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Pasiruošimai rinkimams 
Opozicija įspėja Lietuvos gyventojus 

Vilnius.-Sąjūdžio informacijos 
agentūra praneša, jog sausio 25 
d. Teatro Veikėjų sąjungos 
salėje įvyko eilinis Lietuvos 
opozicinių politinių partijų, 
organizacijų ir judėjimų kon
sultacinis susirinkimas. Posė
dyje pirmininkavo Lietuvos Sa
vitarpio Pagalbos sąjungos ats
tovas Edvardas Satkevičius. 

Susirinkimo metu diskutuota 
dėl Nepriklausomybės atkūri
mo plano sudarymo. Patvirtin
ta KS komisija (V. Makaveckas. 
V. Raudeliūnas, R. Smetona ir 
L. Tarakevičius), kuri, apibend
r inus i pas iū ly tus projekto 
variantus, pateiks juos tvirtin
ti kitame Konsultaciniame susi
rinkime. 

Lietuvos opozicinių politinių 
partijų, organizacijų ir judėjimų 
(Lietuvos tautininkų, Savitar
pio Pagalbos, Šaulių sąjungų, 
Lietuvos Demokratų, Humaniz
mo ir Pažangos partijų, Lietuvos 
laisvės Lygos, Grįžimo Tėvynėn 
fondo bei kitų) įgaliotieji ats
tovai Konsultaciniame susirin
kime priėmė tokio turinio krei
pimąsi. 

Lietuvos žmonėms 
„Lietuvos Respublikos pilie

čiai! Artėja labai reikšmingas 
Lietuvos valstybingumo atkūri
mo laikotarpis. Rinkimuose į 
Lietuvos TSR Aukščiausiąją 
Tarybą visų mūsų apsispren
dimas nulems Lietuvos ateitį. 

Jums įkyriai peršama nuomo
nė, kad svarbiau asmenybės, o 
ne partijos. Neseniai viena 
stambi asmenybė pakvietė Lie
tuvos jaunimą stoti į visiškai 
nepr iklausomą Komunis tų 

partiją. O būtų. matyt, dar 
geriau, jei visi ,visa Lietuva, 
apimta susižavėjimo, meilės ir 
dėkingumo. įstotų Į Komunistų 
partiją. Tai būtų graži, laisva ir 
komunistinė Lietuva. 

Jeigu Jūs norite tik siekti 
Lietuvos nepriklausomybes — 
balsuokite už komunistus. Jie 
pateisins Jūsų pasitikėjimą. Jie 
sieks Lietuvos nepriklauso
mybės ,,atnaujintoje federaci
jo je" . Nepaisydami gražių 
žodžių ir pažadu, vos t ik 
pasikeitus vaiažiai Maskvoje ir 
pasigirdus pirmai komandai iš 
Kreml i aus . Jū sų i š r i n k t i 
deputatai — asmenybes — ko
munistai gali pakelti rankas už 
amžiną sąjungą su didžiąja Ru
sija. 

Jei Jūs norite, gyventi nepri
klausomoje Lietuvoje, t ada 
Aukščiaus ios ios Tarybos 
deputatais re ikia i š r inkt i n e 
komuni s tus . Gal tie žmonės 
bus rečiau matyti televizorių 
ekranuose ar laikraščių pusla
piuose, bet tebūna jie drąsūs, 
dori. pasiryžę artimiausioje 
Aukščiausiosios Tarybos sesijoje 
balsuoti už nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atkūrimą. Tik 
pasakę sau ir visam pasauliui, 
kad Lietuva — vėl nepriklauso
ma, vėl valstybė, mes įgysime 
moral inę ir ju r id inę galia 
pradėti tikrąjį valstybingumo 
atkūrimo darbą. 

Už ką Jūs — atsakyti reikia 
dabar. Po rinkimų bus vėlu". 

Konsultaciniame susirinkime 
taip pat aptarti Nepriklauso
mybės sąjungos veiklos princi
pai. 

Mirė Juzė Daužvardienė 
Sausio 29 d. iš mūsų tarpo 

išsiskyrė buvusi Lietuvos gene
ralinė konsule Chicagoje a.a. 
Juzė Daužvardienė. 

Mirus jos vyrui dr. Petrui 
Daužvadžiui 1971 m.. Lietuvos 
generaliniam konsului Chicago
je. po kiek laiko ji buvo paskir
ta garbės konsulės pareigoms, 
kurias ėjo daugel metų su dide
liu pasišventimu ir kruopštu
mu. Lietuva — jai buvo šven
čiausias žodis. 

Ji buvo gimusi 1904 m. Wor-
cesteryje. Baigusi vidurinį 
mokslą, išklausė psichologijos 
kursą Massachusetts univer
sitete, o 1932 m. gavo teisiu 
bakalauro laipsnį Northeastern 
universitete. Pradžioje dirbo 
..Amerikos lietuvio" redakcijo
je , o vėliau Worcesteryje 
buvo Imigracinio skyriaus ve
dėja. Juzė Rauktytė-Daužvar-
dienė buvo ir pasižymėjusi vai
dintoja, deklamatorė. choristė ir 
nuo pat jaunystės dienų dalyva
vo jaunimo ir bendrose organi
zacijose. Nuo 1922 iki 1928 pati 
vedė chorus ir mokytojavo vaka
rinėse lietuvių kalbos mokyk
lose Worcesteryje. Dažnai kalbė
davo amerikiečiams Lietuvos 
klausimais, reagavo savo raš
tais į JAV spaudoje neteisingas 
žinias Lietuvos re ika la i s 
Būdama konsule, reprezentuo
davo lietuvius kitų valstybių 
konsulatuose ir visur su rei
kiamu orumu gindavo Lietuvos 
nepriklausomybės reikalus . 
Bendradarbiavo ne tik ameri
kiečių, bet ir lietuvių spaudoje. 
Ne karta Lietuvos klausimais 
yra išrūpinusi straipsniams vie

tos amerikiečių spaudoje. Chi
cagoje Mokslo ir pramonės mu
ziejuje buvo kalėdinės lietu
viškos eglutės programos orga
nizatorė, kuri kasmet tebevyks
ta ir dabar. J i taip pat buvo ir 
pirmosios JAV ir Kanados lietu
vių Dainų šventės 1956 m pata
rėja organizaciniame komitete. 

Popiežius Jonas Paulius n lanko labiausiai neturtingus kraštus Afrikoje. Čia jis matomas Bamako 
mieste. Mali valstybėje, kurio gyventojai sutinka jj su -avo paukščio šokiu. Dešinėje matyti 
prezidentas Moussa Traore. 

Armėnų ir azerbaidzanų 
delegacijos Rygoje 

Ryga . — Sąjūdžio pranešimu, 
sausio 25 d. Latvijos Liaudies 
Fronto Dūmos valdyba gavo 
telegramą, adresuotą Estijos 
Liaudies Fronto įgaliotinių 
tarybos pirmininkui Edgarui 
Savisarui , Latvijos Liaudies 
F ronto Dūmos valdybos pirmi-
ninkv.i Dain iu i Ivansu i . 
L i e t u v o s pe r t s i t va rkymo 
Sąjūdžio Seimo tarybos pir
m i n i n k u i Vy tau tu i Lands
bergiui. Telegramoje sakoma: 
, .Armėn i jos nac iona l in io 
judėjimo valdyba dėkoja už 
iniciatyvą ir yra pasiruošusi 
da lyvau t i Jūsų pasiūlytose 
politinėse konsultacijose. Mes 
manome, kad toks susitikimas 
bus netikslingas, jeigu jame 
nedalyvaus Arbacho (Kalnų Ka-

rabacho) įgaliotieji atstovai". 
f Ryga atvyks šie Armėnijos 

Tautinio judėjimo Įgaliotieji 
atstovai: V. Sirabekianas. R. 
Papejanas. G. Bagrazjanas ir V. 
Galstjanas. Nuo Latvijos Liau
dies Fronto t a r . i n inka i s 
derybose dalyvaus Dfcmis Ivans, 
Romas Ražukas ir Insas Up-
macis. įgaliotieji atstovai nuo 
Estijos Liaudies Fronte bei 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio dar neišrinkti. 

Prierašas. Prancūzų žinių 
agentūra praneša, jog Pabalti
jo tarybos kvietimą priėmė ir 
Azerbaidžano Liaudies Frontas, 
kurį remia ir tos respublikos 
vyriausybės sluoksniai. Pasi
tarimai prasideda šj ketvirta 
dienį Rygoje. Plači iu bus rytoj 

Azerbaidžano frontas dar ne 
pogrindyje 

Lietuvos gen. konsule Juze Daužvar
dienė kalba 1980 metais Vasario 
16-sios minėjime Chicagoje. 

— Vilnius, kurį įkūrė Lietu
vos kunigaikštis Gediminas, 
manoma, kad nuo 1323 metų 
sausio mėnesio galo pradėtas 
laikyti Lietuvos sostine. 

B a k u . — Azerbaidžano sosti
nėje tebegalioja ypatingoji 
padė t i s . Nuo sausio 20 d. 
neišeina laikraščiai, televizija 
taip pat nedirba. Azerbaidžano 
Aukščiausiosios Tarybos reika 
lavimas iki sausio 24 d. šeštos 
valandos ryto išvesti kariuo
menę iš Baku nebuvo įvykdy
tas . Sausio 23 d. kareiviai 
apšaudė vaikų neurologinę 
ligonine. Ligoninė užsidarė, 
medicininio personalo darbuo
tojai vaikus išsivedė į savo 
namus. 

Tą pačią dieną įvyko Azer
baidžano Komunistų partijos 
CK biuro posėdis, jo metu buvęs 
1-asis sekretorius Vezirovas 
pašal intas iš partijos, jo byla 
perduota j prokuratūrą. 

Sausio 24 d. įvyko Azerbai
d ž a n o Kūryb in ių sąjungų 
susirinkimas, kurio metu nutar
ta panaikinti pirmines partines 
organizacijas ir nutraukti ryšius 
su Tarybų Sąjungos kūrybinių 
sąjungų struktūrom. 

Part inės organizacijos panai
kintos taip pat Azerbaidžano 
Mokslu akademijoje bei Istorijos 
insti tute. 

Mieste išklijuota daug anti
komunist inio bei antigorba-
čioviško turinio atsišaukimų, 
tokių ka ip „Šalin fašistinę 
TSKP!* . .Gorbačiovas — tautų 
budelis", ..Generalinis žmogžu
dy — išvesk savo kraugerius" ir 
t.t. 

Azerbaidžano! udies Fron
tas nėra perėjęs i: 'grindį. Apie 
perėjimą į pogrir.:; apsiskelbė 
tik vienas Liaudies Fronto 
narys EcibarMa:- dov. Miesto 
komendanto įsak iu, neišduo
damas benzinas Memokamai 
dirba metro A erbaidžano 
Liaudies Frontas r eipėsi į rusų 
tautybės žmone- įrašydamas 
nepasiduoti pro v- r. icijoms. nes 
tai tėra bandyr sukiršint 
tautas. Taip p; kreiptasi 
kareivius prašą' uos nebūt 
nešvarių politik 'ankiu. 

Protestuoj totoriai 
Krymas . 

Krymo totorių 
Simferopolio pa r 
komiteto, reika 
vinti areštuotus 
tiečius po sava 
užėmimo prie 
piketuojančių 
Krymo Liaudį' 
vai. Jie reikalą, 
kimų įstatymą 
kurį neform 
atstovų kandi<: 
muose neregist: 
mo totoriai pik< 

ebes i tęs įa 
ketas prie 
s apskrities 
iant įšlais-
lamius tau-
iško žem'ų 
ištos. Prie 
sijungė ir 
onto atsto-
a keisti rin-
/nie, pagal 

judėj imu 
iros rinki 
amos. Kry-
ja kasdien. 

— Rumunijoj* ' k o dideles 
demonstracijos. - ^ re ik lavo , 
kad pasitrauktu opozicinių 
partijų vadai ir s 'bdytų savo 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Rygoje Latvijos moterų 
lyga paskelbė kreipimąsi ir 
renka parašus prieš tai, kad iš 
Latvijos pašaukti į Tarybinę 
armiją jaunuoliai dalyvauja 
Azerbaidžano įvykiuose. Krei
pimesi sakoma, kad karinė tar 
nyba okupacinėje kariuomenėje 
prieštarauja tarptautinei teisei. 
Šiuo metu kariuomenės, esan
čios Azerbaidžano sudėtyje, yra 
apie 400 Latvijos jaunuolių. 

— Oriole sausio 21 d. Mykolo 
Archangelo cerkvėje įvyko šv. 
Mišios, skirtos akademiko An
driejaus Sacharovo atminimui. 
Mišiose dalyvavo ir vietinės 
partinės valdžios atstovai. Po 
religinių apeigų šalia cerkvės 
įvyko trumpas mitingas. 

— Alytaus politechnikumo 
dėstytoja Aldona Lazauskienė 
atsisakė rašyti savo auklėtinių 
charakteristikas kariniam ko
misariatui. Tuo ji išreiškė pro
testą prieš prievartinį Lietuvos 
jaunuolių ėmimą į kariuomenę. 

— Rygoje sausio 22 d. Kirovo 
parke įvyko Latvijos azerbai
džaniečių draugijos organizuo
tas gedulo mitingas. Mitinge 
dalyvavo apie 300 žmonių, buvo 
iškelti šūkiai: „Laisvę Lat
vijai!"'. „Laisvę Azerbaidžanui!" 

— Kišiniove sausio 23 d. 
įvyko kultūrinės - religinės aso
ciacijos „Mtropolitu Varlaam" 
s te ig iamasis suvaž iav imas . 
Jame buvo priimti į s ta ta i , 
numatyti artimiausi tikslai, 
sudaryta organizacinė struk
tūra 

— Vi ln iu je a t s i k ū r u s i o s 
Vilniaus evangelikų reformatų 
bendruomenes pamaldos įvyko 
sausio 28 diena evangeliku 
reformatų bažnyčioje (buvu
siame „Kronikos" kino teatre). 

— Azerbaidžano TSR AT 
Prezidiumo pirmininke Elmyra 
Gafarova per respublikos radiją 
kreipėsi „J Azerbaidžano liaudį, 
visus „Respublikos gyventojus" 
Kreipimesi sakoma: 

..Visos Azerbaidžano tautos, 
respublikos gyventojų vardu 
reiškiu ryžtingą protestą dėl 
grubaus Azerbaidžano TSR 
suvereniteto pažeidimo ir TSRS 
AT Prezidiumo nutarimo „Dėl 
ypatingosios padėties įvedimo j 
Baku miestą". 

— Azerbaidžano Liaudies 
fronto atstovas Maskvoje pra 
nešė. kad praėjusį pirmadieni 
areštuotųjų skaičius pasiekė 
200 asmenų. 

Nr. 21 

Popiežius raupsuotųjų 
tarpe 

P r a i a , C a p e Verde . — 
Popiežius Jonas Paulius II 
pradėjo savo kel ionę šioje 
Vakarų Afrikos valstybėje, iš 
kur ios d a u g i a u gyventojų 
gyvena užsienyje ir beveik du 
trečdaliai Amerikoje. Daugelis 
šios salos gyventojų laikosi iš to, 
ką atsiunčia jiems padėti ių 
giminaičiai iš užsienio. Si vals
tybėlė turi maždaug 600.000 
žmonių. Skaičiuojama, kad 20^-
žmonių laikosi su užsienio pa
galba. 

Popiežius pirmiausia sustojo 
Sab Vincente saloje. J is jiems 
sakė gerai žinąs jų sunkią 
ekonominę padėtį, bet jis pri
mine jiem ir prieš kelis šimtus 
metų buvusią padėtį, kai jų pro
tėviai buvo pereinamasis punk 
tas vergams tarp Afrikos ir 
Amerikos. Todėl jis sakė žinąs. 
kad dar tebeprisimenamos tos 
žaizdos. Savo pamoksle, kurio 
klausėsi 20.000 žmonių, 
popiežius pasmerkė bet kokią 
diskriminaciją, kad žmogus 
žmogui negali būti vergu ir 
iškėlė žmogaus orumą ir vertę, 
kuri negali būti paneigta bet 
.kokios spalvos žmogui. Siame 
krašte žmogaus uždarbis me
tams siekia 500 dol. Daugelis 
yra sugrįžę iš Amerikos į Cape 
Verde. kai išėjo į pensiją, ir jie 
čia gauna Sočiai Security če
kius, kurie yra jų vienintelė 
parama. 

„Pasau l in i s skand a l a s " 
Sekmadieni popiežius lankėsi 

Bamako mieste. Mali valstybė
lėje. 69 metų popiežius per 15 
valandų p a s a k ė aš tuon ias 
kalbas ir padare kelis praneši
mus. Žurnalistai praneša, jog 
popiežius buvo tikrai susijau
dinęs, kai j is lankė raupsuo
tuosius Gvinėjos ligoninėje. J i s 
tai pavadino, kad dar ši liga 
nepažabota, jog tai yra „pašau 
linis skandalas". Reikšdamas 
gilią simpatiją raupsuotiesiems, 
jis pasakė, jog „tarptautinis so
lidarumas turi būti mūsų pir
moji ir svarbiausioji pareiga 
jiems padėti", ypač. kad tam 

KGB generolas 
nesiskaito 

Vilnius. — Sausio 2 įvyko 
LKP CK biuro posėdis Romual 
das Ozolas pateikė informaciją 
apie saugumo komiteto archyvų 
naikinimą. Posėdžio metu at 
kreiptas dėmesys į tai, kad 
generolas E. E i s m u n t a s . 
Valstybes saugumo komiteto 
pirmininkas, ignoruoja TSRS 
liaudies depu ta tų statusą. 
kuriuo remiantis deputatams 
tur i būt i p r ie inama visa 
informacija. 

Biuras vienbalsiai nutarė 
kreiptis į LTSR AT. prašydamas 
nedelsiant pareikalauti gene
rolo E Eismunto pasiaiškinimo 
ir kreipiasi į LKP narius, 
esančius LTSR AT Prezidiume, 
paremti šį pasiūlymą. 

nereikia tiek daug lėšų, kaip 
kitiems dalykams Popiežius 
keliavo į Cumura vietovę už sos
tinės Bissau, kur jis vaikščiojo 
tarp maždaug 70 raupsuotųjų 
Ligoniai, kai kurie labai raupsų 
iškankinti ir fiziškai sulaužyti 
bei iškreipti, sieke prisiliesti 
prie popiežiaus arba prašė, kad 
popiežius juos paliestų. 

Popiežius lūšnoje 
Kai iš šios raupsuotųjų vietos 

popiežius vyko i lėktuvą, tai jis 
dar paprašė sustoti prie vienos 
lūšnelės. Joje rado kelis vaikus 
ir vieną vyra, kuris atrodė jau 
senas, bet Vatikano spaudos 
direktorius Joaąuin Navarro-
Valls paaiškino, kad tas vyras 
yra ne senesnis, kaip 40 metų. 
Šiose vietose vidutiniškas vyro 
amžius yra 44 metai. Ta lūšnele 
buvo sudėta iš keturių akmenų 
ir vidury padėta plona stati
naitė stalo vietoje, ir nieko 
daugiau! Kai popiežius paliko 
lūšnelę, vienas iš popiežiaus 
palydovų, ištraukė iš kišenės 
šimtinę dolerių ir nunešė tam 
žmogui. Tai bus truputį dau
giau, kaip pusė pajamų per ca-
pita Gvinėjoje per visus metus. 

Popiežius Jonas Paulius II 
visoje savo šioje kelionėje pri
mena Rytų Europą. į kurią da
bar nukreiptas pasaulio dėme
sys, bet jis vis pabrėži», k;id 
nereikėtų užmiršti ir Šiaurės-
Pietų žmonių — trečiojo pasau
lio ir šių nelaimingųjų. Ne tik 
popiežius, bet ir jo palydovai 
dažnai negalėdavo ištarti žodžio 
po matytų čia ir aplankytų 
vaizdų. Sis kraštas reikalauja 
kiekvieno pastangų kovoti prieš 
badą, blogą maitinimą, kur 
daug beraščių, jau nekalbant 
anie kitas skurdo bėdas, kalbė
jo Jonas Paulius II. 

— I^nki jos Komunistų parti 
ja persiorganizavo į socialdemo 
kratų partija Jos vadais išrinkti 
du jauni lenkai - Aleksandras 
Kwasniewski ir Leszek Miller. 

— J a m a i k o s min i s te r i s 
pirmininkas M Manley JJ vi
zituojančiam JAV vicepreziden 
tui Dan Quayle pasakė, kad 
Amerika su savo invazija j 
Paaamą 
įstatymus. 

*k 

Tūkstantis kapaviečių 
Baku. - Kaip pranešama iš 

Azerbaidžano sostinės, sausio 
22 d. laidojant miesto parke 
tragiškai žuvusius, iškasta apie 
tūkstantis kapaviečių. Laidotu 
ves vyko ramiai. Po laidotuvių 
buvo girdimi pavieniai šūviai. 
Rusų tautybes gyventojai ma
siškai palieka Baku. Miesto 
metro aptarnauja keleivius 
nemokamai. 

Pranešama, kad iki sausio 20 
d. iš Baku buvo evakuotos visų 
Azerbaidžano Komunistų parti 
jos Centro Komiteto darbuotoju 
šeimos. Baku septynioms pa
roms buvo sustabdytas ga
myklų, fabrikų darbas Nedirba 
daugelis įstaigų. Toliau Saliano 
kareivines laiko užgrobę kur
santai, įkaitais jie paeme kariš
kius. Kaip pranešė Azerbaidža
no Liaudies Frontas , tarp 
kursantų, įsitvirtinusių Saliano 
kareivinėse yra 276 azerbaidža
niečiai, 62 gruzinai. 56 uzbekai. 
23 čečėnai ir 5 rusai iš Baku 

KALENDORIUS 

Sausio 31 d.: Jonas Bosai, 
Marcele. Jaune. Budvile. Skir
mantas. 

V a s a r i o 1 d.: Ignacas. 
Brigita. Eidvile, Gytautas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 7:05. leidžiasi 5:03. 
Temperatūra diena 32 1.. nak 

tjfffl 
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„PERKŪNO" DRAUGOVĖS ŽIEMOS 
IŠKYLA 

„Lituanicos" skautų tunto 
„Perkūno" draugovė, po dvyli
kos metų pertraukos, vėl kelia
vo i Rako stovyklavietę žiemos 
metu. Trys drąsūs skautai — L. 
Gierštikas, R. Lukas ir G. Vy
gantas sausio 5 d. susirinko pas 
skaut in inkus Ramanauskus 
O a k Lawn , .ka ime" , tikė
damiesi įdomios ir nuotykingos 
keliones. Juos šion iškylon 
lydėjo naujasis „Perkūno" dr-
vės draugininkas ps. Donatas ir 
jo tėvelis v.s. Liudas Rama
nauskai. 

Prie apsnigtų Rako stovykla
vietės vartų atvykome gerokai 
po vidurnakčio — 2 vai. ryto. 
Teko atkasti vartus ir visus 
reikmenis nešti, arba tempti iki 
„Lituanicos" tunto virtuvės 
pastato. Nelengva tai buvo, nes 
sniego pusnys buvo beveik 1 
metro gilumo. Visą savo mantą 
sunešę ir sukrovę pastate, išgė
rėme karštos kakavos ir sulin
dome į miegmaišius. 

Šeštadienio rytą atsikėlę pa 
valgėme gerus pusryčius — 
karštos košės, virtų kiaušinių ir 
riestainių. Ilgiau negaišdami, 
pasiruošėm slidinėjimo iškylai. 
Nepajudėjus nei 100 metrų, 
sugedo viena Gyčio slide, tai 
jam visą dieną teko slidinėti vie
na slide, protarpiais pasikei
čiant slidėmis su broliu Donatu 
(skautai sumanūs!) Diena buvo 
saulėta, graži ir nelabai šalta 
Balti sniego plotai nuostabiai 
žvilgėjo saulėje. Mūsų kelionė 
aplink Rako „kraštą" vedė per 
laukus, užšalusias pelkes ir miš
kus. Jaukioje pamiškėje susto
jome atsikvėpti ir išsivirti karš 
tos sriubos, pasistiprinti. Papie
tavę užbaigėm ratą aplink 
stovyklavietę ir sugrįžome į pa
statą. Apšilę ir kiek pasilsėję, 
išėjome paslidinėti nuo sta-
tesnio ka ln iuko . Temstant 
grįžome į valgyklos pastatą. 
Skautu uždavinys buvo paruošti 
vakariene — meksikietišką 
. .bur r i tos" pat iekalą . Šį 
uždavinį jaunieji broliai gerai 
atliko ir visi skaniai pavalgėme. 
Po vakarienės užkūrėme mažą 
lauželi lauke ir stebėjome 
žvaigždes, kurios čia nuostabiai 
gražiai atrodė — mieste jos toli
mos ir neaiškios. Dieną gerokai 
pasimankštinę, vakare jau
tėmės nuva rgę ir anks t i 

nuėjome miegoti. 
Sekmadienį atsikėlę tuoj grie-

bėmės ruošimosi kelionei namo 
Po pusryčių sutvarkėme valgy
klą (didelė padėka v.s. Liudui 
Ramanauskui) ir tempėme visą 
savo mantą atgal prie stovykla
vietės vartų. Prisiminimui nusi
fotografavome ir išvykome 
namo. Oak Lawn pasiekėm be 
didesnių nuotykių. 

Paminėtina, kad žiemos sto
vyklavimas turi savo įdomumus 
— vanduo stovyklavietėje iš
jungtas, tai jo reikia pasidaryti 
tirpinant sniegą. Prausyklos 
tolokai lauke. Tačiau su šiais 
nepatogumais apsiprantama ir 
išmokstama gyventi. Žiemos 
grožis, švarumas, baltumas ir 
tyla stovyklavietę parodo viso
je žiemos didybėje. 

Tikimės, kad ateinančiais me
tais šioje tradicinėje žiemos 
savaitgalio iškyloje dalyvaus 
žymiai didesnis būrys brolių, no-
rinčių tęs t i šią gražią 
„Perkūno" draugovės tradiciją. 

D. R a m a n a u s k a s 

CHICAGOJE RUOŠIAMASI 
KAZIUKO MUGEI 

Chicagos skautai ir skautės — 
nuo jauniausių iki vyriausių 
rimtai ruošiasi dalyvauti Kaziu
ko mugėje. Šiemet mugėje daly
vaus visi keturi skaučių ir skau
tų t u n t a i , akademika i ir 
Chicagos skautininkių drau
govė. 

Mugė vyks sekmadienį, kovo 
4 d. — šv. Kazimiero dieną. Jau
nimo cen t re 'Mugės pa
ruošiamieji darbai, bus vykdomi 
šeštadienį, kovo 3 d.I 

Sekmadienį, prieš mugę, visi 
skautai ir skautės (uniformuo
ti) su savo vienetų vėliavomis 
dalyvaus 10 vai. ryto šv. Mišiose 
Jėzuitų koplyčioje. Po pamaldų. 
11 vai. ryto vyks iškilmingas 
mugės atidarymas. Šiemet ati
darymui vadovaus „Lituanicos" 
tuntas. Mugę atidaryti kviečia 
mas Lietuvos generalinis kon
sulas Chicagoje Vaclovas Klei
za. LS Seserijos Vyriausia 
s k a u t i n i n k e vs tn Stefa 
Gedgaudienė. LS Brolijos Vy
riausias skautininkas vs Gedi
minas Deveikis ir Akademinio 
skautų sąjūdžio vadijos pirm. vs 
fil. Danutė Eidukienė. 

LSS Tarybos vicepirmininke vs Irena Kereliene ^rp kauniečių sesių skautavusių Nepriklausomoje 
Lietuvoje ir dabar įsijungusių į a tkurtos Lietuvos Skautų sąjungos veiklą. 

CHICAGOS SKAUTININKIŲ 
DRAUGOVĖS VEIKLOJE 

Chicagos Skautininkių drau
govė užvertė septintąjį da
bartines draugininkes vado
vavimo lapą. Ji vis bando pa
sprukti, bet mes dar nesame 
pasiryžusios jos paleisti; taip 
mūsų draugininke s. Aldona 
Palukaitienė pradėjo aštuntuo
sius metus tose pačiose parei
gose. 

1989 m. draugovė turėjo 
9-nias draugovės sueigas. Kai 
kuriose sueigose dalyvavo pa
kviesti paskaitininkai. 

Draugovė globojo skau-
tininkių.-ų suvažiavimą, ku
riame dalyvavo daugiau negu 

Turėsime Jaunimo centro 112 
kamb. Galvojame vėl organizuo
ti autobusą . braškių ūkį 
balandžio mėn pabaigoje. 

Detaliai aptart i Kaziuko 
mugės darbus ir jiems pasiruoš
ti šaukiama sueiga, vasario 5 
dieną, 7 v.v. draugininkes 
namuose, 725^ So. Richmond, 
Chicagoje. Mes kv ieč iame 
visas Chicagoje ir apylinkėje 
gyvenančias s^autininkes įsi
jungti į Skautir.inkių draugovės 
veiklą ir tęst. išeivijoj skau
t i škus darbus , t a r n a u j a n t 
Dievui. Tėvynei ir Artimui. 

Sesė Adi Mari ja 

Chicagos Skautininkių draugoves kalėdinėje sueigoje ..Amerika pirtyje".pra
juokino seses B. Vindašienę, J. Kereliene, A. Likanc\r:enę ir brolį A. Kerelį. 

KERNĄVIETĖS KVIEČIA 

„Kernavės" tunto Kaziuko 
mugei pasiruošimo darbai jau 
vyksta Rūtos ir Felikso Daukų 
namuose, 7647 So. Artesian 
Ave. Dirbama: šeštadieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. p.p. 
ir sekmadieniais nuo 11 vai. 
ryto iki 4 vai. p.p. Visos kerna-
vietės ir tėveliai prašomi prisi
dėti prie šio darbo talkos. 

DARYSIME VERBAS 

Gražiosios Vilniaus verbos 
bus daromos pas kernavietę ps. 
Ramunę Lukienę, 2900 W. 
lOOth Place, Evergreen Parke. 
Tel. 708-422-4288. Visos sesės, 
mokančios šias verbas daryti, o 
taip pat ir to meno norinčios iš
mokti, prašomos pranešti sesei 
R a m u n e i te le fonu. Verbų 
darymo sueiga bus antradienį, 
vasario 6 d., 7:30 vai. vak. Visos 
sesės kviečiamos. 

SKAUTININKIŲ DĖMESIUI 

C h i c a g o s S k a u t i n i n k i ų 
d r a u g o v ė s sue iga drau
gininkes namuose vyks vasario 
5 d. 7 vai. vak. Visos narės 
kviečiamos dalyvauti. Aptar
sime dalyvavimo Kaziuko mu-
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nuožiūra. Nesunaudotų straips
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anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turini neatsako Skelbi
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SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Chicagoje 

Vasar io 11 d. — ..Kernavės" 
tunto sueiga Jaunimo centro 
maž. salėje. 

Kovo 4 d. - Chicagos skau-
tų,-čių Kaziuko mugė. 

VVorcester 

Vasar io 24 d. — Skautu 
ruošiamos Užgavėnių vakaras 
Maironio parke. 

Balandžio 8 d. — Kaziuko 
mugė Mairono parke. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

T * . (1lf312) 7*7-7575 
5 7 M Archar Ava. 

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

Su priešais kovok dorai; su 
draugais elkis draugiškai; su 
pikto būdo žmogumi nesivai-
dyk: nebendradarbiauk su 
gobšu ir nepavesk jam savo 
reikalų; nebūk kvailio bendru 
nei draugu; su bepročiu nesi
ginčyk; su girtuokliu neik 
pasivaikščioti, nes smuklėn 
pateksi: iš nedoro žmogaus 
nesiskolink pinigų. 

Persų išmintis 

Kao. tol. (1-312) 585-0348: 
Raz. (1-312)779-5533 

OR. 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: ' -6 

..Pprkūno" draugoves slidinėjimo iškyloje Rako stovyklavietėje IS k Rima? 
Lukas. Linas Gierštikas. ps Donatas Ramanauskas ir Gytys Vygantas . 

80 skautininkių ir 25 skauti
ninkai Ūkinė — globos dalis 
buvo lagai gerai organizuota. 
Maistas puikus, nakvynė irgi 
nebloga, registracija pavyzdinga 
draugovės sesės -- H. Molie-
jienė. I. Vaitkienė. E. Paulaus
kiene ir A. Palukaitienė pa
ruošė ir pasiuntė 133 Brolijos 
skau t in inkams kviet imus. 
Turėjome ir vieną ,,brolį" 
Z. Moliejų, visuomet nuoširdų 
talkininką. 

Mūsų sesė draugininke ilgo
kas atostogas praleido Lietuvo
je. Net septynias savaites 
važinėjo po Lietuvą. Savo įspū
džius pasakojo sueigoje, o mes 
savo klausimais nedavėm jai 
progos nei atsikvėpti Buvo 
tikrai labai įdomi sueiga. 

Renginių vadovė ps. Eva 
Paulauskienė irgi turėjo progą 
viešėti Lietuvoje; ji irgi 
pasidalino savo įspūdžiais. Jos 
abi tikrai daug matė ir pasako
jo. Sese Aldona buvo net Dzūki
joje vykusioje stovykloje. 

Paskutinius septynerius skau
tiškos veiklos metus, draugoves 
sesės kviečia visus skauti-
ninkus ;es ir svečius į savo tra
dicine kalėdinę sueigą. 1989 m. 
sueiga vyko Seklyčioje. Suei
goje, po "skaniu pietų, v.s. Re
gina Kučienė. dabartinė JAV 
Lietuviu Bendruomenes Švie
timo tarybos pirmininkė ir 
Donelaičiu mokyklos mokytoja, 
rodė filmą „Amerika pirtyje". 
Turėjome skanaus juoko Suei
gos nuotaika ypatingai gera. 

Sausio mėnesio posėdis, 
vykęs pas draugininke Aldoną 
Palukaitienę. buvo skirtas šiu 
metų draugovės veiklai aptarti. 

Balandžio 27 d draugovei 
sueina keturiasdešimt metų 
skautiškos veiklos sukaktis. 
Norime ;,ą gražiai paminėti, su
mosiant . paroda, ar koncertą, ar 
gal šokius, o gal ir visus tris. 
Šiais meta is dalyvaujame 
Kaziuko mugėje, kovo 4 dieną. 

Nu.>tr A. Palukaitininkės gėje detales. 

NETEKOME NUOŠIRDAUS 
RĖMĖJO 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

•'• -{AjaįUai riutmaei; kabtnetei 
Priklauso Ho'y Ooss ir Chnst itgoninems 

2434 W. 71 Straet. Chicago 
Tai. (1-312) 434-5849 veikia 24 vai » 

Prmnr . antr ketv penkt nuo 12 iki 6 v v 

Antanas Andr iu l ionis 

Praėjusiu metų gruodžio mėn. 
21 d. Bostone, New England 
Medical Center ligoninėj, mirė 
Antanas Andriulionis, nuošir
dus Lietuviškosios Skautybes 
rėmėjas. 

Gimė jis 1905 m. lapkričio 19 
d. Dauguose. Dzūkijoj. Vokie
čiams iš Lietuvos besitraukiant. 
1944 m. atsidūrė Vokietijoj ir iš 
ten 1949 m atvyko į Bostoną. 
Apsigyvem - So. Bostone pra
dėjo dirbti rr.ažoje metalo lie
jykloje. Čia dirbo iki pensijos. 
Išėjęs į oensiją. padėjo 
..Keleivy' prie la ikrašč io 
išsiuntinėjimo. 

1960 m v. dė Oną Parakinin-
kaitę iš Žemaitijos. A. a. Anta
nas Andr. .'.ionis buvo retas 
žmogus ir bene vienintelis toks 
Bostone. Jis priklausė beveik 
visoms čia \ :kusioms organiza
cijoms, jos. • damas veikliu na
riu: Tautmv sąjungoj — valdy
bos nary~. BALFe - aukų 
rinkėjas. Lietuvių Amerikos 
Piliečiu klubt - direktorius. 
Susivieni; -> — seimų atstovas. 
..Laisve- Varpo*' radijo 
valandVu- ktyvus rėmėjas. Be 
jo neapsi, demonstracijos ir 
įvairūs s • nginiai. J is visur 
suspėd;.-. įsiems padėdavo. 

visi JĮ pažinojo. 
Su l ietuviais skauta is A. 

Andriul ionis susidūrė gana 
ankst i , j iems Bostone besiku-
r ian t ir rengiant savo būklą 
Taut inės sąjungos namuose. 
Vėliau jis buvo išrinktas į tėvų 
komite tą pi rmininko parei
goms. 

Antanas Andriulionis savo 
papras tumu mokėjo prie visų 
prieiti. J i s turėjo tą ypatybę, 
k a d j a m n iekas nieko 
neatsisakydavo. 

Jo prisidėjimas prie Lietu
viškosios Skautybes fondo buvo 
didelis fondui laimėjimas. Po 
trumpo laiko Andriulionis iškilo 
i pirmaeilius fondo atstovus. J is 
daug laiko pašventė berink
d a m a s LS Fondui a u k a s , 
s iun t inėdamas aukoti ragi
nančius laiškus ir platindamas 
fondo leidinius. Tą jis atlikdavo 
ne tik naujų ateivių tarpe, bet 
ir senųjų, nes visiems buvo 
žinomas, visur turėjo draugų. 
J i s ne t ik iš kitų rinko aukas, 
bet ir pats nemažai aukojo. 

Velionio atminimui šermenų 
metu vietoje gėlių jo draugai ir 
bičiuliai suaukojo Šv. Petro pa
rapijai ir Lietuviškosios Skau
tybes Fondui arti tūkstančio 
dolerių. 

Už pasidarbavimą lietuviams 
skautams ir Skautybes fondui 
Antanas Andriulionis Lietuvių 
S k a u t ų sąjungos buvo ap
dovanotas ordinu Už Nuo
pelnus. 

Už jo visuomeninę veiklą, 
reikšdami jam pagarbą, daug 
bos ton ieč ių dalyvavo šer
menyse, bažnyčioje ir palydėda
mi į kapines. 

Velionio našlei Onai Andriu-
lionienei ir giminėms nuošir
džiausia užuojauta. 

Kab. (1-312)735-4477; 
Raz. (708)246-0067; ar&a (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LiGOS 
CRAWFORD MEDICAL BU.LDING 

6449 So. Pulatki Road 
valandos pagal susitarimą 

Kab. tai (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kaozia Ava., 
Chicago, Hl. 60652 

P;rm . antr. ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Carcliac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Si'dies ir KrauiagysliŲ Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tai. (708)422-0101 

Valandos oaga' susitartą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specalybe vidaus ••• kraujo i.gos 
Necn'rjrgims iŠSipietuS'Ų venų 

•' hemoroidu gydymas 
5540 S. Pu4askl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susi tašą 
Penkt . antr . ketv ir pen«t 

Re'kalui esant atvaruoiu 't ramus 

DR. JOVITA KERELIS 
Oantg Gydytoja 

2659 M 59th St . Cnicagc. IL 
Tai. (1-312)476-2112 

9525 S 79tn Ave Hickory HHIs. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tai. kablnato Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava.. Cicero 

Kasd'en i 'k' 8 vai vak 
•šskyrus M ( Sešt i2 ki 4 vai popiet 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzta. Chicago. III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dundaa Ava.. Elgin. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd.. Hickory Hills. II 
1 mylia į vaka'us nuo Hariem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos paga' susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optomef'Stas (Kalba i'etuvškai) 

Tk.-.na akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Tai. (1-312)737-5149 
Vai paga; susitar-mą 

Paloa Vlaloo Cantar. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. m Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 446-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTU PŪSLES 'R PR0STA^OS 

GY0VMAS 9E: CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulta 324 ir 

5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 
Tai. (1-312) 565-2960 ve*a 24 vai ) 

Valandos oagai susitar rią 

Dr. Tumasonlo kabinetą parama 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Cruru'gija 
2454 Weit 71st Straat 

Tai. (1-312) 434-1818: Raz. (708) 852-0889 
Vai z m i"': *e'v ' pe°kt 

3 k ? v v Tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ :P VAIKU L'GOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 at Straat 

Kablnato tai. (1-312) 737-1166: 
Razld (706)385-4811 

Dr Tumaaonlo kablnatą parama 
OR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71*1 Straat 

(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr k 

ketv 9 '2 Penkt ?7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
S P E G A L V B E - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W 71at. St.. Chicago. III. 

Tai.' (1-312) 436-0100 
11800 Southwa*t Hlghway 
Palo* Halghta. IH. 60463 

(7Q8) 361-0220 (708) 361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CH'RURGIJA 
2656 W 63rd Straot 

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

Kablnato tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 446-5545 

EDMUNDS VIŽINAS. M.D., S.C. 
Specalybe Vidaus ligų gydvtoias 

Kalbame įietuvskai 
6165 S. Archar Ava. ipne Austmt 

Valandos paga' susitarimą 
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Socialinis klausimas 

MŪSŲ 
KASDIENYBĖJE 

Savoje aplinkoje kasdien su
tinkame turtingų ir neturtingų 
žmonių. Vienus laikome laim
ingais, kitus laikome nelaimin
gais ir gal norime padaryti 
laimingais. Iš tikrųjų į žmogaus 
sielą nė vienas negali įeiti, jos 
suprasti, jo mintimis ir troški
mais gyventi. Ga! kartais mums 
atrodąs turtingas yra nelaimin
gesnis už tą, kuris per mažai 
turi arba visą savo turtą teturi 
su savimi. 

Užtektų nueiti bet kuriame 
didesniame mieste į tokias vie
tas, kur policija neturtingųjų, 
nieko neturinčių ir sau pastogę 
pasidarančių iš lentgalių ar net 
skudurų, nevaiko. Dalis jų skųs
tųsi savo likimu, kad nieko 
neturi. Bet kai kurie nenorėtų, 
kad juos kas nors kitas globotų 
ir jiems suteiktų turtingųjų 
būklę. 

Gal dėl to ir Kristus, kai mo
teris nusidėjėlė kvepalais tepė 
jo kojas ir savais plaukais jas 
šluostė nepatenkintiems ir mur
mantiems pasakė: „Kam esate 
įkyrūs šitai moteriškei? Ji juk 
padarė man gerą darbą. Nes be
turčių jūs visados turite su 
savim, o mane nevisados turite" 
(Mt. 26, 10-11). Graikiškai 
pasakyta „tous ptokhous", tai 
reiškia tų beturčių, kurių 
visuomet buvo ir bus 

Ne visi žmonės savo pri
gimtimi yra lygūs, ne visi vieno
doje aplinkoje gyvena, ne visi 
tas pačias sąlygas turi. Vieni 
atlieka pareigas savo šeimai. 
Bažnyčiai, tautai, kiti tampa ne
sveikais — alkoholikais, liguis
tais tinginiais, nesidominčiais 
savo ir kitų gyvenimu. Kodėl 
taip yra, negalima moksliškai 
išvesti taisyklės, tik galima 
pasakyti, kad taip yra visuose, 
net turtingiausiuose kraštuose. 

Bet ,,tais beturčiais" turi 
rūpintis kiekvienas krikščionis. 
Ir tai ne tik iš meilės, kaip 
krikščionis turi mylėti savo 
artimą, bet iš socialinio tei
singumo. Žemės turtai nėra 
sukurti tik vienam ar keliems 
žmonėms. Jie turi būti dalinami 
paramos, pašalpos, labdaros 
būdu, kad ir tas beturtis pasijus
tų žmogumi. 

Susipratusi žmonijos dalis 
steigia'įvairias labdaros, savi
šalpos ir šelpimo organizacijas, 
kurios rūpinasi neturtingai
siais, neturinčiais reikalingų 
dalykų dėl gamtos nelaimių ar 
krašto suiručių. Kur neturtas 
ateina dėl ligų. neapskaičiuo
jamų nelaimių, žmonių silpny
bių, rūpintis tais yra pareiga. 

Turime Balfą, kuris rūpinosi 
pabėgėlių reikalais, kad galėtų 
išsaugoti jų vaikus ir daugelį su
augusių nuo ligų ir skurdo. 
Turime įvairius socialinius susi
b ū r i m u s , socialinį rūpest į 
savųjų tarpe. Ne dėl to, kad visi 
savieji jau yra aprūpinti, turime 
ir vyresniųjų žmonių socialinius 
centrus ar pensininkų namus. 
bet ir dėl to, kad jie nesijaustų 
niekam nereikalingi ir visų 
užmiršti. 

Žymusis prancūzų filosofas 
Jacques Maritain, kalbėdamas 
apie integralinį humanizmą 
(humanisme integrali komen
tuoja Kristaus žodžius apie 
neturtėlius: „Tikrasis Kristus 
ne visuomet būna tarp jūsų, bet 
visuomet jį atpažįstate neturtin
guosiuose, kuriuos turite mylėti 
ir jiems tarnauti kaip patys sau. 
Ir nėra pažymėta kuri sociali

nė klasė, bet visi žmonės, ku
rie išsilaikymui yra reikalingi 
kitų, nežiūrint jų prigimties, 
kilmės ir neturtingumo priežas
čių'". Rūpestis tais neturtingai
siais, kurie mūsų gyvenime 
pasirodo, yra mūsų pareiga iš 
krikščioniškos dvasios, iš žmo
giškos prigimties, nes kiek
vienas žmogus yra mūsų brolis. 

Socialinis klausimas yra labai 
senas kultūringos žmonijos 
rūpestis. Tas klausimas yra dar 
didesnis rūpest is kata l ikų 
Bažnyčios, kuri nori gyventi 
savo įkūrėjo Kristaus mokslu ir 
sekti jo pėdomis. Rūpestis savo 
artimu, nelaimingu žmogumi, 
invalidu kūnu ar dvasia yra 
bendras visų rūpestis . Pro 
nelaimingąjį negali praeiti nei 
t ie Šventojo Rašto kunigai, nei 
levitai, kad samarietis — sve
t imtautis padėtų nelaimėje 
sužeistam ir net dėl savo paties 
kaltės gyvenimo nuskriaustam. 
Pagalba savam ir artimam žmo
gui yra pagalba ir savo tautai. 
Ten taip pat yra daug kenčian
čių, skurstančių ir negalinčių li
gų pašalinti. 

GRIŪVANTI SOVIETŲ 
TVIRTOVĖ AFRIKOJE 

Artėja Etiopijos diktatoriaus Mengistu atsiskaitymo valanda 
Ilgiausias Afrikos žemyne, 

28-rius metus besitęsiantis ka
ras, t a rp EPLF — Eritrean Peo-
ple's Liberat ion Front (Eritrė
jos l iaudies išsilaisvinimo fron
to) ir centr inės vyriausybės, 
valdome diktatoriaus Mengis
tu Hai le Mariam, artėja prie 
pabaigos. Tuo pat metu, kai 
Eritrėjos sukilėliai sakosi pra
dėsią t a i k o s de rybas su 
vyriausybe, sukilėlių karinės jė
gos yra pertvarkomos ir užima 
naujas pozicijas. Kai kurie 
suk i lė l ių v a d a i te igia , jog 
neįvyksią naujų puolimų, bet 
kitas a r t i sukilėlių vadovybės 
stovįs asmuo samprotauja, kad 
žmonės n o r ė t ų t i k ė t i , jog 
puo l imų n e b u s , nes mes 
deramės su vyriausybe". 

Įgaliotas atstovas JAV sos
tinėje Washingtone Gherma-
zien spauda i pareiškė, kad 
„ a n k s č i a u i šva rd in t i pa
reiškimai neat i t inka tiesos". 

Aplink save mes greičiau ma
tome blogį, negu gėrį, kurio 
turėtume mes patys ir mūsų ar
timieji siekti. Pasaulį ir žmo
nijos istoriją mes turime matyti 
tokius, kokie jie yra. Vienur tuo 
pačiu metu yra labai bloga 
valdžia, neturtingi žmonės, ku
riais niekas nesirūpina. Kitur 
matome gerą gyvenimą bent 
išorėje, nes daugumas gerai, do
rai, pastoviai gyvena, išlaiko 
savo šeimas. Bet ir tie savo 
tarpe turi neturtingų, skurdžių 
ir ligų iškankintų. 

Socialinį klausimą spręsdami 
net krikščioniška dvasia ir norė
dami kuo plačiau ir geriau pa
gelbėti beturčiams ir nelaimin
giesiems, visuomet turime atsi
minti, kad laikinume negalima 
sukurti pilnos Dievo karalystės. 
Visuomet žemėje maišysis prie 
geriausių darbų, teisingo turtų 
padalijimo dar ir nelaimės, 
kurias primena istorija, bet 
sudaro pats žemiškasis gyve
nimas ir žmogus žemėje. 

Nė norėti negalima visiškai 
išnaikinti žemėje neturtą ir pa
daryti bent daugumą pasiturin
čiais. Negalima išvengti gamtos 
nelaimių, žemės drebėjimų, 
potvynių, ligų, iškrypimų, kurie 
prisideda prie sudarymo nenor
malaus gyvenimo, kad šalia tur
tingų yra ir bus beturčių. Vie
nais galėsime stebėtis, kitais 
turėsime rūpintis. Iš vienų 
turėsime prašyti pagalbos 
neturtingiesiems, kitus turė
sime aprūpinti reikalingais 
reikmenimis, kad jie ne laiku 
neišsiskirtų iš žemės gyventojų. 
Tas klausimas — turtingieji ir 
beturčiai — nebus niekada pil
nai išsprendžiamas, nes niekada 
nebus galima sulyginti žmonių 
sveikatos ir prigimties dovanų 
atžvilgiu. 

Bet tai nereiškia, kad socia
linis klausimas gali būti užmirš
tas ir iš mūsų tarpo išbrauktas. 
Priešingai, tas klausimas turi 
būti sprendžiamas teisingai, 
bendromis jėgomis, vieni ki
tiems padedant , kad visi 
jaustųsi vieno Kūrėjo vaikais ir 
vieno Išganytojo broliais ir 
seserimis. O tai galėsime krikš
čioniškai, tautiškai ir žmoniškai 
padaryti, kai jausime pareigą 
neturtingam ir bet kokia liga 
sergančiam pagelbėti. 

A. D. 

Sukilėliai žengia pirmyn 
„Sostinėje Addis Ababoje", 

kaip praneša Newsweek (sausio 
15 d. korespondentas J . Bar-
tholet, „Revoliucijos aikštėje 
dar tebekabo nublukę Lenino, 
Markso ir Engelso plakatai . 
Taip pa t ir tolimesniuose Etio
pijos kaimuose galima pamatyti 
n u v a l k i o t u s soc i a l i s t i n ius 
šūkius. Tačiau ši propaganda 
nebeturi jokios įtakos į nuskur
dusius gyventojus, prisiglau
dusius drėbto molio landynėse 
ar iš lankstytos skardos staty
tuose barakuose. Propaganda 
dar nenutyla , bet krašto despo
tas j a u nebetiki savo ateit imi. 

Rytų Europos buvę sąjungi
ninkai vienas po kito nusikra
tė komunizmo retežių ir t en 
buvusios vyriausybės.pavarytos 
nuo valdžios vairo, kaip ta i 
įvyko Vengri joje, Čekoslo
vakijoje, R y t ų Vokieti joje, 
Bulgar i jo je i r kiek vė l i au 
Rumunijoje. Visi čia išyar-
dintieji kraš ta i atsisakė remti 
M e n g i s t u t e ro ru va ldomą 
kraštą. Ir visų nelaimių priežas
tis Rusija ta ip pat lipa savo pa
valdiniui an t kulnų, skatin
dama vykdyti pavėluotas refor
mas" . 

Tačiau didžiausia ir rimčiau
sia grėsmė atliūliuoja iš artė
jančių prie sostinės sukilėlių 
pulkų. Mat, j au sausio 10 d. iš 
T ig re provincijos p r i a r t ė j ę 
daliniai užėmė Jihur vietovę, 
esančią vos 70 mylių į š iaurę 
nuo Addis Ababos. D a u g 
stambesnės karinės jėgos artėja 

BR. AUŠROTAS 
iš tolimos šiau iš Eritrėjos, 
kurios pulkai P - mėnesių at
gaivos, persitvarkymo ir pasi
ruošime pradėjo žygį į pietus. 

Vienas Vakarų valstybių 
diplomatas, reviduojąs Addis 
Ababoje, yra pareiškęs, kad 
„Eri t rė ja nutarusi , jog da
bartinė Mengistu vyriausybė 
esant i mir t inai sužeista ir 
eritrejiečiams belieka įvykdyti 
diktatoriui Mengistu mirties 
nuosprendį. 

Bevil t iška padėtis 
Mengistu yra buvęs suktas 

„šaltojo karo būklės" išnaudo
tojas. Ir bežaisdamas pavojingą 
žaidimą pats prisiartino savo 
užpelnytą galą. Jis jau daugiau 
negali keisti lyg pirštines savo 
globėjus — didžiąsias galybes, 
kaip jis tai sumaniai atliko 
1977-78 m. Tada jis spyrė 
Amerikai, iš anksto susiradęs 
globėją Maskvoje. Tačiau dabar 
Kremlius Mengistu nejuokais 
grasina išmesti j sąšlavų dėžę, 
e s a m a i ka r ine i sutarčia i 
nustojančią galios 1991 m. Ir 

riuomenė yra aukščiausiame 
demoralizacijos stovyje, paly
ginus ją su kitomis Afrikos 
kraštuose esančiomis ginkluo
tomis pajėgomis. Praėjusių 
metų gegužy, po keliolikos 
pralaimėjimų prieš sukilėlius, 
vyresnieji karininkai mėgino 
pašalinti Mengistu ir sudaryti 
naują vyriausybę. Sukilimas 
nepavyko: 14 generolų buvo 
sušaudy ta , o vvr. štabo 

viršininkas pats nusižudė. Ir juo 
greičiau artės prie sostinės 
sukilėliai, tuo bus daugiau pa
gundų pašalinti Mengistu. 

Tuo tarų sukilėliai neveda 
pozicinio karo. Jie naudoja 
partizanų išbandytą taktiką: 
smogia priešui į jautrią vietą ir 
dingsta lyg rūkas , saule i 
pradėjus šildyti žemę. Nėra 
jokios abejonės, kad vyriausybes 
krizė augs dvigubu greičiu, kai 
tik sukilėlių daliniai priartės 
prie sostinės pakraščių. Bet 
sukilėliai nenori, kad sostinės 
gyventojai sukiltų prieš 
vyriausybę. Toks sukilimas gali 
būti per anksti ir galėtų baigtis 
masinėmis žudvnėmis. tačiau 

didžiausia nelaime — bado 
grėsme kybo virš tų jau išva
duotų nuo komunistų teritorijų. 
Tose žemėse gyvena bevik 4 
milijonai žmonių. Pagal Jungti
nių Tautų pareigūnų apskaičia-
v imus.Eritrejoje ir Tigre gyven
tojams pergyventi badmetį,šiais 
metais reiktų atgabenti apie 
700.000 tonų maisto. 

Diplomatai tiki, jog Etiopijos 
atomazgos per daug ilgai neteks 
laukti. Nusikaltėlio Mengistu 
dienos jau yra suskaitytos ir ant 
sienos net pačią tamsiausią 
naktį, nemigos kankinamas, jis 
gali perskaityti: Mane. tekel, 
pares! 

LIETUVA VIS DAUGIAU 
GARSĖJA 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Dar prieš metus laiko, pasa
kius vokiečiui kad esi „Litauer 
— lietuvis" — tuoj pat susilauk
davau klausimo: kas yra tas 
. .L i t aue r" , kur yra ta 
„Litauen?" Balkanuose? 

Šiandieną aiškinti jau nerei
kia, nes Lietuvos vardas plačiai 

kombinatoriui Mengistu jau ne- i skamba vokiškai kalbančiuose 
beliko į ką krepus ir prašyti pa- kraštuose, jų spaudoje, radijo 
galbos. Maskvos teiktoji Etiopi
jai karinė pagalba yra pasiekusi 
apie 10 bilijonų dolerių, tačiau 
nuošimčius už šią paskolą 
Kremliui teks nurašyti nuo pel
n o — į nuostolius. Taip pat 
blėsta viltys kontroliuoti lai
vininkystę per Suezo kanalą į 
Indijos vandenyną. 

Washingtone reziduojąs atsto
vas Tesfai Ghermazien spaudai 
pareiškė, kad „prieš dvi savaites 
du s t ambūs sovietų laivai 
atplukdė į Etiopiją tankus ir 
sunkiosios artilerijos pabūklus. 
Tai Maskva spirianti Mengistu 
derėtis su sukilėliais ir tuo pat 
metu ieškoti galimos paramos 
Vakaruose". 

Nepaslaptis. kad visi buvę 
Rytų Europos Mengistu šali
ninkai jam jau atsuko nugara, 
net Kubos karinis patarėjas 
1989 m. spa > mėn. išvyko į 
cukrašvendr 
Rytų Vokieti 
karinę su t a r . 
sianti ginklu 

salą. Taip pat ir 
nutraukė turėtu 
daugiau neteik-
• nesirūpins sau

gumo treng rr.ais. 

Menkaverčiai kariai 

Etiopija turi gausiausia į pie
tus nuo S.:; aros dykumos 
Afrikoje išlaikomą kariuomenę: 
joje priskaitn~ia apie 300 tūks
tančių asmer. i. Tačiau toji ka

bei televizijos žiniose. 

Tad ir šis pranešimas pasieks 
skaitytojus jau po M. Gorba
čiovo viešnagės Lietuvoje ir gal 
labai svarių ir lemtingų pasi
keitimų mūsų tėvynėje. Tačiau 
norėčiau „Draugo" skaitytojus 
bei bičiulius supažindinti su 
nuotaikom, kada buvo praneš
tas Lietuvos KP atsiskyrimas 
nuo Maskvos. 

Vokiška spauda Šveicarijoje, 
vokiški laikraščiai Vakarų 
Vokietijoje bei Austrijoje 
didžiausiom raidėm ir tai pir
muose psl. skelbė, kad M. Gor
bačiovas yra didžiausiame pavo
juje, jo priešai ruošėsi jį pa
šalinti. Tuo didžiausiu krizės 
židiniu (Krisenherd> yra „Litau
en" — mūsų Lietuva! Spauda 
rašo. kad Sov. Sąjunga yra 
paskutinė kolonijinė imperija 
pasaulyje, tačiau jos pagrin
d in ia i s sprogdintojais yra 
Lietuva, Latvija ir Estija, kurios 
po Stalino-Hitlerio sutarties 
buvo Sov.Sąjungos okupuotos. 
Tiesa, M. Gorbačiovas toms 
valstybėms davė ekonominę 
laisvę, daug įvairiu paleng
vinimų, tačiau lietuviai, latviai 
ir estai siekia pilnos nepri
klausomybės. 

Mano artimiausio miesto 
dienraščio „Mannheimer Mor-

gen" Maskvos korespondentas 
praneša, kad M. Gorbačiovas 
naujus metus pradeda tarny
bine kelione į Lietuvos sostinę 
Vilnių (vokiečiai dažniausiai 
rašo ..Wilna T Ir jis važiuoja ne 
kaip galingos valstybes šefas, 
bet tik kaip CK generalinis sek 
retorius, stovėdamas prieš di
džiausią šiame šimtmetyje KP 
istorijos krize. Tai socialistinės 
Lietuvos respublikos pasieki-
mas.turinčios nepilnai 3.7 mil. 
gyventojų, kurių 200 tūkst. 
priklauso komunistų partijai. 
Su 65 tūkst. kv. km. plotu,Lie
tuva palyginti yra nykštukas 
prieš milžirišką Sov. Sąjungos 
imperiją. Jeigu M. Gorbačiovui 
nepavyks susigrąžinti Lietuvos, 
tas pats netrukus įvyks su 
likusiom respublikom. Tad 1990 
m. numatytas Sov. Sąjungos KP 
suvažiavimas liks farsu. Iš kitos 
pusės, Maskva gali panaudoti 
spaudimą ar net stipresnes 
priemones, grąžindama Lietu
vos KP Maskvos globon. 

„Frankfurter Rundschau"" 
sausio 6 d. 1-me psl. patalpino 
ilgą pranešimą, o 3-čiame psl. 
komentarus pažymėdamas, kad 
M. Gorbačiovas tapo gydytoju 
besistengiančiu pagydyti ligonį 
— Sov. Sąjungą. Vien tik susi 
tikimas su sergančiais reikalau 
ja nuodugnaus tyrimo. Todėl M 
Gorbačiovas sausio 10 d. skren 
da į Vilnių. Bet galės jau būti 
vėlu, nes juk oficialiai Lietuvos 
KP atsiskyrė nuo Maskvos. Lie
tuvos KP-jos reikalus nori pla 
čiau nušviesti Sov. Sąjungos KP 
rudens suvažiavime. Kaukazas 
faktiškai eina savo keliu, Azer 
baidžanas stengiasi susijungti 
su savo tėvynainiais Irane. 

Neatidarius tos sienos, šalia na
cionalizmo čia išaugs religinis ir 
antikomunistinis sąjūdis. 

Egzistuoja ir Moldavijos klau
simas. Suprantama, kad užsie
nio diplomatams M. Gorbačio
vas neturi laiko. J i s plaukioja 
varge iki pat ausų . 

Šiandien, sausio mėn. 10 d.. 
Frankfurto radijas po 7 vai. 
rytinių žinių, pranešus M. Gor
bačiovo sekančios dienos kelio
nę Lietuvon, klausytojus supa
žindino su Kauno velnių muzie
jum ir eksponatais iš viso pasau
lio. 

Tas pats Frankfurto radijas 
pietų metu iš Maskvos pranešė, 
kad lietuviai džiaugiasi M. 
Gorbačiovo atvykimu, tačiau 
kartu Vilniuje ruošdami de
monstraciją, kuri rytoj gali 
pal iest i visą k raš t ą . Tai 
„Sąjūdžio"' bei kt. organizacijų 
šaukiamos demonstracijos. Tuo 
tarpu Lietuvos KP yra priešinga 
demonstracijoms. Ji sako. kad 
su M Gorbačiovu reikia tartis, 
kalbėti, rasti kompromisą. 

Kaip į Lietuvos įvykius rea
guoja Maskvos gyventojai — 
klausė radijo pranešė jas . 
Korespondentas kalbėjosi su 
keturiais rusais. J ie supranta 
demokratinį kelią, tačiau buvo 
sukrėsti priešrusiškom nuotai 
kom. ypač Latvijoje ir Estijoje, 
kur rusai miestuose sudaro 50^ 
visų gyventojų. 

Dar kartą grjžtu į Vilnių. An
tras Vakarų Vokietijos televi
zijos kanalas 7 v.v. žiniose 
parodė prie Vilniaus kated
ros 25 tūkstančių demonstran
tų minią, kalbantį Landsbergį. 
I Vilnių yra atvykęs taip pat 
nuolatinis vokiečių televizijos 
korespondentas Maskvoje Holtz. 
kuris ir šį kartą vėl plačiai 
komentavo įvykius Lietuvoje. 

Ir pirmas kanalas 8 v.v. 
žiniose parode demonstraciją, 
kartu primindamas, kad 21 vai. 
45 min. Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai skiriamas pilnas pus 
valandis. 

ŽALIASIS VELNIAS 
JONAS RŪTENIS 

R o m a n a s 
20 

to sus aikyti; 
greit *l bus 

Žmonės, kur ie nežino ką 
da ry t i su š iuo gyvenimu, 
pap ra s t a i nenor i nei kito 
gyvenimo, kurs nesibaigia. 

A. France 

Mūsų elgesyje visada reiškiasi 
neapsisprendimas, kai neturime 
idealo ar kai jis nėra pakan
kamai aukštas. 

Dubois 

— Tamstos valia. Patarčiau nuo 
mano paskutiniomis žiniomis Algis 
Kaune... 

Žvilgterėjau į poną Kairį: klausimas, ar jis jai 
teisybe sako, ar tik guodžia? 

Aldona šyptelėjo. Jos taisyklingi veido možai 
įgavo spalvą ir ji dabar man buvo panaši į pa r idusią 
karalaite. Skoningas apsirengimas, šukuosena - visa 
tai derinosi prie jos veido išraiškos. Graži mot- -iškė... 

Valandėlę tylėjom. Paskui Aldona pakilo ir padėko
jus už rūpestį, tarė: 

— Aš jį rasiu ir be policijos. 
Atsisveikino ir išėjo. Mudu su ponu Kai 

vejom, kaip įbesti. 
— Ryžtinga. 
— O taip. 
— Graži... 
— Ir tas taip. 
— Ko gero dar šoksime vestuvėse, Antam 

Algio tai... Čia jis stabtelėjo, bet supratau, ka 
pasakyti, kad mudviejų su Jolanda. Šyptelėja 
sveikinęs palikau jį vieną. Pats gi ryžausi a 
didelei, kaip mėnesio pi lnat is — pagundai 

u sto-

lei ne 
lorėjo 
r atsi
spirti 

Rytojaus dieną pasakiau šeimininkei, kad r toj iš
vykstu į kaimą. 

— Nuomą mokėsiu ir per vasarą. Jei pakenčiate 
— dar metams priglauskite — atsisveikindamas 
kalbėjau. 

— Ponas Antanėli, na kaip jūs galite taip kalbėti 
— gėdino mane šeimininkė — kambarėlį per vasarą 
nutariau kiek papuošti, rudenį bus jaukesnis. 

— Ačiū. 
įėjės vidun dribau lovon ir akis j lubas įbedęs ma

čiau: bangavo pageltusios varpos, pakvipo šienas, o 
tyvuliuojantis ežeras padvelkė vėsa. Yriausi maža val
tele ir stebėjau mažų žuvelių šokį, gėrėjausi jame atsi
spindinčia saule ir jaučiausi laimingas. Pašokęs ėmiau 
lagaminan dėlioti daiktus. Įsidėjau ir Jolandos fotogra
fiją. Ji į mane žiūrėjo meili ir patenkinta. 

Visą naktį negalėjau užmigti. Kažkoks nežinomas 
dailininkas kambarėlio sienose piešė tėviškės vaizdus. 
Nelipo akys. Man rodėsi, kad galvūgalyje stovi mama 
ir vedžioja mane, lyg Dantės Beatričė, po mano atei
ties gyvenimo sodus. Jutau, kad ir Jolanda neatsilie
ka. Retkarčiais, tamsiausioje kambarėlio kerčioje, pa
sirodydavo ir patysęs Algio veidas Visi mane guodė 
ir aš jų nebijojau. 

Vėl ilgėliau stabtelėjau ties Algiu, kuris pono Kai
rio tvirtinimu, būsiąs netrukus paleistas iš ištrėmimo 
Spėliojau ką jis darys. Man kažkodėl nesmagu darės, 
kai pagalvodavau, kad Aldona bus jo žmona. Nejaugi 
iš tikrųjų ji bus jam susukusi galvą9 Ir iš viso man buvo 
labai neaišku, kaip tai viskas įvyko. O gal tik tokios 
ponios Aldonos haliucinacijos? 

Pagaliau užmigau. 
Mane pažadino stiprus beldimasis į duris. Pašokau. 

Buvo jau šviesu. Mano kambarėlis buvo išraižytas 
saulės juostomis. Jų dryžiuose šoko smulkutės dulkes. 

— Kas ten? — riktelėjau. 
— Tai aš, Jolanda 

— Viešpatie, kas gi atsitiko? Vieną minutę... 
Užsimečiau naktinį apsiaustą ir atidariau duris. 

Už jų stovėjo šeimininkė ir Jolanda 
— Skubėk. Antanėli, bėgam — ateina rusai — val

džia pakeista... Prezidentas apleido šalį... Daug žymių 
žmonių suimta. Skubėk! 

Stovėjau apstulbęs Lyg kas kuolu man būtų tvojęs. 
Žiopčiojau, kaip iš vandens ištraukta žuvis. 

— Skibėk, Antanėli, Skubėk! Viską sužinosi... 
Nesusivokdamas padėtyje paprašiau moteris išeiti 

ir pats ėmiau skubiai rengtis. Po penkių minučių jau 
šokau pro duris. Jolanda radau koridoriuje. 

— Pasiimk lagaminą, — komandavo ji man. 
Jolanda, kas čia darosi? Koks čia gaisras? Kur mes 

skubam? 
— Nelaikąs dabar. Tėtis mašinoje laukia apačioje. 

Mes išvykstam. Apleidžiam Lietuvą 
— Ką tu čia kalbi? Kur? — šūktelėjau 
— Vokietijon. Skubėk. Antanėli, skubėk, nebe-

klausinėk nieko manęs. Aš taip pat nieko nežinau. . 
Matai esu susijaudinusi — ir Čia pat prišoko prie jau 
pakrauto, tėviškėn išvykti, lagamino ir tarė: 

— Tu jau žinojai, tu jau pasirengęs — stebėjosi ji. 
— Taip. Tėviškėn... 
— Ką tu dabar kalbi? Antanėli, pabusk ir prišokus 

pabučiavo. Čiupo lagaminą ir tempė pro duris. Šei
mininkė žiūrėjo nustebusi Prišokau prie jos ir apsi
kabinės pabučiavau. 

— AŠ grįšiu... 
Gatvėje lauke ponas Kairys 
— Kas atsitiko? 
— Ne vieta ir ne laikas — sėskis! — griežtai įsakė. 

• Bus daugiau^ 
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BOSTONO ŽINIOS 
ATSISVEIKINIMAS SU 

INŽ. B. GALINIU 
Atsisveikinimas su sausio 13 

d. mirusiu inž. Bronium Galiniu 
įvyko sausio 15 d. Caspero lai
dotuvių namuose. Dorches-
teryje. Atsisveikinimui vado
vavo inž. dr. Jurgis Gimbutas. 
Velionio nueitą gyvenimo kelią 
ir šakotą veiklą apibūdino inž. 
Jonas Vasys. Atsisveikinimo žo
džius tarė: Moterų federacijos 
Bostono klubo pirmininkė 
Elena Vasyliūnienė, LB-nės 
Bostono apygardos pirmininkas 
Česlovas Mickūnas, Ramovėnų 
atstovas Martynas Dapkus, o 
maldą pravedė klebonas kun. 
Albertas Kontautas. Velionio ir 
jo likusios šeimos pageidavimu, 
vietoje gėlių velionio atminimui 
lankytojai aukojo Lietuvių fon
dui. Aukų gauta 2,000 dolerių. 
Salia to dar 75 doleriai paauko
ti Tautos fondui. 

Velionis sausio 16 d. palaido
tas Forest Hills kapinėse po šv. 
Mišių, kurias aukojo klebonas 
kun. Albertas Kontautas, asis
tuojamas kun. Antano Baltru -
šiūno. Kapinėse trumpą atsi
sveikinimo kalbą pasakė LB-
nės Bostono apylinkės pirmi
ninkas dr. Romas Buivydas. 
Sugiedota „Marija, Marija" ir 
Lietuvos himnas. Našlei Irenai 
Galinienei įteikta Lietuvos tri
spalvė, kuria buvo apdengtas 
velionio karstas. Šermenyse ir 
laidotuvėse dalyvavo daug Bos
tono ir apylinkes lietuvių. 

DOVANA LIETUVAI 

tuvių Bendruomenės apygardos 
ir apyl inkės . Šiuo reikalu 
sektina LB-nės Cape Codo apy
linkė, kurios pirmininku yra 
Alfonsas Pe t ru t i s . Toje 
apylinkėje vajui jau sudaryta 
1,450 dolerių. Šią sumą sudėjo 
16 asmenų, ar šeimų, kurių 13 
aukojo po 100 dolerių, o kiti 3 
— mažesnėmis sumomis. Tai 
konkretus įrodymas, kiek daug 
galima atlikti, jei tik neven
giama darbo ir pareigos atliki
mo. 

LIETUVA SKELBIA 
TARPTAUTINĮ KONKURSĄ 

Su pianistu Robertu Bekioniu kalbasi Dalia Sruogaitė 

CLASSIFIED GUIDE 
DĖMESIO! Nuo lapkričio 1 1 d . skambindami į Chicagos priemiesčius, 
vartokite „aree code" (708). 

Marija Janonienė iš Brock-
tono į naujai paskelbtą Lietuvių 
Bendruomenės vajų ,,Dovana 
Lietuvai", įnešė 100 dole
rių. Jos nuomone, tai pats 
geriausias ir konkrečiausiašTJū-
das lietuviams išeiviams padėti 
Lietuvai atgauti išplėštą nepri
klausomybe. Jos gaunamoji 
senatvės pensija nėra didelė, bet 
ji taip tvarkosi, kad galėtų ne 
tik išjos pragyventi, bet ir ben
drus lietuvių tautos reikalus 
paremti. Šia prasme ji šviečia 
pavyzdžiu kitiems. Jos įnašai 
įvairiems lietuviškiems reika
lams gerokai pralenkia daug 
turtingesnių negu ji. 

Kaip žinoma, LB-nės šio kraš
to valdybos pirmininkas dr. 
Antanas Razma nugabens į Lie
tuvą visu aukotojų sąrašą ir ten 
į te iks j | Vasar io 16-sios 
minėjime organizacijoms, 
kurios ' vadovauja žygiui į 
nepriklausomybės atstatymą. 
Tuo būdu visi aukotojai 
įsirikiuos į aktyvių Lietuvos 
laisvės kovotoju eiles. 

VAJAUS PASISEKIMAS 
PADALINIU RANKOSE 

LR nes krašto valdybos pa
skelbtas vajus ,,Dovana Lietu
vai" bus tiek sėkmingas, kiek į 
jo pravedimą pastangų įdės Lie-

LIETUVIAI SOVIETU 
S-GOS ARMIJOJE 

Apie Lietuvos jaunuolių per
sekiojimą ir skriaudas Raudono
joje armijoje įdomią ir aktualią 
informaciją pateikė ,.Laisvės 
Varpo", sausio 21d. laidoje Vy
tautas Kaliūnas iš Kauno, atvy
kęs į Worcesterį savo giminių 
aplankyti. Jis daugiau negu 16 
metų išlaikytas Sibiro tremty
je, o dabar jo sūnus sužalotas 
Raudonojoje armijoje. 

Programos vedėjo Petro Višči
nio klausiamas, jie pasakojo, kaip 
lietuvius persekioja ir skriau
džia ne tik rusų kareiviai, bet ir 
karininkai, kuriems lietuviai 
nepatinka dėl lietuvių tautos 
pastangų atgauti nepriklau
somybe. Dėl šios priežasties daug 
Lietuvos jaunuolių atsisako eiti 
į karinę tarnybą. Už tai jiems 
keliamos byloF. taikomos baus
mės, kartais atimama net gyvy
bė, kaip tai neseniai atsitiko 3u 
vienu jaunuoliu, kurį milici
ninkas peršovė, kai jis mėgirio 
"pasprukti. ** i I 

Pagal tarptautinę teisę lieta-
.viai, negal i būt i .šaukiąriįi 
okupacinėn kariuomenėn, bet 
tos teisės niekas nesilaiko. Pa
stangos, kad lietuviams būtu 
leista a t l ik t i kapTie tiarriyba 
Lietuvoje ar artimuose Baltijos 
kraš tuose ligi šiol nedavę 
reikiamų rezultatų. Lieturvęs 
visuomenė, administracija1. k> 
yjfeč Sąjūdis norėtų padėti jau
nuoliams šiuo reikalu, bet ne
daug ką gali, kol veikia seni ka
rinės prievolės įstatymai. Daug 
vilčių dedama į tų jstatymų 
pakeit... a, bet tai ilgas ir sun
kus kelias. 

Į visą tai daugiau dėmesio 
turėtų kreipti laisvojo pasaulio 
lietuviai, kurie turi galimybę 
įtaigoti viešąją opiniją. Pla
tesnis šių reikalų iškėlimas lais
vojo pasaulio visuomenėje ir 
administracijoje galėtų reikš
mingai patarnauti Lietuvos 
jaunimui. p y 

(Pabaiga) 
D. S. Kur vyks vargoninin

kų konkursas? Manyčiau, 
katedroj, kuri įlgą laiką gar
sėjo vargonų koncertais ir, 
mano žiniomis, tenai yra 
vieni geriausių vargonų visoj 
Europoj. 

R. B. Tikrai, katedroj yra 
unikalūs, nuostabūs vargonai, 
lietuvio meistro Radavičiaus 
darbo. Žinoma, per karą jie buvo 
žiauriai sunaikinti, suniokoti. 
Liko griuvėsiai, tik mūsų lietu
viškos vargonų mokyklos tėvo 
prof. L. Digrio pastangomis jie 
buvo Vakarų Vokietijos firmos 
restauruoti ir jais grojo žymūs 
užsienio vargonininkai, nes visa 

fortepijonas. Šiais me ta i s 
turėtumėm te: pat nusipirkti 
dar vieną, o 91-ais, prieš kon
kursą — trečią. Tai įvykdę, turė
sime tris aukščiausios klasės in
strumentus. 

D. S. Ar konkursui reikia 
trijų instrumentų? 

R. B. Reikia dviejų, kad kon-
kursantai, ka:p visur priimta, 
galėtų pasirinkti. Trečiasis bus 
reikalingas jtrečiajam turui, 
kurį pravesime didžiojoje uni
versiteto auloje. Ten yra puiki 
akustika, o mūsų valdžia paža
dėjo salę „ko.-metiniai pagra
žinti", paremontuoti. Mes tikrai 
visomis jėgomis stengiamės, 
kad konkursas turėtų aukštą, 

K 

Europa apie jų nepaprastą tarptautinį lygį 

RENGINIAI 

Vasario 11d. Brocktono Lie
tuvių Tarybos rengiamas Lietu 
vos nepriklausomybės atsta
tymo sukakties minėjimas. 

Vasar io 18 d. Cape Code ruo
šiamas Vasario 16-sios mineji 
mas. kuriuo rūpinasi LB Cape 
Codo apylinke. 

kokybę žinojo. Be to, ir akustika 
tenai yra nuostabi. Dabar ka
tedra yra grąžinta Bažnyčiai, 
todėl turime šiokių tokių pro
blemų, nes j au ten vargonų 
koncertai beveik nebevyksta. 

D. S. Nesinorėtų tikėti, kad 
tokiam rimtam ir svarbiam 
tarptautiniam konkursui ne
būtų leista katedros vargo
nais pasinaudoti. 

R. B Esame užmezgę kontak
tą su arkivyskupu Stepona
vičium. Atrodo, kad pasku
tinysis konkurso turas galės ka
tedroj įvykti. • •-•»».«,. 

D. S. Ar turite atsarginių 
variantų, k u r galėtumėt 
vargonais naudotis? 

R. B. Vilniuje mažojoje baroko 
salėj yra nedidukai, bet neblo
gi vargonai. Žinoma, toli gražu 
tai ne kj*edraa.^j3»HHKfti{ų 
pasinaudoti, sakykim, antrame 
ture Kauno vitražų galerija. 

D. S. Nepriklausomybės lai
kų Įgulos bažnyčioj („So
bore")? 

R. B. Taip, ten yra labai geri 
vargonai, kuriuos reikėtų tik 
kiek aptvarkyti,,-.,'* aal M j 

D. S. Tai gal vargoni
ninkams būtų net įdomiau, 
groti keliose vietose, skirtin
gais vargonais? 

R. B. Jiems, tikriausiai, būtų 
įdomiau, tačiau rengėjams prisi
dėtų daugiau rūpesčių... -

D. S. Atrodo, pianino kon
kursui instrumentų proble
mų neturėsit. Sakyk, kur ta
sai konkursas numatomas? 

R. B. Pirmi du turai numa
tomi konservatorijos salėje. 
kurioje stovi pernai Hamburge 
pirktas koncertinis Steinvvay 

Vasario 18 d. Bostone rengia
mas Lietuvos laisvės dienos 
minėjimas, kuriuo rūpinasi 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyrius. 

Vasario 24 d. 8 vai. vakaro 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-
jos trečio aukšto salėje sporto 
klubo ..Grandies" vakaras su 
ansambl iu , .Ok tava" iš 
Lietuvos. 

BŠj midkind 
• • • • r Savinas 

Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indeliai iki $100.000 00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 

ESOC 

BRIDGEVIEVV 
8 9 2 9 S H A R L E M A V F 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 A R C H E R A V E N U E 

(1-3121 254-4470 
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LENOER 

D. S. Ar pianistų konkursas 
bus tiktai solo fortepijonu, ar 
ir su orkestru? 

R. B. Du tufai — solo, o trečia
sis su orkestru. Tiesa, kadangi 
salė nėra pritaikyta didžiau
s iam orkestro s ą s t a tu i 
(Fi lharmonijos salė dabar 
uždaryta ilgalaikei restaura
cijai) ir labai tirštiems, romanti
niams, sakykim, Rachmaninovo 
ar Brahmso koncertams, siūlom 
k o n k u r s a n t a m s pas i r i nk t i 
vieną iš penkių Mozarto ar 
Beethoveno koncertų. 

D.S. Ar y»» numatyta diri
gentas? 

R. B. JatHW"reik 1 0 0 ^ esam 
sutarę su prof- Saulium Son-
deckiu Mozarto dirigavimui. Jo 
orkestras yra puikiai pasi
ruošęs, labai aukšto lygio. Kas 
liečia Beethoveną — dar 
nežinau. j | 

D. S. Kas sudarys jury 
komisiją? Juk konkurso lygis 
ir'prestižas'priklauso ne tik 
nuo konkursantų, bet ir nuo 
jury narių. 

R. B. Esame numatė kelias 
pavardes labai žinomų pasauly
je pianistu, tikėdami, kad mūsų 
kvietimą priims. Pvz. iš JAV 
kviečiame Daniel Pollack, jau 
maloniai sutiko p a s mus 
atvažiuoti garsus prancūzų pia
nistas Bernard Ringeissen. 
Kviečiame ir vieną maskvietį — 
Levą VTasenko, pasaulinio gar
so pianistą, kuris dalyvauja jury 
komisijose Sydnėjuje, Tokyo, 
Paryžiuje ir k t . Be to, jis yra 
didelis Lietuvos draugas, domisi 
mūsų reikalais. Kaip tarp
tautinė žvaigždė, j is t ikrai 
papuoš mūsų konkursą. 

D. S. O kaip su vargoni
ninkais? 

R. B. Čia prof. L. Digrio rūpes
tis. Žinau. Kad jis yra numatęs 
vieną Vakarų Vokietijos „liū
tą", žymų Europoje profesorių — 
šveicarą ir kt. 

D. S. Ar lietuviai muzikai 
dalyvaus jury komisijoj? 

— R. B. iš viso lietuvių bus 
trys, jų tarpt — komisijos pirmi
ninkas. Manom, kad bendras 
jury komisijos sąstatas susi
darys iš dvylikos narių. 

D. S. Jums derėtų priklau
syti tarptautinei konkursų 
federacijai. Ar konkrečiai 
tuo reikalu rūpinatės? 

R. B Mūsų konservatorijos 
rektorius prof. V. Laurušas yra 
susisiekęs -u pasauline tarp
tautinių konkursų federacija 
Ženevoje Iš jos gavome malonų 
laišką ir įstojimui į šią federa
ciją nuostatus. Prieš konkursą 
nemanom: prašytis priimami. 
Norime, kaip garbės svečią. į 
konkursą pasikviesti federacijos 
prezidentą ar viceprezidentą, 
kuris įvert ntų mūsų pastangas 
ir nuspręst u ar mes pritampame 
prie pasą. nės federacijos lygio. 

D. S. Koks yra jūsų skelbia
mo konkurso pagrindinis 
tikslas? 

R. B. Parodyti pasauliui, kad 
Lietuva yra. senų muzikinių tra
dicijų, senos kultūros šalis. 

D. S Manau, kad šia proga 
skaitytoMtis ga l ima bū tų 

priminti, jog muzikuojama buvo 
jau Vytauto Didžiojo pilyse, 
žinoma, dar labai primityviai. 
Vėliau, pradėjus Lietuvoje plis
ti Renesanso kul tūra i , XVI a. 
Žygimanto Senojo valdymo 
laikais, V i ln i aus k a r a l i a u s 
dvare vis daugiau skambėjo 
muzika, kur ią puoselėjo jo 
žmona karal ienė Bona. Buvo 
net at l iekamos simfonijos, ku
rias grojo žymūs italų muzikai. 
Zigmanto Vazos sūnus Vladislo
vas IV buvo didelis teatro ir 
muzikos mėgė j a s . T a p ę s 
Didžiuoju L i e t u v o s k u n i 
gaikščiu, paveldėjo iš savo tėvo 
orkestrą, kur iame grojo net iki 
40 muzikantų, XVIII a. Lie
tuvoje buvo statomos operos, 
ba l e t a i , k v i e č i a m i ž y m ū s 
muzikos meistrai iš užsienio. 
Apie anų laikų teatrą ir garsiąją 
Vilniaus akademijos t ea t ro 
mokyklą, įsteigtą jėzuitų ir 
gyvavusią apie du su puse 
šimtmečio (1570-1843), taip pat 
apie r e i k š m i n g u s Radv i lų 
teatrus kalbėdami, nukrypsime 
nuo temos. Norėčiau tik pa
brėžti, kad tavo teiginys apie 
seną Lie tuvos k u l t ū r ą yra 
tikslus, tik prašosi platesnio api
būdinimo. S iūlyč iau apie tai 
pagalvoti , gal net konkurso 
proga išleisti bent lankstinu
ką, trumpai nusakant Lietu
vos kul tūros istoriją. 

R.. B- Gera ir įdomi mintis . 
Pasikvietę pas save pasaulį, 
galėtumėm daug j am parodyti, 
pasakyti. Mums ta ip pat rūpi 
užmegzti r imtus kontaktus su 
pasaulio muzikais ir patiems pa
bendrauti kul tūringoj muzi
kinėj aplinkoj. 

D. S. Žinome, kad jūs suge
bate išs iųst i v ieną kitą gabų 
mužiką į užsieni, i tarptautinį 
konkursą. Ar t o k s išsiun
timas jums yra sudėt ingas? 

R. B.-Labai. Atvirai kalbant , 
išsiųsti žmones į konkursus 
mtfrrfs yra labai sudėtinga. Juk 
reikia sumokėti tvir ta valiuta 
kiekvieno konkursanto nario — 
įstojamąjį mokes t į . S u m a 
nedidelė — tarp 50 ir 100 dole
rių, tačiau mes tų ..gyvų" pini
gų netur ime, todėl šioji pro
blema mums yra baisi. Juk 
mums beveik neįmanoma su
daryti sąlygų jauniems žmo
nėms dalyvauti tarptautiniuose 
konkur suose , fes t iva l iuose , 
seminaruose ar meistriškumo 
k u r s u o s e , k u r i u o s e viso 
pasaulio jaunimas dalvauja ir 
tobulinasi... 

D. S. Vis dėlto keletą jau
nuolių jums pavyko išsiųsti . 

R. B. Deja, labai nedaug. Kiek 
esam siuntę, sulaukėm visai ne
blogų rezultatų. Štai . pianistė 
Mūza Rubackytė tapo Liszto-
Bartoko laureate Budapešte, 
J u r g i s K a r n a v i č i u s . j r . — 
Šumano tarptaut inio konkurso 
Rytų Vokietijoj — diplomantu. 
Paskutinė mūsų žvaigždė Eglė 
J a n u l e v i č i ū t ė C l e v e l a n d e 
Casadesus vardo k o n k u r s e 
laimėjo 6 premiją. 
D. S. Gal šis mudviejų pokal
bis sudomins mūsų fondus, 
visuomenę, atskirus asmenis, 
kurie sutiktų paremti vieną 
kitą tikrai talentingą muziką, 
kuris galėtų tavo minėtuose 
muzikiniuose įvykiuose daly
vauti? 

R. B. Norėčiau tikėti ir many
čiau, kad būtų įmanoma kaip 
nors sudaryti metinę tvirtos 
valiutos sumą. kuria galima bū
tų disponuoti, užmokant kon
kursanto stojamąjį registracijos 
mokestį ir pan. 

D. S. Žaviuosi tavo energija ir 
polėkiu padėti jauniems, ga
biems žmonėms. Linkiu t ikrai 
didelės sėkmės ir ištvermės, 
pradedant naują epochą Vilniu
je, skelbiančią tarptautinį pia
nistų ir vargonininkų M. K. 
Čiurlionio vardo konkursą. 

R E A L E S T A T E REAL ESTATE 

H Mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

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

INCOUE TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

RE/MAX 
REALTORS 

anerr 
PARDUODA 

m M I Š . 

B A L Y S B U D R A I T I S 
N e m o k a m a i į k a i n u o j a 

j ū s ų n a m u s . 

Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
k ime bei pardav ime. Kreiptis tel . 
7 6 7 - 0 6 0 0 arba 7 7 8 - 3 9 7 1 . 

Adresas 6 6 0 0 S . Pulaski Rd. 
One s top R e a l Estate 

RIMAS L STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Statgą. prašom* 
paminėti. Kad esate arbaronte būti 
Rimo Stankaus Klijentats. Nuosa
vybes Įkainavimas 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Simaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Inoome Tax. 

5953 S. Kedst* Ave. 
CtUcaeo, IL 60629 

Tel. 436-7S76 

FOR SALE 

Property on Lk VVinnebago, Tn of Van 
Dyne. Fond du Lac Cty. Wi. 100 Ft. Lk 
Frontage on a 100X 767 lt. Lvg Rm. Kit-
chen, Lndry Room, bath and 2 bdrms. Ap-
prox 1.532 sq. ft lvg area. 2 enclsd addi-
tions. 1 cr garage—Yr round home on a 
great lake Call AC708-297-8437 ( D M 
Pleinės. I L) 

Perduodame greioieu 
už didesne, kaktą! 

kamoj.mas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose. 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MUS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietinė (Staiga. 

ALEXAN0ER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6«10 S. Pulaski, CMcego, IL 60629 
(312) 767-6655 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas. 

HELP WANTEP 

Ieškoma moteris prižiūrėti li
gonę Floridoje. Vyras lietuvis, 
ligonė lenkų kilmės. Skambinti 
vakarais, 7-8 v.v. „collect". tel . 
1-904-245-8017. 

•fMSCELLANEOUS . 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

I i savininko, ne per namų pard. 
agentus, ieškau pirkti gero namo 
Marąuette Parko apyl., tarp Cali-
fornia ir Pulaski, 2-jų arba 3-jų bu
tų. Skambinti 161-489-2288. 

FOR SALE 

"ATTENTION - GOVERNMENT 
SEIZED VEHICLES from $100. 
Fords, Mercedes, Corvettes, 
Chevys. Surplus Buyers Guide. 
1-802-838-8885 Ext. A 7785." 

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

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Parduodamos dvi 
vietos Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. Kreiptis: tol. (312) 
778-4595 rytais 6-12 vai, vaka
rais 6-10 vai. 

Parduodami vargonai Ham-
mond firmos, 600 dol. Kreiptis: tel. 
(312) 776-4595 rytais 6-12 vai. , 
vakare 6-10 vai. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hermis Decfcys 

M SSS-6624. Nuo S ryte M 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Genrikas Songinas 

Knyga, kurią pradėjus norisi ir toliau skaityti. Istoriniai 
faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę į vaiz
dingus pasakojimus, kurių realybė nekelia abejonių. 

Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga, kuri tinka jaunam 
ir senam. 

Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukliu dail. 
Ramintos Lapšienės aplanku ir vinjetėmis. Puiki dovana įvai
riomis progomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Illinois gyven
tojai dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago, IL 60629 



LIETUVA SOVIETŲ 
SĄJUNGOS 

RESPUBLIKA 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

„Los Angeles Times", at
spausdino Rein Taagepera 
socialinių mokslų prof. Irvine 
univers i te to Kalifornijoje 
straipsnį kartu su Romualdu 
Misiūnu knygos „Baltijos vals
tybių metai okupacijoje, 
1940-1980", autoriumi. Šio 
straipsnio mintys yra naujos, 
įdomios ir aktualios mums 
visiems. 

Hitleris 1939 metais okupavo 
Čekoslovakijos žemes ir įjungė 
į Reicho globą su pavadinimu 
Bohemija ir Moravija. Tačiau 
čekoslovakų tauta šią globą pa
vadino žiauriu juoku*Okupuo
ta Čekoslovakijos dalis, o vėliau 
ir visa Čekoslovakija buvo tie
siogiai ir be gailesčio Berlyno 
valdoma. 

Kada po antrojo pasaulinio 
karo čekoslovakai a tgavo 
nepriklausomybe, nė vienas 
sveikai galvojantis žmogus ne
galėjo pasakyti, kad Bohemija ir 
Moravija atsiskyrė nuo Vokie
tijos. Kaip jos galėjo atsiskirti, 
jeigu jos iš viso Vokietijai nepri
klausė, bet buvo prievarta pri
jungtos. 

Po metų Sovietų Sąjunga 
karine jėga okupavo Pabaltijo 
valstybes ir inkorporavo į Sovie
tų Sąjungą, jas pavadindama 
tarybinėmis respublikomis. 
Tiek tada, tiek ir dabar šios 
respublikos yra be gailesčio 
valdomos iš Maskvos. 

Visi lietuviai galvoja, kad tai 
yra žiaurus juokas. Dabar Lie
tuvos pastangas atgauti nepri
klausomybę Gorbačiovas vadina 
a t s i skyr imu nuo Sovietų 
sąjungos. Kaip galima tai va
dinti atsiskyrimu, jei Lietuva 
niekada savo noru tai Sąjungai 
nepriklausė. Atsiskyrimas ir at
gavimas yra dvi skirtingos są
vokos. 

Jeigu ne Sovietų klasta ir 
ka r inė okupacija. Lietuvai 
primestas Tarybinės Lietuvos 
respublikos vardas niekados ne
būtų egzistavęs. 

Tas nieko nereiškia, jeigu 
būtų užsitęsusi Pabaltijo okupa
cija dešimt kartų ilgiau, negu 
Čekoslovakijos okupacija. Jeigu 
Hitleris būtų išsilaikęs valdžio
je 50 metų, tai čekoslovakai vis 
vien būtų buvusi okupuota 
tauta. 

Didžiausia Gorbačiovo klaida 
yra galvojimas, kad Pabaltijo 
valstybės yra neatskiriama 
Sovietų Sąjungos dalis. Prievar
ta negali išugdyti nei meilės, 
nei pasitikėjimo. Tai išryškėjo 
per Gorbačiovo lankymąsi Lie
tuvoje, su jo miglotais pažadais. 

Žinoma. Maskva gali pa
naudoti jėgą. Bet ta jėga būtų 
kaip pagaliu mušti būgną, nors 
būgno jau nebėra. Galbūt Stali
no Rytų Europos užkariavimas 
buvo būtinas, žvelgiant iš impe
rialistinio taško, bet dabar Rytų 
Europoje subyrėjus komuniz
mui , būtų nelogiška įsikibus 
laikyti Pabaltijo valstybes. 

Gorbačiovui atėjo pats laikas 
grįžti į tas sienas, kurios buvo 
Lenino nustatytos. Pabaltijo 
kraštų nepriklausomybių atsta
tymas pagrinde yra Hitlerio-
Stalino pakto likvidavimas. Tas 
turėtų būti nedelsiant padary
ta. 

Sovietų Sąjunga gali paskelb
ti, kad okupacija buvo Stalino 
padaryta klaida ir tyliai ati
traukti Raudonąją armiją. Už 
metų tai padaryti bus sunkiau. 

Tas dar nereiškia, kad galu
tinai atsisakoma nuo karinių ir 
ekonominių interesų. Tam 
geras pavyzdys yra Suomija 
Sovietu generolai bijo, kad Pa
baltijo kraštai, gavę nepriklau
somybe prisijungs prie Atlanto 
sąjungos Tačiau šiai baimei 
nėra pagrindo, nes to nepadarė 

Suomija ir nemano daryti 
Lenkija. Kodėl tai turėtų daryti 
Pabal t i jo k ra š t a i , būdami 
nepalankioje geografinėje pa
dėtyje. Panaši padėtis ir su Pa
baltijo kraštų ekonomika. Gor
bačiovas, atvykęs į Lietuvą 
klausė, iš kur jūs gausite alyvą, 
jeigu tapsite nepriklausomi. 

Atsakymas aiškus — kaip ir 
Suomija, daugiausia iš Sovietų 
sąjungos. 

Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimas nereiškia visų preky
binių ryšių nutraukimo su 
Sovietų Sąjunga. Juo labiau 
ne įmanoma, kad Sovietų 
Sąjunga boikotuotų jiems par
duodamą Lietuvos sviestą, 
bekonus, kiaušinius ir kitus 

taip jiems šiandieną reikalingus 
maisto produktus. Pabaltijo 
kraštai tikriausiai nenaudos 
embargo savo art imiausiam 

' kaimynui. 
Paskutinis Sovietų nepagrįs

tas argumentas, kad greitas 
nepriklausomybės paskelbimas 
būtų neišmintingas žingsnis. 
Tačiau pabaltiečiai, būdami rea
listai, žino, kad kariuomenės 
a t i t r a u k i m a s ir c iv i l inės 
administracijos perorganiza
vimas užims daug laiko. J ie ne
nori, kad staigus perėjimo laiko
tarpis nepavirstų į tuštumą. 

Nori grei tų derybų dėl-
nepriklausomybės, nes derybos 
dabar yra geriausia garantija 
gauti Nepriklausomybę vėliau. 
Gorbačiovas savo pasisakymuo
se dažnai mini. kad jis nori ma
tyti Bendros Europos namus 
nuo Atlanto iki Uralo. Namai 
turi kambarius, bet ne kalinių 
celes. Pabaltijo kraštai yra dalis 
tų Europos namų. Sovietų Lie
tuvos tikrumoje niekad nebuvo, 
išskyrus melą kaip įvyko su 
Bohemijos ir Moravijos 
protektoratu 1939 metais. 

Mielus AUDRONE 
mylimo Uošvio ir Tėvo 

ir ARVYDĄ netekusius 

A.tA. 
JUOZO TAMULIO 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Audėjos 

A.tA. 
virš. JUOZUI PAMPALUI 

Kūrėjui Savanoriui, Vyčio Kryžiaus Kavalieriui , 
Union Pier Lietuvių draugijos nariui mirus, jo 
dukroms BIRUTEI KOPERSKIENEI, MARIJAI ZA-
KAV1SH, šeimoms, giminėms ir artimiesiems liūdint, 
reiškiame gilią užuojautą. 

Union Pier Lietuvių draugija 

A.tA. 
BALIUI KRONUI 

Kanadoje mirus, seseriai STEFANIJAI KAUNELIE-
NEI reiškiame užuojautą ir kar tu liūdime. 

Sv. Antano parapijos choras 
ir vadovas Detroite 

A.tA. 
Dr. JADVYGAI DUBINSKIENEI 

mirus, jos vyrui VIKTORUI ir broliams JONUI ir 
JURGIUI su šeimomis, giminėms bei ar t imiesiems 
reiškiame gilią, nuoširdžią užuojautą. 

Eugenija ir Bronius Blinstrubai 
Rita ir Myron Bezdicek 
Mara ir Tadas Jurciai 
Birutė, Viktoras ir Kazys Sekmakai 

A.tA. 
MARIJAI DIMGAILIENEI 

Union Pier Lietuvių draugijos narei mirus , jos 
giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Union Pier Lietuvių draugija 

NEW JERSEY, NEW YORK - "Ltotuvos Atsiminimai", plr-
madtonlals nuo 8 Iki 9 v.v. I i Seton Hali Unlv«rslt«to stotiM, 
89.5 FM banga. "MuaJc of Llthuanla" programos, vadamoa 
angly kalba.li toa pačio* atotlaa, taip pat plrmadlanlala 
girdimos nuo 7:30 Iki 8 v. v. Dr. J. J. Stukaa — direktorius, 
234 Sunllt Dr., Watchung, N.J. 07060. Tai. 201 7S3 - 5636. 

A.tA. 
IRENA TUNKIENĖ 

Gyveno Pekin. IL, 2202 Grenada Ave., anksčiau 
Cbicagoje. 

Mirė 1990 m. sausio 29 d., sulaukusi 64 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasil iko dideliame nuliūdime duktė Lillian Gaskins, 

žentas Robert. anūkai; Jon ir Kristen; brolis Edward Stoikus 
su žmona Maryte, Los Angeles Kalifornijoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Jerry Tunkaus. 
Kūnas pašarvotas Woolsey Funeral Home, Pekin. IL. 

Laidotuves sausio 31 d., trečiadienį Pekin kapinėse. 

Nuliūdę d u k t ė , žentas , a n ū k a i i r kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Woolsey Funeral Home, Pekin, IL. 

DRAUGAS, trečiadienis. 1990 m. sausio mėn. 31 d. 

A.tA. 
MIHKALINA GEDRAITIS 

Gyveno Scottville, Michigan. 

Gimė Lietuvoje. 1908.2.2. 
Mirė 1990 m. sausio 10 d., sulaukusi 81 m. amžiaus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Torfe, marti Mollie; 

anūkės : Kathleen, Holly ir Sarah, gyv. Scottville, MI. Lietu
voje brolis ir sesuo: svainė Victoria Gedraitis, gyv. Lawton, 
MI. 

Vėlinė buvo žmona a.a. Stanley Gedraičio. 
Priklausė St. Jerome parapijai. 
Kūnas buvo pašarvotas sausio 11 ir 12 d. Stephens 

Funera l Home. 
Laidotuvės įvyko sausio 13 d., šeštadienį. Velionė buvo 

palaidota Brookside kapinėse, Scottville, Michigan. 

Nuliūdę sūnus , mar t i , a n ū k ė s i r kiti gimines. 

Laidotuvių direkt. Stephens Funeral Home. 

Miela i Kolegei 

A.tA. 
JADVYGAI DUBINSKIENEI 

Amžinybėn iškeliavus, jos vyru i kolegai VIKTORUI 
D U B I N S K U I ir g iminėms nuoširdžią užuojautą 
reiškia 

Aldona Juozevičienė 
Ferdinandas Kaunas 
Pranas Mažeika I 
Pranas Mažeika II 
Vytautas Musonis 
Jonas Reinys 
Vaclovas Šaulys 
Eduardas Tallat-Kelpša 
Danutė Valiūnienė 

V.D. U. XX laidos medikai Čikagoje 

A.tA. 
BRONIUI V. GALINIUI 

mirus , jo žmonai IRENAI, dukroms JŪRAI ir 
GIEDRE! bei jų šeimoms reiškiame nuoširdžią 
užuojauta. 

Edmundas ir Alė Arbai 

A.tA. 
FELIKSUI MACKEVIČIUI 

mirus . g; ią užuojautą reiškiame žmonai JADVYGAI, 
sūnui A NTANUI, dukra i VIOLETAI bei jų šeimoms 
ir visierr.-; g iminėms Lietuvoje ir Kanadoje. 

LB Socialinių Reikalų Taryba 
ir Vyr. Lietuvių Centras 

B r a n g . ' Žmonai 

A.tA. 
Dr. JADVYGAI DUBINSKIENEI 

mirus dintį vyrą dr. VIKTORĄ, brolius dr. JONĄ 
ir dr. II iGI GURKLEVIČIUS su šeimomis bei ki 
t u s gir es ir a r t imuosius nuoširdžiai užjaučia 

Illinois Lietuvių Gydytojų draugija 
ir pagalbinis moterų vienetas 

A.tA. 
JOSEPHINE DAUŽVARDIENĖ 

B u v u s i L i e t u v o s G e n . K o n s u l e 

Gyveno Chicagoje. Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m sausio 29 d.. 11:30 vai. ryto, sulaukusi 85 

m. amžiaus. 
Gimė VVorcester. Mass. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Peter. marti Dolores: 

anūkai: Peter. Michael su žmona Mary. Jomarie su vyru 
Donald, Daniel, Paul. Matthew. Manan; penki proanūkai: 
mirusio sūnaus Fabian žmona Shirley su vaikais Heather ir 
Jonathan: brolis Algirdas Rudis su sūnumi Alex, sūnėnas 
James Rudis. 

Velione buvo sesuo a.a dr. James Rudžio ir žmona a.a. 
dr Petro Daužvardžio. Lietuvos Gen. Konsulo 

Velionė buvo pirmininke ir garbės nare daugelio lietu 
viškų organizacijų. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadieni, vasario 1 d. ir penk:a 
dienj, vasario 2 d nuo 4 iki 9 v.v. Lack & Sons Palos 
koplyčioje, 11028 Southwest Highvvay. Palos Hills. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 3 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėta i Svč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones siela 
Po pamaldų bus nulvdėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines 
Seimą prašo aukoti Sv. Šeimos Vilai. Lemont. IL ir Lietuvių 
Fondui, 3001 W. 59 St.. Chicago, IL 

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

Nuliūdę sūnus, b ro l i s , a n ū k a i ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 
974-4410. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S . Cal i forn ia Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4606-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S . C a l i f o r n i a Avenue 
Te le fonas - (1-312) 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
T Ė V A S IR S Ū N U S 

2533 West 71 St., Ch icago 
Telefonas - (1-312) 476-2345 

1410 So . 50 th Ave.. C ice ro 
Te le fonas (708) 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
2424 West 69th S t r ee t - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. R o b e r t s R d . - Tel. (708) 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 50th A v e n u e 
C i c e r o , I l l i no i s 

T e l e f o n a s - (708) 652-1003 

S.lly Donald M.. Jr. 

VANCE 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 50 A v e . , C i c e r o , I l l i n o i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOS 
T e l . (708) 652-5245 



DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. sausio mėn. 31 d. 

x A.a. kun . P r a n a s Kūra po 
didelės sniego pūgos ir sniego 
aplink bažnyčią kasimo staigiai 
mirė Sr. Onos bažnyčioje Spnng 
Valley, 111.. sausio 25 d. Buvo 
ras tas negyvas tik rytojaus 
dieną. Velionis buvo gimęs 1915 
m. kovo 7 d., kunigu įšventintas 
Telšiuose 1942 m. gegužės 14 d. 
Dirbo Peorijos vyskupijoje ir ku
rį laiką buvo Šv. Onos parapi
jos klebonas. Palaidotas sausio 
30 d. iš Sv. Onos bažnyčios 
Spring Valley. 111. 

x JAV LB Kultūros taryba, 
rengia vieną iš geriausių dra
mos spektaklių Chicagoje: A. 
Škėmos ..Pabudimą". Vilniaus 
akademinis teatras vaidins Los 
Angeles, St. Petersburge ir 
Chicagoje vasario 24 ir 25 die
nomis Kviečiame visuomenę 
nepraleisti šios retos progos, ste
bint, kas pabunda iš komunis
t inės ideologijos. 

x An tano Vanaga ič io 100 
metų gimimo sukakties mi
nėjimo pirmoji dalis rengiama 
kovo 11 d. 3 v p.p. Jaunimo cen
t re . Bus akademinė ir meninė 
dalis ir pietūs. Rengia Margu
tis . Visi kviečiami dalyvauti. 
Vietos rezervuojamos Margučio 
raštinėje. 

x Visi Chicagos i r apylin
kių lietuviai raginami daly
vauti Vasario 16 d demonstra 
cijose — vienybės mitinge 
miesto centre. Labai svarbu 
gausiai dalyvauti, kad galė
tumėm parodyti solidarumą su 
Lietuva ir joje vykstančiais 
įvykiais. 

x . . D r a u g o " i š l a i k y m u i 
p r i e š pasikėsinimus aukojo po 
100 dol dr. Birutė Kasakai-
tienė. dr. Jonas Daugirdas, dr. 
B. Ročkus. dr A. Konce, O. 
J anke , ičiūte. Darius Kasins-
kas, M Šmulkštys, Gintaras 
Dargi?, dr. V. Dubinskas. dr. D. 
Surantas. dr. Bronis Kazlas, 
Aleksandras Radžius. Albinas 
Kurkule . Maria ir Anthony 
Rudis.dr M. Budrys, dr. Nicho-
las I. Gemell, k u n . Jonas 
Kubilius ir dr. Antanas Lipskis. 
Nuoširdžiai adminis t raci ja 
visiems dėkoja. 

x Dr. Kęstutis Aglinskas, 
Kaeohe HL. Vladas Gilys. Los 
Angeles, Cal . V. Kamaitis, Sut-
ton, Mass.. S. ir I) Frizelis, Bur-
bank. Iii . Anna Glebis, Kan-
sasville. Wisc., P. ir V. Gvildys, 
Staten Isiand. N.Y. už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 20 dol. a u k ų . Labai 
dėkojame. 

Advokatas 
GINTARAS P, ČEPĖNAS 
2M» W. b^ St., Chicago, II 60629 

Te! (1-312) 77h-?162 
14300 S. Bell Rd., I.oekport, IL 60441 

Tel. ("08) 301-4866 
Vjidndo*. pagal susitarime 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S Kedzie Avenue 

Chicago. H 60t>:° 
Tel . (1-312) 776-8700 

Durb><> \M nu<> 4 iki 7 vai vak 
SeStad ** v r iki i vai d 

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

2301 VV. 69th Mrret 
Chuago l t M f B 

Tel. (1-312) 778-0800 
Kasdien :<- 6 vai \ak 

š« š'.ač'.i-nia;s ir vakarais 
pag*l «.usitartmd 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 F Ogdt-n Avi- St*. 18-2 
H i n » d a R IL 80521 
Tel . <70«) 325 3157 

Valančio.- pa^a! susitarimą 

x J A V LB Švietimo tary
bos p a r a g i n t i Kr. Donelaičio 
aukštesniosios lit. mokyklos 
mokiniai parašė laiškus JAV 
viceprezidentui Don Quayle, pa
dėkodami už parėmimą Pa
baltijo siekiamos nepriklauso
mybės. Dalis mokinių gavo iš 
viceprezidento laiškus. Prašo ir 
ateityje informuoti savo nuo
monę. Sausio 20 d. mokiniai pa
rašė laiškus, dėkodami už gerą 
Chicago Tribūne vedamąjį. 

x A. a. Elzbie ta Pabedins-
kaitė mirė sausio 27 d. Pane
vėžyje, Lietuvoje. Palaidota sau
sio 30 d. Naujamiesčio kapinėse. 
Šv. Mišios už velionę bus Mari
jonų koplyčioje vasario 24 d., 
šeštadienį, 11 vai. ryto. J i buvo 
Kazio Pabedinsko, gyvenančio 
Chicagoje, sesuo. Jis kviečia 
visus savo gimines, draugus ir 
pažįstamus pasimelsti už jo 
sesers vėlę. 

x Atėję šį penktadienį į 
Da inavos ansamblio vakaronę 
ne tik gausite progos paragau
ti skanių karštų „ponėkų", bet 
taip pa t pamatyti Lietuvos 
miestus video ekrane. Vaka
ronės pradžia 7:30 vai. vak. 

x El ta , Informat ion Bul-
letin, Nr. 13. pereitų metų gruo
džio mėnesio, anglų kalba 
informacija. Šiame numeryje 
rašoma apie Lietuvos komunis
tų atsiskyrimą nuo Rusijos 
komunistų partijos, apie politinį 
pliuralizmą Lietuvoje ir kt. 
Biuleteniu galės pasinaudoti 
amerikiečiai ir kiti anglų kalbą 
suprantą žurnalistai. Leidžia 
Tautos fondas. 

x „Kr ivūlė" , Nr. 2, pereitų 
metų gruodžio mėnesio, išėjo iš 
spaudos ir apima daugiausiai 
Europos lietuvių sielovadą. Pra
džioje sudėti Lietuvos vyskupų 
laiškai, įspūdžiai iš Lietuvos, 
apie kun. J. Foerg, padedantį 
vokiškai skelbti Lietuvos rei
kalus, daug straipsnių, liečian
čių okupuotą ir laisvėjančią Lie
tuvą. Viršelis papuoštas kard. 
V. Sladkevičiaus ir kun. J. 
Foerg nuotrauka. Žurnalą reda
guoja redakcinė kolegija. 

x I š s i l a i k y t i „ D r a u g o " 
d i e n r a š č i u i prieš kenkėjus 
aukojo 80 dol. Teodoras Mitkus, 
75 dol. Ramunė Dičius. po 70 
dol. Konstancija Šukevičius. 
Vladas Stropus, po 60 dol. Louis 
Žurlis. Marija Dūda. po 50 dol. 
sol. Algerd Brazis. Vyt. Paulio-
nis. Juozas Daunoras, Ted Na
vickas. E ir R. Kulikauskai. 
Juozas Naujalis. Alex H. Tor 
nau. Br. Či/.ikaitė. Už aukas 
nuoširdus ačiū. 

x „Taurag io" kamerinis or
k e s t r a s rengia religinį kon
certą vasario 25 d. 3 v.p.p. Zio-
no parapijos bažnyčioje, 9000 S. 
Menard, Oak Lavvn, IL. Progra
moje: Povilo Mieliulio sinfonija 
Nr. 1 (allegro, moderato, an
dante ir allegretto) Haendelio 
..Largo '. Mocarto koncertas Nr. 
21 , Dvariono „Andante" ir 
Jakubėno „Tyloj švenčiausias". 

(sk) 

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa 
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Amer ican Travel Service, 
Bureau. 9727 S. Western Ave.. 
Chicago . 111. 60643. Tel. 
(312) 238-9787. 

(sk) 

\ J U O Z A S BACEVIČIUS, 
namus parduoda greit. įkaino
jimas — veltui. Skambinti Bell-
Bace RE. tel. (312) 77»-2233. 

(sk) 

x Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX REALTORS. Rimas 
S tankus , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

x Mokytojų ir j aunimo stu
dijų savaitė Dainavoje vyks 
rugpjūčio 5-12 dienomis Tai 
švietimo darbuotojų pasi-
tobulinimosi stovykla, kuri pra
turtins nauju patyrimu. 

x Vasario 16-tos minėjimas 
Lemonte bus sekmadienį, vasa
rio 11 d.. Lietuvių centre. 11 vai. 
ryto šv. Mišios Lietuvių misijo
je. Po pamaldų 12:30 v. p.p. 
viešas minėjimas. Pagrindiniu 
kalbėtoju pakviestas prof. dr. 
Tomas Remeikis. Bus ir pritai
kyta meninė programa. Visi 
kviečiami. Minėjimą rengia LB 
Lemonto apylinkės valdyba. 

x Tradicinis mažlietuvių 
šiupinys ruošiamas vasario 24 
d. Lietuvių Tautiniuose namuo
se. Rengia Mažosios Lietuvos 
Lietuviu draugija, vadovaujant 
pirm. Ramūnui Buntinui. Visi 
kviečiami. 

x J u o z a s Pu l t i nev i č iu s , 
Omaha. N'ebraska. mūsų nuo
širdus rėmėjas, garbes prenu
meratorius, pratęsė prenu
meratą su 100 dol. auka ir pasi
džiaugė, kad Lietuva yra graži 
ir bus greit laisva. Nuoširdus 
ačiū. 

x Knights of L i t h u a n i a 
Mid-America District, Robert 
A. Martin, jr., secretary, at
siuntė ilgą ir malonų laišką 
„Draugo" redakcijai už malonų 
ir nuoširdų bendradarbiavimą 
1989 metuose, tikėdami ir atei
tyje kartu dirbti dė! Lietuvos — 
Dievui ir Tėvynei. Nuoširdus 
ačiū už gražu laišką ir 75 dol. 
čekį. 

x Dr. Leonas ir dr . Dalia 
Šulai, Portage. Wisc., ..Draugo" 
nuoširdūs rėmėjai, garbes 
prenumerator ia i , a t s iun tė 
mokestį už dvi prenumeratas, 
pridėjo 60 dol. auką dienraščio 
s t ipr in imui ir 20 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Kuljit Sing ir Alberta 
Astras , Office of C.P.A. San 
Francisco. Cal.. už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
50 dol. auką. Labai dėkojame. 

x Gražina Kenter, Danbury, 
Conn., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė 50 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū. 

x V a c y s P l a t a k i s , St . 
Catharines, Ont.. Kanada, už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 40 dol. Nuoširdus ačiū. 

x E d w a r d Pocius iš Chi
cago. 111., pratęsdamas ..Drau
go" prenumeratą, pridėjo pa
ramai 55 dol auką. E. Pocių 
skelbiame garbes prenumerato 
rium, o už rėmimą savos spau
dos tariame nuoširdų ačiū. 

x J e i kas nori bū t i grakš
tus ir žavus, Amerikos Lietu
vių Radijas kviečia pasimokyti 
iš Kauno pramoginių (ballroom 
dancing) šokių kolektyvo ..Sū 
kurys" vasario 9,10,11 d. Jauni
mo centre. Valandos: vasario 
9-10 d. 7:30 v.v.. vasario 11 d. 3 
v. p.p. Bilietai: Pat r ia , 2638 W. 
71 St., C h i c a g o , IL, t e l . 
312-778-2100. 

(sk) 

x Keičiame dolerius į rub
lius aukštu santykiu. Prista
tome į Lietuva naują automa
šiną „LADA" tik už $3,500. 
Tvarkome palikimus. Skam
binti 312-434-8618. 

(sk) 

x Pa t r ia dovaninių prekių 
ir elektronikos parduotuvės : 
Chicagoje, sav A. ir F. Siutai ir 
St. Pe te r sburg Beach. FL, 
400—70th Ave. vedėjai A ir E. 
Radvilai. Abiejose parduotuvėse 
rasite lietuviškų prekių bei 220 
voltų elektronikos ir kitų, Lie 
tuvoje pageidaujamų, reikmenų 
didelį pasirinkimą Priimam 
užsakymus ir iš kitu miestų. 
Greitai ir saugiai siunčiame 
jūsų dovanas į Vįlr.ių ka rgo — 
oro linija. Tel. 312-778-2100 

Oak) 

Redaguoja J. Piaois. Medžiagą si 

ŠIAURYS ATĖJŪNAS 

Baltas laukas — i .gus kelias, 
Atskubėjo juo Šiaurys; 
Vasarėlės pėdas vejas 
Tas pikčiurna jui <darys. 

Jam patiko juoką krėsti. 
Paikas skraido be sparnų. 
Kada eina vaikai pešti — 
Juos pastumdyti -magu. 

Sniegą krečia už -:epurės, 
Lenda kiaurai rankove, 
Net į ausį kąsti turi. 
Pusny batukus numovė. 

Laisvę atėmė visu vaikučių, 
Nekviestas atėjūnas svetys. 
Žada išvyti iš namučių. 
Sako — į Sibirą varys. 

Bet pamiršo mus Šiaurys — 
Greit neteks sniego barzdos, 
Ledo ūsus saulutė nutirpys, 
Kai pavasaris jaunas atjos! 

Bronius B e r n o t a s 

LAIŠKAS JAV 
PREZIDENTUI 

Lina Sidrytė pati viena, be 
kieno nors pagalbos, parašė 
angliškai laišką JAV preziden
tui. Kadangi laiškas rašytas 
angliškai, pateikiu jo lietuvišką 
tekstą: 

Malonus Ponas B u s h ' a s , 
Aš vadinuosi Lina Sidrytė. 

Esti dešimties metų amžiaus 
lietuvaitė. Aš girdėjau, kad Jūs 
ruošiatės susitikti su ponu Gor
bačiovu. Kai su juo pasimaty-
site, paprašykite, kad suteiktų 
Lietuvai laisve. Aš myliu 
Amerika, bet taip pat myliu ir 
Lietuvą Aš negyvenu Lietuvo
je, nes mano seneliai turėjo 
išvykti iš Lietuvos nuo rusų 
komunistu persekiojimo. Visi 
lietuviai laukia ir tiki sulaukti 
tos dienos, kada Lietuva bus 
laisva. Mano vis:, šeima kasdien 
meldžiasi už Lietuvos laisvę. 

Aš nenoriu rašyti J u m s ilgo 
laiško. Aš žinau, kad Jū s turite 
daug darbo Savo laišką baigiu 
priminimu ir prašymu, kad pap
rašytum jį laisves mano prose
nelių kraštui. 

Ačiū. 
Amerikos l ie tuviai . 

Apačioje nupiešta Lietuvos 
trispalvė su už.-ašu: „Freedom 
for Lithuania". 

Red. Daug v ra etuvaičių ir 
l ie tuviukų, kurie l anko 
lietuviškas r-.• k-.klas. tačiau 
labai mažai tokiu, kurie rašytų 
laiškus va!džio> 'rrvmėms, kaip 
padare Lina. Tegul ^inos pavyz
dys paskatina visas tam kil
niam ir lgbai svarbiam darbui. 

MANO TĖVYNE LIETUVA 

Viena iš mar- didžiausių 
svajonių yra nuvykti į Lietuvą. 
Aš norėčiau aplankyti vietas, 
kur mano sene!::, ./augo ir kur 
mano protėviai dirbo. Man taip 
pat būtų smili.': ?u aš galė
čiau dirbti už savo krašto išlais
vinimą iš paverįf.rno. Jei Lie
tuva būtu laisva. m» 3 galėtume 
įgyvendinti dem< Kratiją ir visi 
galėtume tenai šven t i , kur 
mūsų ainių šaknys .ra. Tai yra 
man labai svari . 

G i t a r a s Dūda , 
Los Angele- -. Kazimiero 

ht - ^ sk. mok. 
'Mokyklos Jubiiie,r.:s leidinysi 

Dulke prieš \. . i eatpūs. 
Nekask kuo- ,bės — P a t s 

» ją įkrisi. 



ifa ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigta* Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

ųsti 3206 W. 65th PUce, Chicago, IL 60629 

Mano draugės. Piešė Ada Valaitytė, 
Marąuette Parko lit. mokyklos II sk. mok. 

CIRKAS 

Ten kas sukas, 
Tai baisu! 
Akrobatai virš galvų. 
Juokdariai tik kūliais verčias. 
O kaip būtų man smagu 
Būti juokdare kar tu . 
Arkliais joja, šunys loja, 
Jauni vyrai ir pipirai. 
O, kaip čia smagu 
Cirke būti tarp žmonių! 

A d a Valai tytė , 
Marąuette Parko lit. 

m-los 2 sk. mokinė. 

BOSTONO TEATRO 
FESTIVALIS 

1989 m. spalio 28 d. mūsų 
lituanistinėje mokykloje buvo 
tea t ro fest ivalis . Dalyvavo 
vaikų darželio, pirmo, trečio, 
ketvirto, šešto ir septinto skyrių 
mokiniai. Premijos buvo skirtos 
pirmai ir antrai vietai. Ketvir
tasis skyrius vaidino „Stebuk
lingoji strėlė", už kurią mes 
la imėjome a n t r ą vietą . 
Vaidinimas buvo apie raganą, 
kuri nemylėjo vaikučių. Ji vieną 
jauną mergaitę užkeikė. Vieną 
dieną jos brolis miške paleido 
strėlę, kur i a tskr ido ša l ia 
sesytės. Suradęs savo sesytę, jis 
ją nuvedė pas burtininką. Burti
ninkas ja i liepė atlikti du 
darbelius: per vieną valandą 
numegzti pirštines ir iškepti 
pyragą. Mergaitė atliko tuos du 
darbelius Burtininkas atleido 
ją nuo užkeikimo. Broliukas ir 
sesutė grįžo namo pas tėvelį ir 
jam papasakojo, kaip ragana pa
sielgė su sesyte. Tėvelis supyko 
ant raganos, atėmė jos vainiką 
(karūną) ir išvarė ją iš namų. 
Tėvelis, broliukas ir sesytė kar
tu linksmai gyveno. 

R ū t a Veitai tė. 
Bostono aukšt. lit. 

m-los mokinė. 

P ILIS KALENDORIUS 

Netoli Lenkijos mies to 
Opatuvo yra originali senoviška 
pilis. Jos architektūra pagal 
kūrėjų sumanymą turėjo sim
bolizuoti kalendorinius metus. 
Tvirtovės kampuose ke tur i 
bokštai (tiek metų laikų). Pily
je yra dvylika didelių salių (tiek 
yra mėnesių). 52 paprasti kam
bar ia i (tiek metuose y ra 
savaičių, o langų tiek, kiek 
metuose dienų — 365. 

GALVOSŪKIS NR. 88 

(Žiūrėkite piešinėlius) 

Pirmiausia, po kiekvienu 
daiktu parašykite jo lietuvišką 
pavadinimą. Nr. I apibraukite 
daiktus, kurie yra aukšti. Nr. II 
ap ib rauk i t e t uos gyvulių 
pavadinimus, kurie gali lipti, 
pvz. į medį. Nr. UI. Apibraukite 
lankeliu tuos daiktus, kurie gali 
važiuoti. Už visą darbą — 5 
taškai. 

GALVOSŪKIO N R . 68 
ATSAKYMAS 

Berniukas gavo 40 monetų po 
1 centą, 8 monetas po 5 centus 
ir 2 monetas po 10 c. 

GALVOSŪKIO N R . 69 
ATSAKYMAS 

Hebrajų kalboje Gabrielius 
reiškia „Dievo vyras". J i s buvo 
dangaus pasiuntinys žemei. Pir
miau jis p ranešė šv. Jono 
Krikštytojo gimimą, o vėliau — 
Jėzaus. Gabrielius paaiškino 
Zacharijui, kad jis yra Dievo tar
nas (palydovas, pasiuntinys) ir 
vadinasi archangelas — vyriau
sias angelas (palyginimui tiktų 
a r c h i v y s k u p a s , v y r i a u s i a s 
vyskupas). Enocho knygoje yra 
minimi k e t u r i a rchangela i : 
Gabr ie l , Michae! , Ur ie l ir 
Suriel. Daugiausia y r a minimi 
du archangelai Gabrielius ir 
Mykolas. 

GALVOSŪKIO N R . 40 
ATSAKYMAS 

J a u senais laikais žmonės 
domėjosi metų laikų pasikei
t imais. Kodėl yra ši l ta vasarą, 
o šalta žiemą? Kodėl vasarą 
dienos ilgos, o žiemą trumpos? 
Į tuos klausimus vėliau moksli
ninkai atsakė. Ir mes šiandien 
žinome, kad žemė keliauja apie 
saulę ne apskritimo, bet ovalo 
pavidalo keliu. Žemė keliau
dama apie saulę, sukasi ir apie 
savo ašį, panašiai, ka ip žaislas 
suktukas (top). Jei žemės ašis 
(nuo šiaurės iki pietų ašigalių) 
suktųsi stačiu kampu, tada ne
būtų metų laikų, dienos visada 
būtų vienodo ilgumo. Žemės 
ašis keliaudama savo orbita 
t ruput į pakrypsta veikiama 
tr i jų jėgų: saulės, mėnulio 
traukos ir pačios žemės traukos. 
Tas pakrypimas metai iš metų 
vienodai kartojasi. Kada šiaurės 
žemės pusrutulis pakrypsta į 
saulės pusę, tada saulės spin
du l i a i t i e s i a u k r e n t a į 
žemę,žemės toje dalyje būna 
pavasaris - vasara. Kai pietų 

/ 

žemės pusrutulis pakrypsta į 
saulę, tada toje žemės dalyje yra 
pavasaris ir vasara, o šiauri
niame pusrutulyje — ruduo ir 
žiema. Yra dvi dienos metuose, 
kada visoje žemėje yra lygi 
diena ir lygi naktis. Tas būna 
rugsėjo 23 d. ir kovo 21 d. 

GALVOSŪKIS NR. 86 

Aš esu moteriškas vardas. 
Bet jei porą" raidžių pridėsi, 
Kalbant „Tėve mūsų" 
Vis mane minėsi. 

Kasas? 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 87 

• m 
(Žiūrėkite raidę) 

Matote padidintą raidę E, 
kuri padalyta mažais kvadra
tėliais. Kiekviename kvadra
tėlyje tu r i tilpti viena raidė. Iš 
raidžių tur i susidaryti žodžiai. 
Viršuje: mūsų tėvynės pavadini
mas. Apačioje: mūsų šviesos ir 
energijos šaltinis maloniniu 
pavadinimu. Viduryje: pavadi
nimas dešimčiakojų būrio jūrų 
vėžio, gyvenančio At lan to 
vandenyne. Labai vertinamas 
dėl gardžios mėsos. Iš viršaus 
žemyn: vieno žymaus JAV 
prezidento pavardė. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 89 

(Žiūrėkite romėniškas 
skaitlines) 

vi - rv = ix 
Čia duotas uždavinys yra ne

te is ingas . Pakeiskite vieną 
brūkšnelį taip, kad uždavinys 
būtų teisingai išspręstas. Nieko 
naujo pridėti negalima, tik per
tvarkyti vieną brūkšnelį. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR 90 

Sudarykite žodžių laiptelius 
su r a i d e Ž. Visi žodžiai 
prasideda raide „Z", ir kiek
vienas sekantis žodis turi vieną 

raidę daugiau, kaip prieš esan
tis. Iki 10 žodžių — 5 taškai, 
daugiau negu 10 žodžių — 10 
taškų. 


