
tijoje direktorium Andr ium 
Šmitų 7:30 vai. vak. Jaunimo 
centro kavinėje. 

Kovo 26 d. — Lietuvių Fon
do narių suvažiavimas J a u n . 
centro kavinėje. 

— Priešvelykinio susikaupi
mo diena Atei t ininkų namuose 
Lemonte. Praves k u n . Rubšys. 

Kovo 27 d. — Priešvelykiniai 
pusryčiai Jaun . centro d idi . 
salėje. 

B a l a n d ž i o 3 d. — Jaun imo 
velykiniai šokiai J a u n . centro 
didž. salėje. 

B a l a n d ž i o 8 d. — Vakaronė 
su Ginte Damušyte J aun imo 
centro kavinėje. Ruošia ateiti
n inka i . 

B a l a n d ž i o 9 d. — 6:30 vai . 
vak. Jaunimo centro didž. salėje 
akademija ir vaka r i enė dr . 
Juozo Meškausko, V. D. uni
versiteto medicinos fakulteto 
dekano, Šv. Silvestro ordino ka
valieriaus, parašytos knygos 
„Lietuvos Medicinos istorija" 
sut iktuvės . 

B a l a n d ž i o 10 d. — Maironio 
minėjimas Jaun. centro didž. 
s a l ė j e . Reng ia K o r p ! Neo-
Lithuania vyr. valdyba. Pradžia 
3 vai . p.p. Pagrindinis kalbė
tojas — poetas B. Brazdžionis. 

— Velykų stalas Liet. Tauti
niuose namuose. Ruošia Lie
tuvių Moterų fed. Chicagos klu
bas . 

— Anglijos lietuvių klubo na
r ių susirinkimas Šaulių na
muose. 

B a l a n d ž i o 16 d. — „Spin
du l io" balius J a u n i m o centro 
didž. salėje. 

— Dariaus-Girėno mokyklos 
ba l ius Jaun . centro kavinėje. 

B a l a n d ž i o 17 d. — „Laiškai 
l ie tuviams" metinė šventė ir 
pokylis Jaun . centre. 

— Pranciškiečių seselių rėmė
jų vakar ienė Šaulių namuose. 

— Panevėžiečių klubo susi
r inkimas J a u n . centro maž. 
salėje. 

B a l a n d ž i o 22 d. — Dail. Zitos 
Sodeikienės ir dail. Ados Sutku
vienės kūr inių parodos atida
rymas Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejuje, nieno galerijoj, 
7:30 vai. vak. Paroda tęsis iki 
gegužės 14 dienos. 

B a l a n d ž i o 23 d. — ..Žilvi
čio" ir „Gijos" taut iniai šokiai 
Saulių namuose. 

B a l a n d ž i o 24 d. — Lietuvių 
Respublikonų Illinois lygos me
t inis b a n k e t a s Lietuvių Tauti
niuose namuose. 

— Pu tnamo seselių rėmėjų 
vakar ienė J a u n . centro didž. 
salėje. 

B a l a n d ž i o 30 d. — Lietuvos 
Dukterų pokylis Jaun . centro 
didž. salėje. 

G e g u ž ė s 1 d. — Sol. Nelės 
Pal t in ienės ir muz. Arvydo 
Palt inų koncertas Jaun . centre, 
rengia „Margut is" . 

G e g u ž ė s 7 d. — Toronto Lie
tuvių t ea t r a s Jaunimo centre. 

— Atei t ininkų namų ..Pava
sar io" pokylis ir laimėjimai 
Atei t ininkų namuose. 

Gegužės 15 d. - VII PLB Sei
mui, IV Kultūros kongresui ir 
VIII Laisvojo Pasaulio Lietuvių 
Taut inių šokių šventei parem
ti banketas Jaun . centro didž. 
salėje. Rengia Jungt in is finan
sų komitetas . 

— LB Vidurio Vakarų apy
gardos atstovų suvažiavimas 
J a u n . centro maž. salėj. 

— Abitur ientų balius Sabre 
Room „Kriš tolo" salėje, ruošia 

Lietuvių Moterų fed. Chicagos 
klubas. 

— S u v a l k i e č i ų draugijos 
gegužinė Saulių namuose. 

— Septintoji Premijų šventė 
Los Angeles. Ca. 

Gegužės 22 d. - Sol. Ginta
rės Jautakai tės koncertas Jaun. 
Centro didž. salėje. Rengia 
„Margutis". 

— Sekminės ateitininkų na
muose Lemonte. 11 v. r. šv. Mi
šios. 12 vai. pietūs. Ruošia atei
t ininkų sendraugių Chicagos 
skyrius. 

— Dzūkų dienos Jaun. centro 
posėdžių kmb. 

— Panevėžiečių klubo geguži
nė Saulių namuose. 

Gegužės 27 d. — Poezijos die
nos J a u n . centro maž. salėje. 

Gegužės 28 d. — Poezijos die
nos J aun . centro maž. salėje. 

Gegužės 30 d . — Dail. Nijolės 
Banienės kūrinių parodos ati
darymas 7:30 vai. vak. Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje. 
Paroda tęsis iki birželio 11d. 

Gegužės 29 d. — Zarasiškių 
klubo gegužinė Šaulių na
muose. 

Birželio 4 d. — Puodžiūno 
baleto studijos pasirodymas 
Jaun. centro didž. salėje. 

Birželio 5 d. — Alto ruo
šiamas Sov. Sąjungos vykdomo 
l i e t u v i ų t a u t o s na ik in imo 
minėjimas Šv. Antano parapijos 
salėje Cicero. 

— Anglijos lietuvių klubo 
gegužinė Šaulių namuose. 

Birželio 26 d. — „Lietuvos 
Aidų" gegužinė Šaulių na
muose. 

L iepos 31 d. — „Draugo" 
gegužinė. 

R u g p j ū č i o 29 d. — Ateiti
ninkų namų gegužinė namų 
sode Lemonte. 

Rugsė jo 18 d. — „Lietuvos 
A i d ų " geguž inė Š a u l i ų į 
namuose. 

Rugsė jo 25 H. — „Draugo" 
banketas Martiniąue salėj. 

Spa l io 1 d. — „Kernavės" 
tunto veiklos 30 metų sukakties 
pokylis Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejaus „Gintaro" salėje. 

— „Ateities" vakaras Jau
nimo centro didž. salėje. 

— Suvalkiečių draugijos 50 
metų s u k a k t u v i n i s b a l i u s 
Šaulių namuose. 

Spal io 2 d. „Nauji vardai — 
nauji balsai I" koncertas J au 
nimo c e n t r e . R e n g i a 
„Margutis". 

— P r a n c i š k i e č i ų s e s e r ų 
rėmėjų s e i m a s M a r i j o n ų 
vienuolyne. 

Spal io 9 d. — Spalio 9-tosios 
(Vilniaus pagrobimo) minėjimas 
Jaun. centre. Rengia Vi lniaus 
Krašto Lietuvių sąjungos Chica
gos skyrius. 

Spal io 22 d . — Anglijos Lie 
tuvių klubo Chicagoje bal ius 
Šaulių namuose. 

Spal io 30 d. — Dainavos an
samblio „Užgavėn ių" spek
taklis Marijos aukšt . mokyklos 
salėje. 

L a p k r i č i o 6 d. — Marijonų 
Bendradarbių žaidimų popietė 
Marijonų vienuolyno salėje. 

L a p k r i č i o 12 d. — Lietuvių 
fondo vajaus pokylis Martinique 
salėje. 

L a p k r i č i o 20 d. — „Nauji 
vardai — nauji balsai II" kon
certas Jaunimo centre . Rengia 
„Margutis". 

A.tA. 
KOSTAS R. JURGĖLA 

Ilgametis Amerikos Balso lietuvių skyriaus viršininkas, 
mirė vasario men. 29 d. Bethesda. MD, sulaukęs 84 metų. 

Pasiliko liūdesyje: duktė Elena su šeima, sūnus Algis su 
žmona Danute ir anūkas Algis-Viktoras; brolis Petras ir kiti 
giminės. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, kovo 3 d. Pomphrey 
koplyčioje, 7557 Wisconsin Ave., Bethesda, MD. Laidotuvės 
įvyks penktadienį, kovo 4 d. iš Our Lady of Lourdes bažnyčios 
Bethesda katalikų kapinėse. 

Draugai ir artimieji prašomi prisiminti velionį maldose. 

Nuliūdę: duktė, sūnus ir jų šeimos. 

A.tA. 
JONAS KOVALČIUKAS 
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. vasario 27 d., sulaukęs 83 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 33 m. 
Kūnas pašarvotas antradienį, kovo 1 d. nuo 3 iki 9 v.v. 

Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 2 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame artimuosius atsisveikinti su 
velioniu. 

Liūdinti šeima: žmona Vladislava, sūnus Vaidotas, duktė 
Virginija Kupcikevičienė su vyru Vytautu, anūkai Algirdas 
ir Rita Rackmil su vyru Charles. 

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

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 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 i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 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 

J 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 7 1 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 So . 5 0 t h A v., C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

V A S A I T I S - B U T K U S 
I J M D O T U V I U DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 



DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. kovo mėn. 2 d. 

x Cicero šv. Antano para
pijoje gavėnios rekolekcijos bus 
kovo 14-17 d. 7 v.v. Jas praves 
sesuo Ona Mikailaitė iš Put-
namo, teologijos magistrė ir pal. 
Jurgio Matulaičio užrašų 
redaktorė. Šv. Mišias atnašaus 
ir trumpą pamokslą apie dienos 
Mišių skaitinius pasakys kun. 
dr. Jurgis Šarauskas. Cicerie-
čiai ir apylinkių lietuviai kvie
čiami šiose rekolekcijose 
dalyvauti. 

x Lietuvių Bendruomenės 
Vidurio Vakarų apygardos 
valdyba ir rinkimų komisija 
kviečia visus dvyliktosios tary
bos kandidatus j vakaronę kovo 
11 d., penktadienį. 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centro kavinėje. 
Kviečiami dalyvauti ne tik 
kandidatai, bet ir spaudos atsto
vai bei lietuviškų radijo valan
dų vedėjai. 

x „Žilvičio" ir „Gijos" tau
tinių šokių grupės rengia tau
tinių šokių pasirodymą ir ben
drus šokius balandžio 23 d., šeš
tadienį. 7 vai. vak. Šaulių 
namuose. Bus paruošti užkan
džiai. Šokiams muziką koordi
nuos L. Stankaitis. Smulkesnė 
informacija bus pranešta vėliau. 

x Kun. Kazimieras Kuz
minskas yra susirgęs ir pa
guldytas Šv. Kryžiaus ligo
ninėje. Gydytojo prižiūrimas, li
gonis pamažu sveiksta, bet jam 
reikės ilgiau pasigydyti. 

x Broniaus Povilaičio ..Lie
tuvos Žemės ūkis. 1918-1940" 
jau išėjo iš spaudos atskira 
knyga. Išleido dr. Br. Povilaičio 
knygų leidimo fondas 1988 — 
Toronte. Spaudai paruošė 
Petras Lukoševičius. Spaus
dinta M. Morkūno spaustuvėje. 
Įdėta pradžioje knygos ir mi
rusio dr. B. Povilaičio nuo
trauka. Autorius, buvęs Dotnu
vos Žemės ūkio akademijos pro
fesorius, rašo kaip specialistas, 
surinkęs daug vertingos me
džiagos apie Lietuvos žemės ūkį. 
Knyga gražiai išleista, kietais 
viršeliais, 367 psl. 

x Žurn. Aleksandras Mer
kelis, Great Neck, N.Y.. Jonas 
Radas, Livonia, Mich., Zigmas 
Grybinas, O'Fallon, 111., Jonas 
Rudaitis, Orland Park, 111., Kos
tas Mačiulis, Mt Morris, N.Y., 
F. V. Radys, Beverly Shores, 
Ind., Vladas Plečkaitis, Rich-
mond Hts., Ohio, už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 10 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. - 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 Sol. Birutė Dabšienė-Viz-
girdienė ir sol. Ričardas Dau
noras pirmiausia koncertuos 
Bostone — kovo 13 d. Paskui 
duos koncertą ..Draugo" ren
ginyje Marijos aukšt. mokyklos 
salėje kovo 20 d., sekmadienį, 
akompanuojant žymiam muzi
kui Alvydui Vasaičiui. Po Vely
kų, balandžio 10 d., jie dar kartą 
koncertuos Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Ten 
rengia lietuvių Bendruomenės 
Vakarų apygarda, vadovaujama 
Angelės Nelsienės. Visą pelną 
skiria ta ip pat , ,Draugo" 
dienraščiui. 

x Ramunė Kubil iūtė, 
,,Draugo" ir kitos spaudos 
nuolatinė bendradarbė, ..The 
Daily Nortvvester" vasario 18 
d. laidoje išspausdino laišką, pri
mindama, kad Sovietai prie
kaištavo Kanados vyriausybei 
už įvedimą telefonų atletams 
žiemos sporte Calgary, Kanado
je. Kanados sporto ministeris 
pasakė, kad tai absurdas. 
Autorė sako, kad yra absurdas 
Sovietų Sąjungos Lietuvos 
okupacija ir persekiojimas ok. 
Lietuvoje, švenčiant Vasario 16 
— Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktį. 

x Lietuviu Jaunimo sąjun
gos susirinkimas bus kovo 13 
d., sekmadienį, 11 vai. ryto Jau
nimo centro PLB kambaryje. 
Bus aptarti ateities reikalai ir 
duoti pasiūlymai rinkti naują 
Jaunimo sąjungos Chicagos sky
riaus valdybą. 

x WPNA radijo stotis, ban
ga 1490, kovo 8 d., antradienį, 
11 vai. r. duos pusvalandį pro
gramos amerikiečiams apie Lie
tuvą ir apie vyčius. Len Petru
lis kalbėsis su adv. K. Savicku 
ir prel. J. Prunskiu. 

x Inž. Juozas Rinkevičius, 
Chicago, 111., mūsų nuoširdus 
rėmėjas, lankėsi ,,Drauge", 
pratęsė prenumeratą ir dar 
pridėjo 25 dol. dienraščio stipri
nimui. J. Rimkevičiui, mūsų 
garbės prenumera tor iu i , 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Bronius Polikaitis, Chica
go, 111., visuomenininkas, pra
tęsdamas prenumeratą, pridėjo 
ir 20 dol. auką. Br. Polikaitį 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už palaikymą savos 
spaudos labai dėkojame. 

x Dr. Antanas Čiuris, Te-
ąuesta, Fla., „Draugo" nuošir
dus rėmėjas, garbės prenumera
torius, pratęsė prenumeratą, 
pakeitė „Draugo" siuntinėjimo 
adresą ir paaukojo 50 dol. dien
raščio stiprinimui. Nuoširdus 
ačiū. 

x Darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. Western Ave.. 
Chicago, 111.. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk.) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 

x Lydėsiu dvi grupes į Lie
tuvą. Pirmoji, 17 dienų 
Lietuvoje. Išvykstam balan
džio 24 d. Antra, traukiniu į 
Vilnių rugpjūčio 25 d. Parūpin
siu jūsų giminėms automo
bilius, televizorius, etc. Už pa
tarnavimą imu mažiau. Suda
rau siuntinius ir siunčiu kargo 
į Lietuvą. Giminėms iškviesti 
patarnavimas nemokamas. 
Skambinkite rytais 7-9 vai., 
vakarais iki 9 vai. ir šeštd., 
sekmd. (312) 430-4145. Rašy
kite: Romas Pūkštys, 9040 S. 
Roberts, Hickory Hills, UI. 
60457. Kelionės formalumus 
tvarko Travel Advisers, Inc. 
(312) 524-2244. ( s k ) 

x Marija Petrauskienė, 
Hartford, Conn., viena iš 
didžiųjų „Draugo" rėmėjų, pra-
tęsdama prenumeratą atsiuntė 
visą šimtinę su prierašu: 
„Sveikų, laimingų ir darbingų 
1988 metų". M. Petrauskienei, 
mūsų garbės prenumeratorei, 
labai dėkojame už auką ir 
linkėjimus. 

x Dr. Irena Lange, Fuller-
ton, Cal., visuomet paremia 
„Draugą" didesnėmis aukomis. 
Ir šį kartą, pratęsdama pre
numeratą , a t s iuntė visą 
šimtinę. Dr. L Lange, mūsų gar
bės prenumeratorei, tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Valė Gaubys , Sunland, 
Cal., žinodama lietuviškos spau
dos sunkumus, atsiuntė „Drau
gui" visą šimtinę ir pratęsė pre
numeratą vieneriems metams. 
V. Gaubį įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
auką labai dėkojame. 

x Raymondas Gierštikas, 
Oak Lawn, 111, su prenumeratos 
pratęsimu atsiuntė ir 25 dol. 
dienraščio paramai. R. Gieršti-
ką įrašome į garbės prenumera
torių sąrašą, o už palaikymą lie
tuviško žodžio labai dėkojame. 

x Kazys Gricius, Dearborn, 
Hts., Mich., pratęsė prenumera
tą, pridėjo 30 dol. dienraščio 
stiprinimui ir 10 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. K. 
Gricių skelbiame garbės pre
numeratorium, o už paramą la
bai dėkojame. 

x G e d i m i n a s L a p e n a s , 
Deltona, Fla.. mūsų garbės 
prenumeratorius, pratęsdamas 
vieneriems metams „Draugą", 
vėl pridėjo 25 dol. jo paramai. 
Nuoširdus ačiū. 

x Jonas Dekeris iš Cicero, 
111., lietuviškos spaudos ir 
veiklos rėmėjas, pratęsė ..Drau
go" prenumeratą su 25 dol. 
auka. J. Dekerį skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už 
paramą labai dėkojame. 

x Kazimieras Sapetka, Wa-
terbury, Conn., E. Zatorskis, 
VVindsor, Ont., Kanada, už kalė
dines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 40 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x J . Sachauskis iš Chicagos 
lankėsi „Drauge" ir ta proga 
įteikė 25 dol. auką dienraščio 
palaikymui. Nuoširdus ačiū už 
lietuviško žodžio rėmimą. 

x Stasys Surantas, Rock-
ford, 111, atsiuntė „Draugo" 
paramai 50 dol. auką su tokiu 
laiškučiu: „... sveikinu Jus visus 
ir l inkiu sėkmės Jūsų 
dvasiniame ir tautiniame darbe. 
Dienraščio paramai pridedu 
čekį" . Nuoširdus ačiū už 
linkėjimus ir auką. Malonu 
paminėti, kad S. Surantas yra 
„Draugo" bendradarbis ir 
nuoširdus rėmėjas. 

x Muz. Aleksandras Kučiū-
nas, Downers Grove, 111., Bronė 
Buika, Three Oaks, Mich., 
Jonas Adomaitis, Sunny Hills, 
111., Kleopas Girvilas, Chicago, 
111., V. P. Janušonis, Dousman, 
Wisc., V. Ripskis, Evergreen 
Park, 111., Vincas Brazys, Delray 
Beach, Fla., Antanas Balčytis, 
Chicago, 111., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
10 dol. aukų. Labai dėkojame. 

x G. T. Internat ional 
atsiprašo už klaidingą informa
ciją vasario 2 / d. skelbime 1988 
Ekskursijų Tvarkaraštyje. Nr. 
8804 BAL kainos turi būti: N.Y. 
$2,393.00: Chicago $2,493.00. 

(sk.) 

x Paskolos Reikia? Namų 
pirkimo paskolos nuo 9.625% 
(2.1 points). „Home Equity" 
paskolos 10.5% (fixed). Automo
bilio pirkimo paskolos iki 5 
metų 9.5%. KASA Lithuanian 
Federal Credit Union, 2615 W. 
71st Str., Chicago tel.: 598-1333 
ir 737-2110. 

(sk.) 

i fak ŽVAIGŽDUTĖ 
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Reaagoojjt J. Placas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

f m lm 
M A N O J I L I E T L V A 

Lietuva mano nematytas kraJtas 
Jos tikrumoje nežinau. 
Ja. aprašo gražiausiais žodeliais. 
Kuriuose ai jos neradau. 

Seneliai prisimena savo vaikyste.. 
Man pasakoja vis mylimai. 
Pasiilgę gimtojo kraSto. 
Kuri paliko skaudžiai. 

Negirdžiu jų pasakose 
OSimo Baltijos 
Nematau to mėlyno dangaus 

j į Bet per jų meile, begaline. 
SP Ji man gyva brangi Lietuva 

H 
S t Dalia Kiilauskaite. V kl. 

% , jį? 

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 

Aukštai teplevėsuoja 
Trispalvė vėliava! 

Vasario Šešioliktoji mums lie
tuviams yra didžiausia šventė. 
Tai laisvę primenanti šventė. 
Mūsų tauta buvo svetimųjų 
pavergta net 123 metus 
(1795-1918). Ši šventė prasidėjo 
1918 metų vasario 16 dieną 
Vilniuje. Tada buvo pasirašytas 
ir paskelbtas atstatomos 
Nepriklausomybės aktas. Nuo 
to laiko jau prabėgo 70 metų. 
Per šį laiką Lietuva išbuvo 
laisva tik 22 metus. Dabar ji vėl 
pavergta. Visame laisvajame 
pasaulyje lietuviai tą laisvę 
primenančią dieną kasmet 
mini. Visi lietuviai tiki, kad 
laisvės rytas ir vėl išauš ir gal 
nereikės laukti 2018 metų 
vasario 16 d. 

Raimundas Verbyla, 
Ottawos Dr. V. Kudirkos lit. 

m-los mokinys. Kanada 
(„Trupinėliai"). 

LIETUVIŲ TAUTINIO 
ATGIMIMO RAIDA 

Devynioliktas šimtmetis 
Lietuvoje buvo lyg tamsi naktis 
mūsų tautos istorijoje. Paver
gėjai, persekiotojai bandė 
įvairiais būdais palaužti 
lietuvių stiprumą, valią ir 
pasiryžimą. Tiek metų gyvenę 
rusų bei lenkų įtakoje, lietuviai 
pradėjo nutautėti. 

Tačiau atsirado šimtai 
drąsuolių, suorganizuotų 
vyskupo Valančiaus, kurie 
ryžosi knygas nešti per sieną ir 
platinti pavergtoje tėvynėje. Tie 
knygnešiai nenorėjo nei pelno, 
nei uždarbio, nei garbės. Jie dir
bo tėvynei. Daug jų žuvo pasie
nyje. Kiti buvo ištremti į Sibirą, 
o dar ki t i šiaip skaudžiai 
nukentėjo. Tai buvo tylūs, 
kuklūs didvyriai, kurie iš
saugojo lietuviškumą sunkiau
siais spaudos draudimo ir 
lietuvių persekiojimo laikais. 

Dr. Jonas Basanavičius, 
drauge su kitais Lietuvos mylė
tojais, pradėjo 1883 m. leisti 
laikraštį „Aušrą". Tame laik
raštyje Basanavičius aiškino, 
kad mūsų tauta kadaise turėjo 
labai didelę valstybę, kad mūsų 
tautos praeitis yra labai 
garbinga. Jis skundėsi, kad 
dabar ji yra svetimų varžoma ir 
naikinama. Bet jis tikėjo ir 
kitus ragino tikėti, kad Lietuva 
greitai bus išvaduota iš 
svetimos priespaudos. 

Tais laikais didelės įtakos 
turėjo rašytas žodis. Lietuviai 
poetai ir rašytojalatliko didelę 
dalį tautinės sąmonės žadinimo 
darbo. Jie rašė apie garbingą 
Lietuvos senovę ir kunigaikščių 
laikus. Jie skatino lietuvius 
didžiuotis savo praeitimi, kalba, 

Jonas Minelga 

Nežinomo Kareivio kapas Karo 
muziejaus sodelyje Kaune. Jų auko
mis Lietuva kėlėsi laisva. Dabar šis 
paminklas komunistų sunaikintas. 

papročiais ir tėvynės grožiu. 
Mokydami lietuvius būti lie
tuviais, jie šaukė į kovą už savo 
teises, laisvai valdytis ir gyventi 
laisvoje, nepriklausomoje 
Lietuvos šalyje. Jie norėjo, kad 
visi lietuviai giliai suprastų an
trojo Lietuvos himno žodžius: 

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt! 
Marius Polikaitis, VIII kl. 

LAIKAS NEBEGRIS 
ATGAL 

Būdamas penkerių metų 
amžiaus, pradėjau lankyti 
Lemonto Maironio lituanistinę 
mokyklą. Nepasakyčiau, kad 
visuomet noriai ėjau. Turbūt 
būdamas šeštajame skyriuje 
pakėliau triukšmą, kad daugiau 
nenoriu eiti į mokyklą. Mano 
tėvai manęs neklausė. Esu 
dėkingas jiems, kad mane ir 
toliau privertė lankyti mokyklą. 
Taip pat esu dėkingas Maironio 
mokyklai, kad mane išauklėjo 
būti lietuviu. Man čia buvo 
smagu. Visą gyvenimą prisi
minsiu draugus ir mokytojus. 
Dabar, kai mokslo metai arti
nasi prie pabaigos, truputį 
darosi nesmagu, nes niekad ne-
begįš tas laikas atgal. 

Darius Marchertas, 
Lemonto Maironio 
lit. m-los mokinys. 
(„Laisvės balsai"). 

SKRIAUDA 
— Ko verki, Vytuk? — Klausia 

senelis. 
— Mane Jaunutis nuskriaudė, 

— atsakė Vytukas. 
— O ką jis tau padarė? — Vėl 

klausia senelis. 
— Aš norėjau jam suduoti 

kumščiu, tuo metu jis pasilenkė 
ir aš susimušiau kumštį į sieną. 

Nepatiko kūmai prėskas 
(švelnaus skonio, nesūri , 
nerūgšti, įvairių daržovių sriu
ba). (Liudvinavas). 

Pupose radęs, nevartytum (ap
sileidęs, nešvarus). (Dusetos). 

Vilkas šuns nebijo, bet neken
čia, kai loja. (Utena) 

Šoka kaip gaidys, o negali nė 
kaip višta. (Kretinga) 

VOVERYTEI 

Voverytė strikt-pastrikt 
Medžiuos šokinėja. 
Skuba zuikio pasitikt, 
O sunku — prieš vėją. 

— Voveryte, palūkėk! 
Aš tik tau — į sausį: 
Už zuikučio netekėk, 
Riešutų negausi. 

Nejuokauju — aš rimtai: 
Sirgtum nuo kopūstų. 
Jų dar niekad nekrimtai — 
Pilvą tau išpūstų. 

MIRTIES METAS 

Buvo septyni berniukai. Jų 
vardai buvo Jonas, Kovas, 
Mar ius , Vytas , Andrius, 
Karolis ir Rimas. Jie buvo labai 
susidomėję kariuomene. Jie 
žaidė su šautuvais kiekvieną 
dieną. Kai jie užaugo j ie įstojo 
į kariuomenę. 

Vieną ankstų rytą, kol visi 
draugai miegojo ant lėktuvne
šio, jie išgirdo sireną. Jie labai 
išsigando. Jonas juos prikėlė ir 
jie greitai apsirengė. Jie bėgo 
prie šautuvų. Karolis nukrito ir 
lėktuvas greitai jį peršovė. 
Rimas pradėjo verkti. Kai jie 
ten bėgo, Rimas verkdamas 
pradėjo šauti. Jie buvo labai 
išsigandę. Vytas nubėgo pas 
Karolį. Vytas atgal atbėgo. Jis 
sakė, kad Karolis buvo visas 
kruvinas. Tuo pačiu laiku, kai 
Vytas atbėgo, laivas USS Arizo
na išsprogo. Draugai bėgo į jų 
lėktuvus. Rimas ir Andrius vos 
paspėjo. Andriui į koją pataikė, 
o Rimui į ranką. Jie sutiko labai 
sužeistą berniuką, kurio vardas 
buvo Rytas. Jie Rytui padėjo 
atsistoti, ir tada jie nuskrido. 

Jie nuskrido į priešo žemę ir 
ten pradėjo ieškoti lagamino su 
planais. Kai lagaminą surado, 
J o n a s pasiėmė jį. Greitai 
pasigirdo žingsniai ir kareiviai 
nušovė Joną. Jono draugai 
pabėgo. Vėliau vyrams pasirodė 
du priešo kareiviai, kuriuos 
vyrai, Marius ir Andrius greitai 
nušovė, bet vienas iš priešo 
karių dar metė grantą, Ri
mas, matydamas pavojų, greit 
pastūmė draugus į šalį, o pats 
užšoko ant granatos ir buvo 
susprogdintas. 

Vėliau vyrai surado 
malūnsparnius su Amerikos 
kareiviais. Vytas klausė karių, 
ar jau buvo pasiruošę kovoti su 
priešu. Tada Amerikos karei
viai su Vytu, Marium, And
rium, Rytu ir Kovu nuskrido į 
priešo atominę bazę ir pradėjo 
savo uždavinius. Andrius įbėgo 
į atominės bombos šarvuotą 
kambarį. Vytas su kitais kariais 
bėgo į lėktuvus. Priešo kareiviai 
pradėjo šaudyti ir nušovė Kovą 
ir Rytą. Vytas, Marius ir 
Amerikos kareiviai spėjo išlėkti 
į erdves. Tuoj susprogo atominė 
bomba ir sunaikino visus 
priešus. Nuo tos dienos Lietuva 
tapo nepriklausoma valstybė. 

Marius Vygantas 
ir Vytas Jurjonas 

Abu Dariaus Girėno lit. 
m-los 4 sk. mokiniai. 

GALVOSŪKIO NR. 81 
ATSAKYMAS 

Ežerėlį surado skautas nr. 
pirmas. 

GALVOSŪKIO NR. 83 
ATSAKYMAS 

I šbraukę 5 ska i tmenis 
gauname 1137. Sudėję skait
menis gauname 12. 

GALVOSŪKIO NR. 84 
ATSAKYMAS 

Ragai — Trakai. 

GALVOSŪKIO NR. 85 
ATSAKYMAS 

Ne, juk sakinys neišplėstinis. 

GALVOSŪKIS NR. 101 

(Žiūrėkite piešinėlius). Iš šių 
piešinėlių lietuviškų pavadi
nimų pirmųjų raidžių turi susi
daryti vieno Lietuvos miesto 
vardas. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 102 

(Žiūrėkite piešinėlius). Šių 
paukščių grupei vienas netinka. 
Kuris paukštis netinka ir kodėl? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 103 

/tv 

W 

(Žiūrėkite piešinėlį). Kuri iš 
šių nubrėžtų linijų yra 
ilgiausia? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 104 

Atsakykite teisingai į šiuos 
klausimus: 1) Kaip vadinasi 
ąžuolo vaisiai? 2) Kokie ąžuolo 
lapai: lygūs, dantyti, karpyti? 3) 
Ar ąžuolo mediena yra kieta, ar 
minkšta? 4) Kuris Lietuvos 
miestas turi ąžuolų parką? 5) 
Kurie laukiniai gyvyliai yra 
panašiausi į briedžius? 6) Į ką 
panašios briedžio kojos — į kar
vės ar arklio? 7) Kuo briedis 
minta (ką ėda)? 8) Kaip briedis 
ginasi nuo priešų? 

Už visus teisingus atsakymus 
10 t., o už apytikrius — tik 5 
taškai. 

GALVOSŪKIS NR. 105 

Kuriuos skaičius gausime 
padauginę 37 iš 3 ir jų 
kartotinių (6,9,12,15,18, 21 ir 
t.t. iki 99). 

(5 taškai) 




