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„LKB Kronika", Nr. 77. 

(Tęsinys) 

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

Sovietinėje mokykloje 
Saldutiškis (Utenos raj.). Žur

nalistas Arnoldas Čaikovskis 
savo straipsnyje „Šmeižtais 
,Kronika' minta" („Valstiečių 
laikraštis", 1988.II.6. Nr. 16.) 
kaip šmeižto pavyzdį pateikia 
Saldutiškio mokyklos atvejį, 
paminėtą „Kronikoje*", jog lai
dojant vietos kleboną kun. J. 
Masalskį, mokytojai užrakino 
duris, kad pertraukos metu 
mokiniai nenubėgtų į bažnyčią, 
kuri yra prie pat mokyklos, ir 
nepamatytų vyskupo. Tada 
mokiniai šokinėjo per langus. 

Pasak A. Čaikovskio, šis 
faktas buvo tiriamas ir jį 
paneigė užklasinio darbo orga
nizatorė O. Žukaitė, direkto
riaus pavaduotoja V. Laurina
vičienė, mokytoja V. Lapinskie
nė ir mokiniai. Š. m. vasario 
mėnesio pradžioje į Saldutiškį 
atvyko Utenos rajono vykdomo
jo komiteto pirmininko 
pavaduotojas Simanavičius. 
„Kas šokot per langus?" — 
paklausė Simanavičius. „Aš", — 
atsiliepė 11 klasės mokinys 
Vytautas Štaras. „Kaip šokai?" 

— nenorėjo patikėti pavaduo
tojas. „Atidariau langą ir 
šokau", — paaiškino V. Štaras. 

Žarėnai - Latveliai. 1988 m. 
vasario 2 d. į mokytojų kambarį 
pas direktorę Pustienę buvo 
iškviestas mokinys Algirdas 
Gricius. Jam buvo aiškinama, 
kad nebendrautų su R. 
Teresiūte, kuri jį gali įtraukti į 
nusikalstamą priešvalstybinę 
veiklą. Vasario 3 d. ta pačia 
tema A. Gricių pakartotinai 
„auklė jo" klasės vadovas 
mokytojas Narutavičius. 

Tomis dienomis pas mokyklos 
direktorę Pustienę buvo 
iškviesti šie Žarėnų-Latvelių 
mokyklos mokiniai: Dina ir 
Roma Samoškaitės, Dalė 
Striaupaitė, Raimunda Griciū
tė. Direktorę domino, kas iš 
mokinių sausio 3 d. dalyvavo 
klebonijoje surengtoje kalė
dinėje programėlėje, kokius 
vaidmenis jie atliko, kas juos 
pakvietė ir organizavo. 

Po laidotuvių — pasitarimai 
Tokyo. — Kai pasibaigė im

peratoriaus Hirohito laidotuvės, 
prez. Bushas tęsė pasimatymus 
su kitais valstybių vadais. Be to, 
jis buvo nustebintas laidotuvių 
organizaciniais įvairumais ir 
dideliu japonų prisirišimu prie 
savo imperatoriaus. Nežiūrint 
lynojančio oro, visur laidotuvių 
apeigose dalyvavo ir jo žmona 
Barbora. Nesit ikėta tokios 
pagarbos mirusiam imperato
riui. 

Prezidentas susitiko su Fili
pinų prezidente Corazon Aąuino 
Akasakos rūmuose, kurie yra 
vyriausybės skirti oficialiems 
svečiams gyventi , kai jie 
vizituoja Japonija. Prez. Bushas 
užtikrino, kad Amerika tęs savo 
pažadą 200 mil. dol. sumoje 
padėti filipinams. Jis pasisakė 
už vedamą Corazon Aąuinos 
vyriausybės demokratiją Fili
pinuose. 

Nemalonumas Bushui 
Washingtonas. — Washing-

ton Post praneša, jog Kinija 
griežtai pasisakė prieš 
Amerikos pareigūnus, kurie 
norėjo žymiausią krašto 
disidentą Fang Lizhi įvesti į 
prezidento Busho suruoštus pie
tus. Kinų policija jį sulaikė ir 
sugrąžino atgal. Šiam įvykiui 
buvo paruošta 100 policininkų. 
Tai vienintelis nemalonumas 
Bushui, kurį padarė kinai. Kini
jos Užsienio reikalų ministeri
ja pasakė, kad amerikiečiai, 
pakviesdami jį dalyvauti su pre
zidentu pietuose, nebuvo nieko 
saugumui pranešę ir todėl jam 
nebuvo leista dalyvauti. Ameri
kos ambasada išleido pareiški
mą, kad Bushas aerouoste 
išvykdamas pareiškė kinų vice
premjerui savo nepasitenkini
mą. Fang pernai buvo pašalin
tas iš Komunistų partijos, nes 
jis pasisakė prieš marksizmą ir 
kritikavo kinų vyriausybę, 
sakydamas, kad Komunistų 
partija nebeturi moralinio 
autoriteto vadovauti žmonėms. 
Prez. Bushas buvo sustojęs 
Korėjoje ir vakar grįžo į Wa-
shingtoną. 

Pakistanas, Zairas, 
Singaporas 

Bushas taip pat 30 minučių 
tarėsi su Pakistano ministere 
pirmininke Benazir Bhutto 
Afganistano atstatymo klausi
mais, kai iš ten pasitraukė 
Sovietų kariuomenė. Preziden
tas padėkojo jai, kad Pakistanas 
drąsiai padeda afganų laisvės 
kovotojams. 

Karinius įtempimus preziden
tas aptarė su Zairo prezidentu 
Mobutu Sese Seko, nes, nežiū
rint paskutiniu metu Kubos 
dalinių pasitraukimo iš Ango
los, daugelis kubiečių kareivių 
perėjo į Angolos dalinius ir vis 
grasina taikos reikalams tame 
regione. 

Prez. Bushas taip pat disku
tavo su Singaporo prezidentu 
Lee Kwan Vietnamo kariuome
nės pasitraukimo klausimą iš 
Cambodijos. 

Sesija su Vokietijos 
prezidentu 

Pirmą kartą jis turėjo ilgoką 
sesiją su Vakarų Vokietijos 
prez. Richard von Weizsacker 
Vakarų Europos gynimo klau
simais; ypač buvo daug kalbėta 
konvencionalinių ir branduo
linių raketų reikalais. Abu 
prezidentai sutarė, jog Europa 
yra reikalinga stiprios ap
saugos, Bushas pritarė vokiečių 
prezidento nuomonei, kad 
sovietų grėsmė nėra pranykusi 
ir kad Europos gyventojams yra 
reikalinga daugiau informacijų 
apie Sovietų Sąjungos tebetę-
siamą pavojingą politiką 
Vakarų atžvilgiu. 

Prezidentas baigė tą vakarą 
pietumis su Ispanijos karaliumi 
Juan Carlos Okura viešbutyje, 
kuriame ir prezidento svita 
buvo apsistojusi. 

— Stockholme švedų erdves 
tyrinėjimų įstaiga, Reuterio 
pranešimu, leido žurnalistams 
pažiūrėti į satelito nuotrau
kas, kurios parodo Saudi Arabi
jos slaptus raketų įrengimus. 
Tas raketas arabai yra įsigiję iš 
komunistinės Kinijos. 

JAV Atstovų rūmuose buvo paminėta Liet tvos nepriklausomybės šventė vasario 21 d. 
Minėjimą pravedė kongresmenas Frank Anmiijio iš Illinois valstijos, kuris čia matomas kairėje 
pusėje. Šalia jo su pažymėjimu rankose, kad .išbuvo Kongreso kapelionu, stovi kun. Antanas 
Dranginis, Baltimorės Šv. Alfonso bažnyčios kolonas, kuris sukalbėjo invokaciją, Atstovų rūmų 
speakeris Jim Wright ir dešinėje Atstovų rūr j kapelionas dr. James Ford. 

Tautinės mažumos prieš 
Jedvinsto 

Kaunas, 1989 vasario 27. 
(LIC) — Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio seimo sesijoje, 
įvykusioje Kaune vasario 15 d., 
buvo perskaitytas Lietuvos 
tautinių mažumų pareiškimas, 
smerkiantis rusų organizaciją 
Jedinstvo, praneša Lietuvių 
Informacijos Centras. Tarpna
cionalinės koordinacinės aso
ciacijos pareiškimą perskaitė 
Emanuelis Zingeris, kuris yra 
Lietuvos žydų kultūros draugi
jos pirmininkas ir Sąjūdžio 
seimo tarybos narys. 

Pareiškimo tekstas 
Mes, įvairių tautų, gyvenan

čių Lietuvoje, atstovai, susibūrę 
į Lietuvos Tarpnacionalinę ko
ordinacinę asociaciją, protestuo
jame prieš organizacijos 
Jedinstvo tikruosius siekius, 
kuriuos šios organizicijos nariai 
slepia po demagogiškais „kovo
tojų už demokratiją" lozungais. 

Akivaizdu, kad 1). Jedinstovo 
propaguoja didžiavalstybinį šo
vinizmą, kursto nesantaiką tarp 
tautų, skaldydama kovotojų prieš 
biurokratiją gretas; 2). Jedinst
vo kovoja prieš bendras Lietu
vos tautų pastangas apriboti 
„stipraus centro" monopolines 
pretenzijas; 3) Jedinstvo ig-

Estijos šventė 

noruoja tautų te; ̂ ę į nacionalinį 
valstybinį apsi-prendimą; 4). 
Jedinstvo vacovai, patys 
nesirūpindami nė vienos 
kultūros be istorijos 
puoselėjimu, Įkalba tautinių 
bendrijų vardu. 

Tautinių berr-rijų atstovai 
palaiko vienos lietuvių valsty
binės kalbos įgyvendinimą. 

Visi lietuvių tautos piliečiai! 
Mūsų apsivalymas nuo staliniz
mo epochos liekanų ir stalininio 
mąstymo — visų taut inių 
bendrijų atgimimo prielaida! 

Pasirašo: Armėnų kultūros 
draugija. Žydų savimonės atgi
mimo draugija „Tkuma", Gudų 
draugija ,,Siebryna", Lietuvos 
totorių kultūros rėmimo grupė, 
Vilniaus latvių klubas, Lietuvos 
ukrainiečiu draugija „Hul", 
Estų kultūros draugija, 
Mordvių draugija, Lietuvos 
žydų kultūros draugija, 
Lietuvos karaimų kultūros 
grupės, Vokiečių kultūros 
rėmimo grupė. 

Tallinnas. AP žinių agentūra 
pranešė, jog tūkstančiai Estijos 
gyventojų šventė penktadienį kaį Egiptas perėjo į Amerikos 
nepriklausomybės šventę p U s e 

Baigėsi nesutarimai 
Cairo. — Sovietų Sąjungos 

Užsienio reikalų min. E. She-
vardnadze po pasitarimų su 
Egipto vyriausybe, pasakė, jog 
nesutikimai tarp Egipto ir 
Sovietų Sąjungos su šiuo vizitu 
buvo pašalinti. Lieka tik ryšių 
sunormalinimas. Maskvos ir 
Cairo ryšiai nutrūko 1974 m.. 

sostinėje, iškeldami savo 
tautinę vėliavą aukščiausiame 
pilies bokšte, kai tą vėliavą 
dešimtmečiais buvo draudžiama 
iškelti. 

Sovietų vyriausybės laikraštis 
„Izvestija" rašė. jog tūkstančiai 
gyventojų dalyvavo šventėje, 
įskaitant ir Estijos Komunistų 
partijos vadą Vaino Vyalas. 
Sovietų televizija parodė minią 
žmonių Tallinno senamiestyje 
su vėliavomis, bet nieko 
daugiau. Žinių agen tūra 
primena, kad Estija paskelbė 
savo nepriklausomybę 1918 m. 
vasario 24 d., jau po bolešvikų 
revoliucijos. 1940 m. vėl buvo 
prievarta įjungta į Sovietų 
Sąjungą. 

Šiuo metu nėra daugiau žinių, 
icaip ten praėjo Estijos nepri
klausomybės paminėjimo 
Wentė. 

I Cairą atvyko taip pat PLO 
vadas Arafatas pasitarimams su 
Sovietų ministeriu. Taip pat į 
Cairą atvyko ir Izraelio nauja
sis Užsienio reikalų ministeris 
Moshe Arens, tačiau jis nesusi
tiko su Arofatu, pranešė Izrae
lio žinių agentūra. Arens turėjo 
pasitarimus su Egipto prez. Mu-
baraku ir vėliau su sovietu min. 
Shevardnadze. Pranešama, jog 
Mubarakas pareikalavo, kad 
PLO dalyvautų kiekviename 
pasitarime, kuris liečia Vidurio 
Rytų taikos reikalus, bet Iz
raelio min. Arrns su tuo nesuti
ko. 

— Pietų Afrikos VVinnie 
Mandelos sargybiniai nušovė 13 
m. juoduke mergaitę. Policija, 
nebaigusi išaiškinti pirmojo juo
duko nužudymo, pradėjo aiškin
ti ir šį įvykį. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— JAV LB Kultūros Tary
bos 1988 m. Dailės premija 
paskirta dailininkei Zitai Sodei-
kienei. Komisiją sudarė pirm. 
Petras Aleksa, Magdalena Stan
kūnienė ir Valentinas Ramonis. 
Premija bus įteikta Chicagoje 
gegužės 20 dieną. Premijos 
mecenatas — Lietuvių Fondas. 

— Washingtone sekmadienį 
kalbėdamas televizijos pro
gramoje nominuotasis Gynybos 
sekretoriaus postui John Tower 
pasakė, kad, jei bus patvirtintas 
toms pareigoms, daugiau negers 
alkoholinių gėrimų. O jei 
sulaužytų šį pažadą, tai atsisa
kytu šio kabineto posto. 
Būdamas senatoriumi, jis kaip 
tik vadovavo Senato Gynybos 
komitetui, kuris griežtai tik
rindavo kitus. 

— Irano ajatola Chomeini 
sekmadienį pasakė, kad jis nori 
gerų ryšių su Sovietų Sąjunga, 
kad galėtų geriau kovoti su 
„velniškais Vakarais". Ajatola 
turėjo pusantros valandos pasi
tarimą su Sovietų Užsienio rei
kalų ministeriu E. Shevard
nadze, kuris lankėsi Teherane. 
Jis taip pat pasakė jam norįs, 
kad Gorbačiovas pasitikėtų isla
mo tikėjimu. ..Aš noriu atverti 
jam langą į svarbesnį pasaulį, 
kuris yra po mirties ir yra 
amžinas". 

— Jeruzalėje po 7 metų 
derybų tarp Izraelio ir Egipto 
sekmadieni buvo pasirašyta 
sutartis, kad mažytė Tabos 
sritis prie jūros yra grąžinama 
Egiptui. Ta sritis yra maždaug 
750 jardų ilgio prie Raudonosios 
jūros ir bus sugrąžinta kovo 15 
d. 

— Tegucigalpa mieste, Hon
dūro sostinėje, pranešama, jog 
jų transportinis krovinių lėktu
vas, nusamdytas amerikiečių, 
kuris vežė Contrams maisto ga
minius, grįždamas atsimušė į 
kalną ir visi devyni žmonės 
užsimušė. 

— Tel Alvive Izraelio žinių 
agentūra praneša, jog Sovietų 
Sąjunga pageidavo pradėti 
prekybinius ryšius, nežiūrint, 
kad nėra diplomatinių ryšių. 
Sovietai yra susidomėję Izraelio 
saulės energijos panaudojimu. 

— Prez. G. Bushas . pagal 
nuomonių tyrinėjimo biurų 
paskelbtas žinias, susilaukė 
šiuo metu 6 1 ^ gyventojų 
pritarimo savo darbams. 

Prezidentas sugrįžo iš 
Kinijos 

Neiškeltas žmogaus teisių klausimas 
Beijingas. — Prieš 7 metus, 

kai kinų-amerikiečių santykiai 
buvo labai šalti, G. Bushas 
vizitavo Kiniją ir atsisėdo 
pasitarimui prie stalo su Deng 
Xiaoping, kinų vadu, ir keliais 
patarėjais iš abiejų pusių. Bet 
prieš pradedant pasitarimą, 
Bushas, tada viceprezidentas, 
pasiūlė, kad jis pirmiau norįs 
privačiai pasikalbėti su Deng 
penkias minutes. Tada jie nuėjo 
į gretimą kambarį tik su savo 
vertėjais ir nesugrįžo atgal 
daugiau kaip dvi valandas. Po 
to jie pranešė, kad viskas jau 
yra išdiskutuota ir kad pasita
rimas yra baigtas. 

Tai parodo, kokie ryšiai Busho 
buvo užmegzti su Deng ir kitais 
kinų vadais. Abi pusės rodo tokį 
pat norą tartis, kai prez. Bushas 
vėl atvyko į Kiniją praėjusį 
šeštadienį 40 valandų darbo 
vizitui, įskaitant ir pasitarimus 
su kitais kinų vadais. Kinai 
jaučiasi patogiau su Bushu 
negu su prez. Reaganu, kurio 
s impati jos buvo Formozos 
pusėje. 

Lyg būtų savo viloje 
Buvo numatyta, kad prez. 

Bushas iškels kinams žmogaus 
teisių pažeidimus ir Tibeto ko
votojų už krašto demokratiją 
k l a u s i m u s , tač iau to j is 
nepadarė. Kinija tai iš karto 
atmetė, pasakydama, kad tai 
būtų kišimasis į jų vidaus rei
kalus. Busho vyriausas tikslas 
buvo pagerinti ryšius su Kinija 
prieš atvykstant Gorbačiovui, 
kuris vizituos Kiniją gegužės 
mėnesį. Sovietų vadas ten 
nesilankė 30 metų. Kai Bushas 
atvyko į Kiniją, jis tuoj sveiki
nosi gatvėje su kiniečiais, lyg 
būtų Kennebunkporte. Valsty
biniame bankete didžiojoje sa
lėje jis buvo kiniečių vadų gi
riamas. Savo tosto kalboje 
prezidentas pasakė tikįs nauju 
progresu ir kad greitai Cam-
bodijoje bus taika, o Korėjos rei
kalai taip pat pagerės. Vėliau 
Bushas susitiko ir su princu 
Sihanouku, kurį jis norėtų 
matyti vadovaujant koalicinei 
Cambodijos vyriausybei. 

Priespauda ir pastovumas 
Prez. Bushas buvo pakvietęs 

atvykti pietums kinų žmogaus 
teisių kovotoją disidentą Fang 
Lizhi, tačiau partijos vadas 
sulaikė jį nuo to, ir Bushas to 
klausimo daugiau nebeiškėlė. 
Tai rodo, kokia dar sunki 
padėtis žmonėms Kinijoje, sako 
Vakarų žurnalistai. Visus diplo
matus nustebino Busho pasaky
mas, jog jis yra patenkintas, kad 

— O'Hare aerouoste Chris 
Cacioppo buvo apdovanotas 
7,500 dol. suma. kai jis sugrįžęs 
iš Itali os rado pamestus 
125,000 i oi. vertės deimantus 
prie taxi stoties už aerouosto ir 
juos sugrąžino policijai, kurijų 
jau ieškojo, bet negalėjo surasti. 

— Kinijos statistikų apskai
čiavimais, šio šimtmečio gale 
kinai turės šimtą milijoną 
žmonių daugiau negu norėtų. 
Tada bus 1.3 bilijonai kiniečių 
gyventojų. 

— Izraelyje Jeruzalės teismas 
nuteisė žydų redaktorius 30 
mėnesių kalėjimo bausmėmis, 
nes jie buvo palankūs palesti
niečių laisvės reikalams. 

kinai susitinka su Gorbačiovu. 
Tai padėsią Azijos regiono 
pastovumui įgyvendinti. 

Bushas pareiškė, jog dviejų 
dienų pasitarimai sudarė toną 
bendradarbiavimui kultūrinėje, 
švietimo ir karinėje srityse, o 
padidėję ryšiai prekyboje šiemet 
pasieks 14 bilijonų sumą. Buvo 
atnaujinti ryšiai, kurie buvo 
pradėti prieš kelis metus. Kinų 
ministeris pirmininkas Li Peng 
padovanojo prezidentui ir jo 
žmonai po dviratį, o prez. 
Bushas jam įteikė kaubojiškus 
juodus batus; ant vieno buvo 
išdekoruota Kinijos vėliava, o 
ant kito priekio — Amerikos 
vėliava. Prezidentą ir jo 35 
patarėjus kinai laikė savo 
valstybės svečiais. Kiti visi 
turėjo apsimokėti. Prezidentas 
buvo apgyvendintas 24 kamba
rių elegantiškoje viloje, kuri 
paprastai kainuoja 20,000 dol. 
nakčiai. 

Pirmasis ginčas North 
teisme 

Washingtonas. Kai prez. 
Reaganas pranešė, kad jis neno
ri nuversti Nikaragvos vyriau
sybės, tai tuo pačiu metu Saugu
mo tarybos pareigūnas -pulk. 
Oliver North aprūpino Contras 
su Baltųjų rūmų planais, kaip 
pašalinti sandinistus iš vyriau
sybės, buvo pranešta teismo 
sesijoje, kuris tęsiasi jau 5 
dienas. Pirmą kartą iškilo 
ginčas su vyri ausy be, nes iškilo 
vyriausybės slaptų dokumentų 
panaudojimo reikalas ir teisėjas 
tuoj išsiuntė prisiekusius teisėjus 
iš teismo sesijos. Pulkininko ad
vokatas Brendon Sullivan 
pristatė liudyti žmogų, kurio 
vyriausybė nenorėjo leisti 
liudyti, kadangi jis žino paslap
tis, kurių negalima viešai skelb
ti. Robert Owen pradėjo liudyti, 
kad jis Northo įsakymu nuvežė 
Contras vadui Adolfo Calero į 
Hondūrą dokumentą, kuriame 
buvo išdėstyta Amerikos poli
tinė ir karinė strategija Nika
ragvos atžvilgiu. Teisėjas Gesell 
tada ir nutraukė tą sesiją. 
Paaiškėjo, kad North, kai jis 
prašė Owensą nuvežti 
dokumentus į Hondūrą, jam 
pasakė, jog, jei kas nors jam at
sitiks, tai jis prisiims visą kaltę 
už tai. Northo advokatas toliau 
pradėjo klausinėti liudininką 
Owens. kuris pasakojo, kokią 
strategiją ruošėsi Amerika 
panaudoti, kai Sovietų Sąjunga 
ir Kuba nesikiš kariškai į šį 
ginčą. Šį planą žinojo CIA direk
torius Bill Casey. Šios valsty
binės paslaptys toliau nebuvo 
galimos viešai nagrinėti. Teisė
jas Gesell vėl pakartojo, jei vy
riausybė neleis gynybos advoka-
tams panaudoti reikalingą 
medžiagą, jis bus priverstas nu
traukti šią bylą. 

KALENDORIUS 
Kovo 1 d.: Albinas, Antanina, 

Dovydas. Rusne, Tulgaudas. 
Kovo 2 d.: Elena. Marcelinas, 

Simplicijus, Almonė, Šviedrys, 
Eitautas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:27. leidžiasi 5:39. 
Temperatūra dieną 18 1.. nak-

tj 6 1. 
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PADĖKIME ĮVYKDYTI 
TRANSATLANTINĘ 

KELIONĘ 
Ok. Lietuvos buriuotojams, 

šią vasarą trimis jachtomis pasi
ryžusiems atlikti transatlantinę 
kelionę Klaipėda — New 
Yorkas, reikalingą pagalbą 
organizuoti JAV-ėse iniciatyvos 
ėmėsi jūrų skautininkų,-ių 
„Grandis" Chicagoje. 

Sausio mėn. sušaukus pirmąjĮ 
iniciatorių grupės susirinkimą, 
talkon įsijungė ir ŠALFAS s-gos 
vadovybės nariai. Spaudoje 
paskelbus informacijai ryši
ninkų pavardes ir išsiuntinėjus 
galimiems talkininkams ir 
rėmėjams laiškus, pradėta 
sulaukti entuziastingų 
atsiliepimų. 

Vieni iš pačių pirmųjų 
atsiliepė Martyno Jankaus jūrų 
budžių įgula Clevelande, kurios 
ryšininku yra jvs Vladas Petu-
kauskas. Iš Pennsilvanijos 
atsišaukė vyresnės kartos jūri
ninkas Henry Maslauskas, ža
dėdamas prisidėti prie reikia
mos pagalbos organizavimo. Iš 
Connecticut atsišaukė mūsų 
jaunųjų buriuotojų entuziastas 
Paulius Gudelis, žadėdamas 
užmegzti ryšius su amerikiečių 
jachtklubais dėl Lietuvos 
buriuotojams sąlygų sudarymo 
JAV-ių uostuose. Savo pagalbą 
žadėdami atsiliepė ir kiti. O pa
galbos tikrai reikia ir įvairios. 
Reikalingi jūrlapiai, komunika
cijos instrumentai, nakvynės, 
maistas ir kt., o labiausiai pini
ginė parama reikalingoms prie
monėms įgyti. Tuo reikalu 
Chicagoje, „Kasos" kredito uni
joje buvo atidaryta sąskaita. Če
kiai rašomi: LITHUANIAN 
SCOUTS ASSOC. - GRANDIS 
— LIETUVA. Čekiai siunčiami: 
ACCOUNT #2576, KASA 
Lithuanian Credit Union, 2615 
West 71st Street, Chicago, IL 
60629. 

Džiugu, kad į atsišaukimą jau 
^pradedama atsiliepti ir 
konkrečia pagalba. Pirmieji 
atskubėjo a.a. jūrų skautininko 
ir navigatoriaus Kazio Oželio 
žmona Evelyna ir sūnūs Kazys 
ir Juozas Oželiai. Pagerbdami 
savo tėvo ir vyro atminimą, jie 
dovanojo daugiau negu už 500 
dol. vertės jūrlapių ir naviga
cijos knygų. Pradedama gauti ir 
piniginė parama: Martyno 
Jankaus jūrų budžių įgula Cle
velande aukojo 875 dol. „Gran
dies" pirmininkas Chicagoje 
js Leopoldas ir jps. Marytė Kup-
cikevičiai - 200 dol. Po 100 dol. 
aukojo Chicagos „Grandis", jvs 
Vladas ir Albina Petukauskai iš 
Clevelando ir didelis sporto 
entuziastas cicerietis dr. Ferdi-
nandas Kaunas. 50 dol. susi
laukta iš G. Salugos. Po 25 dol. 
aukojo ..Dirvos" redaktorius 
vytautas ir Vyriausia skauti
ninke Stefa Gedgaudai iš Cle
velando. o taip pat v.s. Euge
nijus Vilkas iš Californijos. 
Laukiama atsiliepiant ir kitus. 

Kovo mėn. pabaigoje su 
Vilniaus ..Žalgirio" futbolo 
komanda Chicagon atvyksta ir 
ok. Letuvos buriuotoju transat
lantines kelionės organizato
rius. ..Audros" jachtos kapi
tonas Ignas Miniotas galutinai 
aptarti planuojamą kelione, 
b u r i u o t o i u vipčnacrp .TAY 

kt. detales. 
Visi kviečiami prisidėti prie 

ok. Lietuvos buriuotojų žygio 
per Atlantą įgyvendinimo. Pini
gines aukas siųskite aukščiau 
minėtu adresu. Informacijai ry
šininkai: L. Kupcikevičius, 6933 
S. Maplevvood Ave., Chicago, IL 
60629. Tel. 312-434-9766 ir 
312-476-3875, arba - A. Le-
vanas, 6134 S. Sacramento 
Ave., Chicago, IL 60629. Tel. 
312-436-3095. 

Broliams Lietuvoje linkime 
,,Gero vėjo!", o visiems 
rėmėjams ir talkininkams — 
Lietuviškas AČIŪ! 

Jūrų Skautija ir 
ŠALFAS s-ga 

KAZIUKO MUGĖ 
CHICAGOJE 

Chicagos skautų ir skaučių 
tradicinė Kaziuko mugė įvyks šį 
sekmadienį, kovo 5 d., šia 
tvarka: 

9 vai. ryto visi dalyvaujame 
šv. Mišiose Tėvų Jėzuitų koply
čioje. Po pamaldų renkamės 
Jaunimo centro didž. salėje. 
Pareigūnai užima savo postus, 
o skautai ir skautės rikiuojasi 
prieš savo tuntų paviljonus. 

10 vai. ryto didž. salėje vyks 
šių metų Kaziuko mugės ati
darymas, kuriam vadovauja 
„Kernavės" skaučių tuntas. 
Mugę at idaryt i pakvies tas 
Lietuvos generalinis konsulas 
Chicagoje Vaclovas Kleiza. Į 
mugę atvyksta ir LS Seserijos 
Vyriausia skautininke v.s. t.n. 
Stefa Gedgaudienė, LS Brolijos 
Vyriausias skautininkas v.s. 
Gediminas Deveikis, ASS vadi-
jos pirmininkė v.s. fil. Danutė 
Eidukienė. LSS Tarybos vicepir
mininkė v.s. Irena Kerelienė. 
Laukiama ir kitų svečių, ne tik 
iš Chicagos ir apylinkių, bet ir 
kitų tolimesnių vietovių. 

Po atidarymo prasidės mugė 
su visais įvairumais ir linksmy
bėmis. Didžiojoje salėje vėl bus 
įrengti visų keturių tuntų pavil
jonai — prekystaliai su jų gamy
bos rankdarbiais, medžio droži
niais ir kt., o taip pat ir gausiais 
laimikiais, akį viliojančiais lai
mėjimų lentynose. Veiks ir 
kultūrines vertybes siūlantis 
akademikų spaudos kioskas. 
Pirmo aukšto kambariuose bus 
įrengtos visų tuntų kavinės. II-
me aukšte — akademikų kavi
nė, vaikų kambariai ir kt. Pa
stato žemiausiame aukšte — 

Gedimino pilies bokš t a s v i lk iukų pas i rodyme Australijon l ie tuvių s k a u t ų 
stovykloje „L ie tuva" . Nuotr. Ritos L i k a n d e r y t ė s 

TAUTINĘ STOVYKLĄ 
AUSTRALIJOJ APLANKIUS 

vyr. sk. Rita Likanderytė 

SKAUTININKŲ,-KIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Žengiant į 71-sius skautiškom 
veiklos metus, iškyla ir nauji 
klausimai, reikalaujantieji 
mūsų visų pasisakymų. Atgims
ta skautai mūsų Tėvynėje — 
Lietuvoje. Išdiskutavimui skau
tiškos veiklos gairių šaukiamas 
suvažiavimas visų LS Seserijos 
ir Brolijos Skautininkių,-kų, 
Zidiniečių. ir Akademinio 
Skautų Sąjūdžio narių. 

Suvažiavimas vyks balandžio 
1 ir 2 dienomis Chicagoje, Mid-
way Airport Inn (prie Midvvay 
aerodromo), 5400 S. Cicero Ave. 
Suvažiavimą globoja Chicagos 
Skautininkių draugovė. Visus 
kviečiame suvažiavime daly
vauti ir prisidėti savo patari
mais, kad skautiškoji veikla dar 
ilgai klestėtų mūsų tarpe. 

Suvažiavimo registracijos ir 
informacijos reikalais kreiptis į 
s. Aldoną Palukaitienę, 7253 So. 
Richmond, Chicago, 111. 60629. 
Tel. 312-471-0811. Registruotis 
iki kovo 26 dienos,kartu pri-
siunčiant pilną mokestį už 
nakvvnę, maistą, registraciją ir 
kt. 

K a z i u k o nv.iyes ekspona tų ruoS ime 
t a l k i n a i l g a m e t i s . .Aušros V a r t ų " 
t u n t o rėmė jas K a z v s K r e i v ė n a s . 

Kai man buvo pasiūlyta 
užsukti į skautų stovyklą 
Adelaidės miesto kalnuose, 
apsidžiaugiau. Būdama skaute 
nuo vaikystės dienų, dažnai 
dalyvauju skautų stovyklose ir • 
suvažiavimuose, todėl buvo 
įdomu pamatyti,kaip veikia ir 
stovyklauja Australijos lietuviai 
skautai. 

Kai atvažiavome, stovykla 
buvojau įpusėjus, tai nereikėjo 
padėti jiems įsikurti. Pirmi 
„Lietuvos"/VII pagalbinės tau
tinės Australijoje stovyklos įs
pūdžiai — ne kokie! Pirmiausia 
nepatiko, kad visi gyvena bara
kuose, o ne palapinėse, kaip esu 
pripratusi. Antra, tai aš čia 
nepažįstu žmonių — o tie, 
kuriuos pirmom minutėm 
pamačiau, buvo arba žymiai 
vyresni, arba daug jaunesni. 

Tačiau — visi rūpesčiai greit 
sumažėjo. Suradus stovyklos 
viršininkę, vyr. sk. vyr. si. 
Danutę Baltutytę (iš Adelaidės), 
paaiškėjo nakvynės, regist
racijos ir bendros stovyklos tvar
kos klausimai. Vietos daug — 
galėsiu pr is iglaust i šiame 
barake su prityrusiomis skautė
mis. 

Pirmas sutiktas asmuo buvo 
fil. Vytas Vaitkus, kuris, man 
atidavęs savo stovyklos ženklelį, 
padovanojo dar ir leidinėlį 
.,Lietuviai skautai Australijoj 
1947-1972". Jis paprašė pasi
rašyti sveikinimus įvairiems 
skautininkams bei vadovams 
(jie turbūt bus nustebę,pamatę 
mano parašą sveikinime iš 
Australijos stovyklos!\paprašė 
perduoti jo linkėjimus visiems 
Chicagos bei Amerikos skau
tams. Susipažinau ir su s. Rasa 
Statkuviene iš Melbourno, 
Australijos rajono vadeive. 
Susipažinau ir su s. V. Neve-
rausku, buvusiu Australijos ra
jono vadeiva. 

mažojoje salėje veiks „Nerijos" 
ir „Lituanicos" tuntų valgyklos, 
kuriose bus galima iki soties 
vaišintis gardžiais lietuviškais 
patiekalais. 

Visi yra kviečiami atsilankyti 
į Kaziuko mugę ir tuo paremti 
lietuviškos skautijos veiklą. 

Broliai ir sesės prašomi per 
visą mugę dėvėti uniformas ir 
jungtis į visus jos darbus, 
neužmirštant, kad: „Skautas 
mandagus ir visuomet pašiau-
gus". 

įvairiais reikalais ir klau
simais kreiptis į savo vadovus, 
arba j mugės komendantus — 
ps. Jūratę Vallee, arba ps. 
Leoną Maskaliūną. 

Visi pasistenkime, kad ši 
mugė būtų sėkminga, visiems 
džiaugsmą teikianti ir ilgai 
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Dalyvaujant pirmame vėliavų 
nuleidime, prisistatė trys švie
siaplaukės seserys iš Sydnėjaus 
— tai Marina. Virginija ir 
Regina Coxaitės (jų pavardę jau 
buvau girdėjusi PLJ Kongreso 
ir Jaunimo sąjungos veikloj!). 
Ačiū labai joms už parodytą 
draugiškumą — be jų tikrai 
būčiau šioj stovykloj pražuvus. 
Pirmą vakarą teko padirbti ir 
užsi tarnaut i vakar ienę — 
reikėjo vienam vilkiukui užriš
ti raudoną kaklaraištį. Nelabai 
norėjau, bet man buvo pasa
kyta: „Esi viešnia iš Amerikos, 
būtų gražulei tu jam užrištum. 

Vakarienės metu susipažinau 
su kitom vyr. skautėm: stovyk
los adjutante Anita Baltutyte. 
Lina Jablonskyie, kitais štabo 
nariais. Štabas gana jaunas, gal 
dar nelabai patyręs stovyklos 
vadovavime, bet, atrodo, visi 
sugyveno ir kartu dirbo, kiek 
galėjo. Stovyklautojai irgi jauni. 
Daugiausia stovyklautojų jauni 
— vilkiukų 15 ir paukštyčių 17, 
todėl stovyklos programa labiau 
jiems pritaikyta. Jie turėjo savo 
programą ir vadovų pagalba 
stovykloje įsigijo nemažai 
specialybių. 

Iš viso stovyklavo tarp 80 ir 
100 sesių ir brolių iš įvairių 
Australijos miestų. Skautai ir 
prityrę skautai, bei skautės ir 
prityrusios skautės turėjo savo 
užsiėmimus būreliuose su atski
rais vadovais — vyko susipaži
nimas su pionierija, vartų sta
tymas, buvo kompaso pažinimo 
Dūrelis, liaudies dainų būrelis, 
liaudies meno būrelis, net ir 
p dapinių statymo būrelis. Taip 
p. .t vyko pasiruošimas laužui 
bei pasiruošimas įvairiems 
egzaminams. Buvo kasdieninė 
inspekcija ir vyko skilčių 
konkursas bei laiškų ar straips-
nelių rašymas. Kiekviena 
skiltis turėjo progą budėti vir
tuvėje bei rajone. Kai kuriems 
teko atlikti įvairias baudas už 
įvairius prasižengimus. Pasku
tinę naktį buvo net ir naktiniai 
žaidimai — visai kaip ir mūsų 
stovyklose! 

Nieko nelaukdami, jau pirmą 
vakarą mane įjungė į stovyklos 
programa — vyksta prityrusių 
sesių naktinė iškyla — kviečia 
ir mane kartu. Po vakarienės su 
kitomis vyr. skautėmis apėjom 
numatytą taką, skaičiavom, 
matavom ir rašėm uždavinius. 
Tik viena šio vakaro kliūtis — 
tą pačią naktį buvo vyčių įžodis 
ir mes neturėjom su jais susi
dur t i . Naktys Adelaidės 
kalnuose labai šaltos. Aš. iš šal
tos Chicagos vykdama į šiltą, 
saulėtą Australiją, tikrai nesi-
tempiau šiltų žieminių rūbų (jau 
ir taip nelengvas buvo mano la
gaminas!) Australietės, visos 
apsivilkusios storus vilnonius 
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ŠV. KAZIMIERO SUEIGA 
DETROITE 

„Gabijos" ir „Baltijos" tuntų 
Detroite iškilminga šv. 
Kazimiero dienos sueiga 
šaukiama sekmadienį, kovo 19 
d., 12 vai. vidurdienyje, Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre. 
Broliai ir sesės dalyvauja 
pilnose uniformose. Tėveliai ir 
svečiai kviečiami. Sueigoje bus 
praneštos ir visos Detroito lie
tuviškai skautijai svarbios da
tos. 

KAZIUKO MUGĖ 
BALTIMORĖJE 

Washingtono - Balt imorės 
,.Rambyno" vietininkijos skau
tės ir skautai maloniai kviečia 
visus atsilankyti į jų rengiamą 
tradicinę Kaziuko mugę. Mugė 
ruošiama sekmadienį, kovo 12 
d., 2-5 vai. p.p., Holy Cross mo
kyklos salėje, 4900 Strathmore 
Ave., Garret Park, Md. 

Mugėje bus proga įsigyti 
įvairių tautodailės kūrinių, gin
taro papuošalų, velykinių mar
gučių ir kt. Veiks ir valgykla su 
lietuviškais patiekalais, kavi
nė su gardžiais pyragais ir tor
tais. Visi Washingtono, Balti
morės ir apylinkių lietuviai 
kviečiami atvykti ir praleisti 
popietę su draugais malonioje 
lietuviškoje aplinkoje. 

KAZIUKO MUGĖS 
Kovo 5 d. — Boston, MA; 

Chicago, IL; Hartford, CT; Los 
Angeles, CA; Nevv York, N.Y.; 
Toronto, ONT. 

Kovo 12 d. - Cleveland, OH; 
Hamilton, ONT; Washington, 
D.C. 

Kovo 19 d. — VVorcester, MA. 
Balandžio 23 d. — Detroit, 

MI. 

megztinius, klausia, kur mano 
vilnonis megztinis? Net nusi
juokiau! Gerai, kad turėjau 
pakankamai megztinių ir 
treningų — visus apsivilkus ne
bebuvo šalta. 

Iškylavom dviem grupėm — 
po šešias prit. skautes ir po dvi 
vadoves — pirma grupė pradėjo 
puse valandos anksčiau, kad 
nesusikryžiuotų. Aš išėjau su 
antra grupe, kuri, mano 
nuomone, buvo gerai savo vado
vių paruošta ir uždavinius 
atliko neblogai. Sesės, prikeltos 
iš miego, nebuvo labai paten
kintos, bet greit susidėjo kas 
reikalinga naktinei iškylai — 
miegmaišius, kuprines, 
žibintuvėlius, degtukus, virvę 
(sesėms vėliau paaiškėjo, kad 
tos virvės turėjo būti žymiai 
daugiau), plastiką, maistą, 
vandenį, šiltus rūbus ir kitus 
reikalingus daiktus. Taip pasi
ruošusios išėjo. 

(Bus daugiau) 

SKAUTIŠKO 
JAUNIMO 

SUTIKTUVĖS 

Vyresniųjų skaučių, gintarių, 
skautų vyčių, jūrų budžių, pri
tyrusių skautų,-čių ir jūrų 
skautų,-čių suvažiavimas 
gegužės 27-29 dienomis 
ruošiamas Rockville. MD, netoli 
VVashington, D.C, L.E. En-
vironmental Education Center. 

Registruotis iki balandžio 30 
dienos. Suvažiavime dalvvavi-
mokestis maždaug 40 dol. 

Dėl visų informacijų 
kreiptis į vietovių vadovus,-es 
arba pas vs Dalę Lukienę, 
10622 Great Arbor Dr„ Poto-
mac, MD 20854. Tel. (301) 
983-0763. 

Dr. Romualdas Povilaitis 
D A N T Ų 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 If l CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Stroot, Chicago 
Tol. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tol. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. u i . LU 50348; Raz. 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. 

Kab. tol. 471-3300; r a * . 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kodzio Avo., 
Chicago, III. 60652 

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

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Tol. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

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 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai. pagal susitarimą 

DR. VIUJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Ambor Chlropractlc — 
5522 S. WoM Rd. 

Wastam Springo, IL 
248-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kodzio, Chicago, III. 
Tol. 925-2670 

1185 Dundoo Ave., Elgin, III. 60120 
Tol. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREI KIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborts Rd. , Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

rot. kabinato ir buto: OLymplc 2-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt. 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 
DR. JAMES BURDEN 

INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

155 N. Mlchlgan Ava., SuRo 324 Ir 
5835 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tai. 585-2960 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Straot 

Kabinato tai . RE 7-1168: 
Rozld. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W . 71tt St. — Tai. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 Wost 71st Stroot 

Tol. 434-1818 — Roz. 852-0889 
Vai pirm . antr ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

Dr. Tumasonio kabtnatą porom* 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Stroot 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

2636 W. 71st. St., Chicago, IN. 
Tol.: 436-0100 

11800 Souttmost Hlgtmay 
Palos Holghts, III. 60463 

(312) 361-0220 (312) 381 -0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Stroot 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v. p.p. 
Sešt pagai susitarimą 

Kabinato tol. 778-2880, roz. 448-5541 

EOMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specalybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
• 1 6 5 S. Archor Avo. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 585-7755 



Nesulaikysi 

UPES BĖGIMO 
Jeigu Lietuvoje nepriklauso

mybės minėjime ir kitomis pro
gomis susi renka šimtai tūks
tančių žmonių, nereikia ste
bėtis, pr is imenant , kokią prie
spaudą j ie kentėjo beveik per 
pusę šimtmečio. Atleidus spau
dos kietos cenzūros varžtus , 
dabar iškeliama daug juodos 
vergijos faktų. „Li te ra tū ra ir 
m e n a s " sausio 1 d. išspausdino 
G. Visocko ir D. Tarasevičiaus 
s t ra ipsn į : „Lietuviai mi r š t a 
t y l ė d a m i " . J a m e iškel iamas 
re ikšmingas faktas, kad Kali
n i n g r a d o sr i t ies s t a t i s t ikos 
valdyba teigia, jog jų dalyje 
gyvena 19,677 lietuviai, tač iau 
t en nėra nei vienos lietuviškos 
mokyklos, nei vieno lietuviško 
vaikų darželio, spaudos kios
kuose nei vienos lietuviškos 
knygos, nei vieno lietuviško 
laikraščio. Lietuviai kreipėsi ne 
vieną k a r t ą į Kal iningrado sri
t ies vadovybę, prašydami leisti 
įsteigti mokyklą. Neleido. Tuo 
tarpu rusa i okupuotoje Lietuvo
je gali t u r ė t i savus laikraščius, 
leisti savas knygas lietuvių 
spaustuvėse, tu rė t i savo dės
tytojų ne t universitete. Buvo 
paskelb tas reikalavimas, kad 
disertacijos būtų rašomos tik 
rusų ka lba 

Įsidėmėtiną straipsnį laikraš
ty „Li tera tūra ir rnenas" nr. 5 
sausio 28 dieną išspausdino V. 
Kubi l ius : „Rašytojas pokary". 
Čia pr imenama, kad B. Sruogos 
„Dievų miško" rankraš t i s iš
gulėjo 13 metų nespausdintas . 
„Stalinizmo epocha — intelekto 
ir sąžinės, žmoniškumo ir talen
to išprievartavimo epocha. A. 
T v a r d o v s k i s r ašo poemą 
„Muravijos ša l i s" apie kolū
kiečių laimę, o išbuožintieji tė
vai da rda į Sibirą. A. Vienuolis 
kuria naujus „Puodžiunkiernio" 
skyrius apie revoliucinę Kauno 
proletar iato kovą pagal redak
tor iaus pateiktą konspektinį 
planelį. Jam takt iškai primin
ta : jei nori, kad sūnus nebūtų 
grąžintas į Šiaurę, ku rk savo 
romaną pagal socialistinio rea
lizmo reikalavimus. J. Grušas 
jau į t rauk tas į tylinčių ir šalin-
tinų rašytojų sąrašą, ryžtasi 
rinkt i medžiagą pjesei apie Ju
lių Janonį , bet j a m pasako, kad 
krikščionys demokratai neturi 
teisės liesti šventos revoliucijos 
poeto temos... 

Dabar Lietuvoje laikraščiai 
galėjo pasakyti tiesą, kur ią mes 
išeivijoje skelbėme per visus 
okupac i jo s d e š i m t m e č i u s . 
„Literatūros ir meno" sausio 21 
d. numeryje skaitome straipsnį 
„Rašytojas pokary", k u r išryš
k inamas spaudos prievartavimo 
faktas . „Trylikmetę mergai tę 
na r sus liaudies gynėjas grūda į 
sunkvežimį. J i verkia, o šautu-
vuotas vyras išdidžiai juokiasi, 
atl ikęs laimėjusios klasės parei
gą. K i e n o a k i m i s žve lg ia 
l i t e ra tū ra į šitą situaciją? Ji 
eina išvien su narsiuoju liaudies 
gynėju, o verkiančios mergaitės 
nepastebi. Ji apgaubia prievar
tos a k t ą heroiškumo aureole ir 
a t r a n d a masinėms represijoms 
pateisinančių a rgumentų — ve
žė j u k liaudies priešus — pasi-
r amins komjaunimo aktyvistas 
A. Bieliausko romane „Rožės 
žydi raudonai") . 

Maskva jau pradėjo jaudint is 
dėl lietuvių ryžtingesnio laisvės 
proveržio. Kremliui darosi ne
jauku , kad per kelis dešimt
m e č i u s su rak in tos l ie tuvių 
lūpos dabar ima prasiveržti vis 
stiprėjančiu laisvės šauksmu. 
Bet t i e laisvės polėkiai j au ne
besulaikomi. Je i Lietuvos spau
dą užguls nauji suvaržymai, 
Kremliaus diktatoriai žino, kad 
žmonės bus neblogai informuo

jami per užsienio laisvųjų šalių 
radiją. Jei cenzūra ims kietai 
mėsinėti ir daryti išskutimus j 
Lietuvos viešojoje spaudoje, dar | 
plačiau ir laisviau kalbės po- ' 
grindžio leidiniai, o Sovietų į 
noras sudaryti vakaruose palan-
k i a s nuo ta ikas p rekybos , 
paskolų, technologinės pagalbos 
plėtimui neleis grįžti į kruvinus 
stalinizmo laikus, dėl kurių net 
dabarties okupuotos Lietuvos 
spaudoje paplito tokie pa.-aulį 
j a u d i n a n t i e j i a t odūs i a i . 
Vilniaus „Tiesos" nr. 290,1988 
m. gruodžio 17 d. užtinkame pa
t ies Liet. komunistų partijos 
centro komiteto pirmo sekreto
r i aus A. Brazausko žodžius 
kalboje a p i e naują persi
tvarkymo kelią: „Niekuo nėra 
ir nebus pateisinamos 1941 m. 
birželio mėnesį prasidėjusios 
masinės Respublikos gyventojų 
deportacijos į tolimus šiaurės ra
jonus. Tai antikonstituciniai ir 
antihumaniški veiksmai. Deja, 
po karo j i e , ka ip žinoma, 
pasikartojo. Netgi dar didesniu 
mastu. Visa tai rodo tikrąjį 
stalinizmo veidą. Neįmanoma 
žodžiais nusakyt i tą panieki
nimą ir vargą, skausmą ir kan
čias, visa, ką patyrė tūkstan
čiai niekuo nekaltų žmonių, 
išvarytų speiguotais tremties 
keliais. Jų pasakojimai apie pa
tirtus išgyvenimus ir sunkumus 
širdį veria". 

Prievartos ir teroro veiksmai 
anksčiau a r vėliau iškyla, išgar
sėja ir susilaukia pasmerkimo 
net ir t ame krašte, kuriame 
tironai tai vykdė. Ir dabar 1988 
m . 208 numery je „ T i e s a " 
straipsnyje „Sąžinės akimis" 
paskelbė: „Stalinizmo ir berijiz-
mo niekšybes aprašyti maža — 
kauburėliai liko ne tik an t 
Pečioros krantų . Mes turime 
sužinoti, k iek buvo tų mirties 
fabrikų, k u r jie buvo, kiek juo
se nužudyta žmonių ir, svar
biausia, pavardes tų, kas visą 
tą darbą dirbo. Juk nei Stali
n a s nei Berija nežinojo, kas 
y ra „liaudies priešai" pas mus. 
Mes turėjome per akis savų sta
linizmo ta rnų , ir reikia pasa
kyti apie juos visą teisybę... 
Atsiranda tokių, kurie nenori 
girdėti apie stalinizmo aukas. 
Galiu drąsiai sakyti; tokios 
nuomonės laikosi t ie, kurie 
patys pasirašinėjo nuospren
džius tremti ir žudyti žmones. 

Kai buvo leista okupuotos Lie
tuvos laikraščiuose laisviau 
tiesą rašyti, atsirado didesnis 
ja is pasitikėjimas, susidomėji
mas, jie pasiekė milžiniškus ti
ražus. Apie įspūdį ga l ima 
spręsti iš „Gimtojo kraš to" 
vasario 15 išspausdinto Sofijos 
Plioplytės-Petravičienės laiško: 
,,...skaitau ir iš džiaugsmo 
verkiu. Nepraleidžiu nė vieno 
straipsnio, kitus perskaitau po 
du kartu". 

Tą posūkį pastebėjo po visus 
kontinentus išblaškyti lietuviai. 
Visiems buvo malonu matyti, 
kaip „Kauno aidai*' gruodžio 22 
d. net pirmame puslapyje iš 
laisvosios Lietuvos dienraščio 
„XX Amžiaus" persispaudino jo 
buvusio r e d a k t o r i a u s Igno 
Skrupskelio vedamąjį „Taika 
geros valios žmonėms". Per
spausdino ir kun. St. Ylos 
straipsnį apie Kūčių prasmę, o 
apie Vorkutoj sunaikintą I. 
Skrupskelj pacitavo vieno jo 
draugo žodį: „... rūstusis bolše
vizmo molochas pats pasigrobė 
geriausius mūsų valstybės ir 
kultūros statytojus. Jie mums, 
l ikus iems, y ra b rang ios 
nekaltos aukos, kurios bus pras
mingos t uo atveju, jei stiprins 
mūsų nusiteikimus, būtinus 
lietuviškai kultūrai išlaikyti ir 
valstybei a t s t a ty t i " . Tokie 
laikai nebesugrįžtamai praėjo. 
Nebesulaikysi upės bėgimo. 

Juoz. Pr. 

VILNIAUS KATEDRA 
AMERIKIEČIŲ SPAUDOJE 

Kard. Sladkevičių ir Brazauską riša vaikystės dienos 

LIETUVIO DOSNUMAS 

Vasario šeštą „The Philadel-
phia Inąuirer", didžiausiame to 
miesto dienraštyje, pasirodė il
gas straipsnis, prasidedantis 
primame puslapyje, perduotas iš 
Vilniaus žurnalisto Steve Gold-
stein. Jo an t raš tė — „Išlaisvin
tas vyskupas perima Lietuvos 
katedrą". 

Rašoma, kad vysk. Julijonas 
Steponavičius pirmą kartą į Vil
niaus katedrą įžengė prieš 57 
metus, kada jis dar buvo klieri-

B R O N I U S VASKAITIS 

yra pagerėjusi. Bet tai tik pir
mieji aušros spinduliai. Pilna 
saulė da r nėra pasirodžiusi. 
Sakė, kad atnašaujamas Mišias 
dalins į dvi dalis: pirmoje atgai
laus, kad nepajėgė katedros 
išgelbėti nuo uždarymo, o ant
roje — reikš Dievui padėką, kad 
šventovė grąžinta tikintiesiems. 

Procesija į katedrą, vyskupui 
vadovaujant, prasidėjo iš jo būs-

kas. Tuo metu buvęs pavasaris t inės, esančios apie puse mylios 
ir Gedimino aikštė skendėjo 
vandenyje. Į katedrą j am teko 
irtis laiveliu. Vasario 5 d., sek
madienį, jau 77 m. žilagalvis 
vyskupas į tą pačią katedrą 
skverbėsi per žmonių jūrą. 

Prieš iškilmingas pamaldas 
katedroje straipsnio autorius 
laikinoje vyskupo būstinėje tu
rėjo interviu su nuo komunisti
nio režimo d.mg kančių patyru
siu vyskupu. Iš pokalbio paaiš
kėjo, kad pernai gruodžio pabai
goje vyskupas iš sovietų parei
gūno gavo telegramą, kviečian
čią vykti į Vilnių ir pradėti eiti 
savo senąsias pareigas. Jis buvo 
areštuotas, nenurodant specia
lių kaltinimų, ir iš tremtas į 
Žagarės miestelį, esantį netoli 
Latvijos sienos. Per pirmuosius 
10 m. jam neleido nieko daryti. 
Buvo uždrausta net susitikti su 
Žagarės parapijos žmonėmis. 

„Aš ir dabar nesu t ikras , kie
no įsakymu buvo tai padaryta. 
Manoma, kad tai buvo minis-
terių tarybos darbas. Tačiau to 
parėdymo aš nemačiau", nuo 
slogos užkimusiu balsu vysku
pas aiškino svečiui. Tuo metu 
buvo varoma antireliginė propa
ganda ir žmonės turėjo daryti, 
ką valdžia įsakydavo. Kai kurie 
žmonės galvoja, kad vyskupo iš
laisvinimas yra stebuklas. Pats 
vyskupas konstatavo, kad dėl 
persekiojimų jis ne tur įs jokio 
kartėlio. Tik apgailestavo, kad 
tremtis apkrovė jį didele metų 
našta. Jei būtų jaunesnis , jo šių 
dienų džiaugsmas bū tų dar di
desnis. 

Džiaugėsi, kad spalio mėn. 
j am buvo leista vykti į Vatika
ną. Ten jis buvo labai šiltai pri
imtas Šv. Tėvo Jono Pauliaus II. 
Susidarė įspūdį, kad Vatikanas 
labai nuoširdžiai rūpinasi Lie
tuvos katalikais. Pats Šventasis 
Tėvas labai norėtų aplankyti 
Lietuvą. Pasak vyskupo, religi
nė ir politinė padėtis Lietuvoje 

nuo katedros. Po visą savaitę 
už t rukus ių žiemos da rganų 
nuostabiai gražiai švietė saulė. 
Tuo dar labiau buvo padidinta 
žmonių nuotaika. Į didžiąsias iš
kilmes iš įvairių Lietuvos kam
pų susi r inko apie 15,000 žmo
nių. Penki tūkstančiai įsiskver
bė į katedrą, o kit i liko stovėti 
Gedimino aikštėje. Kai kurių 
rankose plevėsavo tau t inės vė
liavėlės. Nemažai buvo pasipuo
šusių Sąjūdžio ženkliukais. 

Prieš pamaldas kun. Vaclovas 
Aliulis, Lietuvos vyskupų kon
ferencijos l i turginės komisijos 
p i rmin inkas , Sąjūdžio tarybos 
narys, susir inkusius supažindi
no su katedros istorija. J i buvo 
įkurta 1387 m. Pers ta tyta 18 
a m ž i a u s pabaigoje . T a č i a u 
didžiausias pasikeitimas įvyko 
pokario metais. 1949 m. ją ko
m u n i s t a i atėmė ir p a v e r t ė 
sandėliu. 1959 m. joje buvo 
įruošta meno galerija. Praėjusių 
metų spalio mėn buvo praneš
ta, kad ji yra grąžinama tikin
tiesiems, neva sąryšyje su Gor
bačiovo reformomis. Bet tikroji 
grąžinimo priežasris galėjo būti 
ir kard. Vincento Sladkevičiaus, 
aukščiausio Lietuvos bažnyčios 
hierarcho, ir Algirdo Brazausko, 
komunis tų partijos lyderio, vai
kystės dienų ryšiai. Abu augo ir 
brendo Kaišedoryse, netoli nuo 
Vilniaus. Tik vėliau geografiniu 
ir ideolofriniu atžvilgiu jų keliai 
išsiskyrė. Betgi ir šiandieną ten 
tebegyvena kardinolas ir Bra
zausko tėvas. 

„Santykia i tarp Bažnyčios ir 
vals tybės pasikeitė. Tas yra 
labai svarbu visai mūsų tautai" , 
aiškino Brazauskas. Kokią rolę 
komunistų partijos vadas vaidi
no vysk. Steponavičiaus grąžini
me, nežinoma. 

Pamoksle vyskupas pabrėžė, 
kad pr ieš 40 m. a tėmimas ka
tedros buvo didelė nelaimė visai 

tautai . Nors antras pasaulinis 
karas jau seniai praėjęs, bet 
mūsų kančios, tarsi slegiamos 
tamsaus debesio, vis tęsėsi. Da
bar mes esame tautos atgimimo 
liudininkai, kalbėjo pamoksli
ninkas. 

Lauke esantieji kun. Aliulio 
žodį, pamaldas, vyskupo pa
mokslą girdėjo per garsiakal
bius, įruoštus sunkvežimiuose. 
Visos religinės apeigos buvo 
transliuojamos per televiziją. 
Jas stebėjo ne tik lietuviai, bet 
ir kaimyninių valstybių žmo
nės. 

Prie straipsnio pridėta gana 
didelė nuotrauka, kurioje proce
sijos priešakyje matyti vysk. 
Steponavičius. Įdomu kad, kas 
vyko Vilniuje sekmadienį, pir
madienį jau buvo aprašyta mi
nėtame Philadelphijos laikraš
tyje. Koks nuostabiai greitas pa
sidarė žinių perdavimas. 

Skaitome, kad JAV Jaunimo 
sąjungos Chicagos skyriaus na
riai Vasario 16-tos proga skam
bino į didžiuosius savo miesto 
laikraščius. Tačiau gal susida
rytų dar didesnis įspūdis, jei po 
kiekvieno Lietuvos reikalų iškė
limo būtų skambinama, rašoma 
straipsnių autoriams bei redak
cijoms ir reiškiama padėka. Ma
noma, kad tai jau padarė ar 
greitu laiku padarys Philadel
phijos ir apylinkių lietuviai. 
Gilios padėkos vertas ir žurna
listas Howard Goodman, kurio 
ilgas straipsnis , pavadintas 
„Lietuva reformų avangarde", 
vasario 5 d. 

Nežinau, ar lietuvių tarpe yra 
nors vienas milijonierius, neat
simenu, kad kur is nors būtų 
kokiam nors reikalui paaukojęs 
kelias dešimtis tūks tančių , bet 
seniau ir šiais la ika is išeivijoje 
gyvenančių l ietuvių dosnumas 
gal neturi sau lygaus. Ir seniau, 
kaip pvz. Chicagoje Šv. Ju rg io , 
Šv. Kryžiaus ir d a b a r Švč. M. 
Marijos Gimimo, N e k a l t o Pra
sidėjimo ir kitos Chicagoje ir 
ki tur Amerikoje. Kanadoje lie
tuvių parapijų bažnyčios, mo
kyklos, salės pastatytos , nepra
šant pagalbos ne t ik iš ki tur , bet 
ir iš lietuvių kitų parapi jų. Kai 
buvo laisvesnės gal imybės siun
tinių į Lietuvą. į Sibirą, esu 
girdėjęs iš nel ietuvių įstaigų, 
kad šios pagalbos t e i k i m u lie
tuviams niekas nepr i lygs ta . Ir 
šiandien gerais t iks la is k iek vi
sokių fondų ir nė v ienam ne
stinga aukotojų. K iek matome 
iš įvairių praneš imų, t a i vis 
aukos ne tur tuol ių, bet tų , ku
rie nedaug turi, kukl ia i gyvena. 

Kiekvienam l ie tuviui atsi-
mintinas vienas ne fondo teikė
jas, o lietuvių r emiama . Lietu
vai padedanti šiandien Lietuvių 
Katalikų religinė šalpa (L. K. R. 
Š.) Veikianti a r t i t r isdešimt 
metų ji negali pas ig i r t i , kad 
milijonus sukrovė, bet j au mili
jonus išleido savo veiklai . Dėl 
kelių motyvų ji negal i iki šiol 
viešai paskelbti, k iek ir kam 
išleido. Iki šiol v ienas iš tų 
motyvų yra tas. k a d tai išleista 
pagalbai Lietuvoje . G a l i m a 
paminėti vieną darbą, tai Lietu
vos Bažnyčios kronika. L.K.R.S. 
dėka ją gauna ne t i k l ietuviai, 
bet ir keliom kalbom keli tūks
tančiai nelietuvių Bažnyčios 
hierarchų. įvairių karš tų valsty
bininkų, eilė svarbesnių laik

raščių. Leidžiama ir platinama, 
t ik gavus, a tsk i ra is numeriais , 
kad gaunantiems žinios būtų šio 
laiko, o ne pasenusios. Prie 
L.K.R.Š. veikia informacijos 
skyrius , kuris nelietuviams yra 
ž inomiausias . Dera pasakyti , 
kad L.K.R.Š. veiklą gražiai 
remia eilė lietuvių kolonijų, 
kaip pvz. Clevelando, Los An
geles. Toronto ir kitos. Pagal 
savo išgales šiame darbe daly
vauja visi Amerikos, Kanados, 
Autra l i jos l ie tuviai . Keliais 
atvejais gau ta paramos ir iš 
nelietuvių. J a u keleri metai, kai 
aš nepi rmininkauju L.K.R.Š.. 
t a i negal iu pasakyt i šiandieni
nės met inės sumos pagalbai 
Lietuvoje, bet ji yra ne mažes
nė ir š iandien. Nenuver t inant 
kitų pastangų, galima teisingai 
pasakyt i , kad visų kitų fondų 
k a r t u pa imta metinė pagalba 
Lietuvai neprilygsta L.K.R.Š. 
Esu t ik ra s , kad taip yra ir 
šiandien. Už šio vertingo, komp
likuoto darbo tvarkymą, už in
formaciją visam pasauliui apie 
Lietuvą mūsų visų ypatinga pa
dėka priklauso kunigui Kazi
mierui Pugevičiui. Marijai Ska-
beikienei , Gintei Damušytei . 
Gerai žinau, kad j iems buvo at
viras kelias į karjerą įvairiose 
sr i tyse , bet pažinę L.K.R.Š. 
veiklą jai ta ip pasišventė, kad 
savo darbo L.K.R. šalpai neribo
ja visų pri imtu skaičiumi, o 
būna atvejų, kad dirba ne tik 
per dieną, bet ir vakara is . Ne 
kar tą dirbo ir naktį . Nebuvo 
atvejo, kad jie būtų ne tik 
pare ika lavę , bet net paprašę 
padidint i kuklų at lyginimą už 
pasišventimą. Tai buvo pada
ryta L.K.R.Š. direktorių nutari
mu. 

Manau , kad visiems L.K.R.Š. 
r ė m ė j a m s šios ž in ios bus 
įdomios ir naudingos. Tikrai 
negailės savo aukos nė vienas 
L.K.R.Š. rėmėjas, jeigu mūsų 
la ikai? Lietuvos sąlygos leis 
L.K.R.Š. savo veiklą 'paskelbti 
ne p a s i g y r i m u i , o l ie tuvių 
visuomenes informacijai kiek 
milijonų ir kokiems tikslams 
sunaudojo. Nors natūralios prie
žastys — amžius ir kitos mane 
paliuosavo nuo L.K.R.Š. pirmi
ninko t i tulo, bet šiuos žodžius 
lietuvių visuomenei rašau,visa 
širdimi vertindamas L.K.R.Š. ir 
l inkėdamas kiekvienam lietu
viui būti to prasmingo darbo da
l ininku. 

V y s k . V i n c e n t a s Br izgys 

Americans for Due Process koordinatorė Rasa Razgaitienė Clevelande 
kalbasi su J. Demjanjuko sūnum John.Jr. (kairėje) ir žentu Ed. Nishnic. 

G y v e n i m o p a s l a p t i s y r a 
užaugt i nepasenstant . 

Casey Stengei 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 
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ROMANAS 

Išvertė P. Gaučys 

— Savo kūną aš nusuku nuo saulės . Ei, Taštego, 
leisk man išgirsti tavo plaktuką! O jūs, t rys nenugalėti 
stiebai, o tu nepalūžusi skiautere, pačių dievų sukultas 
laivo kevale, stiprusis deny, išdidusis vaire , į ašigalį 
pakrypęs nosgali — mirtin nusviręs garbingas laive! 
Turi pagaliau žūti ir be manęs? Kad netektų paskutinio 
mielo pasididžiavimo vienas menkiaus ių sudaužyto 
laivo kapitonų? O vienatviška mirtie po vienatviško 
gyvenimo! Dabar jaučiu didžiausią skausmą. Nuo 
tolimiausių kran tų dabar plaukite viso mano praeito 
gyvenimo narsios bangos ir iškilkite an t mano mirties 
skiauterės! Pas tave plaukiu viską na ik inant is , bet 
nenugalintis bangini. Ligi paskutiniosios imsiuos su 
tavim, iš pačios pragaro širdies ta ikau į tave neapyka-
tos vardu, aš spjaunu į tave savo paskut inį atodūsį! 
Nuskandink visus kars tus ir visus laidotuvių vežimus 
į vieną bendrą sietuvą. Kadangi nė v ienas jų negali 
būti mano, į šipulius sudaužyk mane, kur i s ir toliau 
tave tyko, nors ir p r ie tavęs pr i r iš tas , prakeiktasis 
bangini! Štai tau! Se tau geležis. 

Perstekė buvo išmesta, kliudytas banginis metėsi 
pirmyn. Žaibo grei tumu virvė ėmė lėkti per išpjovą, 
užsikabino. Ahabas pasilenkė ją išlaisvinti. Tai padarė, 
tačiau pralekiantis vingis apsisuko apl ink jo kaklą ir 
bebalsiai, panašiai kaip turkai nebyliai uždusina savo 
aukas lanko virve, jis buvo iš t rauktas iš valties pir
ma nei įgula pastebėjo jo dingimą. Kitą akimirką virvės 
galo sunkioji kilpa išlėkė iš tuščios s tat inai tės , išvertė 
vieną irklininką ir pliekdama vandenį dingo gelmėje. 

Apmirusi valties įgula stovėjo kaip suakmenė
jusi . Pagaliau jūreiviai pasuko galvas. 

— Laivas! Didis Dieve! Kur yra laivas? 
Greitai blankioje, klaidinančioje migloje pamatė jo 

nykstančią šmėklą, tar tum dujinę Fata Morganą. 
Vandenyje kyšojo vien tik aukštutinių stiebų galai, o 
pagonys perstekininkai. kuriuos prie kadaise aukštų 
pastovių prirakino kažkoks apakimas, ištikimybė ar 
likimas, vis tebestovėjo savo skęstančiose vietose. Kon
centriški ratilai pagaliau pagriebė vienišą valtį, visą 
jos įgulą, kiekvieną plaukiojantį irklą, kiekvieną ieties 
kotą ir įsukę į vieną sūkurį visa, kas gyva ir negyva, 
prarijo ir paslėpė nuo akių ir mažiausia „Peųuodo" 
dalelytę. 

Bet kai paskutinieji vandenys pasipylė ant 
nugrimzdusios indėno galvos ant didžiojo stiebo, tą 
akimirką, kai dar buvo matomi keli coliai tiesaus stiebo 
kar tu su išvyniota ilga vėliava, kuri dėl ironiškai susi
dėjusių aplinkybių ramiai plevėsavo virš naikinančių 
bangų, beveik jų prisiliesdama — tą akimirką atgal 
atsuktoji raudonodė ranka, laikiusi plaktuką, pakilo 
į orą ir pradėjo prikalinėti vėliavą kaskart vis stipriau 
ir st ipriau prie grimstančio stiebo. Padangių sakalas, 
kur is išdidžiai leidosi žemyn iš savo gimtų namų tarp 
žvaigždžių prie didžiojo stiebo viršūnės ir snapu kapo
damas vėliavą neramino Taštegą, dabar atsitiktinai 
įkišo platų, plasnojantį sparną tarp plaktuko ir medžio 
Tuo pačiu metu užpiltas vandeniu laukinis pajuto jo 
dangišką virpulį ir mirtinam atodūsyje sulaikė su
stingusį plaktuką. Ir taip tas padangių paukštis su 
archangeliškais šauksmais, su majestotišku ir į viršų 
iškeltu snapu, visas suvystytas ir įkalintas į Ahabo 
vėliavą, nugrimzdo į dugną kartu su laivu, kuris Šėtono 
pavyzdžiu nenorėjo nugrimsti į pragarą, ligi paskui 
save nepatraukė gyvosios padangės dalies ir nepadarė 
iš jos šalmo. 

Dabar smulkūs paukščiai klykaudami ėmė sukalio

tis virš vis dar tebeprasižiojusios bedugnės. Niūrios 
baltos bangos lūžo į jos s tačias sienas, po to visa su
pliuško ir milžiniška jūros lavondengtė vėl pradėjo sup
tis, ka ip suposi prieš penker ius tūks tanč ius metų. 

E P I L O G A S ' 

„Ir tiktai aš vienas išlikau, kad tau 
papasakočiau ". T , 

Jobas 
Drama baigta. Kam tad dar pasirodo? Išliko vienas, 

išsigelbėjęs iš tos katastrofos. 
Ta ip atsi t iko, kad pars iui dingus, aš buvau tas, 

kuris Lik imo lėmimu užėmiau priekinio irklininko 
vietą Ahabo valtyje, kai anas i rkl ininkas perėmė 
dingusiojo darbą. Aš buvau tas . kuris paskutinę dieną, 
kai t r y s vyrai buvo išmesti iš įsuptos valties, iškritau 
į jūrą. P lūdur iuodamas an t bangų pakraštyje besivys
tančios scenos, puikiai ją mačiau . Kai pagaliau mane 
pasiekė jau nyks tan t i s skęstančio laivo siurbimas, iš 
lengvo pradėjo mane t r auk t i į save užsidaręs sūkurys. 
Kai pr ia r tė jau prie jo. jis j a u buvo pavirtęs vis labiau 
ar tėdamas priesagos pavidalo juodu burbulu, tūnojusiu 
viduryje iš lengvo besisukančio ratilo. Kai pagaliau 
a ts idūr iau t a m e gyvybiniam centre, juodas burbulas 
susprogo į viršų ir su didele jėga iškėlė iš jūros karstą 
— bują. Ji nukri to ir plūduriavo šalia manęs. To karsto 
besilaikydamas beveik per visą dieną ir naktį, plaukio
jau an t ramių, gedulingų bangų. Rykliai praplaukdavo 
pro šalį , nieko pikta man nedarydami , t a r tum tarp 
žiaunų būtų laikę kaladėles . Laukinia i jūrų sakalai 
praskr isdavo su sučiaupta is snapais. Kitą dieną 
pamačiau laivą, kuris vis artėjo ir artėjo, ligi pagaliau 
mane išgraibė. Buvo tai beklaidžiojanti „Rachelė", kuri, 
pakar to t ina i beieškodama savo pražuvusių vaikų, 
surado dar vieną našlait į . 

(Pabaiga) 



DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. kovo mėn. 1 d. 

BOSTONO ŽINIOS 
SU JAUNIMU 

VASARIO 16 PROGA 

S u n k u pasakyti, kam gimė 
idėja rengti jaunimo Vasario 16 
minėjimus tą pačią dieną su pa
gr ind in iu minėjimu. Mintis 
aiški: jaunimui reikia kitokio 
pobūdžio minėjimo negu suau
gusiems. Jiems būtų nuobodoka 
ramiai sėdėti ir klausyti ilgų 
paskaitų. Jiems reikia laisvės 
judėti , patiems dalyvauti. Iš 
kitos pusės, kada jaunimas atžy
giuoja su savo vėliavėlėm, plaka
tais į pagrindinę salę — momen
tas jaudinant i s ir įsimintinas: 
kar tos susijungia vienam ben
dram tikslui! 

Taigi, kas vyko vasario 12 
dieną South Bostono Piliečių 
klubo pirmojo aukšto salėje? 
Buvo daug lakstymo ir tr iukš
mo, o m a ž i a u s i e m s d a u g 
džiaugsmo ir krykštavimo. Žo
džiu, kaip visada, kada esi 
vaikų tarpe. 

Šių metų minėjimo idėja — at
ku r t i demonstraciją Vingio 
p a r k e . Buvo , , s i u v a m o s " 
trispalvės, ruošiami plakata i . 
Mažiausieji patys klijavo savo 
vėliavėles. Sužaista keletas žai
dimų, 1, 2, 3 skyriaus mokiniai 
pašoko taut inius šokius (šokių 
mokytoja — Rūta Mickūnienė). 
Tvarką salėje palaikė žaliais 
raiščiais ir Sąjūdžio ženku pa
sipuošę tvarkdariai. Pasigedo
me t ik didesnio skautų įsijungi
mo į programą. Gal t ik brolis 
Algis Adomkaitis neapleido 
savo ..vilkų". 

Atėjo lemiamas momentas . 
Rikiuojamės iš žingsniuosime į 
III aukšto salę. Kas pasakys, 
kiek energijos į minėjimo rengi
mą įdėjo Daiva De Sa Pereira, 
Aldona Lingertaitienė a r Jūratė 
Aukštikalnienė? Matai jų pa
vargusius veidus ir džiaugiesi, 
kad dar y ra bendruomenėj 
tokių veiklių žmonių. 

J a u čia pat ir salė. Mūsų 
mažiau, daug mažiau, negu tą 
d i e n ą Ving io p a r k e . Bet 
j ausmas tas pats: 

Išvalykite upes ir sąžinę! 
Grąžinkite tautine Lietuvos 

vėliavą! 
Pusiau tiesa — melas! 
Grąžinkite katedrą tikintiesiems! 

Reikia, oi kaip reikia ruošti 
tokius minėjimus. Dėl mūsų 
vaikų, dėl ateities. Tikiesi 
žmogus, gal po 10 ar 15 metų, 
kai tavo dukrai ar sūnui ateis 
didžioji pasirinkimo valanda: 
likti su savo tau ta ar eit i 
lengvesniu nutautėjimo keliu, 
gal tada iš rūko užmaršt ies 
a tp lauks ši diena ir atvingiuos 
taip brangūs kiekvienam lietu
viui žodžiai: 

Lietuva, tėvyne mūsų... 
Zita Krukonienė 

PAKEISTA 
„LAISVĖS VARPO" 

RENGINIO DATA 

,.Laisvės Varpo" pavasar inis 
kul tūr inis renginys iš anksto 
buvo numatytas balandžio 9 d. 
Apie jį buvo skelbiama „Laisvės 
Varpo" laidose ir spaudoje. Bet 
paskutiniu metu pranešta jo 
vadovybei, kad tą dieną organi
zuojamas kitas didesnis rengi
nys, kuris negalįs būti nukeltas 
kitai dienai. Aišku, kad ta pačią 
dieną Bostone dviejų didesnių 
lietuvių renginių organizavi
mas būtų visais atžvilgiais pra
gaištingas. Todėl,,Laisvės Var
po" vadovybei teko aiškintis ga
limybes savo renginį perkelti ki
tai dienai. Po ilgesnio svarsty
mo ir visų galimybių patikrini
mo pagaliau pavyko taip susi
tvarkyt i , kad „Laisvės Varpo"" 
pavasarinis renginys iš balan
džio 9 d. perkeliamas į gegužės 
7 d. J i s įvyks 3 vai. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje. Tai bus jau 
60-tasis „Laisvės Varpo" kultū
rinis renginys. Juo bus paminė 

ta 35-rių metų sukaktis šakotos 
„Laisvės Varpo"' veiklos, kuri 
buvo pradėta 1954 m. kovo 7 d. 
Sukaktuvinio renginio progra
mą atl iks „Antro ka imo" teat
ras iš Chicagos, šiais metais mi
nintis savo veiklos 25-rių metų 
sukaktį. Tai gražus derinys, 
kuriame pinasi trijų konkrečių 
darbų reikšmingos sukaktys. 

VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS BOSTONE 

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 71-nerių metu sukak
ties minėjimo pagrindinė dalis 
Bostone įvyko vasario 12 d. Mi
nėjimas pradėtas „Laisvės Var
po'" laidoje t inkamai pritaikin
ta programa. Vėliau jis vyko Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje pamaldomis už Lietuvą su 
a t i t inkamu pamokslu ir iškil
mingu susirinkimu So. Bostone 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio 
aukšto salėje. 

Minėjimas sutraukė daug vie
tos ir apylinkės lietuvių bažny
čioje ir iškilmingame susirin
kime. Jame dalyvavo ir sveiki
nimo kalbas pasakė keli mies
to tarybos nariai , o taip pat lat
vių atstovas. 

Minėjimo susidomėjimo cent
re buvo Lietuvos Laisvės lygos 
atstovas Eugenijus Krukovskis 
ir Lietuvos Persi tvarkymo Są
jūdžio atstovas Arūnas Degutis, 
kuriuos gausi publika pasitiko 
atsistojimu ir karštais plojimais, 
o jų pasakytas aktual ias ir 
taiklias kalbas palydėjo vėl 
griausmingu plojimu. Tai buvo 
simboliškas ryšys tarp kovojan
čios Lietuvos tėvynėje ir jos 
išeivijos. Gintė Damušytė, kuri 
buvo n u m a t y t a pagr ind ine 
kalbėtoja, negalėjo atvykti dėl 
pasiruošimo vykti į Vasario 
16-sios minėjimą Lietuvoje. 

Minėjime meninę programą 
atliko Bostono l i tuanist inė mo
kykla. Bostono lietuvių tautinių 
šokių sambūris ir etnografinis 
ansamblis „Sodauto". Minėjime 
priimta minėjimo organizatorių 
paruošta rezoliucija. Lietuvių 
Fondo įgaliotinis Pet ras Viš
činis įteikė to fondo čekį Bosto
no l i t u a n i s t i n e i mokyk la i , 
paryškindamas tos mokyklos ir 
L ie tuv ių Fondo v a i d m e n į , 
ruošiant naujus kovotojus dėl 
L ie tuvos l a i svės . P a g e r b t i 
Lietuvos savanor ia i -kūrė ja i 
S t a sys S a n t v a r a s , S t a s y s 
Griežė-Jurgelevičius ir Juozas 
Liutkonis, prisegant j iems po 
gėlę. Minėjime lietuviškiems 
r e i k a l a m s s u r i n k t a 2,629 
doleriai, kurie pagal aukotojų 
valią taip paskirstyti: 1,151 dol. 
LB-nei. 1.001 doleris Amerikos 
Lietuvių Tarybai, 577 doleriai 
Tautos Fondui — Vlikui. 

Pačią Vasario 16-tąją minėji
mas įvyko State House. Iškeltos 
Lietuvos vėliavos prie State 
House ir p r i e Ci ty Ha l i . 
dalyvaujant daugeliui vietos ir 
apylinkės lietuvių, valstijos ir 
miesto atstovams. 

CLASSIFIED GUIDE 

Prie Bostono miesto rotušės vasario 16 d. iškt iiama Lietuvos vėliava. 

Visomis minė j imo dal imis 
rūpinosi Amerikos Lietuvių Ta
rybos Bostono skyr ius , talkina
mas kitų organizacijų. Skyriui 
vadovauja viduriniosios kartos 
ats tovas G i n t a r a s Čepas. Ren
gėjų ir minėjimo dalyvių tarpe 
buvo d a u g v idur in ios ios ir 
jaunosios ka r tos atstovų. Tai 
sudarė lyg ženklą apie mūsų 
priaugančių k a r t ų gražų įsijun
gimą į l ietuvišką veiklą ar net 
jos vadovybės perėmimą. Tuo 
labai džiaugiasi vyresnioji kar
ta, kurią vis labiau slegia sun
kėjant! metų naš ta . 

M I N Ė J I M A S BROCKTONE 

Brocktono Lietuvių Tarybos, 
v a d o v a u j a m o s R o m u a l d o 
Bielkevičiaus, r eng ta s Vasario 
16-sios šventės minėjimas įvyko 
vasario 12 d. J į sudarė pamal
dos už Lietuvą Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčioje ir 
vėliau iškilminga- susirinkimas 
tos parapijos salėje. Pagrindiniu 
kalbėtoju mivo.Andrius Eiva iš 
WashiAgtt>,nja,.-P-C- Meninę pro
gramą at l iko Sv. Kazimiero 
l ietuvių parapijos choras ir 
parapijos mokyklos mokinia i , . 
l ie tuviškai da inavę ir šokę 
mūsų t au t i n iu s šokius. Minėji
me dalyvavo ir sveikinimo kal
bas pasakė miesto administraci
jos atstovai. Pr i imta rezoliucija. 
Minėjime s u r i n k t a l ietuviš
kiems r e ika lams 1,664 doleriai 
aukų, kurios pagal aukotojų 
valią taip paskirstytos: Lietuvių 
Bendruomenei 595 dol.. Altui 
540 dol. ir Vl ikui 529 dol. 

Pačią Vasar io 16-tąją „Lais
vės V a r p a s " iš radijo stoties 
WBET-AM 1460 perdavė 50-ties 
minučių specialią radijo progra
mą anglų ir l ie tuvių kalbomis, 
i š ryšk indamas Lietuvos vals
tybės įkūrimą t ry l ik t ame šimt
metyje, jos vaidmenį tuometi
n iame Europos gyvenime, kaip 
kryžiuočių s u m u š i m a s 1410 
m e t a i s , L i e t u v o s s t a t u t o 
sudarymas , Vi ln iaus univer
siteto įsteigimas ir t.t., o taip pat 
Sovietų S-gos įvykdytą okupaci
ja, kovas už išplėštos laisvės at
s tatymą ir pa sku t in iu s įvykius 
Lietuvoje. Visa žodinė programa 
perpinta a t i t i n k a m a muzika, 
r y š k i n a n t l i e t u v i ų t a u t i n ę 
k u l t ū r ą l i a u d i e s k ū r y b o s 
pavyzdžiais ir šių dienų kūrėjų 

darbais. Apie šią programą radi
jo stotis savo žiniose skelbė vi
są dieną, pažymėdama, kad tą 
dieną savo proklamacija Bosto
no miesto meras Carl D. Pitaro 
paskelbė Lietuvos nepriklauso
mybės diena ir duodama iš tos 
proklamacijos ištraukas. 

Vasario 19 d. po 10 vai. šv. 
Mišių Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioje organizuo
tai buvo vykstama į Legion 
P a r k w a y nuleis t i Lie tuvos 
vėliavą, kuri ten plevėsavo visą 
savaitę, pačią aikštę tai savaitei 
pavadinus Mindaugo aikšte, 
kaip tai kasmet daroma. O tą 
pačią dieną 1 vai. po pietų San
daros salėje įvyko Sandaros 
24-sios kuopos surengti tradici
niai iškilmingi pietūs su atitin
kama programa, dalyvaujant 
gausiai lietuvių visuomenei ir 
miesto atstovams. 

SUSITIKIMAS SU 
SVEČIAIS IŠ LIETUVOS 

Tautinės sąjungos Bostono 
skyrius, vadovaujamas Juozo 
Rentelio. vasario 18 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
patalpose suruošė susitikimą ir 
pjašhekesi su Lietuvos Laisvės 
lygos atstovu Eugenijumi Kru-
kovskiu ir Lietuvos Persi
t v a r k y m o Sąjūdžio a t s tovu 
Arūnu Degučiu, svečiais iš 
Lietuvos. Į jį a t l a n k ė gana 
daug vietos ir ap>«.nkės lietu
vių, gyvai besidominčių pasku
tiniais įvykiais Lietuvoje. Abu 
svečia i pradžioje p a d a r ė 
pranešimus apie savo atstovau
jamus sūjūdžius, o vėliau plačiai 
atsakinėjo į klausimus. Susitiki
mas ir pašnekesys atskleidė 
daug įdomių dalykų, susijusių 
su persitvarkymu Lietuvoje. 
Prie įėjimo gauta 546 dol. aukų, 
kurios lygiomis padalintos pra
nešė jams . Visas i š l a idas 
padengė organizatoriai iš savo 
kasos. 

„LAISVĖS VARPAS" 

Vienintelė lietuvių radijo pro
grama Bostono ir apylinkės lie
tuviams yra „Laisvės Varpas"". 
J i pe rduodama k iekv ieną 
sekmadienį 9-10 vai. ryto iš 
VVCAV-FM 98 lietuvių ir anglų 
kalbomis. „Laisvės Varpo" 
vedėju yra Petras Viščinis. 173 
A r t h u r St., Brockton. MA 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS \ PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbastonte būti 
Rimo Stankau* klijentais Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

® mš. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZlE 

778-2233 

02402, telefonas: 508-586-7209. 
Programos metu skubiais reika
lais skambinti į radijo stotį te
lefonu: 508-587-9898. 

POEZIJOS - MUZIKOS 
REČITALIS 

Poezijos-muzikos reči ta l is , 
kurio programą atliks atk. Ni
jolė Martinaitytė ir muz. Pet
ras Aglinskas, vyks Bostone 
kovo 12 d., sekmadieni, 3 vai., 
Lietuvių klubo II aukšto salėje. 
Rengia Lietuvių Tautodailės in
stituto Bostono skyrius. 

RENGINIAI 

Kovo 5 d. — Kaziuko mugė. 
Atidarymas 11:30 vai. ryto. Vai
dinimas 4 vai. p.p. Rengia Bos
tono skautai ir skautės. 

Kovo 12 d. — Kultūrinė 
popietė. Akt. Nijolės Martinai
tytės ir muz. Petro Aglinsko 
rečitalis. Quiltų paroda. 

Balandžio 2 d. — Šv. Jurgio 
bažnyčioje Norvvoode religinės 
muzikos koncertas, kurio pro
gramą atliks styginis kvartetas. 

B a l a n d ž i o 9 d. — Vilniaus 
universiteto folklorinio ansamb
lio „Ratilio" koncertas Bostone, 
3 vai. p.p. 

Balandžio 23 d. - Sv. Petro 
parapijos metinis banketas Lan-
t ana res to rane , Randolphe. 

B a l a n d ž i o 30 d. — Lietuvos 
Krikšto memorialinės lentos Šv. 
Kryžiaus katedroje Bostone ati
dengimas ir pašventinimas. 

Gegužės 7 d. — „Laisvės Var
p o " pavasa r in i s k u l t ū r i n i s 
renginys So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje. Tai bus jau 60-tasis 
„Laisvės Varpo" tos rūšies 
renginys. Juo minima „Laisvės 
Varpo" šakotos veiklos 35-rių 
metų sukaktis . Renginio prog
ramą atliks „Antro kaimo" te
atras iš Chicagos. Pradžia 3 vai. 
p.p. 

Gegužės 20 d. — Seksteto 
koncertas So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje. 

P . V. 

Sav. parduoda namą: mūrinis, ..Cape 
Cod". 4 mieg kamb , 2 prausyklos, ąžuoli
nė apdaila (trim); šeimos kamb , rūsys; 
alumimo apdaila iš lauko: 2 2 auto ga
ražas. Skambint iš ryto 582-4278. Kalbėt 
angliškai. 

Š I M A I T I S REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. K*dzi« Av«. 
Chicago, IL 80629 

Tai. 436-7878 

HELP WANTED 

Vasario 16-tosios minėjiman So Bostone j 
Griežė Jurgelevičius ir Stasys Santvaras. 

JS vėliavom K. i i r ^ i c savanoriai kūrėjai Stasys 

SUŽIEDUOTINIAI 
LAIMĖJO 16 MIL. 

Sužieduotinių pora, gyvenanti 
Darien pr iemies ty , I l l inois 
loterijoje laimėjo 16 mil. dol. Jie 
tik antrą kartą pirko loterijos 
bilietus. Keith Walton, 42 m., 
ir Karer. Auriene, 30 m., pirko 
bilietų už 10 dol. 

KELIA MOKESČIUS 

Cook apskr. taryba nuspren
dė mokesčių keliu iš savininkų 
šiais iždo metais surinkti 38.4 
mil. dol. daugiau, negu praeitais 
metais. 

KARDINOLAS PRIEŠ 
RASIZMĄ 

Kardinolas Bernardinas savo 
pareiškime, paskelbtame va
sario 23 d., pažymėjo, kad 
Chicaga tur i išblaškyti rasinį 
dobesj . k a b a n t ) virš miesto. 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoj i la ida 
Suredagavo 

J u z ė Daužvard ienė 

š iomis dienomis „ D r a u g o " 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marč ioms. 
Daugel is apdovano jo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir v i r imu. 
Šios knygos susidomėj imas ir 
pasisekimas tarp l ietuvių ir 
k i t a tauč ių v i s u o m e t buvo 
didel is. 

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

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

$350. A DAY! AT HOME! 
Process phone orders for our pro-
duets. People call you. Nationwide. 
Free detai ls. Call (Refundable) 
1-518-459-8697 Ext. K 664A. 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta įanglų 
kalbą dr. Algio Mlckūno. Antroji 
laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
$4.50. Illinois gyventojai moka $4.75. 

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

"ATTENTION — HIRING! 
Government jobs — your area. Many 
immediate openings without waiting 
list or tęst. $17,840 - $69,485. Call 
1-602-838-8885. EXT R7765". 

H O U S E K E E P E R TO L I V E IN 
Woman needed to clean house, make 
meals and care for two children ages 
6 and 11. Mušt speak some English 
and be good with children. Ability to 
drive an automobile vvould be helpful. 
Mušt live in Monday through Friday. 
Both parents are professionals who 
work. Salary is $150.00 per week, in-
cluding room and board. Please 
telephone 239-6363 (Chicago) and 
ask to speak with Gladys, the family's 
present housekeeper. 

— 
MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208V2 West 95 th S t r e e t 

T e l . - G A 4 - 8 6 5 4 

U E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

V I L N I A U S K R A Š T O L E G E N D O S . Genr . 
Songinas. 182 psl $10.00 

NUO PLUNGĖS IKI MAROKO, ats iminimai. 
Kazys Pabedinskas. 438 psl $10.00 

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SPAUDOS BIBLIOGRA
FIJA 1970-1974. Red. J . Dainauskas, T. 
Remeikis. 300 psl $10.00 

BERŽAS UŽ LANGO, romanas. D Mackial ienė. 
324 psl $10.00 

PROFESORIUS RAKŪNAS. romanas. Albinas 
Baranauskas. 230 psl m. virš. $12.50 

k. virš. $15.00 
LENKŲ OKUPACIJOJE IR JŲ KALĖJIMUOSE. 

atsiminimai. Povilas Petkevičius. 187 psl. $8.00 
ALYTUS IR JO APYLINKĖS, monograf i ja Tadas 

Navickas. 288 psl $18.00 
LIETUVA IR VLIKAS, praeit is ir dabart is Red A. 

V. Rinkūnas. 272 psl $10.00 
KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA Br. Kviklys. 608 psl. $ 2 3 0 0 
ATSIMINIMAI. Juozas Urbšys. 163 psl $8.00 
NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJA, II dalis. 

Pranas Čepėnas. 840 psl $25 00 
LIETUVOS ISTORIJA. V. Daugirdaitė-Sruogienė. 

526 psl $ 1 0 0 0 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS Sudarė J Andr ius . . $6.00 
L I T U A N I S T I K O S D A R B A I . V t R e d St 

Vaškelienė. 262 psl $10.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųst i , 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 
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MŪSŲ KOLONIJOS 

Buffalo, N.Y. 
VASARIO 16 D . 

M I N Ė J I M A S 

Šiais metais nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimas buvo 
paįvairintas neįpras ta progra
ma. Jis įvyko šių metų vasario 
19 d. Tarptaut in io ins t i tu to 
salėje. Jį a t idarė ir pravedė 
pirm. Milda Norkūnaitė-Nevv-
manienė. Prie iškel tų vėliavų 
sugiedoti JAV ir Lietuvos him
nai . Kai ins t i tu tas užrakino ap-
gedusį pianiną, R imas Mustei
kis kažkur sužvejojo elektroninį 
instrumentą, vad. synthesize-
riu, ir juo palydėjo h imnus . Po 
to buvo parodyti du filmai apie 
nesenus įvykius Lietuvoje. Pir
masis paruoštas Rasos Razgai-
t ienės — Tautos a tg imimas 
anglų kalba, an t r a s i s — Persi
tvarkymo Sąjūdžio steigiamasis 
suvažiavimas l ie tuvių kalba. 
Abu f i lmai p i l n i t a u t i n ė s 
įtampos, jaudinančios žiūrovą 
ligi ašarų, ir štai j auč ia net ir 
tie, kurie nesupranta lietuviškų 
žodžių, n e s g r a s i a i dž iug i 
istorinių įvykių nuo ta ika y r a 
vykusiai perduota. Įdomu, kad 
po to a ts i randa svečių, ku r i e 
pirmą kar tą savo gyvenime 
p a r e i š k i a no rą f o r m a l i a i 
priklausyti Lietuvių Bendruo
menei. 

Buffal iečiai y r a d ė k i n g i 

Adolfui Šetik ui iš ka imyn inės 
St. Catherines kolonijos Kana
doje už filmų p a r ū p i n i m ą . 
I švykus š e i m i n i n k e i J u z e i 
Gr ik iene i v i e š n a g ė n , k i t o s 
moterys pasirūpino sudėtinėmis 
vaišėmis. Kas in inke Mary te 
G a m z i u k a i t ė - M i c h a l s k i e n ė 
parinko aukų l ie tuvybės reika
lams. Nuostabu, kad vis d a r 
s u s i r e n k a a r t i p u s š i m č i o 
minėjimo dalyvių. 

M.A. 

Lietuvi*! esame visi — 
lietusiu Fonde ar esi? 

3001 \VEST 39TH STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: (312) 471-3900 
U.S.A. 

U H i m rONDAS Z ^ U I I I U M I FOUNDATION 
1988 m. gruodžio mėn. 

I x $5 Vaitkevičius Stasys, $155. 
4 x $10 Banėnas Antanas (miręs) ir Amelija, $1,615; 

Bartuškienė Aldona, $10; Šikšninė Ona $10; Tarulis Pulkerija, 
$370. 

3 x $20 Ivaškienė Joana atm.: Ivaška Povilas, $320; Lands
bergis A. ir T. $20; Matukas dr. Antanas, $1,027. 97. 

I I x $25 Babickas Kazys ir Marta atm. įn.: Ošlapa.. $225; 
Biliūnas Roman, $25; Burstein Norman ir Sofija; $125; Daukan
tas Biadas ir Zuzana, $450; Draugelis Arūnas ir Irena, $125; Dulkis 
Anelė. $250; Keblys Kęstutis ir Vitalija, $425; Kasparavičiūtė 
Petronėlė, $425; Meilus P. R., $25; Šulcas Leonardas atm. įn.: 
Zaparackas A. ir Y., $25; VVolosenko Danutė, $50. 

1 x $40. Navickas Peter, $250. 
9 x $50 Bagdonas Kazimieras atm.: Bagdonas Petronėlė, 

$190; Dailidka Zigmas ir Valentina, $275; Griškus Kazys (miręs) 
ir Aldona. $400; Idzelis Henrikas ir Salomėja, $200; Jonikas dr. 
Petras ir Ona; $475; Naudžiūtė Ingrida. $100; Naujokaitis Mykolas 
ir Elena, $255; X, $550; Shoenberg Apolonia, $50 

2 x $70 Lelienė Staskevičiūtė Laimutė atm. įn.: Liaubienė 
Staskevičiūtė Danutė, $180; Liauba Albinas VMD atm. įn.: Liau-
ba Rimas MD, $405. 

1 x $75 Paškus Antanas atm. įn.: Pajaujis Z. ir P. $25 ir 3 
kt. asm., $75. 

55 x $100 Anonis Vytautas ir Danutė, 52,300; Aukštuolis 
Mečys ir Genutė, $100; Banys-Banevičius Kazimieras atm. įn.: 
Banevičius V. ir A., $100; Bernotavičienė Irena Regina atm. įn.: 
Bernotavičius Petras, $527; Brasauskas Balys ir Jane, $200; 
Budelskis Zigmas atm. 2-jų mirties metinių proga: Budelskienė 
Eugenija, $400; Bumelienė-lvinskytė Janina atm. įn.: Bumelis Ig
nas, $500; Cibavičius Vladas atm. įn.: Cibavičienė-Cibienė Mari
ja, $300; X, $900; Čyvaitė Birutė Regina: įm. Kamantas Vytautas, 
$100; Čyvas Vladas ir Birutė, $400 (Bus daugiau) 

Athol, Ma. 
Vasario 19 d. Athole Šv. Pran

ciškaus par. bažnyčioje buvo at
našaujamos Mišios už Lietuvą. 
J a s a t l a i k ė k u n . J o s e p h 
Jurgelionis Lietuvos Atkūr imo 
71 metų N e p r i k l a u s o m y b ė s 
proga. 
' Antrą vai. popiet parapijos 
salėj įvyko akademija . Buvo 
sugiedoti abu t au to s h imna i . 
Kun. J u r g e l i o n i s suka lbė jo 
maldą. Vil imas Vi šn i auskas 
pravedė programą ir kalbėjo 
apie naujus įvykius Lietuvoje 
šiandien. 

Gardnerio miesto meras John 
Devean dalyvavo su savo žmona, 
perskaitė proklamaciją, duotą 
šia proga. Tai buvo Bronės 
Genaitienės p rašymas , kurj j is 
išpildė. 

Gitos Kupčinskienės vadovau
jama grupė „Sodauto" labai gra
žiai pasirodė su dainom ir šo
kiais. Rodomos buvo Pe rkūno 
Krukon io s k a i d r ė s , k u r i o s 
padarė gražų įspūdį. Grupė 
pas i rodė su k a n k l ė m i s , 
skudučiais ir a rmonika . Kup
činskienė į t r a u k ė d a l y v i u s 
į šokimo p r o g r a m ė l ę , k u r i 
visiems patiko. Tiek žmonių 
prisirinko, kad daugel iui teko 
s tovėt i . N e a t s i m e n a , k a d a 
tiek buvo priėję i minėjimą. 

Vytės , k u r i o m v a d o v a v o 
Sophia Fiorent ino ir Nell ie 
Melaika, visus pavaišino kavu
te ir pyragaičiais. 

Abu miesto laikraščiai gražiai 
aprašė prieš ir po su nuotrau
komis. Žmonės ilgai a t s imins 
„Sodauto" pasirodymą. 

Vyčiai paminės savo globėjo 
šv. Kazimiero šventę Mišiom ir 
pietumis kovo 5 dieną. Šv. 
Pranciškaus baž. nauji nar ia i 
prisirašė — tai kun . Jurgel ionis 
ir Anne Zilinski. 

Koresp . 

A.tA. 
KAZIMIERAS DRUSKIS 
Gvveno Palos Park, IL. 
Mirė 1989 m. vasrio 27 d., 10:10 vai. ryto, sulaukęs 78 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elena Vindašytė, 

duktė Aušra Harrison. žentas Richard. sūnus Edmundas, mar
ti Shirley. Anūkai: VVilliam, Edward. Mellisa Druskiai, Lisa 
ir Kevin Harrison; Lietuvoje: sesuo Onutė Druskytė. broliai 
Vytautas, Jonas, Algirdas, Leonas. Mykolas Druskiai. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, kovo 1 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus-Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 2 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnvčią. kurioje 10:30 vai. įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Tautines lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę žmona, duktė, sūnus ir kiti giminės. 

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

A.tA. 
Dr. PRANUI SUTKUI 

ne t ikė t a i m i r u s , jo žmoną ADĄ ir visą šeimą nuošir
džiai už jauč iame. 

Ona ir Juozas Baužiai 

A.tA. 
Dr. PRANO SUTKAUS 

mirt ies valandoje jo žmoną ir dukras , „Aušros Var tų" 
t u n t o seses, ADĄ, DANUTĘ. VILIJĄ su ARVYDU, 
RASĄ i r jo s ū n u s . „Li tuan icos" t un to skau tus ARĄ 
ir LINĄ d idž iame skausme nuoširdžiai užjaučiame. 

. ,Aušros Vartų" tunto vadija ir sesės 

Jei reikalai negerėja, žinok — 
blogės. 

Žydų patarlė 

A.tA. 
JULIJAI MACKEVIČIENEI 

Lietuvoje m i r u s , jos seseriai MARIJAI ROČKŲ 
V I E N E I nuoširdžią užuojautą re iškia i r kar tu liūdi. 

Dalia. Kęstutis, Vytautas ir 
A. Santaros 

A.tA. 
ALEKSAS KASPER 
KASPERAVIČIUS 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. vasario 27 d.. 6 vai. vakaro, sulaukęs 71 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kražiuose. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Vincenta, dukra 

Stela, podukros Pranė ir Nijolė, brolis Juozas su šeima; 
Lietuvoje vienas brolis ir šešios seserys bei kiti giminės. 

Priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, kovo 1 d. nuo 3 iki 9 v.v. 

Gaidas-Daimid koplyčioje 4330 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 2 d. Iš koplyčios 9:30 

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

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

Nuliūdę žmona, dukros ir brolis su šeima. 

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

DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. kovo mėn. 1 d. 

A.tA. 
MARIJA DARAŠKIENĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. vasario 28 d., 4:10 vai. ryto, sulaukusi 85 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus John, marti Jessie, 

anūkai: Julie r Richard Daraškos, svainė Martha Boltz ir kiti 
giminės. 

Velionė buvo našlė a.a. John Daraškos. 
Priklausė Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus moterų 

gildijai. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, kovo 1 d. nuo 3 iki 9 v.v. 

Petkus-Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuves įvyks ketvirtadienį, kovo 2 d. Po apeigų 

koplyčioje velionė bus nulydėta į Tautines lietuvių kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvaati šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, marti, anūkai ir giminės. 

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

A.tA. 
teis. LIUDUI ŠMULKŠČIUI 

mirus, jo žmoną dr. LAIMUTĘ, sūnus LIUDĄ, J U L I Ų 
ir ki tus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u 
liūdime. 

Bronė ir Bronius Kvikliai 

A.tA. 
BALIUI MAURUČIUI 

staiga iškeliavus Amžinybėn, jo tėvą BRONIŲ, šeimą 
ir visą giminę giliai užjaučiame. 

A. Krulikienė 
J. Gaseliūnienė 
M. ir P. Juozaičiai 
V. Mordosas 

St. Pete.. Fla. 

K. Mereckis 
K. Staponkus 
J. Švedas 
A. Žulys 

A.tA. 
ADELEI PRATASEVIČIENEI 

Lietuvoje mirus, Jos brolį ADOLFĄ MERKEVIČIŲ 
su šeima bei visus gimines labai širdingai užjaučiame 
ir kar tu liūdime. 

Ilsėkis ramybėje Tėvynės žemelėje! 

M. P. Šoštakai 
J. M. Tamošiūnai 

Mūsų mielam draugui ir kolegai 

A.tA. 
Dr. PRANUI SUTKUI 

staiga mirus, giliame liūdesyje palikusią jo myl imą 
žmoną dail. ADĄ S U T K U V I E N Ę , d u k r a s dr. 
DANUTE. VILIJĄ su vyru ARVYDU ir RASELĘ, 
sūnus ARĄ ir LINĄ nuoširdžiai užjaučiame ir dali
namės ju skausmu. 

Antanas, Elena, Antanas G.. 
Asta ir Edis Razmai 

A.tA. 
teisininkas 

LIUDVIKAS ŠMULKŠTYS 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. vasario 27 d. 
Gimė 1902 m. kovo 17 d. Lietuvoje, Bardauskų kaime, 

Gižų valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. Amerikoje išgyveno 
40 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Laimutė Griniūte 
Šmulkštienė. sūnūs: Julius, marti Nijolė, Liudas, marti Rūta 
ir keturi anūkai: Inga, Linas, Tauras ir Renata. 

Velionis buvo vyras pirmos žmonos a.a. Julijos, taip pat 
brolis Lietuvoje mirusių a.a. Vlado, Jeronimo, Marijos Pet
rauskienės ir Alesės Šmulkštytės. Liko liūdinčios trys žmonos 
Laimutės seserys: A. Briškaitienė, P. Murinienė ir J. Dobro-
volskienė bei kiti giminės ir pažįstami. 

A. a. Liudvikas Šmulkštys priklausė Lietuvių Valstiečių 
liaudininkų sąjungai; ilgus metus buvo „Sėjos" žurnalo 
redaktorius ir Bartkus radijo valandėlės bendradarbis. Taip 
pat priklausė ir kitoms organizacijoms. 

A. a. Liudvikas Šmulkštys bus pašarvotas ketvirtadienį, 
kovo 2 d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus-Marąuette koplyčioje, 2533 
W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 3 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdusi Šmulkščių šeima. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 
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GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i f o rn i a A v e n u e 
Te le fona i - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4605-07 South 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 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St . , C h i c a g o 
Te l e fonas — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So. 5 0 t h Av., C i c e r o 
Te le fonas — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7 - 1 2 1 3 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - 652 -1003 

Sali v Donald M.. Jr . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHKAGOJE BKI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 

file:///VEST
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x „Draugo" atkarpoje šian
dien baigiame spausdinti her-
man Melville romaną ..Baltasis 
banginis'*, išverstą P. Gaučio. 
Rytoj pradėsime spausdinti 
Afonso Nako ..Kelionės į 
Lietuvą dienoraštį". 

x Prel. Damazas Mozeris, 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
klebonas emeritus, išvyko i Hot 
Springs poilsiui. Grįš tik kovo 
mėnesi. Šiais metais prel. D. 
Mozeris pavasarį švenčia kuni
gystės auksinę sukaktį. 

x Jaun imo centro mažojoj 
salėj kovo 3 d., penktadienį, 
7:30 vai. bus vakaronė su Bro
niu Kuzmicku iš pavergtos Lie
tuvos. Jis yra Sąjūdžio tarybos 
narys ir papasakos bei disku
tuos apie dabartinius įvykius 
Lietuvoje. Visi kviečiami daly
vauti ir pasiklausyti diskusijų. 

x Lietuvių Jaunimo sąjun
gos Chicagos skyrius, supras
damas Kaziuko mugės svarbu
mą, savo mėnesinį susirinkimą 
nukelia į kitą sekmadienį, kovo 
12 d.. 11 vai. Seklyčioje. 2711 W. 
71 St. Laukiamas visas Chica
gos ir apylinkių jaunimas nuo 
16 metų amžiaus gausiai daly
vauti susirinkime. 

x Mokytojų, tėvų ir jau
nimo studijų savai tė bus 
rugpjūčio 6 - 13 d. Dainavoje. Jo
je bus ..Laisvoji tribūna". kurios 
metu mokyklų direktoriai ir ve
dėjai pasisakys jiems rūpimais 
klausimais. 

x Norinčiam skristj į Kali
forniją perleisiu lėktuvo bilietą 
puse kainos. Skambink i t e 
312-658-8609. 

(sk) 

x Meno paroda „Dailė '89", 
vykstanti Čiurlionio galerijoje, 
bus atidaryta ir šį savaitgalį, 
kovo 3-5"d. Penktd. 7-9:30 
v.v., šeštd. 11 v.r.—9 v.v., sek-
mad. 11 v.r — 3 p.p. 

(sk) 
x Romas Pūkštys praneša, 

kad nuo vasario 18 d. iki kovo 
7 d. bus Lietuvoje. Tuo metu 
siuntinių, vaistų ir medicini
nių priemonių persiuntimo 
įstaiga Transpak bus laikinai 
uždaryta. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS 
namus parduoda greit. Įkaino
jimas — veltui. Skambinti Bell-
Bace RE. tel. 778-2233. 

(sk) 

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

Tel. - 776-5162 
14300 S. Bell Rd.. Lockport, 1L 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 

A D V O K A T A S 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL «0629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden A ve.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x Antanas Valavičius ir Al
girdas Čepėnas abu yra 
nuoširdūs lietuviškos veiklos ir 
gerų darbų dideli rėmėjai.. 
..Draugą" remia įvairiomis pro
gomis ir, reikalui esant, pri
sidedą ir savo darbais. Po 
„Draugo" koncerto A. Vala
vičius ir A. Čepėnas programos 
dalyvius ir svečius gaivino nuo 
troškulio, o susidariusias išlai
das asmeniškai apmokėjo. Nuo
širdus ačiū už pagalbą darbu ir 
už piniginę auką, kuri prisidėjo 
prie „Draugo" 80 metų gyva
vimo sukakt ies pavykusio 
koncerto ir „Draugo" dienraščio 
stiprinimo. 

x JAV LB Kultūros tary
bos muzikos premijos komisiją 
sudaro: pirm. Faustas Strolia, 
Audronė Gaižiūnienė, Loreta 
Venclauskienė, Povilas Matiu-
kas ir Kazys Skaisgirys. Premi
ja bus įteikta Chicagoje gegužės 
20 dieną. Premijos mecenatas 
Lietuvių Fondas. 

x Stefa Gedgaudienė, LS 
Seserijos Vyriausia skautinin
ke, atvyksta iš Clevelando ir šį 
sekmadienį, kovo 5 d., 10 vai. 
ryto dalyvaus Jaunimo centre 
vyksiančios Kaziuko mugės ati
daryme. Ta proga numato susi
tikti ir skautiškais reikalais 
pasi tar t i su Chicagoje 
gyvenančiomis Seserijos vadijos 
narėmis ir kitomis skaučių 
vadovėmis. 

x World Monitor, Christian 
Science Monitor Monthly, vasa
rio laidoje aprašo naujausią 
Sovietų Sąjungos klasių kovą. 
Rašoma, kad anksčiau žmonės 
pavydėdavo Sovietų Sąjungai, 
kad tiek įvairių etninių grupių 
mokėjo sugyventi. Iš tikrųjų 
taip nėra. Nuo carų laikų etni
nės grupės nesugyvendavo — 
religijos, kultūros ir kiti skir
tumai. Minimi lietuvių protes
tai prieš Ignaliną, estų ir 
lietuvių protestai, kad jie pa
gamina dvigubai maisto, kiek 
jie sunaudoja, kita į Maskvą 
išgabenama. 

x Žiburėlio Montessori 
mokyklėlės tėvų komitetas 
nuoširdžiai dėkoja šių metų 
rėmėjams: LB Lemonto apy
linkės valdybai, $600.00; Algiui 
ir dr. Teresei Kazlauskams, 
$375.00; p. Algiui Čepėnui, 
$100.00; Vaciui ir Laimai 
Garbonkams, $50.00. Ačiū 
visiems, kurie įvertina mokyk
los darbus. 

(sk) 

x Kaip padėti Lietuvai? 
Vakaronė apie Lietuvos eko
nomiją. Kalba Jonas Pabe
dinskas ir prof. dr. Feliksas 
Palubinskas. Ruošia Chicagos 
a te i t in inkai sendraugiai. 
Jaunimo centro kavinė, kovo 10 
d. 7:30 v.v. 

(sk) 

x Kaziuko mugė, Chicagos 
skautų ir skaučių kovo o d. 
rengiama Jaunimo centre vyks 
šia tvarka: 9 vai. ryto šv. Mišios 
jėzuitų koplyčioje — visi ra
ginami dalyvauti. 10 vai. ryto 
mugės at idarymas. Mugė 
uždaroma tarp 2-3 vai. p.p. 
Chicagos ir apylinkių lietuviai 
maloniai kviečiami atsilankyti. 
Laukiama svečių ir iš kitų 
JAV valstijų. 

(sk) 

x Darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Westem 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 Dainų šventės seminaras 
bus nuo antradienio, birželio 20 
d., iki penktadienio, birželio 23 
d., Dainavos stovyklavietėje. 
Visi chorvedžiai, muzikai ir 
choristai maloniai kviečiami 
dalyvauti seminare ir pasiruoš
ti Dainų šventei. Informacijai 
galima skambinti Faustui 
Stroliai tel. 687-1430 arba Da
riui Polikaičiui tel. 434-2243. 

x „ D r a u g o " vasar io 24 
dienos laidoje, straipsnyje „Pas 
Punsko lietuvius" buvo pa
rašyta (4 psl., pirmoj skilty): 
„Lenkijos Visuomeninės Kultū
ros draugijos centro valdyba 
leidžia savo leidinį „Aušrą". 
Turėjo būti: Lietuvių 
visuomeninės kultūros..." 

x Kovo 3 d., penktadienį, 
7:30 vai. vakaro Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje Vy
tautas Skuodis skaitys paskai
tą: „Lietuva keryje į laisvę". Jis 
padarys pastarųjų metų įvykių 
Lietuvoje apžvalgą. Vytautas 
Skuodis kalbės apie pa
grindinius šio pakilimo veiks
nius ir gresiančius pavojus. 
Paskaitininkas palies ir visiško 
Lietuvos tautinio išlaisvinimo 
perspektyvas bei Lietuvių išei
vijos laikyseną dabartinių įvy
kių Lietuvoje šviesoje. 

x „Margučio" rengiamame 
koncerte bus atliktos liaudies 
dainos, kompozitorių kūriniai ir 
operų arijos. Koncertas bus kovo 
12 d., 3 vai. p.p. Jaunimo cen
tre. Bilietus galima įsigyti 
,,Margučio" raštinėje ir 
Vaznelių parduotuvėje. 

x „Chicago Sun-Times" 
sekmadienio, vasario 26 d„ lai
doje keliomų-atostogų skyriuje 
aprašomos dviratininkystės po 
Sovietų Sąjungą galimybės. Per 
tarptautinę dviratininkų grupę 
galima užsiregistruoti kelio
nėms nuo Lenkijos sienos ligi 
Minsko, tada nuo Vilniaus ligi 
Maskvos. Kelionės organizuoja
mos 1989 m. vasarą. 

x Aukštesniųjų lituanis
tinių mokyklų mokytojų dar
bo konferencija bus kovo 12 d. 
12-3 v. p.p. Jaunimo centro Pe
dagoginio lit. insti tuto 
patalpose. Konferencijos tema 
,,Kaip ir ko mokyti, kad 
mokiniai būtų sudominti ir 
drausmingi. 

x Liepos 15 kelionė į Skan
dinaviją ir Europos Lietu
vių dienas. Informacijai skam
binkite Birutei Zalatorienei, 
Travel Advisers Inc., 1515 N. 
Harlem #110, Oak Pa rk , 
60302. 312-524-2244. 

(sk) 

x Norėdami malonioj ap
linkoj, prie židinio praleisti 
laiką, apsilankykite BALTIOS 
restorane, 8100 Roberts Rd.. 
Justice, IL, tel. 458-1400. Geras 
lietuviškas maistas, kokteiliai. 
Pirmadieniais uždaryta. 
Kviečia Kielų šeima. 

(sk) 

x 1989 metų Pabaltijo Isto
rijos Kalendorius jau čia! 
Jungtinis Pabaltiečių Komi
tetas (JBANC) praneša: galite 
dabar įsigyti 1989 metų Pabal
tijo Istorijos Kalendorių! Kalen
dorius skirtas visiems jauniems 
pabaltiečiams. Jų ateitis — 
nepriklausoma ir šviesi! Kas 
mėnesį matysite kovojančių 
Pabatijo tautų vaizdus: nuo 
Talino iki Vilniaus, nuo Rygos 
įlankos iki Kryžių kalno. Estų, 
latvių ir lietuvių atgimimo dva
sia perduodama vaizdžiomis 
fotografijomis! Pabaltijo Isto
rijos Kalendorius duoda progą 
susipažinti su latvių bei estų 
svarbiomis istorinėmis datomis 
— suartina mus, vedančius 
bendrą kovą. Kalendorius par 
duodamas už $6.00 (JAV ir 
Kan.h Užsakymus prašome 
siųsti; „Baltic Calendars", 
Post Office Box 4578, 
Rockville, Maryland 20850. 
USA. Tel.: (301) 340-1954. 

(sk) 
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Redaguoja J PUrfas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

Greit ateis ta diena, kada bus mokyklos užbaigimas... 
Piešė Arista Strungytė, 

Marąuette Parko lit. m-los 8 sk. mokinė 

LIETUVA 

Senolė žemė žydi 
Vaivorykštės spalva. 
Visų gražiausias žiedas — 
Gimtinė Lietuva. 

Neužmirtuolių skliautas 
Ties diemedžių kalva. 
Čia žuvusius aprauda 
Gimtinė Lietuva. 

Gražiai pragydo paukštė, 
Virš gojų lėkdama. 
Įsiklausyk — tai gieda 
Gimtinė Lietuva. 

A. Puišytė 

LIETUVOS KOVA UŽ 
NEPRIKLAUSOMYBE 

Yra daug būdų atgauti Lietu
vos nepriklausomybę. Man atro
do, kad reikia daugiau lietuvių 
įtraukti į Amerikos politiką. 
Būtina, kad daugiau žmonių 
sužinotų apie Lietuvos okupaci
nę padėtį. 

Lietuviai yra protingi žmonės 
ir turėtų jų daugiau dalyvauti 
Amerikos politikoje. Lietuvių 
mokyklose reikia mokinius su
pažindinti su Amerikos ir pa
saulio politika. 

Daug jaunų žmonių gal jau 
domisi politika. Yra jaunimo 
sąjungų Amerikoje ir pasauly
je. Reikia remti šias grupes, kad 
daugiau jaunimo išmoktų, kaip 
būti politiniais veikėjais. Kitos 
tautos jungia savo žmones į 
politines pozicijas, mums pana
šiai reikėtų daryti. Mūsų guber
natorius yra armėnas. Daug 
žmonių kongrese yra meksikie
čiai ir kitų tautybių. Tas parodo, 
kad galima tą mintį įgyvendin
ti. Reikia remti lietuvius, kurie 
nori tapti kongreso atstovais, ar 
užimti kitas aukštesnes pozici
jas. Jeigu pavyktų lietuvių 
išrinkti į kongresą, mes galė
tume tada įtikinti rusus, kad 
sovietai turi grąžinti Lietuvai 
nepriklausomybę. 

Daugiau žmonių turi sužinoti 
apie Lietuvos kančias rusų oku
pacijos metu, susipažinti su ne
teisingomis sutartimis. Lietu
viams reikia daugiau kalbėti su 
žurnalistais ir televizijos bei 
radijo žmonėmis. Reikia iškelti 
Lietuvos vardą ir apibūdinti jų 
kančias. Tą visą reikia parodyti 
populiarioje televizijos progra
moje. 

Būtų gerai, kad lietuviai pa
tys taptų žurnalistais arba žinių 
pranešėjais. Jie galėtų rašyti ar
ba kalbėti apie Lietuvos reika
lus ir paaiškinti visiems, kaip 
lietuviai trokšta laisvės. Reikia 
įrodyti žmonėms, kad rusai sako 
netiesą apie Lietuvą. Rusai 
teigia, kad nepriklausoma Lie
tuva be jų negalėtų išsilaikyti. 
Mes jau karta išsilaikėme po I 
pasaulinio karo ir vėl mes 

galėtume išsilaikyti. Lietuvoje 
dar daug žmonių sėdi kalėji
muose už pastangas laisvinti 
Lietuvą. Tiems, kurie rūpinasi 
savo kraštu ir kovoja už savo 
laisvę, reikia kiek galima pa
dėti. 

Andrius Kudirka, 10 sk. 
Los Angeles lit. m-los mokinys 

(„Pėdsakai") 

KUO AŠ NORĖČIAU BŪTI 
Užaugusi norėčiau būti psi

chologė ir artistė. Smagu būti 
artiste, galima visur keliauti, 
susipažinti su gerais artistais ir 
kartu dirbti su jais. Psichologas 
gali padėti žmonėms išspręsti jų 
problemas. Man patiktų dirbti 
su mažais vaikais, nes man la
bai patinka vaikai. Tris dienas 
savaitėje būčiau psichologė, o 
dvi dienas vaidinčiau televizijos 
programoje, kaip „Days of Our 
Lives", kuri yra „Soap opera". 
Vaidinčiau ir kine, o savaitga
liais būčiau namuose su savo 
vaikais ir draugais. 

Aš noriu savo gyvenime turėti 
visko po truputį: būti mama, 
žmona, artiste ir psichologe. 

Liana Janušytė, 
Detroito „Žiburio" aukšt. 

lit. m-los mokinė 

VISIEMS KARTU SMAGU 
Kai šį rudenį atvykau į mo

kyklą, viskas man atrodė nuo
stabiai. Mano paskutinieji 
metai parapinėje ir lituanisti
nėje mokykloje. Angliškoje mo
kykloje yra nauja mokytoja, li
tuanistinėje — ta pati. 

Šiais mokslo metais aš norė
čiau būti geresnė, bet mokyto
ja vis sako, kad aš visada esu ge
ra mokinė. 

Man nepatiko, kad vasara 
taip greit prabėgo. Aš turėjau 
daug gerų draugų ir su jais sma
giai praleidau laiką. 

Kai po atostogų pamokos 
prasidėjo, pirmąją dieną įėjusi į 
klasę radau pasikeitimų. Man 
buvo įdomu ir truputį bijojau. 
Visi mano draugai jau ten buvo, 
žinojau, kad kartu bus visiems 
smagu. Aš žinau, kad daug bus 
visokių dienų. Bus ir ne taip 
gerai, bet bus ir laimingų dienų. 

Atėjusi į lituanistinę klasę ti
kėjau rasianti naują mokytoją, 
tačiau taip nebuvo. Viskas 
gerai, mūsų mokytoja yra gera 
ir gerai moko. 

Darbo metai bus sunkūs, bet 
greit ateis ta diena, kuri 
vadinasi išleistuvės! 

Arista Strungytė, 
Marąuette Parko lit. 

m-los 8 sk. mokinė 

GAVĖNIOS TAUTOSAKA 

Vienas žmogus per išpažintį 
paklausęs kunigą, ar galima 
Pelenų dieną valgyti mėsą iš
krapštytą iš dantų, užsilikusią 
iš Užgavėnių? Kunigas pasakęs, 
kad galima valgyti. Šis vyras 
Užgavėnių vakare, prieš ei
damas miegoti, įsikandęs kum
pio gabalą. Rytą atsibudęs atra
dęs burnoje žaltį (Trumpaičių 
km. Gruzdžių valse.) 

GALVOSŪKIS NR. 107 
Čia duotos žodžio dvi viduri

nės raidės, reikės įrašyti 
pirmutinę ir paskutinę raidę 
brūkšnelio vietoje. Žodis suside
da iš 4 raidžių. 

(5 taškai) 

— ur —, — ši —, — uk —, — ut 
—, — un —. 

GALVOSŪKIS NR. 108 
Tarp sausumos ir salos plau

kiojo laivas, kuris vežė kelei
vius, norinčius patekti į salą ir 
iš salos sugrįžti. Kartą laivo ka
pitonas paklausė laivo inžinie
riaus, kiek yra žmonių laive. 
Inžinierius suskaičiavo 59 
žmones. Jei laive buvo keleivių 
tarpe po 2 moteris vienam vy
rui, tad kiek buvo vyrų tame 

Padubysyje Pelenų dieną 
(„Žiburio spinduliai") velkama Kaladė (stora malka, 

pagalys, rąstigalis). Kaladė — 
geras ženklas, linai geriau 

MINTYS SUSIKAUPIMUI * ž d e r ė s J ą v e , k a a n k s * r y t ą 
anksčiau atsibudęs žmogus. 
Užneria virvę ant kaladės ir 
įvelka į trobą sakydamas: 
„Kaladę atvilkau". Jei rytą 
atsikėlęs pirmasis kaladės neat-
velka — laikomas atėjusiu su 
nelaime. Kad sunkų rąstigalį 
kas nors iš trobos išvilktų 
laukan, šeimininkė turi kuo 
nors pavaišinti. Pasitaiko, kad 
į vieną trobą, tokių kaladžių pri-
velka keletą, šeimininkė turi 
pavaišinti visus, kurie išvilks 
kalades laukan. 

Trečiame šimtmetyje po Kris
taus gyveno milžinas Kristopas. 
Kaip legenda pasakoja, jis 
pasiryžo tarnauti galingiausiam 
ponui. Žmonės jam pasiūlė ka
ralių. Betarnaudamas karaliui 
pastebėjo, kad jis bijo velnio. 
Reiškia, velnias už karalių ga
lingesnis. Nuėjo tarnauti vel
niui. Kartu su velniu eidamas 
pro kryžių pastebėjo, kad vel
nias sudrebėjo. Reiškia, tas nu
kryžiuotas žmogus yra už velnią 
galingesnis. Kartą Kristopas 
pamatė prie kryžiaus besimel
džiantį vienuolį. Paklausė, kaip 
jis galėtų tarnauti šiam nukry
žiuotam. Vienuolis liepė jam eiti 
prie upės ir nešioti žmones į kitą 
pusę, nes jis esąs labai didelis ir 
stiprus. Kristopas paklausė. 
Kartą prie upės atėjo mažas 
vaikelis ir paprašė Kristopą 
jį pernešti per upę. Vaikelis 
pasidarė toks sunkus, kad milži
nas vos pajėgė pernešti į kitą 
pusę. Tada vaikeliui pasakė: 
„Tu buvai toks sunkus, rodos, 
visą pasaulį būčiau nešęs!" 
Vaikelis jam atsakė: ,,Tu nešei 
tą, kuris sukūrė visą pasaulį!" 
Vaikelis išnyko, Kristopas 
puolė ant kelių ir dėkojo Dievui. 

Mes taip pat turim pasiryžti 
tarnauti tik didžiausiam ponui 
— Dievui. Gal paklausi, ar ir aš 
turėsiu Išganytoją nešioti ant 
savo pečių? Ne! Užteks, kad Jį 
nešiosi savo širdyje per visą 
savo gyvenimą. Pasiryžk dabar 
ir ištesėk! 

(Pagal Tihamer Toth^ 

GALVOSŪKIS NR. 106 

laive? (5 taškai) 

(Žiūrėkite piešinėlį) 
Čia matote nupieštą figūrą iš 

pagaliukų. Visos figūros dalys 
atrodo vienodo ilgumo. Ar taip 
iš tikrųjų yra? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 109 

A 
H M 

E C ^ 
R R R R 

A A a A 4 A h 

(Žiūrėkite raidžių renginius) 
Kiek kartų gali perskaityti žo

dį America, pradėjęs viršutine 
raide A tęsdamas žemyn. Nega
lima šokinėti aplinkui, bet skai
tyti jungiant raidę prie rai
dės. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 110 

Vienas žmogus įėjo į banką ir 
padavė tarnautojai 200 dol. 
čekį, kad iškeistų banknotais. 
Tarnautoja paklausė, kokio dy
džio banknotų norėtų. Žmogus 
pasakė, kad norėtų šiek tiek po 
vieną dolerį, dešimt kartų tiek 
po 2 dol., o likusius po 5 dole
rius. Kiek banknotų žmogus 
gavo po vieną dol, po 2 dol. ir po 
5 d o l ? (5 taškai) 

GALVOSŪKIO NR. 86 
ATSAKYMAS 

Tie žemės drebėjimai buvo Ki
nijoje. 

GALVOSŪKIO NR. 87 
ATSAKYMAS 

Pirma vieta atžymima aukso 
medaliu. Antra — sidabro ir tre
čia — bronzos. 

GALVOSŪKIO NR. 88 
ATSAKYMAS 

1. sesuo, 2. kaulas, 3. šuolis, 
4. pamatas, 5. rainas, 6. jojikė, 
7. blakė. 

GALVOSŪKIO NR. 89 
ATSAKYMAS 

Šie daiktai vadinasi: lempa, 
ąsotis ir dubuo (dubenėlis). 

GALVOSŪKIO NR. 90 
ATSAKYMAS 

t 
! 

C 

% 

9 
Žiūrėkite sugestijos lentelę. 

Bus užskaityti ir jūsų pačių pa
rašyti tinkami žodžiai. 
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