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Maskva perėmė Lietuvos 
pinigus 

Priėmė įstatymą, bet neleidžia jo vykdyti 

Ryga. — Sausio 1 d. įsigalio
jo naujasis ekonominio nepri
klausomumo įstatymas Pabalti
jo respublikose. Daugiau kaip 
mėnesiui praėjus, oficialūs tų 
respublikų pareigūnai pasako
ja AP žinių agentūros korespon
dentui, jog jie susilaukia šiurkš
taus pasipriešinimo iš Maskvos, 
kai jie nori pradėti laisvą 
ekonominę prekybą. 

Lietuvos ir Latvijos oficialūs 
atstovai pasikalbėjimuose su 
užsienio žurnalistais pasakė, jog 
Maskvos prižiūrėtojai sulaikė 
medžiagų aprūpinimą fabri
kams, užsaldė banke tų respub
likų turimus pinigus ir nepripa
žįsta Pabaltijo kainų įvedimo, 
perspėdami Pabaltijo respubli
kas neturėti ryšių su Vakarų 
prekyba. „Kiekvieną kartą, kai 
mes bandome kokią nors mažą 
ekonominį dalyką perimti į savo 
rankas, jie visados sako, jog tai 
prieštarauja kokiam nors įstaty
mui", pasakojo Laima Andrikie
nė, viena Lietuvos vyriausybės 
ekonomisčių. Andrikienė sako, 
jog „yra sudaromos kliūtys ir 
pradedama ekonominė blokada 
— noras išgąsdinti respublikų 
gyventojus, kad jie nebegalvotų 
apie nepr ik lausomybę nuo 
Maskvos". 

Gorbač iovo į sakymas? 
Prez. Gorbačiovas pakartoti

nai savo trijų dienų buvimo 
metu Lietuvoje grasino ekono
miniais sunkumais, jei Lietuva 
ir kitos dvi Pabaltijo šalys atsi
skirs nuo Sovietų Sąjungos. Ne
žinia, ar šie pasipriešinimai iš 
Maskvos yra jo suorganizuoti, 
ar galbūt jie vykdomi „senosios 
gvardijos" asmenų, kurie vis 
dar negali pakęsti jokio Pabal
tijo tautiškumo. Tačiau pačiame 
Pabaltijo žmonių galvojime tai 
tik dar labiau sustiprina mintį, 
kad reikia eiti greičiau prie 
politinės ir ekonominės nepri
klausomybės. Visame Pabaltijo 
regione įvairių sričių vadovai 
pajuto Maskvos didelį ekonomi
nių medžiagų pristatymo truk
dymą, praneša ir Reuterio ži
nios. 

Andrikienė paaiškino, jog 
centrinis vyriausybės bankas 
„Gosbank" Maskvoje pranešė, 
kad perima visą Lietuvos šešių 
milijonų rublių kontrolę į savo 
rankas. Tuo norima sutrukdyti. 
kad tie pinigai nebūtų panaudo
ti nuosavos finansinės sistemos 
sukūrimui Lietuvoje. Nežiūrint, 
kad lapkričio mėnesį buvo pa
tvirtintas Sovietų parlamento 
ekonominio savistovumo įstaty
mas, kuris neleidžia turėti savo 
piniginę, bankinę, sistemą. Pa 
baltijo respublikos bando su
organizuoti savo atskirus ban
kus. 

Veto teisė 
„Gosbanko'" nusavinimas Lie

tuvos pinigų nesustabdys šių 
respublikų nuo įsteigimo savo 
kreditų sistemos, sako Andri
kienė, įskaitant ir savo pinigus. 
Ji mananti, jog tai daroma to
dėl, kad norima išgąsdinti ir 
parodyti, kad dar labiau gali pa
kenkti Pabaltijo respublikom. 
Pabaltijo respublikų vyriausy
bės nariai praneša, jog sausio 
mėnesio gale gavo telegramą iš 
Sovietų Sąjungos užsienio ban
ko, kad jų parašai daugiau ne-
bepripažįstami ant užsienio 
piniginių dokumentų, š is pat
varkymas reiškia, kad Maskvos 

centrinis bankas tur i patikrin
ti ir aprobuoti visus Pabaltijo 
reikalus, kurie bus vedami su 
užsienio valiuta. Tai reiškia, 
kad Maskva dabar tur i veto tei
sę ant visų pradėtų steigti bend
rų su užsienio firmomis kompa
nijų. Pabaltijo respublikos, ne
turėdamos savo pinigų, negalės 
daryti su užsieniu jokių pinigi
nių transakcijų. O tokios įmonės 
yra pats pagrindinis dalykas, 
norint suorganizuoti savo eko
nominę sistemą. 

P r i e š la isvą ekonomi ją 
Pabaltijo respublikos taip pat 

susilaukė iš Centro pasiprieši
nimo savo kainų nusta tymui . 
Kainos ir toliau turi likti tokios, 
kokias Maskva nustato. Estija 
praėjusį mėnesį gavo iš centri 
nio planavimo kainų komiteto 
gr iežtą įspėjimą, ka i p a t i 
nustatė savo kainas cigaretėms 
ir gėrimams. Valstybės kainų 
komiteto pirmininkas V. Senča-
govas šį Estijos nutarimą pava
dino „anarchija ir pažeidimu 
konstitucijoje garantuotos tei
sės, kad t ik viena valstybė tur i 
monopolinę teisę nusta ty t i kai
n a s " . S a v a n o r i š k a s p r ek ių 
kainų nustatymas, yra nelei
džiamas, pasakė jis. Bet naujų 
komercinių kainų nus ta tymu 
nėra patenkinti ir patys pirkė
jai. 

Latvijoje, kai Rygos mieste 
buvo nustatytos kainos gėri
m a m s , žmonės p a r e i š k ė 
n e p a s i t e n k i n i m ą . D a b a r 
prancūziško konjako buteliui 
nusipirkti reikia dirbti devynias 
dienas, o Moldavijos butelis kon
jako kainuoja ketur ių dienų 
uždarbį. Pabaltijo respublikose 
aiškinama, kad iš to gautas 
pelnas bus skir iamas naujoms 
socialinėms programoms, net 
vargingųjų žmonių ša lpa i . 
Lietuvos ir Latvijos ekonomis
t a i užs ienio ž u r n a l i s t a m s 
pasakė, jog Maskva nustato 
rinkos kainas, kai parduoda, 
tačiau kai perka, jau tur i savo 
mažesnes kainas. Išnaudojimo 
pol i t ika p r i i m t i n a , bet ne 
Pabaltijui. 

Rusa i i šnaudoja paba l t i eč ius 
Andrikienė papasakojo, kad 

Lietuvai pranešta: „rusiškoji 
alyva kainuos dabar penkis kar
tus daugiau". Bet Centras vėl 
užsakė mėsos ir pieno produk
tus žemesnėmis kainomis, negu 
yra jų pagaminimo kaina. Mėsą 
ir pieno gaminius paruošti lie
tuviams kainuoja brangiau, 
negu kad Maskva moka. bet įsa
kymas pristatyti tuos produktus 
tebegalioja. Pabaltiečiai bando 
sudaryti sutar t is su kitomis 
respublikomis, tačiau šiuo atve
ju jos klauso Maskvos. 

Praėjusi mėnesi Latvijos vy
riausybei buvo pranešta, jog rei
kalingu spaustuvei ir popie
riaus įmonei medžiagų pristaty
mas bus nu t rauktas , jei latviai 
sumažins celiuliozės prekes iš 
Jūrmalos. Popieriaus apdirbimo 
fabrikas ten gamina įvairias 
įpakavimo dėžes ir celiuliozės 
prekes, kurių gamyba kenkia 
oro švarai. Latviai tą produkciją 
sumažino, norėdami įvesti šva
ros apsaugos pagerinimus, bet 
rusai tam pasipriešino, nekreip
dami dėmesio į žmonių sveikatą 
ir Baltijos jūros teršimą. 

J ū r m a l o s mies to t a rybos 
pirm. Janis Liepins pranešė, jog 
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Po 50 metų Stalino ir Hitlerio'paktai'dega lauže, tačiau S 
neturi drąsos atitaisyti tarptautinas teisės faktu^. kuri 
pirmtakūnai ir užgrobtas Pabaltijo salia tebelaiko okupuot 

:etų Sąjunga 
s pažeidė jų 

Pietų Afrikos problemos 
C a p e Town, Pietų Afrika. Po 

27 su puse metų buvimo kalėji
me, praėjusi sekmadienį buvo 
išleistas į laisve Nelson Mande-
la, vienas svarbiausių juodųjų 
gyventojų vadų, areštuotas 1962 
m. rugpjūčio 5 d 

J is tuoj pareiškė, kad ragina 
savo rėmėjus Pietų Afrikoje ir 
užsienyje kovoti prieš baltųjų 
mažumos vyriausybę, kuri jį 
iš le ido iš kalėjimo. . .Mes 
laukėme per ilgai savo laisvės. 
Mes negalime ilgiau laukti", 
kalbėjo jis atvažiavęs i Cape 
Town nuo miesto rotušės balko
no. „Dabar yra laikas padidin
ti kovą visuose frontuose. Suma
žinti savo pastangas dabar būtų 
klaida ir už tai mums neatleis
tų būsimosios generacijos". Jis 
prašė baltuosius jungtis kartu ir 

gavo Sovietų Ministenų tarybos 
telegramą, kad bus nutrauktas 
v i sa i Latvi ja i tų žal iavų 
pristatymas, ir tuo pačiu buvo 
išsiuntinėtos telegramos visoms 
popieriaus dirbtuvėms nebepar-
duoti Latvijai popieriaus. Sausio 
mėnesį visoje Latvijoje buvo su
stabdytas dvi dienas laikraščių 
spausdinimas. Komunistų par
tijos laikraštis „Pravda" tada pir
mame puslapyje parašė komen
tarą: „Nelaimei, valstybiniai in
teresai yra dažnai ignoruojami 
pasislepiant už ekonomines au
tonomijos skraistės". Latvijos 
oficialūs pareigūnai laikosi nu
sistatymo, kad būtų tiesiog susi
ta r ta su Įmonėmis pirkti reika
lingai medžiagai be Maskvos 
palaiminimo. 

Maskva negalinti suprasti 
vieno pagrindinio punkto, sako 
Liepins ..Klausimas yra ne 
t a m e , a r Latvija pa la ikys 
ekonominius ryšius su Rusija — 
tam tikri ryšiai visados bus, bet 
ar tie ryšiai bus pagrįsti sutar
timis, ar ir vėl toliau kontroliuo
jami iš Maskvos" . Centras nega
lįs suprasti sutarčių reikalin
gumo. J i s įsako: „Šitą mes lei
džiame, o šitą mes draudžiame", 
aiškino reporteriams Liepins. 
Rusu diktatas privalo baigtis. 

kurti naują Piettj Afriką. „Mes 
kreipiamės į tarptautinę bend
ruomenę tęsti ir toliau sankci
jas aparteido režimui". 

Nėra lengvo kelio 
Jo kalbos klausėsi gal 50.000 

žmonių, kurie *eiškė ypatingą 
džiaugsmą dainuodami ir šok
dami. Deja. įvyko ir policijos su
sirėmimai, ne? kitur buvo iš
mušti krautu vi 4 langai ir pra
dėti turto grobi nai. Buvo daug 
sužeistų ir 3 žuvo tose riaušėse. 
Mandela yra pasakęs, kad nėra 
lengvo kelio i laisvę, o ypač Af
rikoje, kur juodieji per tris šimt
mečius buvo biltųjų valdomi. 
Jei reikės, tai i' dabar nevengs 
fizinės jėgos. 

Washingtone arez. Bushas pa
sakė, jog džiaigiasi, kad yra 
Mandela išleist is ir pasakė, kad 
jis kalbėjosi si, juo telefonu ir 
pakvietė atvykti į Baltuosius 
Rūmus. Mar.de a pasakė, kad jis 
yra ištikima- Afrikos Tautinio 
Kongreso orga ūzacijai, kurioje 
jis pogrindy:- <. rbo, kai buvo su
areštuotas K bedamas miniai, 
jis iškėlęs •umstį, pasakė 
tebesąs lojalus jos narys. Jis 
sveikino to? organizacijos 
kariškąjį spar tą — Tautos ietį 
ir jo sąjungirinką — Pietų Af
rikos Komun stų partiją „už 
nuolatinę auką kovai už de
mokratija >'augiau galėsiąs 
pasakyti, k a pasitarsiąs „su 
savo draugai?". 
Pakvietė atvykti j Ameriką 

Mandela t;.:p pat pagyrė Pie
tų Afrikos p' ezidentą de Klerk, 
su kuriuo jis :au buvo susitikęs 
du kartus gr .odžio mėnesį. Su
sitaikinime pasitarimai galį 
prasidėti t i V tada, kai vyriau
sybė atšauK apsiausties stovį, 
kuris buvo /"Stas 1986 m. bir
želį, ir pal- ti visi politiniai 
kalimai.: ant ir tuos, kurie 
nusikalto k odami prieš apar-
teidą gatve Pietų Afrikoje 
15% gyvent- H yra juodieji. 

Prez. Busi taip pat pakvietė 
atvykti ir P tų Afrikos prezi
dentą F. W Klerk į VVashing-
toną. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vilniuje, kaip praneša AP 
žinių agentūra, tautiniai veikė
jai per visą savaitę užstojo ke
lią KGB sunkvežimiams prie 
slaptosios policijos įstaigos, 
neleisdami išvežti archyvinės 
medžiagos. Kiti anksčiau buvo 
sulaikyti, kai žmonės susiėmę 
rankomis pastojo kelią. Tie. 
kurie su archyvine medžiaga 
nebuvo sulaikyti, buvo žmonių 
privačiomis mašinomis sekami 

fotografuojami. Romualdas 
Ozolas, kalbėdamas televizijoje, 
prašė žmones, kad padėtų sulai
kyti tų dokumentų išvežimą. 

— Pr ie KGB mūrų Vilniuje 
žmonės per dienas ir naktis bu
dėjo prie dviejų vartų ir prie 
kalėjimo vartų, kurie galimi 
pasiekti iš slaptosios policijos 
įstaigos per tunelį, kad nebūtų 
išvežti Lietuvos archyvai. 

— A l g i m a n t a s Čekuol i s , 
kuris yra dabartinio Lietuvos 
Centro komiteto narys ir Sovie
tų deputatas, pirmą naktį pike
tavo ir budėjo nuo vidurnakčio 
iki 6 vai. ryto, ir pasakė, jog 
KGB yra viena iš vyriausybės 
įstaigų, kuri vykdo įsakymus 
tiesiai iš Maskvos, nekreipdama 
dėmesio į Lietuvos vyriausybę 
arba į Lietuvos Komunistų par-
riją. 

— J o h a n n e s b u r g e išleista
sis kalintasis už juodųjų gyven
tojų teises Pietų Afrikoje Nelson 
Mandela pareiškė, jog pasitari
mai naujos konstitucijos klausi
mu turi prasidėti tuojau pat. ne
žiūrint reikalų su krašto prezi
dentu F. W. de Klerk. 

— New Yorke tuoj pakilo 
brangiųjų metalų kainos, kai 
išėjęs ir kalėjimo Nelson 
Mandela Pietų Afrikoje pasakė, 
kad reikia nacionalizuoti visas 
Pietų Afrikos kasyklas, kurios 
yra didžiausios pasaulyje. Pa
kilo aukso ir platinos kainos. 

Pabaltijui grąžindama 
nepriklausomybę, 

daug laimėtų 
Už ką pasisako Švedija 

Vatikano valstybes pronuncijus 
Olandijai, arkivyskupas Audrys 
Bačkis Vilniuje laimina žmones. 

Teisėjas palankus 
pik. Northui 

Washingtonas. - Federali 
nio apeliacijos teismo teisėjas, 
išklausęs pik. Oliver North ar 
gumentus. pasakė, jog jam ne 
aišku, kodėl North teisme neliu-
dijo buvęs prez. R. Reaganas. Po 
dviejų valandų apklausinėjimo 
Apeliacinio teismo teisėjas Lau-
rence Silberman pasakė, jog 
Reagano raštiški atsakymai į 
klausimus apie Irano-Contrų 
bylą buvo įteikti prisiekusiems 
teisėjams - grand jury. bet nie
kada su tais atsakymais nebu 
vo leista susipažinti North advo
katams. Gynyba turi teisę tai ži 
noti, tad kodėl su ta teise buvo 
prasilenkta, nes tai priklauso 
Amerikos teismų sistemai. By 
la vel komplikuojasi iš naujo. 

Stockholmas. — Švedijos sos
tinės laikraštis ..DagensNyhe 
ter" paskelbė Sąjūdžio Seimo ta
rybos pirmininko prof. Vytauto 
Landsbergio laišką, kuris j) pa
rašė po to, kai švedų užsienio 
reikalų ministeris Sten Ander-
sson buvo pasakęs, kad jis 
nelaiko Pabalt i jo k raš tų 
okupuotais. O Švedijos prem
jeras Carlsson vėliau pasakė, 
jog ne Švedijos reikalas rūpintis 
Pabaltijo kraštų laisve. 

Sąjūdžio pirm. V. Landsbergis 
rašo. jog Švedijos Užsienio rei
kalų ministeris klysta, kai sako. 
kad tik mažuma pabaltiečių no
ri suvereniteto. To tikslo siekia 
Pabaltijo sąjūdžiai, kurie nėra 
jokia mažuma, ir „ne ekstremis
tai". Jis pažymi, jog pernai buvo 
surinkta 1,800.000 parašų pro
testuojant prieš siūlomą Konsti
tucijos pakeitimą. Tai juk puse 
Lietuvos gyventojų. Sąjūdis pra
ėjusiais metais laimėjo per rin
kimus iš 42 vietų 36 ir pasiža
dėjo per Vasario 16-sios šventę 
kovoti už Lietuvos nepriklauso
mybę. 

P a l a n k u m a s sovietams 
Landsbergis švedus informuo

ja, jog praėjusią vasarą Lietuvo
je buvo renkami prirašai, kad 
būtų pasmerktas Stalino ir Hit
lerio slaptas susitarimas 1939 
m. ir išvesta iš Lietuvos Sovietų 

okupacinė kariuomenė. Ir dau
giau kaip pusantro milijono 
žmonių pasirašė, nebijodami net 
savo adresus parašyti ant peti
cijų blankų. Laiške jis iškėlė 
rugpjūčio 23 dienos Pabaltijo 
kelio grandinę nuo Vilniaus iki 
Talino. Sąjūdis tada priėmė 
nutarimą kovoti už savarankiš
ką Lietuvą ir nepriklausoma 
nuo Sovietų Sąjungos įstatymų. 
Grandinėje dalyvavo du milijo
nai žmonių-«,ekstremistinė ma
žuma'*: negalima vadinti ma
žuma, kurie nori nepriklauso
mybės. Tokie pareiškimai yra 
tam. jog Švedijos vyriausybe gir 
di tik tai. ką ji pati nori girdėti, 
ir kalba tik tai. ką Maskva nori 
girdėti. 

Ta rp tau t in i s re ikalas 
Švedija šiuo atveju jau nuo 

1940 metų eina su Maskva. Čia 
Landsbergis sako, jog Pabaltijo 
valstybių likimas yra tarptau 
tinė problema, kuri Sovietų Są
jungos sudaryta 1939 m. ir 
vedama iki pat šios dienos. 
Švedija turėtų pasakyti Sovietų 
vadovybei, kad remtų taikinga 
dabartinę eigą ir tuo ji prisidėtu 
prie Pabaltijo valstybių išsilais
vinimo. Bet dalykai rodo. kad 
Švedijos vyriausybė to nenori 
daryti. 

Švedijos premjeras I. Carlsson 
pasakė, jog ne Švedijai reikalau
ti Pabaltijo kraštams laisvės, 
bet jo Užsienio reikalu ministe
ris Andersson pareiškė po to, 
kad Švedija jau reikalauja de
mokratijos ir savarankiškumo 

Pabaltijui. Susidaro įspūdis, kad 
Švedijos Užsienio reikalų mi
nisteris vienaip rašo, o kitaip 
galvoja apie savivaldą, kuri 
būtų Sovietų Sąjungos globoje. 
Sąjūdžio pirmininkas prašo Šve
dijos atsakymo, ką iš tikrųjų 
Švedija remia — Lietuvos nepri
klausomybę ar tik Lietuvos 
savivaldą Sovietų Sąjungos rė

muose. 
Keista Švedijos demokrat i ja 

Landsbergis teigia: „Mes žino
me, jog tuometinė Švedijos vy
riausybe pripažino okupaciją, 
bet tos vyriausybės nėra. Mes ži
nome, kad Švedijos parlamentas 
niekada šio klausinio nesvars
tė". Sąjūdžio pirmininkas mano. 
jog Švedijai, kaip demokratiškai 
valstybei turėtų rūpėti kitų 
demokratiškų valstybių liki
mas. Tad būtų svarbu, jei 
Švedijos vyriausybė praneštų 
Sovietų vyriausybei, jog Pabal
tijo okupacijos tęsimas parodo, 
kad Sovietų vyriausybė nenori 
taikos. Sovietų Sąjunga, grąžin
dama Pabaltijui nepriklausomy
bę, pasaulyje nepaprastai daug 
laimėtų, rašo Sąjūdžio pirminin
kas. Būtų daugiau ir ūkiškos 
naudos, jei jos būtų nepriklau
somos valstybės, bet ne okupuo-
ti kraštai. 

— Komercijos departamen
tas Washingtone atidarė specia
lią įstaigą Rytų Kruopos reika
lams. 

— Kanados kataliku vysku
pų konferencija buvo apkaltin
ta vienašališkumu, kai išleido 
pareiškimą, raginanti pripažinti 
palestiniečių teises: Kanados 
žydai pareiškė protestą. 

Riaušės Tadžikistane 
Maskva. — Pirmadienį buvo 

paskelbtas apsiausties stovis 
centrinės Azijos Tadžikistano 
respublikos sostinėje Dušanbe. 
Ten neramumai prasidėjo, kai 
tūkstančiai žmonių pradėjo 
deginti mašinas, autobusus ir 
Komunistų partijos įstaigą dėl 
to, jog pasklido žinia, kad vy
riausybė leido čia apsigyventi 
pabėgėliams armėnams, duoda
ma gerus butus, kurių neturi 
patys to miesto gyventojai. 
Mieste gyvena maždaug 
600.000 žmonių ir daugelis jų 
yra musulmonai. Ši respublika 
yra netoli Afganistano pasienio 
Vietinė spauda pranešė, kad 
žuvo 37 žmonės ir daugiau kaip 
70 buvo sužeista. Panašios 
rtaušės jau buvo Armėnijoje, 
Azerbaidžane ir Gruzijoje Pir
miausia buvo padegta slaptosios 
policijos įstaiga. „Tassas" ir 
Sovietų radijo stotis Maskvoje 
pranešė apie pras idėjus ias 
riaušes, kur dalyvavo daugiau 
negu 5,000 žmonių. Tadžikis
tanas buvo paverstas sovietine 
respublika 1929 m Praėjusiais 
metais ten žmonės išreikalavo, 
kad oficiali jų kalba būtų ne 
rusų, bet tadžikų, kuri yra Ira
no dialektas. Tai aštuntoji di
džiausia respublika, valdoma 
Sovietų Sąjungos 

KALENDORIUS 

Vasario 14 d.: Kirilas Meto
dijus. Europos globėjas. Saulius. 
Saulė. Liliana. Valentinas. Vė-
jūne. Žyne. 

Vasario 15 d.: Zygfridas, Jor
danas. Jurgita. Faustinas, Jovi
ta, Alina. Girdenis. Hintibutas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:49. leidžiasi 5:21. 
Temperatūra dieną 31 1.. nak 

tį 20 1 
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Redaguoja j.v.s. Irena Regiene 2652 W 65th St.. Chicago. IL 60629 

VASARIO 16-TOJI 
„KERNAVĖS" TUNTE 

..Kernavės" tunto sesės rūpes
tingai ruošėsi Vasario 16-tosios 
sueigai — mokėsi dainas, kūrė 
šūkius, piešė plakatus. Gerai 
pasiruošusios, vasario 11d. rytą 
entuziastingai rinkosi Jaunimo 
centre skaut iškai paminėti 
brangiausią lietuviams tautinę 
šventę. 

Po šv. Mišių tėvų jėzuitų 
koplyčioje, sesės, vadovės ir tė
veliai 11 vai. susispietė mažojoje 
salėje. Prieš sceną išstačiusios 
savo sukurtus šventės proga 
plakatus, mergaitės rikiavosi 
draugovėmis, sesei s. Marytei 
Utz komanduojant. 

Įnešus tunto vėliavą ir sugie
dojus Lietuvos himną, drau
govės prisistatė savo skambiais 
šūkiais ir visas apjungiančiu 
tunto šūkiu. Sueigos komen
dante s. Marytė Utz perskaitė 
tunto įsakymus. 

Pirmasis įsakymas supažin
dino su 1990 metų tunto viene
tų vadovėmis — draugi-
ninkemis: .,Dubysos'* paukš
tyčių draugovės draugininke — 
s. Marytė Utz; , ,Mirgos" 
skaučių draugovės — si. Gailė 
But ts ; p r i ty rus ių skaučių 
„Gražinos" draugovės — v.sl. 
Kristina Bielskutė; aguonėlių — 
ps. Danguolė Bielskienė ir v.sl. 
Gintarė Thaus. „Verpsčių" 
būrelio vadovė — vs Nijolė Užu-
balienė ir Emilijos Platerytės 
būrelio — v.sl. Irena Putrienė. 

Antruoju įsakymu sveiki
namos sausio mėn. vyresniųjų 
skaučių įžodį davusios — An 
drea K le ina i t y t ė , Danutė 
Zdanavičiūtė ir Diana Kleinai
tytė. 

Trečiasis įsakymas skelbė, 
kad atitinkamą skautamokslio 
programą išėjusioms ir reika
laujamus egzaminus išlaikiu
sioms sesėms — Linai Gaižuty-
tei ir Laranai von Braun sutei
kiama teisė duoti prityrusių 
skaučių įžodį. 

Jžodžio ceremonialui vado
vavo v.sl. Kristina Bielskutė. 
Abi įžodį duodančios sesės, ly
dimos savo tėvelių, prisiartino 
prie tunto vėliavos. Tvirtai ir 
ryžtingai skambėjo jų pažadas ir 
abi, regimai susijaudinusios, 
bučiavo vėliavą. Kaklaraiščius 
įžodį davusioms užrišo įžodžiui 
jas ruošusi v.sl. Danutė Penčy-
laite. Tuntininkė v.sl. Irena 
Meilienė užmezgė Tėvynės il
gesio, o tėveliai — Gerojo 
darbelio mazgelius. Abi sesės 
buvo apdovanotos gėlių puokš
tėmis: sesių vienetų atskirai, ir 

visų bendrai, džiaugsmingais 
šūkiais sveikinamos, Lina ir La-
rana įsirikiavo į „Gražinos" pri
tyrusių skaučių draugovės sesių 
tarpą. 

Po įžodžio, išnešus vėliavą, 
prasidėjo sesės Marytės Utz žo
džiais — „r imta linksmoji 
dalis", patriotiškas lauželis 
vasario 16-tosios mintimi. Sūkis 
sekė šūkį, daina lydėjo dainą. 
Taip miela buvo klausytis sesių 
gerai išmoktų dainų, dainuo
jamų laisvai — be „kantičkų". 
Klausant sesių gražaus daina
vimo, pajuntama pagarba pasi
šventusioms vadovėms, su 
meile savo pare igas at
liekančioms. 

Sesėms dainuojant, tunti-
ninkės pakviesta komisija iš 
t un to jaunųjų vadovių ir 
viešnių, bandė įvertinti gausius 
ir dailiai atliktus plakatus, 
pagal pateiktas klasifikacijas. 
Nelengva užduotis, nes plakatai 
kruopščiai ir sumaniai atlikti. 
Daugiausiai kolektyvinio pobū
džio, kelioms sesėms kar tu ku
riant. Daug originalumo plaka
tu kompozicijoje ir išrašytuose 
šūkiuose. Seses tikrai kūry
bingos: nei šūkiai, nei techniš
kas jų atlikimas nesikartojo. 
Visi jie verti prizo. Plakatų 
dauguma buvo atlikti anglų 
kalba, kad juos būtų galima 
naudoti vasario 16 d. Chicagos 
miesto centre — Daily Plazoje 
vyksiančioje lietuvių demonst
racijoje. Iš kelių dešimčių plaka
tų, pagal reikalaujamas katego
rijas atrinkus, buvo premijuoti 
9-ni reikalavimus geriausiai ati
tinkantieji, įspūdingiausias iš 
jų. sukurtas sesių Danutes 
Penčylaitės. Kristinos Bielsku-
tės ir Vidos Damijonaitytės, 
simboliškai vaizduojantis išsi
laisvinančią Lietuva — tautinių 
spalvų kaspiną snapelyne ne
šanti kregždutė, išsiveržusi iš 
komunistiniais ženklais — kūju. 
pjautuvu ir raudona žvaigžde 
pažymėto narvelio. Skoningai ir 
rūpestingai atliktas, be žodžių 
daug sakantis piešinys. 

Komisijos parinktųjų plakatų 
kūrėjoms buvo įteikti 1930 — 
Vytauto Didžiojo metais Chica 
goję sukurti balto metalo Vy
tauto atvaizdu medaliukai pri 
tvirtinti prie tautinės trispalves 
juostelės. Medaliukai bus pri 
segti prie draugovių vėliavų. 
•Juos sesėms jteikė tuntininkė 
v.sl. Irena Meilienė, nuoširdžiai 
kviesdama visas seses ir suei
goje dalyvavusius tėvelius Va-

Supintomis rankomis Vilniaus katedro- seses budi Baltijos kelio protesto grandinėje. 
Nuot r . M. V a s i l i a u s k i e n ė s 

SUPINTOM RANKOM IR ŠIRDIM 
BUDĖKIME 

Brangios sesės,-broliai čia ir Tėvynėje! 

Vasario 16 proga teskrieja į Jus širdingi sveikinimai ir 
linkėjimai, kad Laisvos Lietuvos atminimui ir josios atstatymo 
siekiui, tvirtai susipintų visų mūsų rankos ir širdys į nenu
traukiamą ryšio grandinę, nesugriaunami tarpusavio tiltą, 
neužgniaužiama teisės kovą — kad saugoma ir skersvėjų neliečiama 
galėtų klestėti skautiškoji idėja— Dievui, Tėvynei ir Artimui — ir 
vėl laisvoje, nepriklausomoje Lietuvoje! 

Į laisvę pakilusiems sesėms ir broliams Tėvynėje tenestokoja 
ryžto ir išminties pasirinkti tikrąjį kelią—jie patys neboja kainos... 
Mes čia, sugretinkime eiles bendram darbui, kad pastangos būtų 
sėkmingo.*, tieskime rankas viens kitam — kad našta būtų leng
vesnė, ir šypsnys tenedingsta nuo lūpų — kad džiugiai ir lengva 
širdimi dalintis galėtume visi pagal išgales bendram reikale. 

Vasario 16 aukomis įrašyta mūsų istorijoje. Gyva ji išliko brangia 
auką kaina ir nieks neištrins jos iš sąmoningo lietuvio širdies! 
Paskirkime kiekvienas.-a tą dieną savo gerąjį darbelį Jai — Va
sario 16-jai, taip, kaip sąžinė diktuos, kaip mūsų supratimas ves. 
Būkime išdidūs, kad šalia kovojančiųjų sesių brolių, nors iš tolo, 
galime stovėt ir mes. Visi drauge — 

BUDĖKIME! 
v.s. t.n. Stefa Gedgaudienė 

V\-iausia Skautininke 

N A U J A KNYGA 

J a u a t i duo t a s spaustuvei 
rašytojos Alės Rūtos romanas 
„Mėlyno karvelio šviesa'*, tai iš 
atskirų pasakojimų sudarytas 
kūrinys. Knyga 288 puslapiu, 
kuriuos puoš daug gražių dail. 
Rasos E. Arbaitės užsklandų. 
Knyga yra skirta Vincės Jonuš-
k a i t ė s - Z a u n i e n ė s . Lietuvos 
operos primadonos, gyvenimui. 
Kelios nuotraukos praturtina 
knygos turinį. Parengiamuosius 
darbus atliko fil. Valentinas 
Varnas iš Los Angeles A.S.S. 
skyraus. Pramatomas su knyga 
supažindinimo vakaras. Los 
Angeles mieste. Jį planuoja pra
vesti Akademinio Skautų sąjū
džio Los Angeles skyrius, vado
vaujamas fil. V. Vidugirio. 

DAILININKU DĖMESIUI 

K a l ė d i n i ų a tv i rukų pa
ruošimas kiekvieneriais metais 
kelia rūpestį, siekiant juos gra-
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žiau ir t inkamiau paruošti. 
Vydūno fondas laukia pasiūly
mų ir piešinių, kuriuos galėtų 
panaudoti spausdinimui. Už 
spausdinimui tinkamus pieši
nius ar skaidres yra mokamas 
atlyginimas. Pasiūlymai siun
čiami Vvdūno fondui. 

Nijolė Sadūna i tė 

vasario 17 d., šeštadienį, 
Jaunimo centre susitiks su 
„Kernavės" tunto skautėmis. 
Viešnia laukiama 1:30 vai. p.p. 
Visos kernavietės prašomos 
šioje sueigoje būtinai dalyvauti. 

, Ypač kviečiamos visos sesės 
DR. ROMUALDAS POVILAITIS stovyklavusios „Kernavės" tun 

DANTŲ GYDYTOJAS to Nijolės Sadūnaitės vardo 
T I . (1 ų-3i 2) 767-7575 stovykloje, Rakė. 

5780 A.-cher Ava. 
(6 blokai j vanagus nuo Cicero Ave.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. V5JAY BAJAJ, M.D.. S.C. 
GVDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augi,a: nuimami Kabinete) 
P- k;?uso Holv Cross ir Clvist iigoninerr>s 

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

Pfcm a ru ketv penkt nuo 12 ik: 6 v v 

„MŪSŲ VYTIS" 

Naujas žurnalo numeris jau 
ba ig iamas spausdint i ir 
netrukus bus siuntinėjamas 
skaitytojams. Šį numerį reda
gavo v.s. Juozas Toliušis, jis 
daugiausiai skirtas paminėti 
didįjį va rp in inką dr. V. 
Kudirka. Ši žurnalo laida yra 
gausiai iliustruota. 

sario 16-tąja atlikti savo tautinę 
pareigų, dalyvaujant demonst
racijoje. 

Sueiga buvo baigta visiems 
ratu sustojus ir susiėmus ran
komis dainuojant „Lietuva 
brangi". 

Vertingas yra toks tautinės 
šventės minėjimas, kur kiek
vienas dalyvaujantis asmuo yra 
aktyvus dalyvis, o ne pasyvus 
stebėtojas ar klausytojas Pa
garba tunto vadovėms šį gražų 
minėjimą organizavusioms, se
sėms aktyviai dalyvavusioms ir 
tėveliams suteikusiems galimy
be savo dukroms dalyvauti. 

IR 

K»b. tai. (1-312) 471-3300, 
Rez. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kedzle Ava. , 
Chicago. III. 80652 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Kab. (1-312) 735-4477: 
Ra*. 708)246-0067: anba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
G Y D ^ O J A IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVPORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Roed 
Vaianoos pagal soSitar.mą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS )R CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LlGCS 

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

Valandos paaa* susta^ma 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marųuette 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. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

..Lietuva veržiasi j l a i sve" — simbolinis p laka tas sukur tas kernaviečių sesių 
- Danute? Penčyla i tės . Krist inos Bielskutės ir Vidos Damijonaity»ės 

Supintomis rankomis įūi 
miru-dami 

>kautės Chtcagoje Klaipėdos vadavimo sukakti 
Nuotr .J. T a m u l a i č i o 

ASS F I L I S T E R I Ų 
D Ė M E S I U I 

Filisterių Skautų sąjungos 
nauja valdyba, vadovaujant 
pirm. fil kun. Juozui Vaišniui. 
šaukia p i rmą s a v o susi
rinkimą <ueigą p i rmad ien į , 
vasario 19 d. Jėzuitų vienuolyno 
rekreacijos kambary je . Pa
grindine prelegentė bus Chica 
goję besilankanti lietuvių tau
tos didvyrė Nijolė Sadūnaitė. 
Sueigos p r a d ž i a 7:30 va i . 
vakaro 

AKADEMIKŲ BLYNŲ 
B A L I U S 

Korp' Vytis ir ASD Chicagos 
skyriai, k.irtu su Champain-Ur-
banos ASS skyriumi, šeštadienį, 
vasario 24 d. ruošia tradicinį 
..Blynų halių"' „Gintaro" sve
tainėje. M a r ą u e t t e P a r k e . 
Junjorai r kandidatės renkasi 
7:30 vai. vak.: visi kiti ASS na
riai — 8:30 vai. vak. Informa
cijai kreiptis į fil- Vytenį Kir-
velaitį. tel. (708> 301-0072, arba 
1 fil 
tel. (708' 423-4095. 

N A U J A TUNTININKĖ 
DETROITE 

..Gabijos" tunto Detroite tun-
tininkei Ginai Baukienei pasi
t raukus iš pareigų, tuntui vado
vauti įsipareigojo sese Vida 
Me i luv i enė . Vasario 4 d 
vykusioje vadovių psikeitimo 
sueigoje dalyvavo ir LS Seseri
jos Vyriausia skautininke vs tn 
Stefa Gedgaudienė. Ta proga 
įvyko vietos vadovių ir vadovų 
pasitarimas nuoširdžiai šiltoje 
skautiškoje nuotaikoje. Vado
vėms ir vadovams netrūksta 
entuz iazmo, todėl t ikimasi 
sėkmingo skautavimo ir gero 
tarpusavio bendradarbiavimo. 
Dabar jau ruošiamasi Kaziuko 
mugei, kuri čia vyks kovo 4 d. 
Lietuvių Kultūros centre. 

VYDŪNO FONDO POSĖDIS 

Pirmasis šių metų Vydūno 
Fondo valdybos posėdis įvyko 
vasario 8 d. 7:30 v.v. Akademi
nio Skautų sąjūdžio būstinėje. 
3001 W. 59 St.. Chicagoje. Buvo 
svarstomas 1990 metu darbo 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
S,>ecia!ybė vidaus ir kraujo ligos 
Necrti''urgi-i'S šsipietusių ven j 

.r hemoro'dų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. 
Te!. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitanrą 
Penkt anf ketv >r pen*t 

RG'Kaij' esant atvaž.uOju ir j namus 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle. Chicago, III. 
Tai. (1-312)925-2870 

1185 Oundaa Ava.. Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

90S5 S. Robarts Rd.. Mlckory Mills. II 
• ~>iia vakarus nuo Hariem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59tn S: Cn.cago R. 
Tel. (1 312) 476-2112 

95?5 S ~9th Ave H-oory HillS. IL 
Tel. (7081 598-8101 
Va1 ragai suaMarima; 

Tel kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR P. KISIELIUS 

G v D v r O j A S IR CH!R'JRGAS 
1443 So. 50tti Ave.. Cicero 

Kasoie- i iki 8 vai «e* 
•5s«.vrjs v e : bes: ' 2 k u vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR.EUGENE McENERY 

DR JAMES BURDEN 
'NKS~v p JS^ES iR PROSTATOS 

G^DVMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N MIcMgan Ave.. Sulte 324 Ir 
5635 S Pulaski Rd.. Chicago. IL 

Tai. (1-312) 565-2980 veikia 2- vai | 
Vaiandos pagai sustanmą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (KaiDa lietuviškai) 

Tikrina akis. pr'taiko akinius 
2618 W. 71st St. 

Tai. (1-312)737-5149 
Vai pagai susitarimą 

Paios Vision Cantar. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

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

Specalybe — Cni'urgi|a 
2454 West 71 st Straat 

Tel. (1 312) 434-1818: Rez. (708) 852-0881 
Va1 Dirm antr ketv 'r penkt 

3 i " v v T:k susitarus 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LiGOS 

SPECIALISTE 
VEDICAL BUILOING 
3200 W. 81st Straat 

Kabineto tel. (1-312)737-1168: 
Rezld. (708)385-4811 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 w 71 st. St.. Chicago, III. 

Tai.: (1 312)436-0100 
11800 Souttmest Hlghway 
Palos Heights. M. 80483 

(708) 361-0220 (708) 381-0222 

Dr. Tumasonlo kabinetą pereme 
DR S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W 71 s! Street 

(1-312) 434 2123 
0 i rm 2 7 Art' ' 

ketv 9-1? Penkt 2Į-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2658 W 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p >r ketv 2-5 v p p 
Šešt pagai susitarimą 

Kabineto tai. (1-312) 778-2880. 
Rez» (708) 448-5545 

EDMUNDS VIŽINAS. M.D., S.C. 
Specalybe — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviška: 
6165 S. Archer Ave. ipne Austim 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 565-7755 

planas, paskolų studijų rei-
5 ! " ^ ^ " ? a n a u s k a i t c ' ka lams prašymai ir knypų lei-
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Kaulai grįžta 

Į ŽMONIŲ KAPINES 
Ne kartą jau buvo rašyta, kad 

gyvieji šeimos nariai ir artimieji 
giminės, kartu kentę Sibiro 
tremtį ir kančias, dabar vyksta 
} tolimus kraštus ir ieško ten 
mirusių, žuvusių dar neis-
griautų kapų. Jie jau seniai 
palaidoti, daugelis net nežino
mose vietose bendroje duobėje. 
Bet savi ir artimi, su kuriais 
ka r tu ken tė ta ir dalintasi 
pasku t in iu rupios duonos 
kąsniu, jų ieško ir kartais ran
da. Tik maža dalis teatlaikė 
nežmoniškas sąlygas ir kančias. 
Jie grįžo į savo okupuotą 
tėvynę, kentėjo paniekinimą ir 
atmetimą. Ta mažoji dalis įsikū
rė, gyveno ir dabar nuvyko 
ieškoti savųjų, kai pasikeitė 
politinis klimatas laisvėjimo 
linkme. 

Skaitėme apie juos, matėme 
parvežtųjų karstus. Jie buvo pa
gerbti kaip kankinai, kaip trem
tiniai, kaip neteisingumo ir 
tautžudiško naikinimo aukos. 
Kai kurie karstai buvo parvežti 
net lėktuvais. Vienam karste 
buvo sukrauti kelių žmonių 
kau la i , nežinomi ka r i a i , 
nežinomi tremtiniai. Tik dalis 
buvo žinomi, giminių išvežioti 
į savas kapines, palaidoti su pa
garba, pamaldomis ir apgailė
jimu. Tie artimieji jau seniai 
mirę. Jie buvo aukos nežmoniš
kų, istorijoje retai pasitaikančiu 
žudymo ir kankinimo prie
monių — tremties ir naiki
nimo darbų. 

Lietuva ir kitos užgrobtos 
šalys, pasipuošusios tokiai? kar
kimų kapais, prisiminė žuvu
sius bent po kelių dešimtmečiu, 
parsiveždami ; šeimos kapus 
savųjų griaučius, kaukoles. Tai 
dar labiau tautą padaro kan
kinių tauta. Tie kaulai liudija 
ir atei tyje liudys žmonių 
kančias, nežmoniškas sąlygas, 
sudarytas žiaurių valdovų 
politinės prievartinės sistemos. 

Dabar sunku atskirti senų ir 
pajėgių vyrų, moterų ir vaikų 
griaučius. Tik žinoma, kad jų 
ta rpe y ra įvairių žmonių, 
nekaltai kentėjusių, savo tautai 
ir patiems sau pelniusių kan
kinių vainiką. Lietuvių tauta 
pasirodo, kad savo tarpe turi 
herojų, kurių dabar temato tik 
kaulus. 

Daugelis šeimų yra nukentė
jusios ne tik Sibiro tremtyje, bet 
ir savo tėvynės žemėje. Parti
zaninės kovos nuo 1946 iki 1951 
m. buvo taip didelės ir skau
džios, kad retai kuris neturėtų 
gailėtis, prisimindamas savo 
šeimos narius, gimines, draugus 
ar artimuosius. Jie buvo ne tik 
žudomi, bet ir niekinami mies
tuose ir miesteliuose, kaimuose 
ir turgų aikštėse. Tėvai, broliai 
ar seserys buvo vedami pro la
vonus ir žiūrimi, ar jie galės ra
miai praeiti pro savo artimuo
sius. Ir daugelis nukentėjo ne 
tik nuo kulkos, bet ir sudrebė
dami prie savo šeimos nario 
nuogo lavono. Ir jie buvo užkas
ti pagrioviuose, paupiuose, miš
kuose, kad artimieji net neži
notų, kur tie kovotojai. 

Dabar daugelis ir jų yra jau 
atrasta. Senieji žmonės, kurie 
turėjo tylėti ir nuduoti nežiną, 
šiuo metu galėjo pranešti, kad 
toje ar kitoje vietoje yra užkas
ti nušauti ar iki mirties nu
kankint i partizanai. Dabar 
šeimų ar artimųjų, kartais net 
tokių, kurie tik iš tautinio ir 
krikščioniško pasigailėjimo jų 
kaulus renka, karstus daro. 

veža į savas kapines ir laidoja 
prie kitų šeimos narių. 

Jie negalėjo būti k a r t u su 
šeimos gyvaisiais, tai bent mirę 
laidojami kartu, kad ir amžiny
bėje būtų kartu. Jie gynė savo 
tėvynės laisvę, jie buvo išduoti 
Vakarų, kurie jiems žadėjo pa
galbą ir ragino nepasiduoti. 
Šiandien bent jų kaulai pager
biami, pašventinami ir kaip 
žmonės palaidojami. 

Jų griaučiai paliudija ir paliu
dys ateityje, kad visa lietuvių 
tauta norėjo laisvės, geresnio 
žmogiško gyvenimo, laiminges
nės ateities bent savo jaunajai 
kartai ir aukojosi iki didžiausių 
kančių ir gyvybės netekimo. 

Tokia tauta ir šiandien verta 
pagarbos, laisvės, geresn io 
gyvenimo ir nepriklausomybės. 
Ji kovojo net tada, kai t ikrai 
žinojo, kad pralaimės. Savo tau
tos didvyriškumą parodo dabar
tyje ir ateityje. Tremtinių ir 
laisvės kovotojų kaulai ir pa
daro, kad visa lietuvių tau ta yra 
didvyrių tautą, kuri ir kančioje 
laisvės neišduoda. 

DAUGIAU DĖMESIO IR PAGARBOS 
LIETUVOS ISTORIJAI! 

DR. VANDA DAUGIRDAITĖ SRUOGIENĖ 

Lietuvių t a u t a t i k r a i yra 
nukentėjusi daugiau, negu šiuo 
metu apskaičiuojama ir spėlio
jama. Tremtinių, mirusių Sibi
ro taigose, nukankintų kalėji
muose, sušaudytų vežant ar 
namuose yra tokie skaičiai ir 
taip mažai žinomi. Jų skaičiaus 
niekada nesužinos nei mūsų 
tauta, nei juo labiau pasaulis. 

Pagaliau žuvusių ir nukan
kintų laisvės kovotojų taip pat 
skaičius sunkiai įmanomas 
atspėti. Niekas jų vardu ne
skelbė, jie patys slėpėsi, jų ar
timieji, kurie galėtų dar žinoti 
apie juos, jau daugelis yra kitam 
pasaulyje. Tai vėl didvyriai, 
kurie tautai teikia pasididžia
vimą ir parodo tautos auką, ne
branginimo net gyvybės dėl lais
vės ir geresnio ateit ies gyve
nimo. 

Ar šiuo metu, kada jaučiamas 
šioks toks laisvėjimas, įvertina
mos tos ankstyvesnės aukos, 
būtų sunku net pasakyti, išsky
rus, kad artimieji ieško savųjų 
palaidojimo vietų, veža į tėviš
kes, į pašventintus kapus jų 
kaulus, nors ir sumaišytus su 
kaulais visai nežinomų ir nepa
žįstamų. 

Tai yra didelė a u k a tau ta i , 
kuri suranda bent dalį savųjų. 
Ir toks ieškojimas yra tik laiki
nis, tik dalies suradimas ir t ik 
mažas pastiprinimas kovojan
tiems dabar už laisvę ir nepri
klausomybę. Didžioji dalis jų 
yra užmiršti, nežinomi jų kapai, 
gal žvėrių išnešioti jų kaulai. Ir 
jie yra didvyriai, kuriuos tautos 
priaugančios kartos turės sekti, 
gydydamos žaizdas, padarytas 
okupanto nežmoniškos siste
mos. 

Tauta miršta, už kurią nėra 
kam mirti, išreiškęs vienas jau
nuolis, Rainių miškely nužu
dytas. Tauta savęs nėra verta, 
jei ji nemoka pagerbti savo did
vyrių, kentėjusių dėl tautos ir 
jos laisvės, mirusių iš tėvynės 
meilės ir gerų darbų darymo. 

Daugelis lietuvių tautoje ir 
dabar yra žmonių, kurie atiduo
tų gyvybes už savo tautos lais
vę, už nepriklausomybe, už 
jaunųjų k a r t ų ge re sn į 
gyvenimą. Ateitis pr iklauso 
tiems, kurių vardai nežinomi, 
bet jų darbai šviečia. Ateitis 
priklauso ir t iems likusiems, 
ku r i e ir dabar ty je sugeba 
tėvynės meilę rodyti darbais. 

P . S. 

Šiais lemtingais Lietuvai lai- | 
kais tenka , deja. stebėti, kad 
didesnė mūsų visuomenės dalis, 
net kar ta is kai kurie veiksniai, 
kurie rūinasi mūsų tėvynės 
ateit imi, yra labai mažai susi
pažinę su Lietuvos istorija. 

Sekant įvykių raidą. TV, 
radiją, spaudą, patiriame, kad 
daug svarbių faktų iš mūsų pra
eities nėra panaudojama, re
miant mūsų teisėtus reikala
vimus a ts ta ty t i nepriklausomą 
Lietuvos valstybę, kur i per 
amžius egzistavo. Tylėdami lei
džiame t raktuot i Lietuvą kaip 
kokį n e r e i k š m i n g ą pames
tinuką. 

Neteko pastebėti, kad kitatau
čiams skiriamose informacijose 
būtų minima, kad lietuviai pri
klauso tautai, kuri seniausiai ir 
i lg iaus ia i pastoviai gyvena 
likimo jai skirtoje vietoje "prie 
Baltijos jūros, kad jos istorija 
siekia 5,000 metų (M. Gimbu
tienė). Gindamiesi nuo besiver 
žiančių į jų žemę iš vakarų, 
rytų, pietų ir net iš Šiaurės 
kaimynų, lietuviai išsaugojo 
savo archainę ir turtingą kalba, 
seniausią iš gyvųjų indoeuro
piečių kalbų. Netekę vokie
čiams, rusams, lenkams didelių 
plotų, lietuviai atkakliai kovo 
ja už likusį jiems žemės lopinėlį 
Lietuva turi ilgą ir labai įdomią 
praeitį, yra davusi žmonijai 
daug žymių asmenybių. 

Dažnai pastebime, kad spau
doje rašo žmonės apie Lietuvos 
istoriją, remdamiesi paseni: 
sia istorijografija. d i le tantu 
rašiniais arba net... grožine 
li teratūra. Tokiu būdu mūsų vi
suomenė, jaunimas yra kla; 
dinami ir net netenka noro 
giliau praeitį pažinti. 

Gaila, kad visur skelbiama, 
jog Lietuva buvo nepriklausoma 
vals tybė t ik nuo 1918 iki 1939 
metų, o Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštijos vardas (Grand 
Duchy of Li thuania — t ik ne 
„Princedom", pagal Z. Ivinskį) 
neminimas. Jau eina aš tuntas 
š imtmetis nuo to, kai Lietuva 
reiškėsi Europoje — savaran
kiška, didelė valstybė. Min
daugas, priėmęs krikštą ir 1253 
m. kara l iaus vainiką iš Romos, 
nors apie jį maža žinių teliko, 
turėjo ryšių net su Anglija. 

LDK Gedimino vardas plačiai 
sklido. Gediminaičiai įėjo į 
žymiausių valdovų genealogijas 
— Paleologų, Habsburgų. Ho-
henzollernų ir kt. Išlikusios 

Kunigaikščių 
u^uškų. Goli-

aristokratiškos 
Čartoriskių, Sa 
cinų. Trubeckoj 
tebesididžiuoja 
LDK Gedimino 

Tebūnie man atleista už įter
pimą čia nesentu girdėto pa
sakojimo apie tai kai po pirmojo 
pasau l in io karo susirinkę 
Paryžiuje rusų emigrantai ir 
išgirdę, kad jų tarpe yra 
paskutinis Rusijos laikinosios 
vyriausybės (Kerenskio) minis-
teris pirmininką.- - kunigaikš- j 
tis Lvovas, paklausė jo. ar jis 
tikrai yra kilęs iš aukštos rusų 
aristokratijos, iš Romanovų 
giminės. Atsakymas buvęs: „O 
ne, aš esu geėiminaitis (ją 
Gediminovič), Romanovai atsi
rado tik 16-me šimtmetyje"... 

Lietuva 14-me amžiuje buvo 
prisijungusi tiek slavų žemių, 
kad kai kurie istorikai vadino 
mūsų tėvynę imperija. Algirdo 
politinė platforma buvo aiški: 
..Visa Rusija turi priklausyti 
Lietuvai" (Omnia Russia ad let-
vinos deberet simpliciter perti-
nere). Nors to tikslo Algirdui 
nepavyko pasiekti, to paties 
geidė ir Vytautas D., išleis
damas savo dukterį Sofiją už 
Maskvos Didžiojo kunigaikščio. 
Sofija, vyrui mirus, tvirta ranka 
valdė Kremlių, o Maskvos ba
jorai buvo paskelbę Vytautą jų 
valdovo šeimos ir visos valsty
bes globėju. 

Vytauto garsas F uropoje buvo 
toks didelis, kad. >m mirus po
piežius Martynas V siuntė 
Jogailai užuojaut< s raštą, iškel
damas mūsų valdovo nuopel
nus. Humanistas Enea Silvio 
Piccolomim 'vėliai, popiežius Pi
jus II) skelbė: „Didžioje garbėje 
gyveno garsusis Vytautas ir jo 
tėvynė". Kitų jis buvo lygina
mas su Aleksandru Didžiuoju, 
su Cezariu. Daug vėliau W. Sha-
kespeare buvo Vytautą paėmęs 
kaip vieno iš savo herojaus 
„Tempest" prototipu (pagal A. 
Šešplaukio ra>tą informaciją 
anglų literatūros istorijoje t. 
Kondolencijas Vytautui mirus 
siuntė ir Bizantijos imperato
rius, ir turku sultonas — tuo 
laiku Lietuva g^avitavo į Rytus. 

Didelį posūk, mūsų istorijoje 
padarė Jogaila, priimdamas 
krikštą iš Romos. Tuo laiku 
Lietuva buvo atsidūrusi sunkio
je politinėje būklėje. Atėjo 
l a i k a s nede ' s ian t pri imti 
krikščionybę, kurios vokie-

čių-kryžiuočių nešamos kardu ir 
ugnimi lietuviai iš tolo bodėjosi. 

. ir kt. šeimos Liko dvi galimybės — priimti ją 
savo kilme iš iš Rytų. iš Bizantijos ir Jogailai 

vesti Maskvos kunigaikščio 
Dimitro dukterį Sofiją (L. 
Toporov. Z. Ivinskis), ar iš 
Vakarų, iš Romos — per Lenkiją 
vedant jos karalaitę Jadvygą. 
Atsidūręs ties šia dilema. Jo
gaila pasirinko antrąją išeitį, ir 
jam pritarė Vytautas su kitais 
gediminačiais. 1385 m. buvo 
lietuvių ir lenkų pasirašyta 
Krėvos pilyje Jogailos ir Jad
vygos vedybų sutartis, kurioje 
išvardintos Lietuvos ir Lenkijos 
unijos sąlygos. Tos sąjungos, 
unijos, kaina Lieuvai buvo labai 
didelė. Ji atnešė Lietuvai sun
kiai pakeliamos žalos. Klaida 
paaiškėjo vėliau, buvusiomis są
lygomis jos pasekmes sunku 
buvo numatyti. Todėl mesti už 
tai atsakomybę vienam Jogailai 
nedera. Vėliau ir patys lenkai 
suprato, kokia ta Krėvos sutar
timi buvo padaryta Lietuvai 
skriauda. Ne be reikalo kai 
kurie lenkų rašytojai patys 
lygino Lietuvą ir Lenkiją su 
ąžuolu ir vijokliu.Taip, tas len
kiškasis vijoklis daug syvų 
ištraukė iš lietuviškojo ąžuolo! 

Tačiau svarbus faktas lieka: 
Jogailos sprendimu Lietuva įėjo 
į Vakarų Europos orbitą. Tenka 
rimtai pagalvoti apie prof. H. 
Paškevičiaus nuomonę, kad Jo
gailai 1385 m. pasirinkus 
pirmąją alternatyvą, ne tik 
Lietuvos valstybė, per tris 
šimtus metų buvusi didžiausia 
Europoje, bet ir lietuvių tauta 
būtų ištirpusios užgriuvusioje 
slavų jūroje. 

Lietuvos istorija, jos tarptau
tinė padėtis, yra labai panaši į 
Čekijos. Lenkijos ir Vengrijos li
kimą amžių bėgyje. Visos jos vi
duramžiais buvo žymios valsty
bės Europoje. Jau LDK Gedimi
nas. Algirdas ir Kęstutis turėjo 
su jomis ryšių, o Jogaila, vedęs 
Lenkijos-Vengrijos karalaitę, 
juos sustiprino. Per savo įkurtą 
Jogailos (Jagielonų) dinastiją, 
per savo palikuonis, davė jai 
valdovus gediminaičius. Kroku
va, Praha, Budapeštas ir Vil
nius buvo žymūs miestai, kur 
nuo amžių buvo puoselėjami 
dailūs amatai, klestėjo prekyba. 
Juos ypač jungė Vilnius, nuo ži
los senovės žinomas savo bras
ta ir kryžkele, kuri pritrauk
davo pirklius iš tolimų kraštų. 
Gal keletas pavyzdžių primins. 

kaip tos valstybės savo tarpe 
bendravo. Štai, 1410 m. čekų 
didvyrio Jono Žižkos kariniai 
dalinai talkino Vytautui D. su
triuškinti kryžiuočių galybę 
t ies Žalg i r iu (Gruenvvald-
Tannenberg). Krokuvos. Prahos 
universitetuose lietuviai siekė 
mokslo. 1420 m. čekai buvo 
išrinkę Vytautą savo karaliumi. 
Vėliau, išradus spaudą, gudas 
F. Skorina iš Lietuvos Didžio
sios kunigaikštijos reiškėsi kaip 
spaustuvininkas Prahoje ir Vil
niuje. O jau 16 a pabaigoje Lie
tuva turėjo šaunų vengrą Ste
poną Batorą mūsų didžiuoju ku
nigaikščiu U5T6-1586). Tokio 
bendravimo pavyzdžių galėtu
me nemažai priminti. 

Laikui slenkant minėtos vals-
tybės,taip pat netekusios nepri-
kausomybės. tapo tai Austrijos-
Vengrijos, tai Rusijos imperijų 
aukomis. Visos jos buvo nutau 
tinamos. išnaudojamos, niekina
mos. 

Lygiai jos visos po pirmojo pa
saulinio karo 1918 m. buvo 
atgavusios nepriklausomybę ir 
greit dinamiškai tvarkėsi kultu 
ros bei ūkio srityse. Visos jos 
buvo pilnateisės Tautų Sąjun
gos narės. 

Ir vėl Lenkija, Čekija. Vengri
ja ir Lietuva po antrojo pasau
linio karo 1939-45 m. pateko } 
Sovietų Sąjungos reples, jų 
kultūros turtai vėl naikinami, 
ūkis sugriautas, žmonės žiau
riai persekiojami. Tik Lietuva 
daugiausiai nukentėjo, daugiau
siai liko nualinta, šimtai tūks
tančių žmonių vargo ir žuvo Si
bire. 

Tad kodėl dabar, kada visa pa
vergtoji Rytų Europos dalis kly
kia „laisvės!" ir vakarų pasau
lis tam pritaria, Lietuva yra iš
skiriama, kartu su Estija ir Lat
vija laikomos tarptautiniame fo
rume menkesnėmis? Nors jos 
susilaukė ypatingo dėmesio ir 
užuojautos, gal dėl jų kultū
r ingos la ikysenos , didžioji 
spauda tam nelygiam traktavi
mui suranda pateisinimų. Ta
čiau tie pateisinimai lietuvių 
nepatenkina, priešingai, dar 
labiau juos moraliai skriaudžia. 

Pamirštame piminti pasau
liui, kad per amžius Lietuva, 
būdama ištįsusi nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros, buvo skydas, 
kuris gynė Vakarų Europą nuo 
totorių. Maskvos invazijų. Ir 
kad 1918 m. didieji to laiko po
litikai, kūrę Versalio taikos 
sutartį, pripažino Lietuvai. Lat
vijai ir Estijai teisę į laikiną ne
priklausomybę (kaip tada rašė 
Paryžiaus „Le Temps'*), vadin
damas jas „les etats apheme-
res", kad tarnautų kaip „le cor-
don sanitaire, ginantis Vaka

rus nuo Rusijos komunizmo. 
Apskaičiuoti nuostolius ir 

skriaudas, kuriuos Lietuva yra 
patyrusi iš Maskvos, jų ieškoti 
žvelgiant į praeitį, stačiai neį
manoma, nes jų yra tokia galy
bė... Nuo pat 16 a. pradžios rusai 
puošėsi iš Lietuvos pagrobtais 
turtais . Prisiminkime nors tą 
faktą, kad renesanso ir baroko 
meno kolekcija, kuria Lenin
grado Ermitažas taip didžiuo
jasi , yra grobis iš Lietuvos bei 
Lenkijos — tai oficiali valstybes 
kontribucija Rusijos imperijai iš 
privačių Lietuvos didikų Rad
vilų, Tiškevičių, Sapiegų ir kitų 
dvarų... 

Kalbame apie materialinius 
nuostolius, o kur moralinės 
skriaudos? 19-tojo amžiaus su
kilimo aukos, rusinimo padari
niai kraštui, tūkstančių žmonių 
vergovės Sibire? Retai kam kyla 
mintis apie netiesioginę Mask
vos įtaką per savo agresiją pa
stūmusi Lietuvą į pragaištingą 
jai būklv . kaip pvz.. į nelemtą 
Lietuvos-Lenkijos uniją Liubli
ne. Paradoksas? Nesąmonė? Ne
visai. 

1569 m. unijos akto priėmimo 
priežastys buvo įvairios bei 
komplikuotos. Svarbiausia jų 
laikoma bajorų godumas, noras 
sulyginti Lietuvos teises su Len
kijos, nes jos davė daugiau lais
vių, daugiau pelno valdančiam 
luomui, kartu suteikdamos di
desnės galios valstiečių, bau
džiauninkų išnaudojimui. Tai 
tiesa, bet ir ne vienintelė prie
žastis. Viena iš jų. bene pati 
svarbioji, buvo ilgas abu kraštus 
varginęs karas su Maskva. 

Nuo pat pirmosios Krėvos pi
lyje 1385 m. pasirašytos „uni
jos" lietuviai, apsižiūrėję, kad 
daug kas jiems toje valstybių są
jungoje nenaudinga, ėmė jos 
kratytis, ne kartą ryšiai buvo 
nutraukiami ir tam tikrom ap
linkybėm susiklosčius, lenkams 
spiriant. atnaujinami 

• Bus daugiau) 

AUTOMOBILIŲ PARODA 

Metinė mašinų paroda Mc 
Cormick Place salėj, atidaryta 
vasario 10 d., tęsis iki vasario 18 
d. imtinai. Išstatyta daugiau 
kaip 1000 automobilių, sunk 
vežimių ir kitokių motorizuotų 
vežimų. Numatoma, kad ją 
aplankys apie 900,000 žiūrovų. 

UŽSIDARANT 
FABRIKAMS 

Eilė dirbtuvių ir fabrikų užsi
darė Illinois ir Indianos valsti
jose. Ypač yra paliesti Chicagos 
darbininkai. 

ŽALIASIS VELNIAS 
JONAS RŪTENIS 

R o m a n a s 
30 

Ir toliau jau neaiškinant, kas vyko po to, - a-
Leliūnų sukilėlių vadu. Dievas vienas težinojo 
metu dėjosi mano krūtinėje. To aš niekam n> 
paaiškinti . . . 

Tačiau, kaip sakoma, nuo likimo nepabėgs: 
grūdintis. Dievą šaukiausi pagalbon. Prisimin 
kar io priesaiką tėvynei. Visa tai gelbėjo, bet 
kvai la pasakyti , kad aš j au nieko nebebojau ii 
nesibaiminau. Priešingai — iš čia visų susirir.K 
aš buvau vienintelis, kuris labiausia bijojau. Ant 
galvos, gi, užgriuvo visų mano brolių ir seserų lik 
Kas įvyko čia š i a n d i e n i u s tuoj pat žinoma. L 
daug. Reikėjo pradėti veikti. 

apau 
istuo 
Įėjau 

miau 
savo 
būtų 
ekuo 
šiųjų 
Tiano 
mas. 
o ne-

Gyvenki su savo šimtmečiu ir 
nebūki jo kūrinys: darbuokis dėl 
savo bendradarbių, kurki, bet 
tai. ko jiems reikia, o ne tai. ką 
jie giria. 

Fr. Schtller 

Gyvenimas yra toks t rumpas 
ir kiekviena akimirka tokia 
brangi , kad v ienos d ienos 
pramiegojimas yra lygus visų 
metų prasnaudimui. 

J Holl 

Pradėjom tuoj pat. Visi vyrai iki ketur: šimt 
metų buvo įjungti į sukilėlių eiles. Senesnies.. buvo 
pavestos namų ūkio pareigos. Žinoma,kol m- - -ia ir 
mes padėsime, kiek tik bus įmanoma. Motery - P pat 
įjungtos į ūkio darbus. Ne viena jų norėjo būti s . -Tais, 
bet mes griežtai laikėmės sprendimo, kad t a i ' - vyrų 
darbas. Ateityje, sakėm, gal ir jos bus rei* ngos. 
Išimtis — studentės medikės, kurios pasisiūlt <ti su 
leliūniečiais — jos priklausė sukilėlių štabu. 

Taigi, kaip matote, ta ip gimė, nesakysiu. - ' mes 
buvome pirmieji, to net ir nežinau - miško bn Apie 
jų reikšmę, veiklą ir likimą, man jums aišk; nėra 
reikalo. Apie tai jūs puikiausiai žinot. Aš jurr • k no

riu papasakot mano vadovauto dalinio veiksmus. Mes, 
kiek dabar žinau.buvom pagarsėję Žaliojo Velnio var
du. Tikiuosi, kad jums dar nenusibodo, o antra vertus, 
būkite geri ir leiskite man papasakoti, nes kitaip Žalia
sis Velnias teliks tik legenda. 0 tai nebuvo legenda. 
Tai buvo tyras, realus ir labai skausmingas gyvenimas. 
Tad būkite kantrūs ir išklausykite, kaip aš dabar jau 
galvoju — to Nemunėlio šaukimo, kuris mano 
gyvenimo saulėleidyje kaskart vis stipresnis ir 
stipresnis tampa. Visur aš girdžiu tuos pranašingus 
poeto žodžius ir tą taip skausmingą melodiją. Aš mat 
noriu ta šauksmą perduoti jums, o jūs perduokite ki
tiems, kad jis vis būtų gyvas tol kiekvieno lietuvio 
širdyje, kol Lietuva vėl išvys saulę... To labai reikia: 
kitaip apkursime paskendę prabangoj ir nebegirdės 
pasaulis mūsų raudos... 

Susitvarkėm mes greit. Iš viso kaimo vyrų buvo su
darytos penkios grandys. Kiekvienoje grandyje po 
penkis vyrus. Vienas iš jų grandininkas. Jono 
Ambrožos grandis įsikūrė — laikinai — jo sodyboje, o 
kitos išsimėtė netoliese. Visas tas pasitvarkymas vyko 
slaptai. Visi prisiekėm savo gyvybėm. Medikės kol kas 
buvo priskirtos mano grandin - papildomai. 

Alksniniui buvo pavesta sekti Stonį, o taip pat 
pasiekti miestelį ir ten gerai pasižvalgyti. Buvom 
ginkluoti gerais šautuvais ir turėjome nemaža šovinių 
ir rankinių granatų. Tai šaulių būrio palikimas. 
Nakčiai buvo išstatomos sargybos. Jei pasikartotų 
vakarykščios nakties įvykis, nutarėm priešintis ginklu. 

Man rūpėjo Stonis. Jis girdėjo ir jaute ko mes čia 
triukšmaujam. Jis gal dar nežinojo, kad mes esame 
susiorganizavę priešintis, bet?. Stebėtina, kad jam 
išėjus iš kiemo jo daugiau niekas nematė... Man tvir
tino, kad jis sėdi namuos*- ir klausosi radijo pranešimų. 
Klausėmės ir mes, bet ten nieko gero. Nuolatiniai per
galės maršai ir kokio nors iš pogrindžio išėjusio komu
nistėlio pasisakymas ar džiaugsmo pareiškimas. Kitą 

dieną radijo programos pasikeitė. Emė kolioti buvusią 
vyriausybę, ypač puolė per sieną perėjusi prezidentą 
Naujosios vyriausybės galva — Paleckis visus ramino. 
— prašė laikytis santūriai ir girdamas išvaduotojus 
aiškino, kokie mes dabar laimingi... Tokios kalbos, 
žinoma, nieko gero nežadėjo. Visi jautėm, kad Paleckis 
sako tik tai ,kas j am liepta pasakyti. 

Kita problema — tai tos dvi studentės, nutarusios 
pasilikti kol kas Leliūnuose. Su jom turėjom daug vargo 
kol viską išsiaiškinom ir sutarėm. Jos piestu stojo prieš 
sprendimą priešintis. 

— Pone Antanai, mes drebame iš baimės. Kas iš 
to bus? Mes visi žūsime. Tik įsivaizduokite kokią 
nelaimę ant savo galvų užsitraukem. 

— Jei reikės žūti — žūsime! Jei lauksime, susodins 
j sunkvežimius ir išveš. Tai kokia išeitis? Žūti laisvam 
ar žūti vergu? Atsakykite man Jūsų čia niekas prie 
varta nelaiko. Jū s pačios pasisiūlėt čia likti. Jums 
kelias atviras. Mes vietiniai taip nusprendėm — jūs 
mūsų viešnios. Sakau - jūsų tai nevaržo ir niekas 
nesaisto — galite elgtis, kaip tik norit... 

— Blėsta mano gražiausios jaunystės viltys.. 
Krūtinėje nuliūdus širdis verkia... Viešpatie, kaip man 
neramu... skundėsi Ūdrė. 

Raminau. įrodinėjau, kad mūsų sprendimas stoti 
kovon teisingas ir vienintelis. įrodinėjau, kad būsime 
labai atsargūs ir tik beviltiškai valandai išmušus 
išeisime į atvirą kovą. Aiškinau, kad jei tuo. kas jau 
įvyko, viskas baigsis — gal mūsų ir nereikės... 

Ūdrė aprimo. Ilgai tylėjo. Bet aš jaučiau, kad ji pa
galiau mūsų pusėje. Praeidamas«pro šalį pabučiavau 
į skruostą. Tuo be žodžių abu prisiekėm vienas kitą 
ginti. Tuo taip pat tariausi padėkojau už pritarimą. Pri
tarimas buvo labai reikalingas. Pagaliau ji išlaukus 
tarė: 

(Bus daugiau* 
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BOSTONO ŽINIOS 
NAŠLES AUKA LIETUVAI 

Aldona Andriušienė iš Dor-
chesterio, mirusio dail. Viktoro 
Andriušio našlė, įsijungė j vajų 
..Dovana Lietuvai", įnešdama 
500 dolerių. To vajaus tikslas — 
aprūpinti Lietuva tomis kovos 
priemonėmis, kuriomis be krau
jo praliejimo siekiama išplėštos 
laisvės atstatymo. Jei visi pagal 
išgales į tą vajų įsijungtų, tai 
būtų reikšmingai sustiprintos 
mūsų tautos kamieno pastangos 
tapti pilnu šeimininku savo že
mėje. 

SĖKMINGAS JAUNIMO 
RENGINYS 

Petro Čepo jaunimo fondo sau
sio 27 d. So. Bostono Lietuvių d-
jos trečio aukšto salėje rengti šo
kiai buvo sėkmingi. Į juos atsi
lankė gana daug jaunimo net iš 
tolimesnių apylinkių, nuotaika 
buvo puiki, muzika šokiams — 
,.Gintaras" iš Chicagos, pasi
rodęs pirmą kartą Bostono ir 
apylinkės lietuviams. Svečiams 
vakarienę paruošė ir patiekė 
jaunimo atstovės. Dalyvių tarpe 
buvo ir vyresniosios kartos at
stovų, kurie sudarė keletą stalų. 
Kai kam atrodė, kad jų galėjo 
būti daugiau. Bet neužmirština, 
kad vėlai vakare vyresnieji 
vengia eiti iš namų. Vakaro 
programą sudarė tautinių šokių 
sambūrio atlikti mūsų liaudies 
šokiai, skaidrės iš Lietuvos ir kt. 
Vakaro pelnu bus papildytas 
Petro Čepo jaunimo fondas, ku
rio tikslas — sudaryti stipendiją 
jaunuoliui a r jaunuolei vykti į 
Lietuvą studijoms ar į atitinka
mas jaunimo stovyklas, suvažia
vimus ir t.t. To fondo lėšas suda
ro pelnas iš renginių ir aukos. 

KAIP RYTO RASA... 

Ansamblio „Vilnius" iš Lietu
vos koncertas sausio 28 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje sutraukė 
publikos daugiau, negu tikėtasi. 
Pirmykščiam to koncerto rengė
jui netikėtai atsisakius, buvo 
baiminamasi, kad nedaug kas į 
jj atvyks. Bet įvyko priešingai. 
Salė buvo užpildyta, programos 
atlikėjai susilaukė labai šilto 
priėmimo ir aukšto įvertinimo. 
Iš tikrųjų tai buvo retas koncer
tas tuo. kad jo visą programą su
darė vien lietuviška muzika, o 
taip pat tuo. kad programos at
likėjai buvo aukšto lygio meni
ninkai — profesionalai. J ie 
nukėlė klausytojus į Lietuvą, 
kurioje pinasi džiaugsmo aki
mirkos su skausmo ir liūdesio 
ašaromis, kaupiamu ryžtu už 
šviesesnį rytojų. Publika kvato
jo, šluostė ašaras, mintimis jun
gėsi su tauta žygyje į laisvę... Po 
programos atlikėjai pagerbti at
sistojimu, koncertas baigtas 
Lietuvos himnu, kurį drauge su 
programos atlikėjais giedojo 
visa publika, sudarydama lyg 
organišką grandį tarp tautos 
kamieno savo žemėje ir mūsų 
išeivijos, gyvenančios savo 
tautos džiaugsmais ir vargais. 

Po koncerto, sveikindamas 
brangius svečius iš Lietuvos. 
..Laisvės Varpo" vedėjas Petras 
Viščinis pažymėjo, kad jų atlik
ta programa atgaivino klausy
tojus, kaip ryto rasa atgaivina 
vystančią žolę Viešnagei 
Bostone prisiminti jis įteikė 
kiekvienam programos atlikėjui 
akt. Henriko Kačinsko plokšte
lę. Tai buvo dovana tos plokš
teles leidėjų: rašytojo Antano 
Gustaičio, buv Amerikos Balso 
lietuvių skyriaus vedėjo Alfon

so Petručio ir „Laisvės Varpo" 
vedėjo Petro Viščinio. 

Koncertą organizavo pats 
komp. Darius Lapinskas, an
samblį „Vilnius" iškvietęs iš 
Lietuvos. Jam į nuoširdžią talką 
atskubėjo jo bičiuliai bostoniš-
kiai. Kaip Petras Viščinis viešai 
pareiškė, tuo koncertu komp. 
Darius Lapinkas sugrįžta į Bos
toną, kaip sūnus palaidūnas, 
kuris čia labai reikalingas ir 
laukiamas. 

Gaila, kad į koncertą nedaug 
teatsilankė jaunimo. Tokie kon
certai, kaip Lietuvių Fondo su
rengtas sol. Vaclovo Daunoro, 
pianisto Roberto Bekionio ir 
akt. Algirdo Grašio, o dabar an
samblio „Vilnius" atskleidžia 
mūsų menininkų sunkiausio
mis sąlygomis Lietuvoje pasiek
tas aukštumas ir stiprina lietu
vybę. Neturėdama Lietuvos že
mės po savo kojomis ir lietuviš
kos aplinkos, mūsų jaunoji kar
ta turė tų tokių retų koncertų 
nepraleisti. Juk iš jų trykšta gy
voji Lietuva... 

RENGINIŲ KALENDORIUS 

Lietuviškų renginių kalendo
rius skelbiamas mūsų spaudoje, 
jų sąrašas vedamas „Taupoje", 
jie pranešami „Laisvės Varpo" 
laidose, bet vistiek pasitaiko nu
siskundimų, kad apie juos 
t rūks ta žinių. Todėl Daiva Vei-
taitė-Neidhartienė, LB-ės Bos
tono apylinkės specialių reikalų 
vicepirmininkė, leidžia kiekvie
ną mėnesį renginių sąrašą, pa
vadintą kalendoriumi. Medžia
gą t am kalendoriui reikia jai 
pateikti iki kiekvieno mėnesio 
20 d. Tas kalendorius nemoka
mai paštu siunčiamas visiems 
tiems, kurių antrašai turimi. 
Jei tai pakels renginių lanky
tojų skaičių, tai bus negaila 
įdėto darbo ir išleistų lėšų. 

LIETUVOS > 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTIES MINĖJIMAI 

Bostono lietuviai Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo su
kaktį minės įvairia programa. 
Vasario 7, trečiadienį. Bostono 
ir apylinkių lietuvių visuome
nės atstovai su seinv" nariu Wil-
liam Glodis aplankė gubernato
rių Michael Dukakis. Guberna
torius pasirašė proklamaciją, 
skelbiančią Vasario 16-tą ,.Li-
thuanian Independence Day" 
Massachusetts valstijoj. 

Vasario 16-tą dieną, penkta
dienį, apie 10:20 ryto bus trum
pos iškilmės Massachusetts 
valstijos rūmuose, Nurse's Hali 
salėje, prieš iškeliant Lietuvos 
trispalve prie rūmų. Programoje 
dalyvaus solistės A. Kisielienė, 
S. Trimakaitė ir I. Brazauskie
nė, iš Lietuvos dabar lankančios 
JAV. 12 vai. mes kelsim Lietu
vos trispalvę prie Boston City 
Hali. ten dalyvaus ir proklama
ciją pristatys burmistras Ray-
mond Flynn. 

Tą pačią dieną organizuojam 
išvyką į New Yorką, dalyvauti 
demonstracijoje prie Jungtinių 
Tautų, protestuoti jų nutrauki
mą kontaktų su pabaltiečiais. 
Šią išvyką tvarko Rėdą Veitai-
tė, 843-2863. 

Sekmadienį, vasario 18-tą die
ną pradėsime iškilmingomis 
Mišiomis Šv. Petro bažnyčioje 
So. Bostone 10:15 vai. ryto. 
Organizacijos dalyvauja su 
vėliavom, lituanistines mokyk
los choras ir virš minėtos vieš
nios giedos per Mišias. Po pa
maldų Lietuvos Vyčiai vaišins 
visus kavute salėje po bažnyčia 

1:00 vai. p.p. prasidės iškil
mingas minėjimas Lietuvių pi
liečių klubo trečio aukšto salėje. 
LB Bostono skyriaus valdybos 
nariai atitinkamai paruoš ir pa
puoš salę. Minėjimo pagrindinis 
kalbėtojas bus inžinierius Do
natas Skučas, buvęs JAV LB 
Wash ingtono apylinkės pirmi
ninkas ir JAV aviacijos pulki
ninkas. Minėjimo rezoliuciją 
paruoš ir pristatys Jaunimo 
Sąjunga. Meninę programą at
liks solistė Daiva Mongirdaitė, 
Bostono lituanistinės mokyklos 
choras ir tautinių šokių šokėjų 
ratelis ir Bostono tautinių šokių 
„Sambūrio" grupės šokėjai. 

Tuo pačiu metu pirmame 
aukšte vyks jaunimo minėji
mas, organizuojamas Bostono 
lituanistinės mokyklos, skau
tų/skaučių ir tautinių šokių 
„Sambūrio". Jaunimas vėliau 
prisijungs prie bendro minėji
mo, atliks dalį meninės pro
gramos, ir kartu užbaigs bendrą 
minėjimą. Po minėjimo, Lietu
vių Piliečių klubas vaišins visus 
dalyvius, kad neskubėdami ga
lėtų dar pabendrauti. 

LAISVĖS VARPAS 

Vienintelė lietuvių greito 
viešo susižinojimo priemonė 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
yra Laisvės Varpo lietuvių radi
jo programa, perduodama lietu
vių ir anglų kalba kiekvieną 
sekmadienį 9-10 vai. ryto iš 
radijo stoties VVCAV-FM 98. Jos 
vedėju yra Petras Viščinis, 173 
Ar thu r St., Brockton, MA 
02402, telefonas: (508)586-7209. 
Programos metu skubiais rei
kalais skambinti į radijo stotį 
telefonu: (508)587-9898. Žinias 
galima perduoti Faxu, skambi
nant telefonu: (508)586-7209. 
Tuo tarpu telefonas ir Fax yra 
toje pačioje telefono linijoje, tad 
dėl žinių perdavimo Faxu reikia 
pirma paskambinti telefonu, 
prašant, kad būtų įjungtas Fax. 

RENGINIAI 

Vasario 18 d. Cape Code ruo
šiamas Vasario 16-sios minėji
mas, kuriuo rūpinasi LB Cape 
Codo apylinkė. 

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. 

Balandžio 22 d. Lantaną 
restorane Randolphe metinis 
Šv. Petro lietuvių parapijos So. 
Bostone banketas. 

Gegužės 6 d. Brocktone kun. 
Alberto Abračinsko kunigystės 
50-ties metų jubiliejaus mi
nėjimas. 

•Gegužės 6 d. 2 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-
jos salėje komp. Jeronimo 
Kačinsko kūrinių koncertas, 
rengiamas LB Bostono apy
linkės. 

ŠVIETIMO CENTRAS 
Kviečn du jaunus, universi

tetus bfc.gūsius l ietuvius ar 
l ietuvaite dirbti Pasaulio lietu
vių kultūros, mokslo ir švietimo 
centre Kaune: 
— eksper.u universitetų veiklos, 
komunikacijų su išeivija ir 
užsieniu klausimais; 

— ekspertu ekonominių ryšių 
su užsieniu klausimais. 

Sutart} i dirbti sudaromos vie
neriems ar dvejiems metams. 
Pasau lk lietuvių k u l t ū r o s , 
mokslo ir švietimo c e n t r a s 
aprūpina darbuotojus b u t u ir 
moka a*, lyginimą Lietuvoje 
kursuojančia valiuta, rubliais ar 
litais, kuriuos numatoma įvesti 
artimiausioje ateityje. Atly
ginimo suma prilyginta Ful-
bright itipendininko atlygiui 
Sovietų Sąjungoje. 

Smulkesnę informaciją teikia 
ir prašymus vykt i d i r b t i į 
Kauną priima prof. Fel iksas 
Palubinskas: Purdue Universi-
ty, C a l u m e t - H a m m o n d , IN 
46323-2094, Head and Professor 
Departament of Management . 
Tel. 219-989-2388. 

Pašau,io lietuvių kul tūros , 
mokslo ir švietimo cen t r a s 
organizuoja 1990 metų vasarą 
Kaune Lituanistikos k u r s u s 
prie Vytauto Didžiojo univer
siteto. Kursai vyks rugpjūčio 

mėn., tuoj po Vilniaus univer
sitete rengiamų lituanistikos 
kursų ir tęsis 4 savaites. 

Šiokiadieniais, pirmoje dienos 
pusėje, vyks lietuvių kalbos 
p r a t y b o s . Užs i ėmima i bus 
pravedami keliose grupėse, 
priklausomai nuo dalyvių žinių 
lygio. Po pietų kursų dalyviai 
turės galimybę susitikti su 
įdomiais žmonėmis, paben
drauti su Lietuvos jaunimu. 

Savaitgaliais numatytos išvy
kos į Vilnių, Trakus, Baltijos 
pajūrį, ki tas žymias istorines 
v ie tas , reto grožio gamtos 
kampelius, kuriais didžiuojasi 
Lietuva. Kursų dalyviai bus 
apgyvendinti lietuviškose šei
mose. Tai padės jiems art imiau 
susipažinti su vietiniais žmo
nėmis, pažinti jų svetingumą, 
perprast i sparčiai kintančio 
mūsų gyvenimo problemas. 

Smulkesnę informaciją apie 
L i t u a n i s t i k o s k u r s u s pr ie 
Vytauto Didžiojo universiteto 
teiks ir prašymus vykti į kursus 
priims prof. Dalia Katiliūtė-
Boydstun, 7014 S. Campbell, 
Ch icago , IL 60629, t e l . 
312-434-0298. 

Maloniai kviečiame lietuvių 
jaunimą į atgimstančią Lietuvą, 
į savo tėvų jaunystės miestą 
Kauną. 

CLASSIFIED GUIDE 

H. A P P Y 
ST. VALENTINE'S DAY 

Happy St. Valentine'es Day From 
SOUTHWEST FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

3522 W. 63rd St., Chicago, Illinois. (312) 436-4600 
4062 Southwost Hwy., Homotown, Illinois (708) 636-2700 

9640 S. Pulaskl, Oak Lawn, Illinois (708) 424-6400 
5830 W. 35th St. , Clcsro, Illinois (708) 656-0800 

Best W shes To Our Friends And Associates FOT A Happy St Valentines Day 
CompJiments of 

EDVVARD HINES LUMBER CO. 
Phone. (312) 767-8300 

4626 West 63rd St., Chicago, Illinois 

KENN'S FAMILY BOWUNG PRO SHOP 
3305 W. 59th, Chicago, IH. 

(312) 434-1600 
Coturofa - AMF - Ebonite - Brunswick 

Shoes, Bags & Accessories 
Oper Mon. & Fri. 11 A.M. to 6 P M 

Tues. & Thurs 12 to P.M 
Sat 11 A.M. to 5 P.M 

Bring in this Ad 
And Receive a Free Gift 

Vvitti the Purchase of a Bali 

Laim.ngos šv. Valentino Dienos linki 
IAMA STATIONERS 

1239 8 . Kadzi* 
(312) 7764102 Of (312) 776-9341 

Viskas staigoms! Rastines, braižybos ir 
mokykU reikmenys. Sveikinimo kortelės 
Įvairioms kalbomis. 

-appy St. Valentine's Day 
Te C.jr Many Friends and Patrons 

Courtesy of 
MIOWAY PMARMACY INC. 

PUOTM: (312) 767-6155 
Dollar off With Vitamms 

4324 W. 63rd St., Chicago, III. 

K & S PHARMACY 
"A Family Drug Center" 

We Honor all Insurance & VVelfare plans 
Free Neighborhood Prescription 

Delivery Service 
(312) 476-6008 
2601 W. 591h 

Happy St. Valentines Day 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
CRAWFORD SAUSAGE CO. 

— Daisy Brand Meat Products — 
Phona: (312) 277-3095 

2310 8. Pulaskl, Chicago, III. 

-appy St. Valentine's Day 
DAINA RESTAURANT 

2666 W. 71«t St. 
Chicago, I I ! . 

434-9568 
Coen Tuesday thru Sunday 

8 A.M. to 8 P.M 
Closed Monday 

-appy St. Valentine's Day 
From 

LAWN LANES 
•760 S. Pulaskl 

Chicago, IN. 
(312) 562-2525 

Ope- 3owling St. Valentine's Day 

Happy St Valentine's Day 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
SLUOGE REMOVAL 

ANO SEV/ER SERVICE 
Phona; (312) 889-5175 

2315 W. Morfat, Chicago, IH. 80647 

ŠLOVE S BAKERY 
6516 W. Cormak Rd., Borvryn. III. 

(708) 484-2474 
VVedding & Party Cakes our Specialty 

Serving the Best for Over 35 Years 
Open Monday thru Saturday 

6 A.M to 6 P M. 

OLD FASHIONED CANDIES 
6210 Carmak 
Barvryn. III. 

(708) 788-6669 
Home of French Cream 

Chocolate Novelties 
All Types of Boxed Candies 

^ midlcind Fcdcral 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Inde ai iki $100,000.00 

Apdraus! Federalinės valdžios 

NEW JERSEY, NEW YORK - "Liotuvos Atsiminimai", plr-
madl6nial8 nuo 8 Iki 9 v.v. I i Seton Hali Universiteto atotlee, 
89 5 FM banga. Mualc of Llthuanla" programos, vedamos 
anglu kalba,Iš tos pačios stoties, taip pat plrmadlc įlals 
girdimos nuo 7:30 iki 8 v. v. Dr J. J. Stukas — direktorius, 
234 Sunlit Dr., VVatchung, N.J. 07060. Tel. 201 753 - 5636. 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 92S-7400 3RIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

BSEK 
UENOER 

DĖMESIO! skamoinoami Į Ch,cagos pnemiescius. vartokite „ (T6SL 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

H MLS. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ Tieste ir p^e^esouose Sąt<-
"uoga. patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEU.-BACE F>EALTORS 

INCOME TAX - INSUftANCe 
6529 S KEOZlE 

778-2233 

RE/MAX 
REALTORS 

anerr 
PARDUODA Į 

LB M i S 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią [Staiga, prašoma 
paminėti, kad esate arbaronte būti 
Rimo Stankau* Klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 

Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
Ona stop Raal Estate 

HELP WAWTED 

Reikalinga moteris prižiūrėti 
vyr. amžiaus moterį ir gyvent 
kartu Brighton Parko apyl. Skam
binti po pietų (312) 523-7205. 

-ATTENTION — HIRING! 
Government jobs—your area Many im-
mediate openings without vvaitmg lįst or 
tęst $17.840 - $69.485. 

Call 1-602-8366685. EXT R 7765." 

MISCELLANEOUS 

A V I L l M AS 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

5953 S. KeOHe Ava. 
Chicago. IL 6062S 

Tai. 4367878 

Parduodam* greičiau 
už dtdasna kalną! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valsti|Ose. 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietine įstaiga. 

ALEKANOER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaskl, Chicago, IL 60626 
(312) 767-6655 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas. 

Pigiai parduodamas „condo" ant 
vandenyno kranto: 2 mieg. kamb., 2 
vonios kamb.. didelis salonas, 
balkonas, virtuvė, maud. baseinas. 
Skambinti savaitgaliais nuo 8 v. ryto 
..collect"; 1-407-660-3555. 

FOR RENT 

1 o%—2Q%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. i 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W e s t 95th Street 

Te l . — GA 4-8654 

S _£ 
E L E K T R O S 

{VEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 

užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-778-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Išnuomojamas 6 kamb. butas ir pusė ga
ražo. Apšildomas, $550 į mėn. nuo 
balandžio 1 d ; 57 St. & Maplewood. Gage 
Pk. apyl. Namas dviejų butų, mūrinis. 
Galimybė būti šio namo menedžeriu. Kreip
tis: Henry E. Arimas, tel.: dteną (766) 
657-4426, vakare Ir savMtgMiMs (312) 
286-6436. 

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

M L 665-6824. Nuo 8 ryto Rd 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

Siunčiame siuntinius į USSR. 
Siuntėjas sumoka muitą. 

ZELLER'S TEXTILE CO. 
1721-23 W. Chicago Ave. 

Chicago, IL 60622 
Tel. (312) 666-3985 
Cosmos Parcels Express Corp. 

Nevv York, N.Y. agentas 

600 LIETUVOS KRIKŠTO 
JUBILIEJUI 

paminėti apžvalginis leidinys jau išėjo iš spaudos. 
Redagavo J. Baužys. 

Knygoje dokumentinė medžiaga, popiežiaus ir Lie
tuvos vyskupų laiškai, dvasinio atsinaujinimo programa, 
keletas straipsnių, konkursai, leidiniai, medaliai ir 
ženklai, arkiv. Jurgio Matulaičio palaimintuoju pa
skelbimas, kardinolo Vincento Sladkevičiaus 
paskyrimas ir platūs pasaulyje vykusių minėjimų 
aprašymai su arti 400 nuotraukų. Vertinga knyga sau 
įsigyti ir kitam padovanoti. 

Išleido Jubilijaus vykdomasis komitetas, 315 psl., 
didelio formato. Spausdino ..Draugo" spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu 14 50 dol. Illinois gyventojai dar prideda 
96 centus valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W . 63 S t . 

Chlcaoo. IN. 6 0 6 2 6 



LIETUVIAI FLORiDOJE 
Daytona Beach, Fla. 
DAR V I E N E R I U S METUS 

UŽBAIGUS 
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Daytona Beach ir apylinkių 
Lietuvių kubo metinis susi
rinkimas įvyko 1990 m. sausio 
mėn. 14 d.. Prince of Peace 
parapijos salėje, Ormond Beach. 

Prieš susirinkimą, kaip įpras
ta, buvo atlaikytos lietuviškos 
pamaldos bažnyčioje. Šv. Mišias 
aukojo svečias iš St. Peters-
burgo kun. M. Čyvas ir pasakė 
religinio tur in io pamokslą. 
Mišių s k a i t y m u s paska i t ė 
rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė. 
Choras Sietynas, vadovaujamas 
muz. Antano Skridulio, pa
maldas pratur t ina gražiomis, 
lietuviškomis giesmėmis. 

Salėje sus i r inkimą pradė
damas klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla pasveikino Naujuose 
metuose s u s i r i n k u s i u s šio 
telkimo lietuvius, palinkėjo sėk
mės, drauge prisiminė dabar 
Lietuvoje vykstančius įvykius, 
rag ino l i e tuv ių p a s t a n g a s 
tėvynėje visokeriopai remti. 
Susirinkimas pradėtas visiems 
sugiedojus Lietuvos himną. 

Susirinkimui vadovauti buvo 
pakviesta Marija Noreikienė, 
sekretoriauti — Flora Dippel. 

Pagal priimtą darbotvarkę, 
apie klubo veiklą pranešimus 
padarė kai kurie valdybos na
r i a i . P i r m i n i n k a s J o n a s 
Daugėla pažymėjo, kad didelė 
veikla nebuvo išvystyta, tačiau 
buvo bandoma užmegzti glau-
dius santykius su kitų tautybių 
organizacijomis. Padėkojo kun. 
K. Ruibiui, chorui Sietynui ir jo 
vadovui muz. A. Skriduliui, 
valdybos nariams, žurn. Jurgiui 
Janušaičiui, bažnytiniam komi
tetui ir visiems, kuo nors prie 
klubo veiklos prisidėjusiems. 
Ypač kun. M. Čyvui už atvy
kimą atlaikyti pamaldas, K. 
Žolynui, Jonui Kapčiui, Juozui 
Bartkui už rūpestingą patarna
vimą bažnyčioje, renkant aukas, 
Kazimierui Barūnui.rašytojai 
Pūkelevičiūtei už skaitymus šv. 
Mišių metu. 

Praėjusių metų klubo narių 
metinio susirinkimo protokolą 
perskaitė A. Dautartienė. Proto
kolas išsamus, tikslus, priimtas 
bei pastabų. 

Klubo valdybos sekretorius 
Stasys Daržinskis padarė valdy
bos veiklos pranešimą. Pažy
mėjo, kad valdyba turėjo 9 posė
džius, surengė Nepriklausomy
bės šventės. Motinos dienos, bir
želio įvykių minėjimus. Naujųjų 
metų pietus. Šios kolonijos 
kultūrinį gyvenimą praturtino 
čia veikiančios organizacijos — 
Lie tuvių Bendruomenės 
apylinkės valdyba suruošė 
Pa l t inų p ramogin ių dainų 
koncertą, ALT s-gos skyriaus 
valdyba T a u t o s šventės 
minėjimą, choras Sietynas savo 
sukaktuvinį koncertą, BALFo 
skyrius vykdė sėkmingą vajų. 
Apie Daytona Beach lietuvių 
kolonijos veiklą metų eigoje visi 
įvykiai buvo aprašyti spaudoje, 
todėl plačiau veiklos nekomen
tuosiu. Darbštusis ir rūpestin
gasis klubo valdybos iždininkas 
savo trumpame pranešime pažy
mėjo, kad šiuo metu klubui pri
klauso virš 120 narių (pavienių 
ir šeimų), nario mokestį už 1989 
m. susimokėjo 99 nariai, apmo
kėjus visas išlaidas, kasoje sau
sio 1 d. liko 1620.00 dol. Taigi 
klubas, galima sakyti, turtin
gas. 

Kontrolės komisijos aktą per
skaitė Gediminas Lapenas. Pa
gyrė ižd in inką Nar imantą 
Karasą už tvarkingai vedamą 
a t s k a i t o m y b ę , dokumentų 
tvarkymą. 

Bažnytinio komiteto prane 
Šimą padarė Kostas Žolynas. 
Per 9 vykusias lietuviškas 
pamaldas b u v ę su r ink t a 
1242.00 dol. aukų. Iš tų pinigų 
aukota šiai parapijai, nupirkta 
naujų kėdžių , apmokėta 

kunigui. Sietyno vadovui hono
rarai už paslaugas. 

Valdyba susirinkimui pasiūlė 
ir iš klubo kasos aukų paskirs
tymą. 

Nutarta: Daytona Beach lie
tuvius įamžinti Lietuvių Fonde 
su 100.00 dol. įnašu, Lietuvių 
informacijos centrui — 300.00 
dol. Lietuvoje įsikūrusiai Trem
tinių draugijai paremti 300.00 
dol. ir l ietuviškai spaudai 
125.00 dol. Viso aukų paskirta 
825.00 dol. 

Lietuvių Fondo įgaliotinis ir 
Tremtinių draugijos iš Lietuvos 
atstovė susirinkimui nuošir
džiai už aukas padėkojo. 

Balfo skyriaus pirmininkas 
Vacys Dzenkauskas pranešė, 
kad 1989 m. vajus buvo 
sėkmingas ir visiems auko
tojams nuoširdžiai padėkojo. 

Atsistatydinus senajai klubo 
valdybai, vyko naujos valdybos 
rinkimai. Bene pirmą kartą jie 
buvo vykdomi s laptu bal
savimu, o ne rankų plojimu, 
prašant pasilikti senąją valdybą 
sekančiam terminui. 

Po įvairių pastabų, pagaliau 
buvo išstatyta 11 kandidatų. 
Iždininkas N. Karaša išdalino 

visiems nariams, tur int iems 
teisę balsuoti pagal sąrašus^bal-
savimo korteles. Suskaičiavus 
balsus, kandidatai gavo balsų 
sekančia tvarka: Narimantas 
K a r a š a 58 b a l s u s . J o n a s 
Daugėla 55, Flor Dipel 47. 
Valerija Šileikiene 47. Alfonsas 
Bacevičius 42. Stasys Daržins
kis 34. Gediminas Lapenas 33. 
Algima Dautartienė 31, Anta
nas Garka 18. Valerija Skri-
dulienė 17 ir Serafiną Suka-
revičienė 11. 

Pagal balsų daugumą naują 
valdybą sudarė ir pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: Jonas 
Daugėla — pirmininkas. Gedi
minas Lapenas ir Alfonsas Ba
cevičius — vicepirmininkai. Sta
sys Daržinskis — sekretorius, 
Narimantas Karaša — iždinin
kas. Valerija Šileikienė ir Flora 
Dippel — direktorės. 

Sėkmės naujajai valdybai, 
jungiant visas čia veikiančias 
organizacijas ir visus klubo na
rius gražiam, sutart inam, vie
ningam darbui. 

S u s i r i n k i m u i vadovau t i 
pirmininkei nebuvo lengva. 
Naują valdybą sudaro aktyvūs, 
darbštūs žmonės. Linkime jiems 
sėkmingos veiklos. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JONAS 

PULEIKIS 

Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Vyrą, Senelį ir Brolį, kurio netekome 
1985 m. vasario 18 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jo niekada negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos sekmadienį, 
vasario mėn. 18 d. 9 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje ir 
Lemonte St. Alphonsus parapijos bažnyčioje 11 vai. ryto tą 
pačią dieną. Mišios tai pat bus atnašautos vasario 21 d. 8 vai. 
ryto Lietuvių katalikų misijoj Lemonte. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a.a. Jono sielą. 

Nuliūdusi šeima, sesuo Lietuvoje bei kiti giminės. 

PADĖKA 
Nuoširdi ir gili padėka visiems draugams ir 

pažįstamiems užjautusiems mane mylimai 

A.tA. ELZBIETAI, 
paskutinei seseriai iš didelės Pabedinskų šeimos 
Lietuvoje mirus. 

Kazys P a b e d i n s k a s 

A.tA. 
ANTANINAI JONYNIENEI 

mirus , jos sūnų VYTENĮ JONYNĄ, dukter is RIN-
GAILE ZOTOVIENE ir RASĄ PUKŠTIENĘ su 
šeimomis bei k i tus gimines nuoširdžiai užjaučiame 
ir k a r t u liūdime. 

Niuta ir Gedas Kaunai 

Brangiai Sesei 

A.tA 
ELZBIETAI PABEDINSKAITEI 

Lietuvoje mirus , jos brolį 
DINSKĄ giliai užjaučiame. 

KAZIMIERĄ PABE 

Chicagos Ateitininkų Sendraugių valdyba 

i 

A.tA. 
ADOLFINA ŠVELNIENĖ 
Gyveno chicagoje. Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m. vasario 12 d., sulaukusi 78 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Jūra, žentas 

Aleksandrai ir anūkas Tadas Kučiūnai; sūnus Vytautas, mar
ti Elsa, anūkas Derrick Švelniai; sesuo Emilija Vilutienė; 
seserys Lietuvoje: Aldona Borušienė, Eugenija Krisčiukai-
tienė ir Ma:>. Roličiene su šeimomis. 

Priklaus Lietuvos Dukterų draugijai. Lietuvių Moterų 
Federacijai. Br.ghton Parko Lietuvių namų savininkų ir Pen
sininkų dra ..gijoms. 

Kūnas pašarvotas trečiadieni, vasario 14 d. nuo 5 iki 9 
v.v. ir ketvirtadienį, vasario 15 d. Gaidas-Daimid koplyčioje. 
4330 S. Cal :ornia Ave. 

Laidotu\es jvyks penktadienį, vasario 16 d. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryt. bus atlydėta j Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parap.os bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lituvių kapines. 

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

Nuliūdus šeima. 

Laidotuvu direkt Gaidas-Daimid. Tel. (312) 523-0440. 

A.tA. 
AURELIJA BITAUTIENĖ 

PASLAVIČIŪTĖ 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 199C m. vasario 12 d., 11:30 vai. naktį, sulaukusi 81 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime pussesere Krumplis ir kiti 

giminės Lietuvoje. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, vasario 14 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuves įvyks ketvirtadienį, vasario 15 d. Iš koplyčios 

10 vai. rytojus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai.ryto jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę pusseserė ir kiti giminės. 

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

Mvlimai Motinai ir Močiutei 

• ' 

A.tA. 
ANTANINAI JONYNIENEI 

mirus, dukterį RINGAILĘ ZOTOVIENE ir jos šeimos 
nar ius nuoširdžiai užjaučiame. 

Lietuvos Dukterų draugijos 
Juno Beach ir apylinkių skyrius 

J u n o Beach, F L 

Brang: m Prieteliui ir Draugui 

A.tA. 
ANTANUI JUCĖNUI 

taip n< • ketai išsiskyrus iš mūsų tarpo, liūdesyje liku
siai žrr, aai, mielai BRONELEI JUCĖNIENEI, sūnui 
ANTANUI su šeima, dukroms LIŪDAI. MILDAI ir 
GAILI-1 su šeimomis, artimiesiems ir giminėms 
pasilik šiems Amerikoje ir Lietuvoje reiškiame gilią 
užuoj;< ą ir meldžiamės už Antano vėlę. 

Kęstutis ir Onutė Miklai 
Algis ir Gražina Petruliai 
Antanas ir Klara Rugiai 
Vytautas ir Albina Tnmkai 
Edmundas ir Liuda Trečiokai 
Aleksas ir dr. Marija Žemaičiai 
Jonas ir Roma Mildažiai 

Mieh; lotinai 

A.tA. 
ONAI DANIUSEVIČIENEI 

miruH loširdžiai užjaučiame jos dukterj LB Vidurio 
Vak;r apygardos pirmininke BIRUTE VINDA-
ŠIENI *u še ima 

LB Brighton Parko apylinkės 
valdyba ir nariai 

DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. vasario mėn. 14 d. 

A.tA. 
STEPHANIE JONUTIS 

MIKUTA 

Gyveno Chicagoje, West Lawn apylinkėje 
Mirė 1990 m. vasario 12 d., 4 vai. ryto, sulaukusi 80 m. 

amžiaus. 
Gimė Baltimore. MD. 
Pasiliko dideliame nuliūdime pussesere Sabina Matelis 

su vyru Sylvester J. ir kiti giminės. 
Velione buvo našlė a.a. Antano Jonučio. 
Priklausė Lietuvių Romos Katalikų Susivienijimui. Lie

tuvos Vyčiams (senjorams), taip pat a.a. Stephanie buvo 
ilgamete DRAUGO dienraščio administracijos tarnautoja 

Kūnas pašarvotas trečiadieni, vasario 14 d., nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette koplyčioje. 2533 W 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 15 d. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėta i Švč. M. Marijos Gimimo parapi 
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų velionė bus nuvežta į Baltimore, MD ir ten 
palaidota Holy Redeemer kapinėse 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti gedulingose mišiose ir pasimelsti už a.a. 
Stephanie. 

Nuliūdę pussesere su vyru. kiti giminės ir DRAUGO 
dienraščio tarnautojai. 

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

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNA JJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca'ifornia Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 ir (1-312) 523-9862 

4606-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

1410 So. 50th Ave.. Cicero 
Telefonas (708) 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Robertą Rd. - Tel. (708) 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - (708) 652-1003 

Sally Donald M.. Jr . 

• 

i VANCE 
LAimmrViŲ 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 PRIEMIESČIUOSE 
T e l . f7M> 652-5245 

• • i 

Į M"M-
» * 



DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. vasario mėn. 14 d. x Marijonų b e n d r a d a r b i ų 
• Chicagos apskrities žaidimų 

popiete bus lapkričio 4 d., sek
madienį, 1 vai p.p. Marijonų 
svetainėje prie ..Draugo". Bus 
gražių dovanų ir vaišės. Pirmi
ninkė Stella Kaulakienė prašo 
tą data prisiminti. 

x R a s a Soliūnaitė Poskoci-
mienė praves dainas ir Vasario 
16-tosios dienos demonstracijas, 
kurios bus penktadienį, vas. 16 
d., miesto centre Daley Plazoj. 
Bus dalinami dainorėliai, kad 
visi galėtų prie dainų prisidėti. 

x „ K ę s t u č i o " a te i t in inkų 
korporac i j a turės savo pa
maldas Marijonų koplyčioje va
sario 17 d., šeštadienį, I I vai. Po 
pamaldų bus konventas .,Dai
nos" restorano mažojoje salėje. 
Įėjimas iš Washtenaw gatvės. 

x Mari jos aukšt. mokykla 
vasario 12. 13. 15, 20 ir 22 die
nomis turės telefoninį fondo 
didinimo vajų prie Marąuette 
National Bank. 6136 So. Wes-
tern Ave., nuo 6:15 iki 9:15 vai. 
vak. Buvusios mokinės, seserys 
ir fakulteto studentes bus kvie
čiamos prisidėti prie fondo ir pa 
gerint i mokyklos finansinę 
padėtį. 

x Vasa r io 16 vakaras Jau
nimo centre — tai jau dešimt
mečio tradicija. Šįmet jame 
dalyvaus Nijole Sadūnaitė . 
Daug dainų ir aktorių Apolo
nijos Matkevičiūtės ir Petro 
Steponavičiaus gyvi žodžiai. 
Renkamės penktadienį, vasario 
16 d., 7:30 v v. Jaunimo centro 
kavinėje džiaugtis Nepriklau
somos Lietuvos gimtadieniu. 

x Nijole Sadūnai tė , kuri 
viešės Chicagoje nuo vasario 15 
d. iki vasario 28 d., dalyvaus 
konsuliariniame minėjime — 
priėmime vasario 16 d. 6 vai. v. 
Balzeko muziejuje. 

x J A V LJS Chicagos sky
rius kviečia visų lietuvių visuo
mene į Vasario 16-tos demonst
racijas miesto centre, penktadie
nį, vasario 16 d. Kad būtų leng
viau visiems atvykti, samdomi 
du autobusai: vienas iš Mar
ąuette Parko (kreiptis pas J o n ą 
Levicką, tel. 708-448-9256), o 
kitas iš Lemonto (kreiptis pas 
R a s ą P o s k o č i m i e n ę , , te l . 
708-257-7071). 

(sk) 

x D R A U G O k o n c e r t a s 
įvyks š.m. balandžio 1 d. 4 v. 
p.p., sekmadienį, Marijos Aukš
tesniosios mokyklos salėje. Pro
gramą atliks okupuotos Lietu
vos solistai: Sofija Jonaitytė, 
Algirdas Januta ir pianistas Po
vilas Stravinskas. Bilietus į 
koncertą galima įs iū t i Gifts 
I n t e rna t i ona l Vazneliu par
duotuvėje, 2501 W. 71 St., Chi-
cago, IL 60629, tel. 471-1424. 

fsk i 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2M9 VV 63 St., Chicago. »L 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
143O0 S. Bell Rd.. Lockport, II 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandom pagal susitarimą 

Advokatas jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 6062<* 

Tel . (1-312) 776-8700 
Darrv> vai nuo 9 iki 7 vai v.ik 

^e i tad O v r 'k> 1 « * d 

ADVOKATAS 
Vytenis l i e tuvninkas 

2501 VV h<Kh Street 
Chicago. H 60629 

Tel. (1-312) 77&-O800 
Kasdien Q -6 vai vak 

s , stadieniais ir vakarais 
p^^jl susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 F. Ogden Ave., St*. 18-2 
Hinsdale. IL 80521 
Tel. (708- 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Nijolė Sadūnaitė , pašau 
lyje plačiai žinoma kovotoja u i 
Lietuvos teises ir jos dvasines 
vertybes, šią savaitę atvyksta į 
Chicagą. Prel. J. Kučingio 
atkviesta, Sadūnaitė šį ketvir
tadienį iš Cahfornijos atskren
da Į Chicagos O'Hare aerodro
mą. Chicagoje jos viešnage koor
dinuoja Amerikos Lietuvių Ro
mos katalikų federacija. 

x „Vilnius", Tautinės mu
zikes ansambl i s , praėjusį 
penktadienį 7 vai. vak. per 
WFMT radiją Studs Terkel pro
gramoje puikiai atliko valandos 
programą grodami ir dainuo
dami. Ypač gerai pasirodė su 
birbyne solo A. Smolskus, tarsi 
fleita grodamas, ir L. Naike-
lienė su folklorinėmis kank
lėmis. Tik gaila, kad vertėjas 
nesugebėjo teisingai išversti to, 
ką sakė lietuviai muzikai iš 
Vilniaus, kai buvo S. Terkel 
klausiami. 

x Dr. Algimantas Galinis 
išrinktas Michigan City Šv. An
tano ligoninės medicinos štabo 
prezidentu. Ligoninė, trigubai 
padidinta, turi įrengusi pačią 
moderniškiausią techninio 
gydymo aparatūrą. Dr. A. 
Galinis yra pasižymėjęs šeimos 
gydytojas. 

x Tik paliesk rankenėle, ir 
„Kalba Vilnius". Taip veikia 
naujieji automatiniai Grundig 
radijai. O gal norite sutaisydinti 
vokišką radiją9 Gradinskas. 
2512 W. 47th Str., Chicago, IL. 
tel. 312-376-1998. 

(sk) 
x Lietuvos gen. kons. Vac

lovas Kleiza skaitys pagrin
dine paskaitą L.S.T. Korp! 
Neo-Lithuania Čikagos pa
dalinio Vasario 16-tos minėjime, 
kuris įvyks šeštadienį, vasario 
17 d., 7 v.v. Liet. Tautiniuose 
namuose. Šios ypat ingos 
šventės metu bus įteikiamos 
spalvos naujiems nariams. Visi 
yra kviečiami dalyvauti. 

(sk) 
x Ieškomi Kazimieras ir 

J u o z a s Kobeckai, apie 60 m. 
amžiaus . Anksčiau gyv. 
Chicagoje. Ieško Prano Balčio 
šeima. Žinantys apie juos pra
šomi pranešti: Teresei Kybar
tienei, tel. (708) 246-9351. 

(sk) 
x Keičiame dolerius j rub

lius aukštu santykiu Prista 
tome į Lietuvą naują automa
šina „LADA" tik už $3.500. 
Tvarkome palikimus. Skam
binti 312-434-8618. 

(sk) 

x Šeima gyv. Marąuet te 
Pa rke ieško moters prižiūrėti 
vaikus. Skambinti: vakara i s 
737-0990. dieną 431-3050. 

(sk> 

x Madų išpardavimas! Pa
saulio Lietuviu centre. Lemon-
te, vasario 18 d po šv Mišių bus 
galima pasimatuoti ir įsigyti 
lietuviškų madų drabužius, 
kuriais žavėjotės ..Grandies" 
ansamblio madų parodoje. 
Nepraleiskite šitos progos! Kito 
pardavimo nebus. 

(sk) 
x Išnuomojamas mažas 2 

miegamųjų namas. 14 bl. nuo 
ežero Beverly Shores. IN. $450 
j men Kreiptis: 219-872-2578. 

(sk> 

x Vilniaus Akademinį dra
mos tea t rą matysime A. Škė
mos ..Pabudime" Spektakliai 
vyks Jaunimo centre vasario 24 
ir 25 dienomis. Bilietai gaunami 
pas Vaznelį. Rengia JAV LB 
Kultūros taryba. 

x Tomas Miglinas vasario 6 
d. buvo Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro valdybos paskir
tas techninių reikalų vedėju. 
Institutas veikia Jaunimo cen
tre. 

x , , D r a u g o " i š l a i k y m u i 
prieš pasikėsinimus aukojo po 
25 doi. K. Jankūnas, Edward Pi
kelis , Bruno Andr iuka i t i s . 
Emeha Gaška, Austrą Puzinas, 
A. KarkLus Caleb ir Berna-
dette Harris, Alf. Stankaitis, 
Rūta Penkiūnas, Vincas Regi
na, Vitalis Damijonaitis, Kazys 
Ražauskas ir V. Kupcikevičius. 
Nuoširdus ačiū. 

x „ D r a u g o " i š l a i k y m u i 
pr ieš pasikėsinimus aukojo po 
25 dol. Norman Burstein, Alex 
Laura i t i s , Vincas Trumpa , 
Jonas Kutra, V. Skilandžiūnas, 
Vyt. Šeštokas, J. Šulaitis, D. 
Trimakas, Vladas Pažiūra, P. 
Baltakis, R D. Belžinskai, A. 
Lingis, J. Ghosas, Kostas Aras. 
Labai dėkojame. 

x Komp. Giedra G u d a u s 
kas , Los Angeles, Cai., Gailė 
Janušonis, Rochester, N.Y., pra
tęsė prenumerata, o už kale 
dines korteles ir kalendorių pri
dėjo 25 dol. auką. Labai dėko
jame. 

x Į tradicinį Užgavėnių šiu
pinį, vasario 24 d., 6:30 v.v. 
ruošiamą Tautiniuose namuose, 
6422 S. Kedzie Ave., visus atsi
lankyti kviečia Mažosios Lietu
vos Lietuvių draugija. Gera 
vakarienė su tradiciniu šiupi
niu, meninė programa, atlie
kama Vilniaus Jaunimo teatro 
aktorių Petro ir Apolonijos 
Steponavičių, pabendravimas ir 
šokiai. Stalus užsisakyti pas 
V. Žiobrį, tel. 70^598-4603, 
a r b a p a s R. Bunt iną , tel. 
708-969-1316. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir t ikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 
x P a t r i a dovaninių p r ek ių 

ir e lektronikos pa rduo tuves : 
Chicagoje. sav. A. ir F. Siutai ir 
St. Petersb. ' . rg 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 kitų miestų. 
Greitai ir saugiai siunčiame 
jūsų dovanas į Vilnių k a r g o — 
o r o linija. Tel. 312-778-2100. 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u 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 M A I S T O D E F I C I T A S 
LIETUVOJE! Prieš išvykdami 
aplankyti savo artimuosius Lie
tuvoje nepamirškite pasirūpinti 

P^TF ^^ ^TL • 
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• H H L M . <V̂  Isteiatas Lietuviu Mokytoju Sanmctos Chicaaos skyriam 

Redaguoja - ?:atas. Medžiagą siusti: 3206 W. 85tb Place, 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos 

Chicago, IL 60629 
kyriauM 

Viktoras Šimaitis 

LAISVĖS REGĖJIMAS 

Iš pasaulio plataus, begalinio, 
Kur tik plaka lietuvio širdis, 
I tėvų ir senelių Tėvynę 
Skrenda laisves viltis ir mintis! 

Pro nuogų durtuvų milijonus 
Prašliaužia audringu žaibu 
Ir į pavergto Nemuno klonius 
Trenkia skambančiu laisvės 

varpu! 

Trupa kruvin e plieno tvirtovės. 
Žengia laisvėn tautos 

kankiniai. 
Savo žemėn *fl grįžta artojai.. 
Skamba-aidi iainom pagiriai! 

Gedimino p..y plevėsuoja 
Mūs trispfcivė tautos vėliava! 
Iš pasaulio plataus, begalinio 
Šaukia mus mylima Lietuva! 

KODĖL MES TURIME 
MINĖTI IR ŠVĘSTI 

VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ 

Ko nuliūdai? Ko ant 
krūtinės 

Ašara krinta graudi? 
Gailiesi amžius didžius 

atminęs? 
Praeitį brangią liūdi? 
Žiūrėk. rytun<e aušra jau teka: 
Pabudę pausičiai pagiriuos 

šneka. 
Laikai jau mainos, slėgė 

pikti. — 
Nušvis kiti 
lietuvai misų tėvynei" 

Maironis 

Nepriklauy mybės laikais vis
kas nušvito Visi žmonės buvo 
linksmi, ne> jų tėvynė buvo 
laisva. Ma ronis L ie tuvos 
klausė, kode! ji buvo tokia 
nuliūdus Jis pranašavo Lietu
vai šviesia ateitį. 

Šviesi ateitis pagaliau atėjo. 
Lietuva atgavo laisvę ir mūsų 
tėvynė bu vi lisva. 

Daugelio žmonių kūnai ir 
širdys skai: o iki tų laikų. 

Kadangi Lietuva yra mūsų 
tėvynė, visi uviai rūpinasi ja. 
Prisimena ? -> mirusiuosius ir 
ištremtuosius. 

Kai Lietuva pasidarė laisva, 
vaikai. kur>> savo tėvynės 
niekada nebuvo matę, vyko jos 

LIETUVA 

Lietuva yra mūsų šalis. 
J i nėra laisva dar vis. 
Rusai užėmė Lietuvą, 
Nes ji yra maža. 
Lietuviai yra labai geri, 
Ir jų kryžiai labai šventi. 
Rusai neleidžia į bažnyčią eiti, 
Bet kodėl jie neleidžia bėgti? 
Lietuva labai graži, 
Bet vargai jos nemaži! 

Aidas Kuo las 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

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

deficitiniu maistu. Už $100.00 aplankyti V:, galėjo spausdinti 
„Žaibas" pristatys jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje 4 kg. lietu
viško skilandžio, 2 kg. „Žalgi
rio dešros, 2 kg. „Suvalkietiš
kos" dešros. 1 kg. „Sodžiaus" 
dešros. 1 kg file plėvelėje. 
„ŽAIBAS" 9625 So. 79th Ave., 
Hickory Hills. 111. 60457. tel. 
(708) 430-7272. 

(ski 

lietuviškas 
galėjo leist: 
rodyti vyt} ii 
bet kur, be: 
norėjo. Tur 
reikšti tikru> 
jie buvo laisvi. 

šitie geri laikai ilgai nesitęsė. 
Mūsų gražu > s raštas vėl buvo 
pavergtas 

,-gas, trispalvei 
evėsuoti, viešai 
ilbėti lietuviškai 
«ia, apie ką tik 
daug progų iš-

jvo jausmus, nes 

per 

Piešė Matas 

„Kur bėga Šešupė, kur 
Nemunas teka, 

Tai mūsų tėvynė, graži Lietuva". 

Maironio žodžiai tokie tei
singi. J i buvo graži, tačiau pa
vergta pasidarė liūdna. Daug 
didvyrių mirė už Lietuvą. Jie 
geriau žuvo, kad kit iems būtų 
geriau, jie nenorėjo vergauti. 

„Lietuva, tėvyne mūsų 
tu didvyrių žemė". 

V. Kudirka 

Aš norėč iau p a m a t y t i 
Lietuvą, bet gąsdina komunis
tai, pavergę Lietuvą. J ie blogi 
žmonės, atimdami daugeliui 
žmonių laisvę. Kažin kodėl jie 
to nesupranta? Jie negalvoja 
kaip kiti jaučiasi. Tikriausiai 
jiems nesvarbu. 

Turime minėti ir švęsti Va
sario 16-tąją, tur ime prisiminti 
tuos puikius laikus. Turime 
prisiminti Nemuną, tekantį per 
laisvos Lietuvos laukus. Turime 
prisiminti ir laikinąją Lietuvos 
sostinę, kada ten visi buvo 
linksmi. Prisimindami laisvus 
laikus, turime turėti tvirtą viltį, 
kad Lietuva vėl bus laisva. 
Tikėkime, kad Nemuno pakran
tėse vėl dainos skambės ir 
žmonės džiaugsis. 

„Po visą Lietuvą, po visą 
Dangun trispalvės žydrios kilo. 
Dainavo Nemunas, Dubysa 
Laisvos tė'ynės džiaugsmą 

gilu". 
Jonas Minelga 

Turėkime vilties! 
Zina Markev ič iū tė , 

Los Angeles Šv. Kazimiero 
lit. m-los mokinė 

Red. Rašinėlis.rašytas prieš 
keletą metų, kai dar nebuvo 
prasidėję laisvėjimo ženklai. 
Nors šiandien Lietuva turi 
daugiau laisves negu anksčiau, 
tačiau ji tebėra pavergta. Oku
pacinė kariuomenė tebemindo 
Lietuvos žemę. Paštą, susi
siekimą tebetvarko Maskvos 
įsakymai. Nepanaikinti anti
religiniai įs ta tymai , t ik jie 
mažiau vykdomi. Lietuva dar 
turi atiduoti savo duoklę pa
vergėjui. Atgabentos į Lietuvą 
gausios rusu šeimos tebešeimi
ninkauja naujuose, moderniuo 
se pastatuose, o lietuviai susi
spaudę vargsta.vis negaudami 
erdvesnių patalpų Turime ir 
mes prisidėti prie tos kovos, kad 
Lietuva taptų pilna šeimininke 
savoje žemėje 

GALVOSŪKIO NR. 78 
ATSAKYMAS 

1) Shell. 2) Lower. 3) Radio. 4 
Open. 5) Nose. 6) End. 7) Dog 
8) Go. 9) On. 

GALVOSŪKIO NR 79 
ATSAKYMAS 

Karščiausioje Amerikos šiau 
rinio žemyno zonoje yra Mek 
sika ir Bahamos salos. 

Abu lygūs — neparsivers 
kartį. 

Kas kasa, tas lesa. 
Kad ir mažas kąsnelis, bile 

skanus 
Juo labiau kate glostysi, juo 

labiau ji kuprą statys. 

GALVOSŪKIO NR. 
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M A N O KALĖDŲ 
ATOSTOGOS 

Savaitę prieš Kalėdas mano 
amerikietiškoji mokykla pa
skelbė Kalėdų atostogas, kurios 
tęsėsi t r is savaites. Aš su broliu 
padėjau mamai paruošti maistą 
ir sutvarkyt i butą, nes Kūčių 
vakarą pas mus atvažiavo 
svečių kar tu su mumis praleis
t i laiką. Kūčių vakarą visa 
mūsų šeima važiavo į bažnyčią. 
Aš su broliu giedojau bažny
t iniame chore. Po Mišių visi 
g r į žome namo. S m a g i a i 
v a l g ė m e skan ia i p a r u o š t ą 
maistą ir linksmai praleidome 
Kūčių vakarą. Aštuntą valandą 
vakaro atėjo Kalėdų senelis prie 
mūsų durų. Pasibeldė. Įleidome. 
J i s buvo geras, išdalijo visiems 
dovanas ir palinkėjo linksmų 
švenčių. Buvo vėlu. Visi svečiai 
išvažiavo namo nakties poilsiui. 

Mano sesutė Kristutė negalėjo 
sulaukti rytojaus ryto. Atsi
kėlėm ankst i . Po eglute buvo 
padėta daug dovanų. Visi gero
je nuotaikoje atpakavome dėžu
tes ir pasidalinome dovanas. 
Paskiau ėjome pas močiutę pus
ryčių valgyti. 

J u l y t ė P lača i tė , 
Chicagos aukšt. lit. m-los 

5 kl. mokinė 

J A C I N T O S CIRKAS 

Cirkas geras ir gražus. 
Cirkas mums nenuobodus. 
Cirko var ta i kviečia mus 
Kuo greičiausiai į svečius. 
Juokdar ia i ir drambliai 
Linksmina vaikus. 
Akrobatai ant arklių 
Džiugina visus! 

J a c i n t ą M i k u t e . 
Marąuette Parko lit. m-los 

II sk. mokinė. 

MŪSŲ DŽIAUGSMAS 

Kalėdos man labai patinka, 
nes visi žmonės yra patenkinti . 
Visi perka šeimos nar iams 
dovanas. Perka eglutę, visa 
šeima džiaugiasi puošdami eg
lutę. Mes duodame visiems, bet 
neprašome dovanų iš kitų. Yra 
žmonių, kuriems nepat inka 
Kalėdos. Jie galvoja, kad Kris
tus negimė, nes jų yra kita reli
gija. Man Kalėdos primena 
Kris taus gimimą, nes Jėzus 
Kristus yra mūsų valdovas. 
Visiems katalikams patinka 
kar tu su šeimomis švęsti Kalė
dų šventes. 

Rimas Gecevič ius , 
Marąuette Parko lit. 
m-los 8 sk. mokinys 

Jei draugas buvo sąžiningas 
jis tikrai saugojo tuos vertingu 
dalykus. Jei būtų nesąžiningas 
jis galėtų tą voką sunaikinti i 
vertybes išimti a r pakeist 
kitomis, įdėdamas į kitą toki pa 
voką. Ant naujo voko jis galėti 
uždėti kitą tokį pat vaško ant 
spaudą, kokį jis uždėjo ant pir 
mojo voko. 

GALVOSŪKIS NR. 96 

Pasiskaitę l i te ra tūros at
sakykite į šiuos klausimus: 1) 
Kodėl žiemą languose šaltis 
nupiešia gražius piešinius? 2) 
Kas yra šarma? 3) Kokia turėtų 
būti aukščiausia temperatūra, 
kad šaltis pradėtų šaldyti? 4) Ką 
šaltis padaro augmenijai? 5) 
Kaip apsaugoti augalus nuo 
šalčio? Už platų aprašymą 10 
taškų. Už t rumpus atsakymus 
— 5 taškai. 

GALVOSŪKIS NR. 97 

Kaip baltosios meškos medžio
ja ruonius (seals) Š iau rės 
ašigalyje? (Pasižiūrėkite į encik
lopediją). (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 98 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

fl* C^> 

Sujungę taškus, sužinosite, 
kokie baltiniai čia yra padžiau
ti. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 99 
(Žiūrėkite piešinį) 
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Tas Anglijos uostas — miestas 
vadinasi Southamton. 

Pasivaikščiokite takeliais, tik 
nepaklyskite. Išeikite pro tą 
vietą, kur rodykle pažymėta. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIO NR. 100 

Pakartokite aritmetiką. Trys 
seserys turi iš viso 76 riešutus; 
viena turi 14 riešutų, antra 3 
kartus daugiau. Kiek riešutų 
turi trečioji sesuo? (5 taškai) 


