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Dabar KGB turi 
didesnes teises 

Dekretas po dekreto 
Maskva . 1991 m. sausio 26 d. 

— Prez. Michailas Gorbačiovas 
suteikė dideles teises KGB 
agentams ir policijai tikrinti ir 
daryti kratas privačiose preky
bos įmonėse ir paimti dokumen
tus , kad tuo būdu būtų kovo
j ama su „ekonominiu sabo
tažu". 

Prezidento dekretas, kuris 
buvo oficialios žinių agentūros 
„Tasso" atspausdintas ir per
skaitytas vakarinių žinių metu 

televizijoje, suteikia saugu
miečiams teise reikalauti bet 
kokios informacijos iš bankų ir 
k r e d i t ų inst i tuci jų ir gali 
sulaikyti bet kokį įmonių ar 
prekiautojų turtą. Šis dekretas 
paskelbtas kitą dieną, kai buvo 
paskelbta, jog vyriausybės gink
luo t i ka re iv i a i pa t ru l iuos 
Sovietų Sąjungos miestuose 
kar tu su vietine policija nuo 
vasario 1 d., ir po keturių dienų, 
kai iš pinigų apyvartos išimami 
50 ir 100 rublių banknotai. 

A t s t a t o m a Cen t ro kont ro lė 
Šie dekretai, kar tu su kruvi

nomis r i a u š ė m i s Pabal t i jo 
respublikose, yra grįžimas prie 
centrinės valdžios norint vėl vis
ką turėti savo kontrolėje po 
kelių išbandymo metų pakeliui 
į laisvą prekybą ir demokratiją. 

Šie įsakai taip pat sugrąžina 
KGB galią daryti kratas savo 
nuožiūra , a t i to l ina sovietų 
piliečius nuo bandymo įeiti į 
verslo ekonomiją, o dar labiau 
nuo užsienio kapitalo investa
vimų Sovietų Sąjungoje, kaip 
išsireiškia UPI korespondentas 
iš Maskvos. 

Pagal šį dekretą, policija ir 
KGB turi teisę įeiti ir daryti 
kra tas įstaigose ir organizacijų 
būstinėse, nesvarbu kad tuo 
metu nebus savininko ar atsa
kingo organizacijos pareigūno, 
išskyrus užsienio diplomatus. 
Sudarytas sąrašas nepalieka 
nieko, kas nebūtų valstybės 
kontroliuojama. Saugumas turi 
teisę išreikalauti ir gauti bet 

Jelcinui nepasisekė 
Maskva . — Rusijos Respubli

kos prezidentui B. Jelcinui 
nepasisekė pro savo parlamen
ta rus pravesti Kremlių kalti
nančios pasmerikomo rezoliuci
jos už kareivių smurto veiksmus 
Lietuvoje ir Latvijoje. Griežtieji 
komunistai nebalsavo todėl, kad 
rezoliucijoje nebuvo kaltinimo 
Pabaltijo laisvės sąjūdžiams. 
Tai smūgis demokratinių jėgų 
koalicijai, pažymi Reuterio žinių 
p ranešė j a s . Už Jelcino 
rezoliuciją balsavo 117 delegatų 
ir prieš 51. Tik 9 balsų trūko, 
kad būtų absoliuti dauguma iš 
250 Rusijos parlamento narių. 
Rezoliucijoje nebuvo tiesiogiai 
kal t inamas Gorbačiovas, bet 
galima buvo suprasti, kad kalti
nami Vidaus reikalų ministens 
Boris Pugo ir KGB viršininkas 
Vlad imi ras Kr iučkovas už 
atl iktas žudynes. Praėjus trim 
dienom po Kruvinojo sekmadie-
nio/buvo pravestas nuomonių 
apklausinėjimas. Lietuvoje už 
nepriklausomybe dabar pasisa
ko 98# lietuvių ir 7 5 ^ rusų. 
Landsbergis dabar populiares 
nis tarp Rusijos Respublikos 
gyventojų negu pats Gorbačio
vas. Kruvinosios riaušės labiau 
sujungusios gyventojus ir ne tik 
lietuvius, bet ir kitataučius už 
Lietuvos nepriklausomybe. 

kokias žinias, įskaitant bendras 
sovietų ir užsieniečių bend
roves, kurios privalo suteikti 
visus reikalaujamus dokumen
tus, kad yra daroma krata. Sau
gumas taip pat turi teise tikrin
ti visą inventorių, finansus bei 
visas finansines operacijas su 
užsieniu, nežiūrint kas būtų 
savininkas. Suteikta taip pat 
galia nusavinti dokumentus ir 
turtą. Užsienio žurnalistams 
dabar paaiškėjo, kad šiai akci
jai jau buvo planingai ruošia
masi nuo spalio mėnesio, kai 
Gorbačiovas pakeitė visus savo 
ekonominių ir politinių reformų 
šalininkus. 

Sugrįžo stalinistai 
Visas r ak t ines pozicijas 

perėmė senojo galvojimo ko
munistai ir dažnai KGB nariai, 
įskaitant Sovietų ministerį pir
mininką Valentiną Pavlovą, 
Vidaus reikalų ministerį Boris 
Pugo. buvusį Latvijos KGB 
viršininką, viceprezidentą Gen-
nadi Janajevą, KGB viršininką 
Vladimirą Kriučkovą ir Gyny
bos ministerį Dmitri Jazovą. 
Bet prieš šiuos dekretus, pats 
dramatiškiausias naujo Gor
bačiovo kurso įvedimas buvo 
įrodymas, kai pasitraukė So
vietų Užsienio reikalų minis-
teris E. Ševardnadze, kuris 
viešai įspėjo, kad einama prie 
diktatūros. Nebėra abejonių, 
kad kruvino smurto veiksmai 
Lietuvoje ir Latvijoje buvo su 
Gorbačiovo sutikimu. Vakarų 
diplomatai tiki, jog Gorbačiovas 
pats pradėjo manyti, kad situ
aciją pagerins, įvesdamas poli
cinę valstybės struktūrą visoje 
sąjungoje. 

# 

Naujasis Sovietų Sąjungos 
Užsienio reikalų ministens 
Aleksandras Bessmertnvk. 

Numetė bombą 
New Yorkas , 1991 sausio 28. 

(LIC) — Vilniaus radijas ir Lie
tuvos Aukščiausioji taryba 
pranešė, kad šiandien virš 
Lietuvos buvo paleista bomba. 
Lietuvių Informacijos Centro 
turimomis žiniomis, apie 15 vai. 
Lietuvos laiku Šalčininkų ra
jone, tarp Stasynų ir Ciu-
žakampių kaimų, iš lėktuvo 
numetė bombą. Bomba išmušė 
4-5 metrų gylio ir apie 20 metrų 
pločio duobe. Pasak AT-bos Info-
biuro. bomba nukrito netoli 
ūkio bei gyvenamojo namo ir 
pataikė į vandenviete, nutrauk-

Praejusj penktadieni Latvija Rygoje palaidojo savo žuvusiuosius už tautos laisve. Lietuvoje buvo 
suruoštos Vilniuje solidarumo latviams demonstraci oe. O čia matyti su plakatu dar jaunutė 
demonstrante, k^r la^į ^rašyta: „Žudikai, 1991 m. nstisio 13 d." Vilniuje ketvirtadienio vakare 
buvo Operos rūmuose atliktas Verdi ,.Reqiera" kūrinys pagerbti ir prisimint) žuvusius už laisvę. 
Po kūrinio pabaigos publika neplojo,bet sustojusi t\ la pagerbė žuvusiuosius, pranešė AP žinių 
agentūra. 

Viršūnių konferencija 
atidėta 

Bet pataikavimo politika tęsiama 
W a s h i n g t o n a s . 1991 m. 

sausio 28 d. — Jungtinės Ame
rikos Valst i jos ir Sovietų 
Sąjunga paske lbė . jog 
pasitarimas tarp prez. Busho ir 
prez. Gorbačiovo neįvyks, kaip 
buvo planuota. Oficiali to prie
žastis — karo metu su Iraku 
prezidentas Bushas negali toli 
išvykti iš sostinės ir negalėjimas 
susitarti dėl ilgųjų distancijų 
ginklų sumažinimo sutarties 
galutinio teksto. 

Šis pranešimas padarytas po 
to, kai Sovietų užsieno reikalų 
ministeris A. Bessmertnyk 
susitiko pirmadienį su prezi
dentu Bushu. Viršūnių konfe
rencija būsianti vėliau dar kada 
nors šių metų pirmojoje pusėje. 
Tai diplomatinis susitarimas — 
neliesti amerikiečių nepasiten
kinimo, kad Sovietai panaudo
jo jėgą Lietuvoje ir Latvijoje, 
nužudydami 20 žmonių. Bakeris 
ir Bessmer tnyk p r i s t a t ė 
nukėlimą, kaip abipusį susi
tarimą, nieko bendro neturintį 
su sutriuškinimu ginklais už 
Lietuvos ir Latvijos nepri
klausomybe kovojusių žmonių, 
rašo NYT korespondentas iš 
VVashingtono. 

K a d nepakenk tų 
Gorbačiovui 

'Bet administracijos vyresnie-

dama vandens tiekimą į ūkį. 
Per sprogimą išmestas žemės 
gabalas nukrito ant gyventojo 
vasarinės lauko virtuvės ir 
sulaužė jos stogą. Kol kas kitų 
detalių apie sprogimą ir šio 
veiksmo motyvus nėra. 

ji pareigūnai ?ax . jog prez. 
Bushas nori parodyti, kad 
reikalai vedami toliau taip, lyg 
nieko nebūtų įvykę Pabaltijo 
valstybėse. Senate ir Atstovų 
rūmų vadai praėjusią savai
tę įspėjo Busha. kad Kon
gresas nepritaria ;o kelionei j 
Maskvą. Bet B: .tieji rūmai 
nenori turėti k :o užsienio 
politikos ginčo tuo pačiu metu. 
kai vyksta karas su Iraku. Tai 
sutinka ir su Kremliaus poli
t ika. Taip pat Baltieji rūmai 
nenorį nuvertinti Gorbačiovo 
dėl to, ką jis padalė Pabaltijo 
respublikose, jei Konferencijos 
atšaukimas būtu surištas su 
Lietuva ir Latv:: t, nes tuo būtų 
padaryta gėda Kremliaus valdo
vui. 

Kalbėtas i ir Pabaltijo 
klausimu 

Paskutinį karu ršūmų kon
ferencija neįvyk 1'360 metais, 
kai prez. Dvvig." Sisenhovver 
atsisakė susitikti su Nikita 
Chruščiovu, ka: S etai nušovė 
Amerikos U-2 r. r.bmį lėktu
vą ir pagrobė Į lotą Gary 
Povvers. 

Bakeris pasaK< og Sovietų 
veiksmai Lietus ir Latvijoje 
buvo diskutuos -u naujuoju 
Sovietų nrinisb Bessmert-
nyku ir su pre ntu Bushu. 
bet ne dėl tokia nio nukelta 
viršūnių konfei ja-

— Europos druomenės 
taryba jau 1985 sausio 30 d. 
priėmė nutari m ld Pabaltijo 
respublikos tui >ilną teisę 
pačios apspręsti - •' o gyvenimo 
būda. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— A m e r i k o s vy r i aus i a s 
derybų delegacijos START 
vadas Richard Burt pranešė, jog 
jis pasitraukia iš tos delegacijos, 
kuri veda pasitarimus su Sovie
tų delegacija dėl ilgųjų distan
cijų branduolinių rake tų 
sumažinimo. 

Washingtone Busho vyriau
sybė norinti sumažinti Medicare 
išlaidas 20 bilijonų dolerių per 5 
metus, kas labai pakenktų 
ligoninėms visame kraš te , 
pranešė spaudai senatorius 
Lloyd Bentsen. 

— Baltieji rūmai praneša, jog 
prez. Bushas. Sovietų užsienio 
reikalų ministeris Bessmert
nyk ir Valstybės sekretorius 
Bakeris sutarė tęsti toliau 8 
metus trunkančias tolimųjų dis
tancijų nusiginklavimo derybas. 

— Irako daugiau kaip 80 
lėktuvų atskrido paskutinėmis 
dienomis į Iraną, įskaitant 
daugiau kaip 60 kovos lėktuvų 
ir bombonešių. Keliamas Irano 
neutralumo klausimas, kurį 
buvo paskelbę jo vadai. 

— Irako prez. Husseinas savo 
pirmame pasikalbėjime nuo 
karo pradžios su užsienio žurna
listais, pasakė, jog, jei bus 
reikalas, tai nevengs naudoti 
ir cheminius, biologinius ir 
branduolinius ginklus prieš 
sąjungininkus. 

— CBS televizijos vadovybė 
pareiškė nepas i tenkin imą 
Saudi Arabijos n u t a r i m u 
įvestais suvaržymais užsienio 
žurnalistams, nes dėl to jie 
negali gerai atlikti pražuvusios 
savo žurnalistų grupės ieško
jimo netoli Saudi-Kuwaito 
pasienio. 

Vis nemanoma pripažinti 
Lietuvos vyriausybės 

Reikia padėti Gorbačiovui 
Washingtonas. — Čia praėju

sią savaitę Baltuosiuose rū
muose lankėsi pabaltiečių vadai 
ir kai atvyko prezidentas G. 
Bushas į Saugumo tarybos įstai
gą, kur kalbėjosi pabaltieČiai, 
jam šie stiprieji kovotojai už 
savo kraštų nepriklausomybę 
priminė „appeasement" poli
tiką Pabaltijo kraštų klausimu. 
Į tai prezidentas tuoj atšovė: 
„Nevartokite to žodžio!". 

Tačiau Estijos par lamento 
vadovė Mari-Ann Rikken tęsė 
labai mandagiai ta pataikavimo 
tema pokalbį. Ji argumentavo, 
jog JAV „žiūri į kitą pusę", kai 
Michailo Gorbačiovo vidaus 
policija žudo tautinius veikėjus, 
kad sulaikytų Pabaltijo valsty
bes nuo nepriklausomybės atga
vimo, kurią Stal inas pagrobė. 
Tai negalėjęs būti lengvas klau
simas prezidentui, kuris veda 
kovą už Kuwaito nepriklauso
mybę. J is veda teisingą karą. 
prieš Iraką, bet „žiūri kiton 
pusėn" Pabaltijo atžvilgiu, tada 
ir sudaromas dvejopas moralės 
įspūdis. 

Konferenci ja n u k e l i a m a 
„Sun-Times" ko lumni s t a i 

Evans & Novak rašo, jog prezi
dentas pramatęs sprendimą po 
antradienio pasimatymo su Pa
bal t i jo v a d a i s , — n u k e l t i 
viršūnių konferenciją arba ją 
t u r ė t i k i to je v i e to j e . Yra 
žinoma, kad Gorbačiovas nori, 
kad tokia konferencija įvyktų 
kaip buvo planuota vasario 11 
d. Prez. Bushas atsisako daryti 
kokią nors nuolaidą t iems, ku
rie mano, kad j au seniai yra 
praėjęs l a i k a s p r ipaž in t i 
Pabaltijo nepriklausomybę. 

Pr ieš dvi s a v a i t e s įvyko 
privatus pasiūlymas Baltie
s iems r ū m a m s iš Rusijos 
Respublikos prezidento. Jel
cinas norėjo čia a tvykt i labai 
rimtam pasitarimui su prez. 
Bushu ir jo kabineto pagrindi
niais pareigūnais, bet buvo 
atmestas. 

Bushas aiškinąs privačiai 
Pabaltijo klausimą, jog spau
džiant Gorbačiovą būti nuolai-

Kodėl Amerika 
nepasisako aiškiai 
Vilnius. — Lietuvos prez 

Vytautas Landsbergis, kaip pra
neša AP žinių agentūra, pirma
dienį pareiškė, jog nukėl imas i 
kitą mėnesį JAV ir Sovietų vir
šūnių konferencijos, neturėtų 
padrąsinti Sovietų kariuomene 
nauja i ag res i j a i Paba l t i j o 
respublikose. 

Valstybės depar tamento sek
retoriaus James A. Bakerio ir 
Sovietų Užsienio reikalų minis-
terio Aleksandro Bessmert-
nyko pareiškimas, jog nuke
liama konferencija, nieko nemi
ni apie smurtą Pabaltijo respub
likose, kurio metu žuvo 20 
žmonių Lietuvoje ir Latvijoje. 
Oficialiame pareiškime rašoma 
tik Persų įlankos karas su Iraku 
ir nusiginklavimo derybos, ku
rios dar nebaigtos, o Pabaltijo 
reikalas, kaip paprasta i , nuty
limas. 

L a n d s b e r g i s p a s a k ė , jog 
Jungtinės valstijos tu rė tų aiš
kiai pasakyti savo poziciją Lie
tuvos smurto k laus imu, kurį 
įvykdė sovietų kar iai . J is anks
čiau pasakė , jog į sakymas 
patruliuoti kar tu kareiviams ir 
policijai miestuose yra aiškus 
žmogaus teisių pažeidimas. 

džiam Pabaltijo re ikalams, 
visas klausimas pereis į naujųjų 
stalinistų rankas, kurie įgauna 
daugiau gaiios kiekvieną dieną. 
Bushas sutinkąs su Gorbačiovo 
pasakymu, jog nužudymai Lie
tuvoje įvyko su vietinės ka
riuomenės įsakymu. Adminis
tracijoje yra aukštųjų parei
gūnų, kur ie mano, jog, jei 
Bushas spaus Gorbačiovą dėl 
Paba l t i jo , ta i Gorbačiovas 
pradės spausti Bushą. k a d 
Sovietai gali pasitraukti iš 
koalicijos prieš Irako Husseiną, 
nes Sovietų patarėjai tebėra dar 
Irake. 

R e i k i a išgelbėti jį 
Minėtieji žurnalistai rašo, jog 

ta nuomonė nebuvo pasakyta 
Įtemptame pasitarime praėjusią 
savaitę pabaltiečiams. Vietoj to, 
Saugumo tarybos viršininkas 
Brent Scovvcroft kalbėjęs, jog 
abso l iuč ia i yra r e ika l inga 
„ išgelbėt i" Gorbačiovą, kad 
būtų išvengta Sovietų Sąjungoje 
anarchijos. Tačiau Bushas yra 
keblioje padėtyje su savo kar
tojamu pamokslavimu dėl mora
lės Persų įlankos klausimais. Ir 
jei iš viso idealistiniai senti
mentai dar gali būti, tai Bushas 
turi juos taikyti lygiai bet kur , 
net ir vargšams pabaltiečiams, 
sako šie kolumnistai. Bet jei to 
nėra. ta: *ada jis rizikuoja būti 
a p k a l t i n t a s „ p a t a i k a v i m o " 
pol i t ikos vedimu Pabalt i jo 
kraštų atžvilgiu. 

Latvijoje policija 
suskilusi 

R y g a . — Latvijoje, k a i p 
praneša AP žinios, maždaug 
500-800 policininkų, daugiausia 
rusų. ukrainiečių ir gudų. 
susirinkę į Latvijos universiteto 
auditoriją į keturių valandų 
pasitarimą su Latvijos Respubli
kos vadais. įskaitant latvių Vi
daus reikalų ministerį Alois 
Vaznis. prezidentą Anatolijs 
Gorbunovs ir ministerį pirmi
ninką Ivars Godrnanis, juos 
išjuokė visaip tyčiodamiesi iš 
nepriklausomybės siekių. Kai 
Vaznis pasakė, jos jis nori. kad 
policija nesikištų į politiką, tai 
tie Maskvai palankūs polici
n i n k a i r e ika l avo , kad j i s 
pasitrauktų iš pareigų. Latvijos 
yra st iprus skilimas policijoje 
tarp tų. kurie pasisako už Lat
vijos nepriklausomybę ir tų, 
kurie eina už Maskvos Centro 
vyriausybę. Vidaus reikalų 
ministeris Vaznis pasisako už 
Latvijos nepriklausomybę. J is 
leido statyti barikadas apie 
Latvijos Parlamento rūmus ir 
todėl promaskvin ia i polici
ninkai reikalauja jo pasitrau
kimo. Jie taip atsisako mo
kytis latvių kalbos. Vaznis 
taip pat uždraudė jiems darbo 
valandų metu dalyvauti ir 
Komunistų partijos veikloje. 

KALENDORIUS 

S a u s i o 30 d.: Ipol i tas . 
Banguolė, Jacintą, Milgaudas, 
Liudvika. 

Sausio 31 d.: Jonas Bosco, 
Marcelė, Budvile. Skirmuntas. 
Jaunė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:06, leidžiasi 5:02. 
Temperatūra dieną 20 L, nak

tį 5 L 

\ 
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IŠRINKTAS LSS TARYBOS 
PIRMININKAS 

1990.XII.29 (pašto antspada) 
L S S T a r y b o s p i r m i n i n k u i 
išrinkti. 

Balsų skaičiavimas įvyko 
Chicagoje ASS būkle — Vydūno 
Jaunimo fondo patalpose, 3000 
W. 59th St., Chicago, IL 60629. 
1991.8.7 d. 

Balsų skaičiavime dalyvavo 
šie LSS Vadovybės Rinkimo 
Prezidiumo nariai: fil. Liudas 
Volodka — Balsų skaičiavimo 
komisijos pirm., v.s. Jonas Pa-
ronis — Mandatų komisijos 
pirm., v.s. fil. Halina Plau-
šinaitienė — Nutarimų komi
sijos pirm., ps. fil. Svajonė 
Kerelytė — Prezidiumo sekre
torė ir s. fil. Leonas Maskaliū-
nas — Prezidiumo pirmininkas. 

Stebėtojais dalyvavo: ps. fil. 
Robertas Vitas, v.s. fil. Sofija 
S ta tk ienė , v.s. fil. Vytenis 
Statkus. 

Slapto balsavimo rezultatai 
LSS Tarybos Pirmininko rinki
muose: 
v.s. fil. Sigitas Miknaitis — 17 
v.s. t.n. Stefa Gedgaudienė - 7 

Nebalsavo — 3. 

v.s. fil. Sigitas Miknaitis, LSS Tary
bos pirmininkas. 

LSS 1990 metų Vadovybės 
Rinkimų prezidiumas praneša, 
kad naujuoju LSS Tarybos 
pirmininku buvo išrinktas v.s. 
fil. Sigitas Miknaitis. 

Teisę rinkti LSS Tarybos 
pirmininką turėjo visi naujai iš
rinkti Tarybos nariai (18), Vyr. 
skautininke, Vyr. skautininkas, 
ASS vadijos pirmininkas ir (6) 
Rajonų vadai — viso 27 LSS 
Vadovybėn išrinkti atstovai. 

Remiantis LSS Statutu LSS 
Vadovybės Rinkimų Prezi
diumas kvietė pirmąjį korespon-
dencinį LSS Tarybos posėdį 

ASS PAGERBĖ VINCĘ 
JONUŠKAITĘ-ZAUNIENĘ 

Akademinio skautų sąjūdžio 
garbės narė Vincė Jonuškai-
tė-Zaunienė, Nepriklausomos 
Lietuvos Operos primadona, 
sausio 22 d. šventė savo 90-tąjį 
gimtadienį. Ta proga ji daugelio 
buvo sveikinama. Kiek žinoma, 
akademinės skautijos vardu ofi
cialiai ją sveikino ASS vadijos 
pirmininkė fil. vs Danutė Ei-
dukienė ir LS Seserijos vardu — 
LSS vyriausia skautininke vs tn 
Stefa Gedgaudienė. Prie visų 
sveikinimų su geriausiais lin
kėjimais jungiasi ir „Skautybės 
Kelio" redaktorė bei skaitytojai. 

Teko patirti, kad Akademinio 
Skautų sąjūdžio Los Angeles 
skyriaus metinėje šventėje 
spalio 21 d., minint ASS 66 
metų veiklos sukaktį, gražiai 
pagerbta buvo ir ASS garbės 
narė Vincė Jonuškaitė Zaunie-
nė. Šventė, po pamaldų Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, vyko di
džiojoje parapijos salėje. 

Šventė p radė ta ma lda , 
sukalbė ta fil. ps. Da inos 
Petronytės-Kasputienės ir ASS 
tradicine daina .,Dievui, Tau, 
Tėvyne". Garbės viešniai V. Jo-
nuškaitei-Zaunienei. pasveiki
nusi ją artėjančio 90 gimta
dienio proga, orchidėją prisegė 

ASS vadijos pirmininkė fil. vs 
Danutė Eidukienė. 

Šventės puikią koncertinę 
dalį pasigėrėtinai atliko solistai 
Birutė Vizgirdienė ir Antanas 
Polikaitis, solo ir duetais su
dainuodami St. Šimkaus, B. 
Dvarionio ir k i tų l ietuvių 
kompozitorių dainas. Solistams 
akompanavo muzikė ir kompo
zitorė Raimonda Apeikytė. 

Vincei Jonuškaitei-Zaunienei 
buvo dovanotas puikus jos por
tretas, tapytas dail. Onos Dols-
kaitės-Paškevičienės. Paveikslą 
atidengti buvo pakviesta por
treto kūrėja. 

Fil. M. Mikėnienė supažin
dino šventės dalyvius su viešnia 
iš Lietuvos poete Maryte Kon-
trimaite. Poetė buvo pakviesta 
paskaityti keletą savo kūrybos 
eilėraščių. 

Rašytoja Alė Rūta aptarė savo 
naują, konkursą laimėjusią 
knygą , ,Mėlyno karvelėl io 
šv i e sa" , kur io je novel iniu 
stilium pasakojamas V. Jonuš-
kaitės-Zaunienės gyvenimas. 
Knygą išleido Vydūno Jaunimo 
fondas Chicagoje. 

Sekė sveikinimai ir linkėjimai 
bei įdomi Vincės Jonuškai-
tės-Zaunienės kalba. Šventė 

„Lituanicos" tunto „Perkūno" draugovės skautai žiemos savaitgalio iškyloje prie Rako stovykla
vietės vartų. 

»» PERKŪNO"DRAUGOVES 
SMAGI ŽIEMOS 

SAVAITGALIO IŠKYLA 
„Perkūno" draugovės skautai 

ilgai svajojo apie žiemos savait
galio iškylą Rako stovyklavie-
tėn. Pagaliau atėjo lauktoji 
diena — penktadienis, sausio 
4-toji, kurią buvome susitarę 
rinktis skautininkės Marytės ir 
John Utz namuose. Pirmas 
skautas pasirodė jau 6:30 vai. 
vak. Po jo, netrukus ir kiti. Susi
rinko 14 nuotykius mėgstančių 
brolių. Palyginti su pernykš
čiais metais — daug! Nes 1990 
m. tokioje iškyloje dalyvavo tik 
trys skautai ir du vadovai. 
Atrodo, kad šįmetinei grupei 
netrūko entuziazmo. Į t r is „va
gonus" susikrovę slides, mieg
maišius, šiltus drabužius ir 
maistą, iš Evergreen Parko 
iškeliavome maždaug 8:30 vai. 
vakaro. 

Kelionė vyko sklandžiai be 
didelių trukdymų ar nuotykių. 
Po keleto valandų atsidūrėme 
Michigane, prie didžiųjų Rako 
stovyklavietės vartų. Kai kurie 
skautai apsidairę jautėsi lyg nu
sivylę, nes jiems atrodė, kad 
Chicagoje buvo daugiau sniego 
negu jo radome Michigane. Pir
mas sunkumas, su kuriuo susi
dūrėme, buvo atrakinti sto
vyklavietės vartų spyną. Drau
gininkas pabandęs — pasidavė. 
Bet vienas iš dviejų iškyloje 
dalyvavusių tėvelių — j.s. Rimas 
Dumbrys, neprarado vilties, 
kantriai mėgindamas įveikti 
užsispyrusią spyną. Jo kantrybė 
laimėjo — spyna pagaliau buvo 
atrakinta. 

Sniego buvo 2-3 inčai, tai 
drįsome iki pat „Lituanicos'* 
tunto valgyklos pastato ^maž
daug 1 km atstume) važiuoti 
automobiliais. Privažiavę pas-

buvo baigta tradicine „Ateina 
nakt is" ir „Lietuva brangi". 

Akademija, kad ir ilgokai 
nusitęsusi, paliko visiems ma
lonų įspūdį. Buvo smagu pa
bendrauti savo tarpe turint gar
bingą sukaktuvininkę, o taip 
pat ir viešnią iš Chicagos — ASS 
vadijos p i rmin inkę fil. vs 
Danutę Eidukienę. 

Akademinio Skautų sąjūdžio garbės n a r ė Vincė Jonuškai tė-Zaunienė 1980 
m. riša Tėvynės ilgesio mazgelį įžodi davusioms Los Angeles paukštytėms. 

Nuotr . L. Kanto 

AKTUALI VAKARONĖ 

Filisterių skautų sąjunga, 
vadovaujama fil. kun. Juozo 
Vaišnio, ruošia labai aktualią 
vakaronę penktadienį, vasario 
1 d., 7:30 v.v. Jaunimo centro 
kavinėje. Vakaronėje dalyvaus 
4 jauni filisteriai, baigę teisės 
mokslus ir sėkmingai dirbą savo 
srityse. Mintimis apie savo pasi
r inktas profesijas dalinsis adv. 
fil. Vytenis Kirvelaitis (tax law), 
adv. fil. Vytenis Lietuvninkas 
'lašt will and testament), adv. 
fil. Rima Skorubskaitė-Tamo-
šiūnienė (corporate law) ir adv. 
fil. Petras Vilkelis (criminal 
law). Bus progos klausti klau
simus ir gauti gerų patarimų. 
Po diskusijų vyks pabendra
vimas. Visus kviečia Filisterių 
skautu saiuneos valdvba. 

t a tą skubėjome i š s ik rau t i , 
džiaugdamiesi, nes pernai , 
negalėdami p r ie pas ta to 
privažiuoti, turėjome viską 
neštis ir tempti. Taigi, šiemet 
sutaupėme nemažai laiko ir 
energijos. 

Broliai Linas Gierštikas ir 
Rimas Lukas (veteranai iš 1990 
m. kelionės) atrakino valgyklos 
pastatą, užkūrė viryklas ir 
prinešę sniego pradėjo jį tirpyti, 
kad turėtume vandenio ap
siprausimui ir indų plovimui. 
Mat žiemos metu vandens tie
kimo vamzdžiai y ra užšalę ir 
nenaudojami. Geriamą vandenį 
atsivežėme iš Chicagos. Visi 
susigrūdę virtuvėje ruošėmės 
vietą n a k v y n e i . Paga l i au , 
maždaug 2:30 vai. ryto, sugu
lėm. Dalis gerai nusiteikusių 
skautų kikeno iki 4:30 vai. ryto. 
Beveik visi pirmą kartą gyve
nime dalyvavo šitokioje išky
loje, todėl noro miegoti nebuvo 
daug 

Po šaltos nakties, šeštadienio 
rytą sukilę ruošėmės kelionei 
slidėmis. Pusryčiams pavalgę 
virtų kiaušinių, „Granola" 
javainių ir riestainių su karšta 
kakava, iš Rako stovyklos išva
žiavome Ludington State parko 
link. 

Naktį prisnigo daug sniego. 
Tebesnigo ir mums iškeliavus. 
Tik apie vidurdienį liovėsi 
snigę. Mes „cross country" 
(nordiškomis) slidėmis keliavom 
apsnigtomis kalvomis. Pasie
kėm ir tą vietą, kur pernai 
vasaros stovyklos metu nak
vojome. Ta vieta dabar visiškai 
kitaip atrodė — visur balta, 
pušynai tarsi baltais pūkais 
apibarstyti. Pasigrožėję kelia
vome t o l i a u į š iaurę kol 
pasiekėm senąjį uosto švyturį. 
Netoli pas ta to susikrovėme 
laužą ir pasiruošėm pietus — 
karštos sriubos!!! Buvo gera 
pasišildyti prie laužo prieš 
pradedant ke l ionę a tga l . 
Keliauti Michigano ežero 
pakrantėmis buvo lengviau, 
ypač kad visi iš ryto jau turėjo 
progos išmokti naudotis slidė
mis. Keletas brolių net išdrįso 
kopti į kopas ir bandė nuo jų sli
dėmis leistis žemyn. Atvykus 
prie automobilių, skautai, kurie 
iš Chicagos buvo atsivežę 
snieglentes, pamainomis bandė 
jomis leist is nuo kalvelių. 
Pagaliau pradėjo temti ir buvo 
laikas grįžti į Rako stovyk
lavietę. 

Gnžę, pradėjome ruošt is 
vakarui ir Tado Stropaus prie-
žiūroje gamintis vakarienę. Iš 
jautienos kepsnio pasidarėme 
„burritos". Skaniai pavalgę ir 
apsitvarkę šiltai apsirengėme ir 
susirinkome lauke prie užkurto 
lauželio. Čia skauto įžodį davė 
kandidatas Marius Vygantas. 
Reikia t ikėtis, kad jis visą 
gyvenimą atsimins davęs įžodį 
tokiose įdomiose sąlygose — 
šalta, balta, tamsu, tyku... 

Po iauielio skautai dar turėjo 

CHICAGOS SKAUTIJA 
RUOŠIASI KAZIUKO 

MUGEI 

Kaziuko mugė Chicagoje 
įvyks sekmadienį, kovo 3 d., 
Jaunimo centre. Mugės komen
dantu sutiko būti skautininkas 
dr. Mindaugas Griauzdė, o jo 
pavaduotoja — „Nerijos" tunto 
vadijos narė jps Aleksandra 
Gražytė. 

Prieš mugę visi skautai ir 
skautės — uniformuoti ir su 
tuntų vėliavomis, dalyvaus 10 
vai . ryto Jėzuitų koplyčioje 
aukojamose šv. Mišiose. Po 
pamaldų žygiuos į Jaunimo 
centrą, kur 11:15 vai. ryto vyks 
oficialus mugės atidarymas. 
Šiemet mugės atidarymą praves 
„Nerijos" jūrų skaučių tuntas. 
Daugiau žinių bus paskelbta ar
timiausiu laiku. 

Visų tuntų skautai ir skautės, 
jų tėveliai bei tuntų rėmėjai 
kviečiami jungtis į įvairius 
Kaziuko mugei pasiruošimo 
darbus. Visi galintieji darbuose 
talkinti dėl informacijų krei
piasi į tuntininkus. 

DARBINGA DIENA 
BOSTONE 

Bostono skautams ir skau
tėms vasario 3 diena, sekma
dienis, bus viena iš darbin
giausių dienų. 

„Baltijos" ir „Žalgirio" tuntų 
sueiga bus 12-2 vai. p.p. Po 
sueigos — vaidinimo repeticija 
tęsis nuo 2-3 vai. p.p. Po to — 
visi renkamės į darbo sueigas, 
kurios vyks nuo 3-5 vai. p.p. 

Bostono skautai,-ės rūpestin
gai ruošiasi Kaziuko mugei, 
kuri šįmet įvyks kovo 3 d. 
Mugės atidarymas bus 11:30 
vai. ryto. Mugėje bus suvai
dintas „Rudnosiukas". Vaidi
nimą režisuoja sesės Stefa 
Subatienė ir Lina Subatienė. 

energijos valandą čiuožti snieg-
lentėmis. Pagaliau nuvargę, 
visi, be jokio įsakymo .sugužėjo 
į virtuvę ir pasiruošė poilsiui. Po 
ilgos ir įdomios dienos visi greit 
nutilo ir užmigo. 

Sekmadienio rytą atsikėlę 
truputį užkandome ir pradė
jome ruoštis kelionei atgal į 
Chicagą. Užrakinome stovykla
vietės vartus, atminimui šios 
smagios iškylos nusifotogra
favome, ir maždaug 10 vai. ryto 
išvažiavome. Išvykstant iš 
stovyklavietės gana smarkiai 
snigo, bet važiuojant toliau į 
pietus, oras vis gerėjo. Po vieno 
sustojimo pakelyje papietauti, 
numatytu laiku grįžome atgal į 
Evergreen Parką — vietą, iš 
kurios penktadienio vakare 
pradėjome iškylą. 

Už šią neužmirštamą žiemos 
iškylą „Perkūno" draugovės 
skautai dėkingi juos lydėju
siems tėveliams — j.s . Rimui ' 
Dumbriui ir ps. Raimundui 
Gierštikui, „Perkūno" drau
govės štabui — Andriui Utz, 
Tadui Stropui ir skiltininkams 
Dainiui Dumbriui , Pauliui 
Genčiui, Linui Gierštikui. Ačiū 
visiems už pastangas ir darbą 
šią iškylą ruošiant. 
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„LITUANICOS" TUNTAS 
KVIEČIA 

„Lituanicos" tunto Kaziuko 
mugei pasiruošiamieji darbai 
penktadieniais 7:30 vai. vak. 
vyksta Lietuvių centre, Lemon-

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W 71 Street. Chicago 
Tol. (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Boad 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. (70«) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmo 3 v p.p -7 vv , antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždarytaa. Ketvd 1-3 v p p , penktd 

ir šeštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Keozle A ve., Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 469-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

te , 113 kmb. (rūsyje). Visi skau
tininkai, skautai, jų tėveliai ir 
rėmėjai kviečiami darbo talkon. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Te*. (1-312) 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (706) 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tol. (1-312)925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tol. (1-312) 585-2602 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr, penki 12-3v p.p.. ketv. 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 8. Roborts Rd., Hlckory Hllls. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St., Chicago. IL 
Tel. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills, IL 
Tol. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tol. kabineto Ir buto: (706)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ave., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave., Sutte 324 Ir 
5635 S. Pulaaki Rd., Chicago. IL 

81 St. ir Kean Ave.. Justice, IL 
Tol. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Tol. (1-312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Pato* Vision Center, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv. vai. 3-6 v.v. 

Tol. (708) 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL 60453 2533 

Tol. 700-630-3113 

T 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cormak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

T e l . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 st Street 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tol. (1-312) 565-0348; 
Roz. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 83rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

Kab. tol. (1-312) 471-3300; 
Roz. (700) 442-6297 

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

7722 S. KedTle Ave., 
CMcago. III 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr. 1-4 v. p p ir ketv 2-5 v. p.p. 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tol. ( 1312 ) 776-2800. 
Roz. (708) 446-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 * Archer Avo. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312) 505-7755 

A R A S ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samartian Medical Center-

NapervtHe Ctmpui 
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NaporvMelL 60663 
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Valandos pagal susitarimą 
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DR. PETRAS ŽLIOBA 
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Šeštadieniais pagal susitarimą 
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Kai su tuščiu pilvu 

ANT ARUODŲ 
SĖDIMA 

Sovietų Sąjunga, te is ingiau 
rusiškoji imperija, y ra aprėpu
si daugiau kaip puse pasaulio 
juodžemio žemių. Atrodo, turėtų 
pertekliuje gyventi ir maistą 
eksportuoti, kadangi pusė juo
džemio ati tenka mažiau kaip 
6% pasaulio gyventojų. Bet taip 
nėra! Jau septintas dešimtme
tis, kaip nepritekliai ir badas 
persekioja. Išeitų, kad gamta 
komunizmo nemėgsta (faktinai 
jis prieš gamtos dėsnius eina). 
Nuo pat Lenino laikų niekuo
met nėra buvę gerų kl imat inių 
sąlygų. Tai sausra, ta i lietūs su
pūdė, tai Colorado vabalai už
puolė. Taip ir vargsta tarybinis 
žmogus, kuriam geresnė ateitis 
tebėra vis horizonte. O kad tary
binis žmogus laimingesnis būtų, 
tai sovietinė propaganda Vaka
rų gyvenimą piešė juodžiausio
mis spalvomis. Ir mes at
simename, kuomet j ie arbūzus 
„badaujančiai Lietuvai" siuntė. 
Vis tai iš geros širdies jie darė, 
nors patys terbomis aps ikars tę 
vaikščiojo. 

Pereitų metų derl ius, t iek 
sovietiniais šal t iniais , tiek ir 
vakariečių pranešimais remian
tis buvo rekordinis. Atrodė, kad 
Gorbačiovui laimė nusišypsojo, 
ir pagaliau tuščios lentynos 
akių nebebadys. Bet kipšas 
uodega švystelėjo ir kortų na
melius sugriovė. Krautuvių len
tynos ne tik nepapilnėjo, bet 
visai i š tuš tė jo . M a s k v o j e 
moterys eilėje stovėdamos gar
siai dejuoja, kad dabar blogiau 
kaip karo metais. Gal patys di
džiausi nacionalistai tai y ra 
rusa i . Yra du p o p u l i a r ū s 
posakiai , k u r i e j u o s ge ra i 
charakterizuoja, ta i „motina 
Rusija" ir „pas mus visko yra" . 
Dabar tie, kur ie įpratę Rusija 
didžiuotis, prie tuščių lentynų 
eilėse stovi ir dėl karvės kojų 
mušasi. Užsieniečiams žurnalis
tams prisipažįsta, kad jiems 
gėda, kad Rusijai gėda. 

Kame yra visos tos nesėkmės 
priežastys? Dar gal ats imename 
populiarų pasakymą: „NKVD 
viską geriau žino", kadangi ta 
institucija d a b a r j a u KGB 
vadinasi, tad dabar t in i s jos 
viršininkas tą seną išmintį pa
tvirtino. Kad n iekam nebūtų 
abejonių, tai j is viešai pareiškė, 
kad „Vakarų agentai y ra tos ne
tvarkos k a l t i n i n k a i " . Labai 
paprasta ir aišku. Ir dar pridėjo, 
kad „Vakarų s iunčiamas mais
tas yra užnuodytas". Tai tokį 
ačiū vakariečiams j is pasakė. 
Šiuose jo pasakymuose galime 
Stalino šmėklą įžiūrėti. Nežiū
rint visos „perestroikos", stali
nizmas dar gyvas tebėra. Vėl 
pradeda priešų ir sabotažninkų 
ieškoti. O tai y ra gera priežas
tis policinį režimą įvesti. 

Ne tik p a s a u l i o dėmes io 
nukrypimas į Persų įlanką, bet 
ir vidaus nuotaikos yra labai 
palankios policiniam režimui. 
Visokius t rūkumus ir netvarką 
demokratizėjimo procesui su
versti lengva. Rusai be bizūno 
gyventi nėra pratę . O senieji 
stalinistai dar ir iš šalies pa
kursto. Prasidėjęs imperijos 
byrėj imas, d i d ž i a r u s i š k a m 
galvojimui y r a visa i nepri
imtinas. Nepriimtinas jis yra ar
mijai ir KGB. O tai ir yra tos 
trys jėgos, ant kurių imperija ir 
tesilaiko. Tad senosios san
tvarkos šalininkai ir biurokra
tai, matydami, kad jų kėdės svy
ruoja, pradėjo pasyvų pasi
priešinimą. Nepanaudosime jų 
mėgstamo žodžio „sabotažas". 

bet faktinai taip įvyko. Nežiū
rint gero derliaus, visai sugriu
vo jų transportas ir paskirstymo 
sistema. 

Čia j au nė Vakarų Vokietija, 
nė prezidentas Bushas daug pa
dėti negalės. Nebent tiek, kad 
geležinkelių mazgus ir uostus 
dar didesniais kiekiais gendan
čių prekių užvers. Kaip jau buvo 
minėta, KGB „kal t in inkus" iš
aiškins ir juos suras. Bet padė
tis dėl to nepagerės. Sovietinę 
transporto sistemą, kuri ir taip 
labai nepatikima buvo (turiu 
galvoje geležinkelius), „pere-
stroika" visai papjovė. Amerika 
susi tarė su Sovietų Sąjunga dėl 
ginkluotės sumažinimo. Būtent 
apriboti sunkiųjų ginklų kiekį 
Europos teatre. Buvo numatyta 
ir pat ikrinimo kontrolė. Ka
d a n g i Rusi ja s u n k i a i s i a i s 
ginklais žymiai viršijo NATO 
pajėgas, tad ji turėjo iš savo 
apsiginklavimo išimti 70,000 
sunkiųjų ginklų. Apie trečdalį 
to kiekio sudarė sunkieji tankai, 
paskui buvo artilerija ir šarvuo
čiai. 

Tokia sutartimi vakariečiai 
labai džiaugėsi. Karo pavojus 
p raė jo , W a s h i n g t o n e Bu-
shas-Gorbačiovą net apsikabino. 
Džiaugėsi ir rusai. Jie sutartį 
vykdė, bet paraidžiui. Tuos 
ginklus nesunaikino, bet iš Eu
ropos teatro perkėlė už Uralo. 
Reiškia, jeigu mano peilis jums 
n e p a t i n k a dešinėje kišenė
j e , t a i a š jį p e r k ė l i a u į 
kairę . Kai vakariečiai mažino 
ginkluotę ir uždarinėjo įmones, 
t raukinia i su ginklais į rytus 
riedėjo. Tankams ir sunkie
siems pabūklams reikia 50-70 
tonų galios platformų. Kiek
vieną tokią platformą lydi 3-4 
vagona i įvairios technikos, 
degalų, a t sarg in ių dalių ir 
amunicijos. Nereikia nei lakios 
vaizduotės turėti , kad supras
tume kas įvyko, kuomet gal 
300,000 vagonų į rytus riedėjo. 
Žinoma, nevisi vagonai į rytus 
v i enu me tu riedėjo. Vieni 
pakraut i į rytus, o tušti vėl į 
v a k a r u s r iedėjo. Apie tai 
Europos spaudoje buvo rašoma, 
kad vien iš Vengrijos išvažiavo 
971 t raukinys , tad galime susi
daryti bendrą vaizdą. Grūdai, 
bulvės ir daržovės palaukti 
galėjo. Dešimtys, o gal net 
šimtai tūkstančių vagonų ir 
dabar dar tebelaukia. 

Pagal iau kam jiems skubėti, 
kuomet Vakarai ir Amerika 
maistą veltui siunčia. Rusai 
n i ekuomet į darbą nebuvo 
linkę. Kam dirbti, jeigu veltui 
galima pasiimti. Kuomet šios 
eilutės buvo rašomos, Vilniaus 
ir Rygos gatvėmis riedėjo rusų 
tanka i ir šarvuočiai. Maistui 
pervežti transporto priemonių 
neturi , bet jos atsirado papil
domoms divizijoms į Pabaltijį 
permesti. Kuomet rusų parašiu
t in inka i Rygoje ir Vilniuje 
užiminėjo pastatus, Amerika 
at idarė 900 milijonų dolerių 
sąskaitą sovietinei kariuomenei 
ir s a u g u m u i ma i t in t i . Tai 
galime drąsiai teigti, kadangi 
jau seniau pranešta buvo, kad 
maistą tvarkyti KGB yra pa
vesta. Kai KGB tvarkys, tai 
galime žinoti, kas tą maistą 
valgys. 

Prez identas , kur is garsiai 
kalba apie kovą prieš tironą, 
kita ranka tironą glosto. Kaį 
šias eilutes skaitysite, jau liesis 
kraujas. Ne už tautų laisvę, bet 
už alyvą ir jos monopolį. 

J . Ž. 

PAŽVELGUS Į 
NUEITĄ KELIĄ IR DARBUS 

Antano J. Rudžio 80 metų sukakčiai 
nikos institute, gavo inžinie
riaus diplomą. Kurį laiką dirbo 
O'Leary, paskiau Kelly plieno 
pramonėje gamybos skyriaus 
vedėju. 1942 m. atidarė savo 
nuosavą Rockwell Engineering 
bendrovę, kuri jį ir jo šeimą pa
statė pirmaujančių industrialų 
vietoje. Čia gamino plieno ir 
geležies sijas didelėms staty
boms, siųsdamas net į užsienį, 
kaip Turkiją ir kt. 

Tačiau čia buvo tik pasispy
rimas eiti su upės srove. Tuo 
pačiu metu A. Rudis jungėsi į 
lietuvišką veiklą, dirbdamas 
kaip pirmininkas ar narys įvai
riose lietuviškose organiza
cijose. Net kongr. Kersteno ap
klausinėjimo metu Rudis buvo 
ne tik patarėjas, bet ir aktyvus 
komisijos dalyvis, važiavęs su 
kongresmanu į Europą ir kt., 
kaip Amerikos Lietuvių Tary
bos įgaliotinis. Taip pat jis daly
vavo delegacijoje į Jungtines 
Tautas, kur prašė, kad Jungti
nės Tautos darytų žygių pa
naikinti Lietuvos okupaciją. Jis 
dalyvavo Europoje pas Vokie
tijos užsienio reikalų ministerį, 
užtardamas Lietuvą. 

Savo įtaką A. Rudis panaudo
ja amerikiečių patariamoje poli
tinėje ir ekonominėje organiza
cijoje, primindamas ir Lietuvos 
bei lietuvių reikalus. Jo pa
tarimai, patirtis ir iškalbin
gumas labai yra vert inami 
amerikiečių ir JAV7 valdžios 
sluoksnių. 

Ta plati veikla A. Rudžiui 
niekada netrukdė ir dabar dar 
netrukdo dalyvaut i grynai 
lietuviškose organizacijose. J is 
darbavosi net nuo 1943 m. 
Amerikos Lietuvių Tarybos cen
tro valdyboje kaip jos vicepirmi
ninkas, pagaliau kaip pirmi
ninkas. J i s buvo i lgametis 
Lietuvių Kata l ikų spaudos 
draugijos direktorius. Lietuvių 
prekybos rūmų narys ir il
gamet is p i r m i n i n k a s . LB 
tarybos narys, Katalikų susi
vienijimo direktorius. Katalikų 
federacijos centro valdybos 
narys ir ilgametis pirmininkas, 
Balfo direktorius ir daugelvie 
kitų organizacijų. Jis pirmas su-
žmona Maria finansavo Litua
nistinių mokyklų vadovėlių 
leidimą ir rūpinosi mokyklų iš
silaikymu. Taip pat į jo didelius 
darbus reikia priskaityti Sv. 
Kryžiaus ligoninės, senelių prie
glaudos, J aun imo cent ro , 
..Draugo" ir marijonų statybų 

Inž. Antanas J. Rudis — sukaktuvininkas 

P rancūzų moksl in inkas , 
dirbęs kurį laiką kaip pasikei
timo profesorius Amerikoje, 
Carroll apie žmogaus gyvenimą 
rodė tokį vaizdą. Žmogus eina 
kartu su tekančia upe. Pradžioje 
jis palieka vandenį ir vandens 
srovę. Paskiau eina kartu su 
srove. Pagaliau jis eina vis 
pamažiau ir pamažiau, kol van
duo jį pa l i eka su savais 
nešuliais ir šapais. Bet, atsi
sukęs į upės vagą, žmogus mato 
suaugusius medžius, išvagotus 
krantus, an t kranto stovinčius 
namus i r vaikščiojančius 
žmones. 

Žmogaus gyvenime laikas bė
ga kaip t as upės vanduo, neš
damas viską, kas pakeliui pasi
taiko. Bet žmogus pamato atsi
sukęs savo gerus darbus — 
namus, medžius, kitus žmones. 
Ir juo ilgiau bet kuris žmogus 
eina laiko bėgyje, juo daugiau 
palieka paskui save puikių 
medžių, gražių namų. judriu 
žmonių. Tai geri darbai , 
įvykdyti pažadai , a t l ikt i 
užmojai, tik pažadais likę šapai, 
kurių yra kiekvieno žmogaus 
gyvenime. 

] savo praeitį, kaip į tą laiko 
bėgimą, kaip į tą upę, gali pa
žvelgti ir Antanas Juozas Rudis, 
švęsdama- brandaus amžiaus, 
daugeliu gerų darbų pažymėtą 
gyvenimą kurį jau skaičiuoja 
80-čia metų. Taigi rimto 
amžiaus ir nemažai metų 
sukaktis. 0 jo darbai lieka, net 
jam nepa -giant eiti su upės 
greičiu. ri*s tų darbų šiandien 
net jis pats neišskaičiuotų. 

Antanas J. Rudis yra gimęs 
1911 m. sausio 14 d. Chicagoje. 
augęs šiame mieste ir įsigijęs 
profesija, kurią naudojo ir dar 
dabar naudojasi. Bet nei jo pro
fesija, nei platus industrinis dar
bas jo nesutrukdė dirbti lietu
viškoje ir amerikiet iškoje 
visuomenėje, kad Lietuvai ir lie
tuviams būtų geriau, kad jo 
tėvų tėviškės okupacija 
palengvėtą. 

Antanas Rudis, baigęs pra
dine m -tykią, dirbdamas ir 
dažnai pelnydamas savo suma
numu duoną, mokėsi Tilden 
Technikos mokykloje, kurią 
1935 m baigė mechaninės 
inžiner. s skyriuje. Paskiau 
studijuodamas Illinois Tech-

rėmimą. Tie darbai jo ne
vargino, jam teikdami energijos 
ir duodami pasitenkinimo, kad 
gali būti naud ingas lietu
viškuose reikaluose. 

Antanas J. Rudis su žmona 
Maria. Balfo centro valdybos 
pirmininke, dalyvavo Lietuvos 
krikščionybės 600 metų ir arki
vyskupo Jurgio Matulaičio 
palaimintuoju paskelb imo 
iškilmėse Romoje. Jie taip pat 
yra aplankę Punsko ir Seinų 
krašto lietuvius, kalbėjosi su 
vysk. Paetz. buvo palydovai 
kard. Joseph L. Bernardino 
Lietuvoje, kur A. Rudis pirmą 
kartą turėjo progą pamatyti 
savo tėvų ir senolių kraštą. 

Ne be didelių darbų ir nuo
pelnų A. Rudžiui švento Tė
vo Jono Paul iaus II buvo 
suteiktas Šv. Grigaliaus ordinas 
ir privilegijos, o jo žmonai Ma
rijai Pro Ecclesia et Pontifice 
medalis. 

Reikia paminėti, kad A. Rudis 
labai domisi Lietuvos Statutu, 
kuris yra vienas iš seniausių 

Europoje ir vienas iš aiškiausių 
senovės valstybinių dokumentų. 

Prie visų savo pareigų, vi
suomeninių ir profesinių darbų 
Antanas ir Maria Rudžiai buvo 
ir tebėra darni šeima, kurioje 
išaugo, laipsnius įsigijo ir pro
fesiškai pasiruošė keturi jų 
vaikai — dvi jau ištekėjusios 
dukterys ir du vedę sūnūs. 
Vyriausias sūnus Antanas da
bar yra fabriko vedėjas, nors tė
vas ir dabar priklauso bendro
vei ir yrą pagrindinis jos pa
tarėjas. 

Sulaukus brandaus amžiaus 
Antanui Juozui Rudžiui linkė
tina dar daugelį metų eiti pagal 
laiko reikalavimus, pagal ver
tingos upės tekėjimą, pažvelgti 
į savo nuveiktus darbus lietu
viškuose ir amerikietiškuose 
plotuose. Tie darbai y ra liudi
ninkai, kad jis nepavargo gyve
nimo painumuose ir sunku
muose. Jis tęsia tuos pačius dar
bus, kurie ateityje liudys, kad 
gyventa ne veltui. 

P . G. 

NEREIKALINGOS AUKOS 
1945-tųjų metų žiema Vokie

tijoje. Antrasis pasaulinis karas, 
pasižymėjęs nežmonišku sadis-
tiškumu, slinko į pabaigą. 
Nakt in ia i miestų bombar
davimai, žemai skrendančių 
lėktuvų atakos prieš ramius 
kaimų gyventojus buvo kasdie
nis reiškinys. Tuo metu tar
navau Schwando gir ininku 
Schwabacho apskrityje. 20 
kilometrų nuo Nuernbergo. 

Išaušo gražus vasario 28 d. 
rytas. Saulėta, temperatūra 
apie 10 1. C. Apie 9 valandą ry
to, tik nuvažiavęs dviračiu į 
mišką, iš Rednitzhembacho 
pusės išgirdau žemai skrendan
čių lėktuvų ūžesį. Atrodė, kad 
skrenda visa eskadrilė, toks 
buvo didelis triukšmas. Pabėgęs 
į pakilesnę miško aikštelę 
pamačiau tik tris anglų naikin
tuvus, kurie suko ratu ir kiek
vienas po keletą kartų smigo 
žemyn, žerdami kulkosvydžių 
serijas. 

Neramia širdimi grįžau į 
namus pietų. Bevalgant dvi
račiu atvažiavo Rednitzhemba
cho restorano še imin inkė , 
žinojusi, kad aš l ie tuvis , 
papasakojo, kas tą rytą nutiko 
ir prašė mane su ja važiuoti. 

Restorane radau keletą gyvų 
išlikusių lietuvių kareivių, 
kurie nušvietė visą įvykio is
toriją. Praeitą pavakarę jie — 
karinis lietuvių dalinys trimis 
sunkvežimiais užsukę į miestelį 
pavalgyti ir pailsėti. Brėkštant 
rengęsi važiuoti toliau, bet 
negalėję užvesti vieno gazo 
generatoriumi varomo motoro. 

Jų vadas vyr. lt. Strikauskas su 
viršininkais vokiečiais lengva 
mašina nuvažiavo toliau, o 
kariai lietuviai, pernakvoję res
to rane , pajudėjo to l i au . 
Neužvestą sunkvežimį prika
binę prie gazolino išvežiojimo 
tanko ir kolona pajudėjusi iš 
miestelio. Kolonai išvažiavus iš 
aukštais medžiais apsodintos 
alėjos į atvirą lauką, netikėtai 
pasirodę trys anglų lėktuvai ir, 
sukdami ratu, puolę sunkve
žimius. Trys kariai, nespėję iš
šokti, sudegė sunkvežimyje, du 
žuvo nuo kulkų griovyje, du su
žeisti, iš kurių vienas po keletos 
dienų mirė Schwabacho ligo
ninėje. 

Žuvo pusk. Juozas Baka-
nauskas. eiliniai Jonas By-
bar tas . Jonas Endriukai t is , 
Juozas Endriuškis (šie t rys 
palaidoti po vienu kryžiumi), 
Alfonsas Butkus ir Juozas 
Svirskas. Kovo 3 dieną jie buvo 
palaidoti gražiose Schwabacho 
kapinėse . K a r t u pa la ido t i 
vienas vokiečių ir du vengrų ka
riai. Laidotuvėse dalyvavo vyr. 
lt. Strikauskas, keletas aukš
tesnio rango vokiečių kariškių 
ir keletas mano sukviestų apy
linkėje gyvenusių lietuvių. 

Iki 1945 m. rudens prižiūrėjau 
kapus. Jie buvo paženklinti 
lietuviškais skydeliais. Mums iš 
ten išsikėlus, rašė pažįstama 
vokietė, karių kapai buvo gerai 
prižiūrimi. Kokia jų padėtis da
bar — nežinau. Mūsų pažįstami 
vokiečiai išmirę, o su jau
nesniais nesusirašinėju. 

Povi las J a n č a u s k a s 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIFNĖ 

40 

Orui išsivalyti yra reikalingos Nėra laisvas tas, kuris savo 
audros. kūnui vergauja. 

Yaucourt Seneca 

— Jū ra . - Danutė staigiai sustojo, p.-.liesta nau
jos minties. — Komendantas juk toks ta- garbintojas. 
nors šiuo momentu Joanos šarmo kiek ir apsvaigintas. 
— ji vėl šelmiškai mirktelėjo Alfai. — -J - mkose visa 
valdžia, kodėl nepaprašius kokio darbo ! Rastinėje, ar 
kur kitur, vis turėsi kokį užsiėmimą. 

— Ak, vokietės daug geresnės sekr*' "ės, ypač po 
darbo valandų, nenukonkuruosiu, niek d nedirbau 
raštinėje. 

— Ar ką nors moki dirbti? 
— Vargu. Vilniuje laike vokiečiu okupacijos dir

bau ligoninėje su kitomis moksleivėms :P norėjome 
kuo prisidėti... 

— Ligoninėje? Juk ir Feldkirche yr : džiulė karo 
ligoninė. Norėtum vėl kuo prisidėti pr pergalės? 

— Nežinau. Tada trūko seselių. kvietė visą 
jaunimą, čia reikės didesnio profesine įsirengimo. 

— Abejoju. Pakalbėkime šį vakar apie tai su 
komendantu, žinai — Po mūsų ..cafe au lait"... 

Visi susijuokė. Šituo vardu dabar o vadinami 
vakariniai suėjimai ponų Gerulių nam •* Tai buvo 
pirmas ir paskutinis žodis, kurį Gen: nė sugebėjo 
įsikalti į savo kietą, smulkiai sufrizuot .aivą, bet tie 
suėjimai pilnai pasiekė savo tikslą, tod tolimesnius 
prancūzų kalbos mokslus ji perleido sav nergingoms 
dukterims. Dar prie jų namų nuolat sto davo gražios 
blizgančios mašinos su snaudžiančiu ; banuotu šo

feriu, terasoje buvo duodama juoda, prancūziškai degin
ta kava, sausi pyragėliai, geri likeriai ir rusvai 
skaidrus konjakas. 

Drąsiai ir garsiai juokėsi Gerulis savo naujų draugų 
linksmoje kompanijoje, nė minutei nepraleisdamas pro
gos savo brangiems svečiams patarnauti . Feldkirchas 
darėsi vis didesniu centru, šalia esančioje pilaitėje 
įsikūrė net pats generolas su savo štabu, miesto 
gatvėmis zujo uniformuoti karininkai, vakarais atsi
darydavo langai į tvankią gatvę ir sklisdavo iš jų 
dainos, juokas ir noras gyventi. Miestas buvo pilnas 
jaunų žmonių, nuo jų galvos buvo nuimta mirties baimė 
ir jie troško ilgai slopinto džiaugsmo, vvno, meilės. 

Tą vakarą Jūratei šiaip taip pavyko nusivesti 
komendantą į šalį ir pasakyti jam apie savo norą ką 
nors dirbti. Komendantas nustebo. 

- Dirbti? Aš maniau, kad jūs pakankamai prisi
dirbote prie vokiečių. Iš viso. kam gražioms moterims 
darbas? - Jo nuotaiką jau buvo paveikęs geras vaka
rienės vynas. 

- Ne. aš nenoriu dirbti, kaip vergas, bet aš noriu 
turėti užsiėmimą. Pavyzdžiui, aš esu dirbusi ligoninėje, 
gal ten atsirastų kokia vietele? 

Komendantas susimąstė, gal jis ir suprato šios 
jaunos moters norą kuo nors save užimti. Nors mėgėjas 
gero vyno ir gyvenimo be problemų, jis buvo labai 
aktyvus vyras ir ne be reikalo iškopęs į tokią aukštą 
vietą. 

- Kodėl gi ne? Ligoninėje mes tunme pakankamai 
darbininkų, be to. darbas nėra malonus, tačiau aš turiu 
kita idėją. Greitu laiku numatoma vienoje gražioje vilo
je atidaryti poilsio namus baigiantiems sveikti kari
ninkams. Tik pažiūrėjęs \ jus negaliu atsikratyti min
ties, kas gali būti toliau nuo poilsio jaunam kariškiui, 
kaip tokia graži vedėja... 

— Komendante! 
— Ai, ai, aš vėl leidau sau pajuokauti jūsų adresu: 

Prašau atleidimo! 
— Aš noriu būti naudinga, noriu užpildyti tas 

tuščias valandas, kurios taip lėtai čia slenka laukiant 
savo vyro grįžimo. 

Tuščia frazė! — atsiliepė kažkas Jūros viduje. — 
Kam aš svaidausi šita tuščia fraze, juk aš esu mirusi 
moteris, aš negaliu atsiminti savo vyro tikslių veido 
bruožų... 

— Suprantu, ponia Jūra. aš rytoj viską sužinosiu, 
tik jūs užeikite į komendantūrą, šiomis dienomis ten 
tiek žmonių su visokiais reikalais, aš galiu viską 
lengvai užmiršti. Tad į naują mūsų poilsio namų 
vedėją! — pridėjo garsiai, grįždamas prie stalo, kur šitas 
jo pareiškimas sukėlė audrą klausimų, tačiau Jūra tė 
šypsodamasi pasitraukė į šoną ir nieko neatsakė. 

Tos naujos idėjos įgyvendinimas tačiau truko il
giau, kaip buvo numatyta. Teisybė, poilsio namams jau 
buvo parinkta graži ir erdvi vila. supama didelio sodo, 
margų gėlynų ir aukštos, geležinės tvoros. Tačiau dar 
nebuvo lovų. patalynės, indų. medicinos skyriaus ir 
kitų smulkių dalykų. Viskas vyko lėtai, bet pagaliau 
vieną rytą pasiuntinukas pasibeldė į Varkalienės duris 
ir perdavė komendanto prašymą prisistatyti Jūrą į jo 
raštinę. 

Jis buvo, kaip paprastai, pakilioje nuotaikoje. Greta 
jo kariškuose rūbuose ir su cigarete dantyse sėdėjo gana 
tamsaus veido išdžiūvusi nebejauna moteriškė. Jūratei 
įėjus, jie pakilo iš vietos. 

— Leiskite pristatyti, leiskite pristatyti! — šaukė 
komendantas. — Panelė Marie Vermont, mūsų poilsio 
namų viršininkė — ir ponia Jūra. jos padėjėja, žavi 
lietuvaitė, puikiai kalbanti prancūziškai. Marie, ji tau 
bus labai naudinga! , „ . . 

(Bus daugiau) 
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Kristina (Veselkaitė) ir Vytas Bandžiuliai 

PASITINKANT 
JAUNĄ ŠEIMĄ 

RŪTA KLEVĄ 
VIDŽIŪNIENĖ 

Lietuviškos vestuvės nėra 
•— vien šeimos ir giminių šventė. 
___ . Lietuviškos vestuvės atneša vi

siems išeiviams džiaugsmo spin
dulėlį, kad štai sugebėjome 
užauginti vaikus, kurie lieka 
mūsų tęsinys šiame taip sumai
šytame pasaulyje. Kad t ie 
v a i k a i , pas i r inkdami s au 

• gyvenimo draugą iš savo tautos, 
junta ryšį ir artimumą mums vi
siems, niekada nematytiems 
tautiečiams ten tolimoje šiau-

- ^ rėje. niekad ten neišvaikš-
• ~, čiotiems takeliams, apie ku-
•?"y riuos gal tik dainose girdėjo 
'<$—' saviškius dainuojant. 
i 5 ^ Su tokiais jausmais sekėme 
> j Los Angeles Šv. Kazimiero 
3E^L parapijos bažnyčioje besiar

tinančius prie altoriaus Kris
tiną Teresą Veselkaitę ir Vytą 
-Joną Bandžiulius. Tautiniai šo
kiai suvedė juos į draugystę, 
juose jie pagavo viens kito 
šypseną, rankos prisilietimą. Ir 
nutarė laikytis už rankų iki gy
venimo galo. 

Vytą Bandžiulį pažinojome 
beveik visi aktyvesni mūsų 
kolonijos nariai. Jau mokytojos 
Razutienės vadovaujamas jis 
šoko jaunimo tautinėje grupėje 
..Spindulyje", dainavo chore. 
Kristina atvyko iš pabodusio 
Detroito į Los Angeles ir gavo 
savo profesijoje puikų darbą. Gi
liai tikinti mergina tuoj įsijungė 
ir į ateitininkų eiles, tačiau 

•*- lietuviškas šokis ir daina buvo 
jos tikrasis ryšis su mūsų plačia 
visuomene. 

Su dideliu džiaugsmu rašau 
čia apie ją, nes ji yra mano tik
ros puseserės dukra — mano 
tėvas ir jos senelė yra brolis ir 
sesuo. Laukiau ir sulaukiau ta 
proga savo taip seniai matytus 
giminaičius, jos tėvus Birutę ir 
Viktorą Veselkus bei niekad 
nepažintas jos seseris. 

Gražios tai buvo vakarines 
apeigos tą 1990 metų rugpjūčio 
mėnesio 18 dieną, kurias atliko 
klebonas kun. Algirdas Olšaus
kas. Su gėlėmis lydėjo Vyto 
sesers Elenos Wnght dvi mer
gaitės Debra ir Regina bei Kris
tinos sesers Karolės Paulėnie-
nės duktė Kar ina . Žiedus 
nešė ir apeigoms t a r n a v o 
Kristinos sesers Karolės sūnus 
Andrius. Pirmoji pamergė — 
Kristinos sesuo Rasa Veselkai
tė. pirmasis pabrolys Dan Mc 
Clure. Vyto ilgametis draugas 
ir bendradarbis. Vargonais gro
jo Rimas Polikaitis, Kristinos ir 

P. PALYS 

Vyto draugas nuo jaunų dienų. 
Giedojo Rita Giedraitienė, Vita 
Vilkienė irVyrų kvarteto nariai 
Antanas Polikaitis, Bronius 
Seliukas ir Rimtautas Dabšys. 
Skaitymus skaitė Rasa Vesel
ka i t ė ir L inas Pol ika i t i s . 
Bažnyčią ir salę gėlėmis papuo
šė Dana Dabšienė. 

Kadangi Vyto mičiutė Elena 
Truškauskienė negalėjo dėl 
sveikatos dalyvauti vestuvėse, 
Vytas ir Kristina tuoj po apei
gų bažnyčioje nuvažiavo ją ap
lankyti, pasveikinti ir pasidalin
ti jų džiaugsmu. 

Milžiniška giminių ir draugų 
minia j au laukė puikiame 
Odyssey restorane. Los Angeles 
priemiesčio Granada Hills 
kalnuose. Vestuvinį pokylį pra
vedė Tadas Dabšys, o abi poros 
tėvų juos pagal tradiciją sutiko 
su duona ir druska. Linui 
Polikaičiui pravedus maldą, 
pabrolys Mc Clure pasveikino 
jaunuosius su šampano tostu. 
Po to Kristinos tėvas labai nuo
širdžioje kalboje pasveikino 
dukterį ir žentą, linkėdamas 
gero gyvenimo. „Spindulio" an
samblio vardu sveikino Danguo
lė Varnienė. Po to pasidžiaugėm 
„Spindulio" narių ir jaunųjų 
draugų t au t in i a i s šokiais 
„Sadute" ir ..Rezginėle", o per 
balių grojo Dobilo Stankūno 
vadovaujamas orkestras. 

Apie vidurnaktį jaunieji atsis
veikino su svečiais, bet balius 
dar ilgai tęsėsi. Atostogas 
jaunieji praleido Havajų salose, 
o dabar laimingai gyvena 
Granada Hills, Los Angeles 
šiauriniame pakraštyje. 

Vestuvėse dalyvavo daug 
svečių ir iš toliau. Paminėtini 
Kristinos giminaičiai, tai sesuo 
Karolė Paulėnienė su vyru 
Romu ir vaikais Andrium, 
Karina ir Luku iš Cicero, antra 
sesuo Dana Buika su vyru 
Douglas iš Detroito, jaunų dienų 
draugė Rita Giedraitienė iš 
Detroi to , pusseserė Daiva 
Juozelskienė su vyru Romu iš 
Bostono bei buvusios bendra
darbės Robin Bennett iš Arkan-
sas ir Nancy Broderick iš Flo
ridos. 

Iš Vyto pusės matėme atvyku
sią iš Eurekos seserį Eleną 
Wrihgt su vyru Ken ir vaikais 
Regina. Debra ir Matu 

Vestuves buvo neužmirštamai 
puikios ir įspūdingos. Linkime 
laimingo gyvenimo! 

Kiekvieneriais metais, atėjus 
sausio mėnesiui, jo antroje 
pusėje lietuviai stengiasi vienur 
iškilmingiau, o kitur kad ir 
kukliai prisiminti ir paminėti 
Klaipėdos atvadavimo sukaktį. 

New Yorke 68 atvadavimo su
kaktis buvo paminėta sausio 20 
d. Kultūros Židinyje Brooklyne. 
Tą dieną, sekmadienį, 3:20 vai. 
p.p. atnešus ir pagerbus vėlia
vas, įžanginį žodį t a rė N.Y. 
šaulių kuopos pirm. Kęstutis 
Miklas. Tylos minute pagerbus 
žuvusius sukilėlius vaduojant 
Klaipėdos kraštą, invokaciją 
sukalbėjo L.R. šalpos ir informa
cijos centro vedėjas kun. Kazi
mieras Pugevičius. Po to kalbėjo 
Lietuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis. Konsulas trumpą savo 
kalbą baigė: „... Sveikinu 
rengėjus, kur ie pr i s iminė 
Klaipėdos krašto laikotarpį jį 
atgaunant. Tai buvo sunkūs 
laikai. Tuomet Klaipėdos, o ir 
pačios Lietuvos likimas buvo 
pakibęs ant plauko. Bet Lietu
vos ryžtas laimėjo!" Pagrindinę 
kalbą pasakė „Kario" žurnalo 
administratorius, pedagogas, 
visuomenininkas Alfonsas 
Samusis. Nors paskaitininkas 
paskaitą turėjo pasirašęs, bet jis 
ja visai nesinaudojo. Tuo paskai
tininkas įrodė savo puikią 
atmintį. Paskaitininko tartas 
žodis buvo aiškus ir įtikinantis. 
Kalba kruopščiai paruošta. 
Klausytojų nevargindamas sau
somis ir atmintyje nepasilie-
kančiomis datomis, Alfonsas 

Samusis kalbėjo: Visi 
jaučiame, kad antroji Lietuvos 
okupacija vėl prasidėjo... Savo 
žodžiu nenorėčiau nukreipti 
jūsų dėmesį kitur, bet priminti 
panašius įvykius Prūsų žemėje 
ir Klaipėdos krašte prieš 68 
metus , minint Klaipėdos 
sukilimą.. . Prūsų ir Maž. 
Lietuvos žmonės išgyveno ilgų 
metų svetimųjų priespaudą iš 
dalies ir dėl mūsų valdovų 
kaltės... Mūsų kunigaikščius ne
viliojo jūra, vandens keliai, uos
tas. Visas jų dėmesys buvo 
nukreiptas į rytus... O visgi per 
tuos kelis šimtus metų mažlie-
tuviai, gyvendami svetimųjų 
globoje, lietuvių kultūrai davė 
labai daug. Pirmoji lietuviškai 
parašyta knyga, pirmoji lietu
viškai išmokti g r ama t ika , 
pirmasis liet. laikraštis, pirma
sis literatūros veikalas „Me
tai"... Maž. Lietuvoje pasirodė 
„Aušra" ir kiti laikraščiai, 
kurie sudrebino visą lietuvių 
tautą keltis laisvam nepriklau
somam gyvenimui..." Toliau, 
kiek ilgiau sustojęs prie paties 
sukilimo ir jo išdavų, paskai
tininkas A. Samusis kalbą bai
gė šiais žodžiais: „Bet 1939 m. 
kovo 23 d., kaip ir kitos valsty
bės Europoje, Lietuva buvo 
vokiečių priversta iš gražiausio 
savo krašto pasitraukti. Pra
radome daug, bet istorijos lapas 
dar neužbaigtas . Mes šių 
graudžių ir nuostabių tarptau
tinių įvykių šviesoje turime 
pasitikėti savo tautos istorija, 
kaip ir Maž. Lietuvos žmonės 
tikėjo ir net po 700 metų sugrįžo 
su garbe ir pasididžiavimu. Tad, 
tą garbę gavome užgimę, jai ir 

. neturim leist pražūt!" 

Po paskaitos, viešnia iš Lietu
vos Vida Urbonienė skaitė iš-

PASAULIO GROŽIS 
Pasaulis pilnas grožio. Kai tu 

mokiniesi, pradedi kitomis aki
mis žiūrėti į medžius, į gėles, 
žmones. Tik pažiūrėk į medį, 
koks jis gražus. Dievas jį su-
*vėrė. Jeigu nesimokysi, nepa
matysi to grožio, praeisi pro šalį. 
Juk visa gamta tau sutverta, 
bet daugelis praeina pro šalį. 
Gyvenime tiek džiaugsmo, tad 
nereikia ko nors ypatingo rei
kalauti, kad būtum laimingas. 

V. Krėvė 

trauką iš „Prisin 
džiai vaduo jan t 
kraštą". Autoriu^-
M a r c i n k e v i č i u s 
Skaitymas buvo 
lietuviška tar t is . isai ma
lonaus balso. Prie minusų 
reikėtų priskirti, kac skaitymas 
truputėli buvo per į e i t a s . 

Susi r inkime dalyvavo t ik 
prieš t r i s dienas grįžęs iš Lietu
vos dr. Bronius Neraickas, ten 
išgyvenęs paskutini uosius kru
vinus įvykius. Buvo numatyta, 
kad j i s š i ame minėjime 
papasakos savo išgyvenimus. 
Bet kadangi tuos i.-?ūdžius iš 
Lietuvos jis jau papasakojo šios 
dienos ry t e per „Laisvės 
Žiburį", jis nutarė jų nebe
kartoti. Vietoje to dr. B. Nemic-

kassuti k y klausimus. 
Klau-. vo nemažai, o dr. 
B. Nemicko atsakymai buvo su 
dideliu dėmesiu klausomi. 

Susirinkimą užbaigus Tautos 
himnu, susirinkusieji dar ilgai 
nesi skirstė ir prie puoduko 
kavos kalbėjosi ir diskutavo ne 
t ik Lietuvos, bet ir visame 
pasaulyje vykstančius įvykius. 

Salės papuošimą atliko Pau
lius Jurkus , kurios galinėje 
sienoje ant didelio raudono 
audek lo m a t ė s i Klaipėdos 
krašto herbas, Gedimino stulpai 
ir Vyčio kryžius. Iš šonų — 
ąžuolo lapai. Teko nustebti, kad 
mnėjimo rengėjai nepasirūpino 
garsiakalbiu. Salės gale sė
dintieji nusiskundė, kad jie ne 
viską galėjo girdėti. 

Minėjimą rengė N.Y. Šaulių 
kuopa, N.Y. Ramovės skyrius, 
N.Y. Birutės d-jos skyrius, Maž/ 
Lietuvos rezistencijos sąjūdis ir 
Maž. Lietuvos bičiulių draugija. 
Minėjimo programai vadovavo 
šaulė Vida Jankauskienė. 

CLASS1FIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REAl.TORS 

r GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba rome būt: 
Rimo Stankau* Klientais Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

® Mts. KOMPIUTERIŲ 
pagaioa galite PIRKTI a' PARDUOTI 
NAMĄ mieste ^ priemiesčiuose Saži-

„atamaus 
J. BACEVIČ IUS 

BELLBACE PEALTOPS 
INCOUE TAX - INSURANCE 

6529 S KEDZIE 
778-2233 

Parduodame greičiau 
už didesne kainą! 

(kaino)imas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietinė (Staiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS,LTD. 

6610 S. Pulaski. Chicago. IL 60629 
(312)767-6655 

I letuviams žinomas ir patikimas vardas 

LB MLS Kompiuterio 
pagalba. B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
V I M E . Ve l tu i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambint i : 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC. , 6600 S. Pulaski Rd.. 
Chicago, IL 60629 

LB MIS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimai t is .Real tor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 4-J6-7878 

FOR RENT 

Išnuomojamas butas: 5 kamb 2 
mieg. ramiame 4 butų pastate, arti 
gero susisiekimo, 64 & California Ave. 
apyl. 

Tel. 1-708-361-1171 

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

Turiu Chicngos miesto leidimą Dirbu ir 
žmiesty Dirbu greitai, garantuota: ir sąži-
mgai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLiS 
3208V2 West 95th Stret 

Tel. — G A 4-8654 

Demonstracijose New Yorke dalyvavo LB apygardos pirmininkas V 
Alksninis su daugiau kaip 2000 dalyvių — lietuvių, latvių, estų, lenkų ir 
kt. Malda kalba rumunu 'i-todoksų kun. Aurel Radveesey 

Nuotr. Vyt. Maželio 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Genrikas Songinas 

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

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

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

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

New Yorke denv • stracijose „pagerbtas" 
mijoft M Gorbaf >vas. 

karo kurstytojas vieton Taikos pre-

N'uotr Vyt. Maželio 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadie- als nuo 2 iki 3 v. p.p. I i Seton Hali Universi
teto stotlf 89.5 FM banga. ,,Muslc of Llthuanla" pro
gramos damos anglų kalba 4 tos pačios stoties, 
taip pat - madlenlais girdimos tuo 1 iki 2 v. p.p. Dr. 
J - J . Stuka, direktorius, 2? ' i l l t Dr.. VVatchung, 
N. J. 07060. Tel- 201-753-5636. 

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 

„DRAUGE" 

BENAMIAI, atsiminimai. Mikelionis. 215 psl. 
ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE, pasakojimai. A. Vilainis. 132 psl. 
VYRAI KLYSTKELIUOSE, dr. Juozas Prunskis. 307 psl. 

VIENOS AISTROS ISTORIJA, Migelis Unamuno, 159 psl. 
GYVENIMO VINGIAIS, atsiminimai. Dr. P. Kalvaitytė-Kar-

velienė. 360 psl. 
SŪNUS PALAIDŪNAS, Vysk. Fulton J. Sheen. 174 psl. 
(LŪŽĘ TILTAI, romanas, Pr. Naujokaitis. 237 psl. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS, dr. J. Balys. 230 psl. 
SLĖPININGOS NOVELĖS, R. L. Stevenson, 248 psl. 
MEILĖ DVIDEŠIMTAME AMŽIUJE, P. Maldeikis. 273 psl. 
RAUDONASIS SIAUBAS, atsiminimas. Sabik-Vogulov 103 

psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, novelės. P. Gaučys 480 

psl. 
MEILES UGNIS. Kun. dr. K. A. Matulaitis. 360 psl. 
TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ, romanas. P. Kesiūnas 292 psl 
ATSIMINIMAI, I ir II dalis. Vysk. P. Bučys 
ČIA MŪSŲ ŽEMĖ. A. Vilainis. 93 psl. 
DABARTIES SUTEMOSE, žvilgsnis Į dabartį. Br Zumeris. 

187 psl. 
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, atsiminimai. A. Gervydas. 221 psl. 
PIRMASIS STEBUKLAS, novelės. Azorin. Vertė P. Gaučys 

197 psl. 
PAVASARIS PRIE VARDUVOS, novelės. P. Jurkus. 175 psl. 
VIDURNAKČIO VARGONAI, neįtikėtinos istorijos Česlovas 

Grincevičius. 131 psl 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsit gavę sąskaitą, kurioje bus pridėa ir persiuntimo 
išlaidos 

i 



PIRMOS DIENOS 
AMERIKOJE 

EDMUNDAS JAKAITIS 

Kažkada ir kažkur girdėjau, 
kad, padarius pirmą milijoną, 
antras pats atsiranda. Būti mili
jonierių krašte ir nepasidaryti 
milijonierium tai kažkas net
varkoj. Žinant, kad pinigai daro 
p in igus , reikėjo pada ry t i 
pradžią. Nemačiau dolerių ant 
medžių, nesimėtė jie ir ant 
gatvių. Pradėjau galvoti apie 
darbą. Anot mano šeimininkės, 
džiabą reikia ieškoti, pats 
neateina. 

Bučernė ant Girardavnios ne
labai viliojo. Siuvykla irgi 
nebuvo prie širdies. Visai kitaip 
atrodė Dumšos fabrikėlis. Ten 
t i kė j aus p r i t a iky t i savo 
t echn ikos mokykloj įgytas 
žinias. Juk neveltui skaitėmės 
jaunesniaisiais inžinieriais. 

Pataikiau geru laiku. Fabri
kėlio darbai buvo sustabdyti 
priešpiečiams. Vyrai užkan
džiavo sėdėdami ant dėžių ar 
tiesiai ant stalų. Suolai buvo 
apkrauti dėžėmis. Darbo per
traukos metu buvo gera proga 
susižinoti apie darbo galimybes. 
Dar geriau buvo, kai nugirdau 
du vyrus lietuviškai bekalbant. 
Man besiartinant, vienas iš jų 
suprasdamas, kad turės su ma
nim reikalą, skubėjo nuryti 
kąsnį. 

Nieko nelaukęs, nenorėdamas 
pasirodyti tikru grinorium, ir 
išdrožiau: 

— Atvažiavau iš Europos ir 
ieškau darbo. Pas Frank man 
sakė, kad jūsų šapoj galėčiau 
gauti džiabą. 

— Čia ne mūsų valia. Eik pas 
Čarlį. J i s hairina ir fairina. Tai 
su juo ir kalbėk. Bet ar moki an-
gelskai? Mat, Čarlis yra airišis 
ir mūsų kalbos nesupranta. — 
Vyresnysis tęsė pokalbį, o jau
nesnysis tik su galva pritaria
mai lingavo. 

— Bet neieškok dabar Čarlio. 
Jo nerasi nei jarde, nei ofise. Jis 
turi per lanč turėti savo Šatą. 
Vieną, du, kartais ir daugiau. 
Geras žmogus, bet vieną dieną 
dėl to būzo atsiras pas graborių 
ar džėle. Su kapais nėra juokų. 
Gali turėti fan iš pijoko, bet ne 
iš polysoficer. O Čarlis, kai 
kapas liepė jam atsiremti į sie
ną, davė džebą, kad net vokis — 
tokis nusirito į strytą. Drūtas 
vyras, bet vienas kartas bus 
nemeluotas. 

Taip mums besikalbant, pro 
duris įėjo ir pats Čarlis. Tikrai 

būta vyro. Iš stuomens ir lie
mens. Mano bendrakalbis be
matant atsirado šalia Čarlio ir 
kažką supasakojęs, ranka pa
rodė į mano pusę. Mačiau, kad 
Čarlis galvojo. Bet neilgai. 
Padaręs nuosprendį, išgirdau: 

— I'll see you tomorrow, — ir 
nuėjo į dirbtuvės gilumą. 

— Matai, esi laki. Atrodo, kad 
ir druką įkandi, tai nereikės 
pradėti nuo dženitoriaus. Metai 
baigiasi, reikės suskaičiuoti ir 
surašyti inventorių. Turėjom 
labai smart tyneidžerį, bet jis 
ėmė ir kvitino. Pradedam dirb
ti eitaklak. O dabar - „Čiau", 
— ir pradingo už dėžių stirtos. 

Kada išlipau iš laivo, žemė 
lingavo. Kada išbėgau iš Frank 
tavernos, kojos lipo prie žemės. 
O dabar — žemės nejaučiau. 
Skriste parskridau namo. Vistik 
turėjau sutikti, kad kraštas 
pilnas galimybių. Pakilusia 
nuotaika, juk tai buvo kelio 
pradžia į pirmą milijoną, at
siradau prie Mrs. Ziley namų. 
Nors ir buvau jos burdingierius, 
bet durų rakto neturėjau. Kiek
vieną kartą turėjau skambinti 
ir laukti, kol ji mane įleis. 

Jeigu pareidavau anksčiau, ji 
mane įleisdavo chalatą vilkė
dama. Parėjus vėliau, nesidro
vėdavo pasirodyti naktiniuose 
marškiniuose. Tokiuose plony
čiuose, kad persišviesdavo visos 
jos kūno linijos. Vieną kartą 
manydamas, kad savo vėlyvu 
grįžimu sudariau keblumų, pap
rašiau rakto. Atsakymas buvo 
nelauktas: „Nori, kad kas mane 
išreipintų?" — Davė suprasti, 
kad rakto negausiu. Kaip ji visa 
tai įsivaizdavo, liko man neaiš
ku. 

Mano darbas pas Dum.šą nie
ko bendro neturėjo su mano 
sugebėjimais. Užbaigtas meta
lines kėdes pakavau į dėžes. 
Kroviau į stirtas. Išvažinėjant, 
sunkvežimio vairuotojas nei 
piršto nepridėjo prie iškrovimo. 
Palikau, Dumšą, nuėjau pas 
Tuleikį, kur suvažiavusios dipu-
kės, užgulusios mašinas, susiu-
vinėjo sukarpytas dalis. Kai 
užbaigdavo vieną krūvą, 
šaukdavo: „Bandelboi". Mano 
darbas buvo žiūrėti, kad tų 
sukarpytų dalių krūva nepasi
baigtų. 

Neilgai ir ten dirbau. Pėdę 
gavus ir atsiskaičius su šei
mininke, likdavo keli doleriai. 
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Televizijos 2 kanalo reporterė E. Vargas apldausinėja Lietuvos ir Kuvvaito reikalais. Iš kaires: 
Valdas Adamkus, TV reporterė E. Vargą.-. V Lendraitienė. 

Nuotr J. Tamulaičio 

Miesto centre, šalia Grušo sa-
liūno, buvo senųjų a te iv ių 
įsteigta taupomoji kasa , kurią 
naujieji a t e i v i a i p a v a d i n o 
Lietuvių banku. Čia penkta
dienio vakarais dipukai, palikę 
savo uždarbio dalį, susimesdavo 
pas Grušą. Po vieno kito alaus, 
atsirasdavo ir dainininkų. įsi
siūbavusi nuotaika būdavo tai
kiai alaus šinkuotojo numalši
nama Mano šeimininkė mie
liau kalbėjo apie Grušo užeigą, 
negu Šv. Andriejaus bažnyčią, 
apie kurią sukinėjosi visokie 
parmazonai ir bambizai, kurie 
rinko aukas neaiškiems tiks
lams. 

Neilgai nešiojau tuos „bande
lius". Susiradau darbą miesto 
susisiekimo žinyboje. Nak t in i s 
darbas, neblogai apmokamas . 
Gal kiek nešvarus, gal kiek ir 
pažeminantis. Valiau požeminio 
traukinio vagonus. Neger iau 
buvo ir restorane, p l aunan t 
lėkštes. Mėginau „ b u s b o y " 
darbą. Jaučiaus kiek geriau. 
Švaresnė aplinka. Nuvalius sta
lus, iškratęs į bačką valgių lie
kanas, lėkštes palikdavau plovi-
kui. Apmaudas ė m ė , k a d a 
reikėjo nesuvalgytą ma i s t ą 
išmesti. Maistą, apie kokį dar 
stovykloj būnant , nei sapnuote 
nesapnavau. O kiek buvo pasau
lyje neprivalgiusių žmonių. 

Užsiregistravau darbo biržoj. 
Pasiūlymų buvo visokių, bet nė 
vienas neviliojo. M i n i m a l u s 
uždarbis ir viskas. Reiškia — 
vienas doleris į valandą. Odos 
išdirbimo įmonė ieškojo darbi
ninko. Pradžiai — 2 doleriai į 
valandą. Nedvejodamas pasisiū
liau. Žavintis uždarbis išvaikė 
svajones važiuoti į Chicagą, į 
kurią kvietė mokslo draugas . 
Jis dirbo braižykloj, rašė , kad ir 
aš lengvai gaučiau braižytojo 
darbą. 

Prie odų išdirbau šiaip ta ip 
sava i t ę l a iko ir , p a ė m ę s 
užmokestį, atsisveikinau. Jeigu 
kas dirbo prie odų, pateis ins 
mane. Raugalų smarvė buvo 

nepakeliama. 
Spausdamas rankoje pinigus, 

nuskubėjau į ..banką*'. Įnešęs 
taupymo sąskaiton pagal pa
jamas gana didelę sumą, pama
čiau, kad mano santaupos buvo 
tik kiek daugiau šimto dolerių. 
Sėdėdamas pas Grušą, pradėjau 
skaičiuoti. Jeigu ir toliau taip 
eis mano taupymas, tai milijoną 
pasieksiu už 300 metų. Skaičia
vimo pritrenktas, užbaigiau 
alaus bokalą iki dugno. Užmir
šau, kad man prisieis laukti 300 
metų, nuotaika kilo. Tautiečiai 
r inkosi . Nedrąsiai prasidėjo 
balsų derinimas. Bet dainavi
mui neįsisiūbavus, balsai buvo 
nutildyti atsiradusio alaus šin-
koriaus. 

— Geri vyrai yra tie kapai, bet 
nenoriu, kad jie ateitų pasi
žiūrėti, kas čia darosi. Nesu
prasdami, ką jūs čia dainuojate, 
gali pamanyti, kad kokie revo-
liucinieriai susirinkę. Neieško
kim trabelių, — besišluosty-
damas rankas į žiurstą, nuėjo 
atgal už baro. 

Tą patį vakarą, važiuodamas 
požeminiu traukiniu namo, nu
t a r i a u , progai pas i ta ik ius , 
važiuoti į Chicagą, kur, anot 
mano draugo, darbų didžiausias 
pasirinkimas, uždarbiai geri. 
l i e tuv iškose užeigose gali 
dainuoti kiek nori, lietuviškas 
gyvenimas virte verda. 

O proga atsirado dar tą patį 
vakarą Buvo j au po TV 
vakarinių žinių, kai atsiradau 
prie namų. Kaip visuomet, pa
spaudžiau skambučio mygtuką. 
Atrodė, kad šeimininkė ir laukė 
manęs Durys b e m a t a n t 
atsidarė Aitrūs kvepalai užėmė 
kvapą. Kol aš psiekiau laiptus, 
šeimininkė kelis kartus pra-
plevėsavo pro mane. Apytam
siame kambaryje ji buvo tikrai 
viliojanti. Jai einant, ploni 
marškiniukai tiesiog lipte lipo 
pr ie jos kūno. Mačiau jos 
stangrias krūtis, mačiau jos 
liekna ;emenį. mačiau jos ap
valia? i 'aunis. Tikrai žavingai 

atrodė, bet manęs ji nesuvilio
jo. Per daug ji priminė mano mo
tiną. Tie motinos prisiminimai 
veikė atstumiančiai. Juk nebu
vau Zigmund Freud. kad eičiau 
su motina į lovą. Lipant laiptais 
į savo kambariuką, pastebėjau, 
šeimininkė paliko savo miega
mo duris praviras, ko paprastai 
nedarydavo. 

Prieš einant į lovą, pradariau 
langą. Vėsus nakties oras gaivi
nančiai skverbėsi pro atidarytą 
langą. Atsigulus. Chicagą neiš
ėjo iš galvos. 

Buvau bepradedąs snausti, 
kai pasigirdo silpnas pagalbos 
šauksmas. Negalėjau iš karto 
suvokti, iš kur tas „Help" 
sklido. Prišokęs prie lango, 
įtemptai klausiau, bet gatvėj 
viešpatavo tyla ir ramybė. 

— Help, help. — vaitojančiai 
pasigirdo iš še imininkės 
miegamo. Nežinodamas tikros 
padėties, nuskubėjau žemyn. 
Niekuomet nebuvau buvęs šei
mininkės miegamajame. Bet da
bar nebuvo laiko žvalgytis. 
Naktinės lemputės prieblandoj, 
plačios lovos viduryje, begulin
ti še imin inkė visoj savo 
grožybėj. Atsargiai, kad neuž
minčiau a n t numestų ant 
grindų marškiniukų, žengiau 
arčiau prie lovos. Jeigu būtų 
nesujudėjus, būčiau manęs, 
kad širdies ataka užtiko ją to
kioj padėtyje. Bet kai ji pradėjo 
tiesti į mane rankas, nieko pikto 
negalvodamas, skubėjau ją 
nuraminti: 

— Tuoj pašauksiu ambulansą. 
— Šarap, gademit. Esi kreizi? 

Ar nesupranti ko man reikia? 
Esi grinoris, grinoris ir pasi
liksi. — Viskas paaiškėjo. Spru
kau į savo kambarėlį. 

Dar tą pačią naktį 
susikroviau savo turtelį ir kitą 
rytą buvau autobusų stotyje. 
Važiuodamas į Chicagą, turėjau 
laiko apgalvoti, ar tikrai aš 
buvau toks grinorius. Žinojau 
kas yra red light district, 
nebuvau nei dem fui. Būnant 

CHICAGOS ŽINIOS 
CHICAGĄ NETURI 3 MIL. 

Paskelbti gyventojų suraši
nėjimo duomenys rodo, kad 
Chicagoje pirmą kartą per 70 
metų gyventojų skaičius nukri
to žemiau negu 3 milijonai. 
Chicagą turi 2,783,726 gyven
tojus, tačiau paaugo kai kurie 
priemiesčiai ir dabar šešiuose 
Chicagos apylinkių apskrityse 

prie City Hali, žinojau, kad ne
reikia žiūrėti prasižiojus į bokšto 
viršūnę. Daug balandžių. Žino
jau, kad apie bažnyčias suki
nėjasi parmezonai su bambizais. 
Tik nežinojau, kas jie yra. Jeigu 
mergina smailina, nereiškia, 
kad ji tave laikina. Jeigu fren-
das prapuolė, pasičeking morge. 
Kartais dirbau, kad net pra
kaitas bėgo kaip iš paipos, bet 
nebuvau džigolo. Vienu žodžiu, 
nebuvau panagių kurmis. Kuo 
arčiau Chicagos, tuo ateitis 
atrodė šviesesnė. 

f\^l midlcind Padarai 
mtmmmr Savinas and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK Bh.GHTON PARK 
2567 VVEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312)925-7400 (1-312.254-4470 
3RIDGEVIEVV 

8929 3 HARLEM AVE 
(708) 598-9400 

pe r deš imtmet į gyventojų 
padaugėję 2%. Rūpinamasi, kad 
dabar Chicagą gaus mažiau 
federalinės paramos. 

STUDENTŲ MENO 
PARODA 

Tarptautinė meno studentų 
paroda a t idaryta Meno in
stitute. Tęsis iki vasario 22 d. 

ŽYDŲ AUKOS 

Chicagos žydai po I rako 
raketų paleidimo į Izraelį per 
vieną dieną aukomis ir bonais 
sudėjo 2.8 mil. dol. paramos 
žydų tėvynei. 

LIGONINES SUNKUMAI 

Cook apskr. ligoninė Chi
cagoje ten dėl susidariusių įvai
rių trūkumų prarado akredi
tavimą. Ypač rasta nepakan
kama apsauga nuo gaisro. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4005-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5234)440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad atidaro naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest H w y . * Palos Hi l ls 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hil ls 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Modelis „Spalvų Sūkury" Lisa Beigiene 

FSIJC 
UENDER 

\n r» t r .T Tomt i lo i^ i r * 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2333 VVest 71st Street 
Chicago. Illinois 6062^ 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
1(1201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60466 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60fo0 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144h South 50th Avenue 

C u oro. Illinois r>OroO 
708-652-1003 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 
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x N o r i n t i e j i p a k e i s t i 
„ D r a u g o " ad re są prašomi pri
rašyti ir senąjį, kad nereikėtų 
ieškoti, kur anksčiau gyveno. 
Taip pat administracija prašo 
žiūrėti į prenumeravimo datą ir 
susimokėti mokestį po pirmo 
paraginimo. Už tai „Draugo" 
administracija iš anksto dėkoja. 

x N e k a l t o Pras idė j imo pa
rap i jos uzgavėmų iškilmes — 
Mardi Gras bus vasario 9-10 
dienomis. Prašomi tomis die
nomis parapiečiai atsilankyti į 
savo parapiją ir padėti lietu
viškai parapijai Brighton Parke 
išsilaikyti. 

x Šią sava i tę n u o sausio 27 
iki v a s a r i o 2 d. yra Ka
ta l ik iškų mokyklų savaitė. 
Ateinanti penktadienį, vasario 
1 d., 11 vai. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
bus specialios šv. Mišios, į ku
rias visi kviečiami atsilankyti. 

x J A V LB šv ie t imo ta ryba 
informuoja ir džiaugiasi, kad į 
neseniai paskelbtą Lietuvos vai
kučiams maisto ir mokyklinių 
reikmenų vajų rado išeivijoje 
nuoš i rdž ius a t s i l i ep imus . 
Dosnias aukas ir gėrybes siun
čia ne tik lituanistinės mo
kyklos, bet ir geraširdžiai tėvy
nainiai. Štai jie — Martynas 
Brakas. N.Y., ALRK Moterų 
sąjungos dvidešimtos kuopos 
narės Chicaga, Mečys ir Eleo
nora Valiukėnai, Chicaga. dr. 
Bronius ir Genovaitė Micke
vičiai, MA; Julius Botynus, NY; 
Kazys ir Aga Rimai, Chicaga, 
Algirdas ir Viktorija Karaičiai, 
MI; Elena Dovydėnienė, MA, 
Antanina Rejerienė, Oak Lawn, 
Connecticut „Atgimimo" ir 
Chicagos Kr. Donelaičio litua
n i s t i n ė s mokyklos . Kar tu 
primename, kad vajus tęsis iki 
kovo 1 dienos. 

x R imas S t a n k u s , RE/MAX 
REALTORS, kuris sėkmingai 
verčiasi nekilnojamojo turto 
pardavime, kad paremtų lietu
višką žodį, atsiuntė „Draugui" 
100 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 
R. Stankus yra inž. Jono ir sol. 
Vandos Stankų sūnus, lietu
viams maloniai ir sąžiningai 
patarnauja, visą laiką garsina
si „Drauge", tel. 312-586-5959 
arba 708-425-7161. 

x Vyr. Lietuvių centre, Chi-
cagoje išnuomojamas kambarys 
su pilnu aptarnavimu vyresnio 
amžiaus žmogui. Kreiptis. 2711 
W. 71 St., a r b a skambinti 
312-476-2655. 

(sk) 

x Švč. M. Mari jos Gimini 
p a r a p i j o s v a k a r i e 
laimėjimai bus vasario 2 ( 
tadienį. Laimėjimų 
bus per pačią 
rapiečiai prašomi a t k r t 
dėmesį ir parerr: 
Laimėjimų knyg 
grąžinti iki ateina 
dienio. 

x Evaldas Khucins , 
tu vos valstybinio soc 
draudimo 
gramą gautomis 
sausio I I d. Praėju 3 
ve l ionis l anke-
socialinio draudimo r 

aiškinosi v 
Petro Petručio pasik;; 
su Evaldu Kliučinsku t 
spausdintas ..L . 
čio kultūriniame prie 

x „New York T imes" saus: 
27 d. laidoje išspausc : 

Roziner laišką. Autor 
metu Harvardo u n: 
Russian Researcr ce 
rašo. kad yra žydas, gyven 
Maskvoje. Autorius rašo. 
pažįsta prez. Vytautą L 
gi jau daugiau k 
kad teigimai, jog I 
y r a faš i s ta i 
nesąmonė, r 
demokratiją gi 
Gorbačiovo pasiteiravimą -
muzikologus, kurie 
vą, autoriai..-
ne Landsbergis, He 
sa siunčia tankus paga-
laisvę siekianė 

x Amerikos Lietu 
b o s Cicero skyi 
iškilmingą tautinės 
pakėlimą 1991 m 
d. 12 vai., šeštac .-. 
miesto savivaldybes ; 
Vasario 16-tos minėji 
m. vasario 17 d„ sekn id 

Cicero Šv. Antano par 
bažnyčioje ir salėje. Visuor 
maloniai kviečiama d 
iškilmingame taut./. 
pakėlime ir Vasar 
minėjime. 

x Vaikų laikraštėlis-žurna 
l a s „Eglutė" dabar 
namas „Drauge" spaustu 
nes Lemonte yra apsigyv 
ir „Eglutės" redaktorė 
Onutė Mikailaitė. Bend-
bių, ypač iliustratorių, tur. 
je Amerikoje. 

x Msgr. S imonas Mork 
n a s , Sioux City, iowa. 
Maziliauskienė, Quc , Kar. 
Stasys Griežė, Dorche 
Mass. , Kazys Miec 
Chicago. 111., už kalėdinei 
teles ir kalendorių atc-.: 
25 dol. aukų. Nuoširdų? 

hŽVAIGŽDUTE 
fe^^^^B i * \ * * \steigtaa Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam 

Piatas. ^84 »«*sti: 3206 W. 65th Piace, Chicago. IL 60629 

Tomas 

MEILĖ 

ii sus labai 
:-i, kad 

4 ir 
Dievulį. Geriausia 

. ;:>-ilė. 
Aš 

:aip į. le-
tamytei, kai aš 

kai pa 
,.-\ ka 

mų ruoš 
an-

Vįj v Sidrytė, 
K. Donelaičio 

lit. m-los mokinė. 

SESUTĖS KOVA 
SU MAMYTE 

(Tęsinys) 

Pagaliau mama įurėjo pasa-
teisybę. Senutė išbėgo 

ikan ir išrovusi svogūną. 
atgal. Ji įmerkė vėl į 

e su vandeniu. Kur buvo 
odinta bulvė, negalėjo 

ji visa buvo apdengta 
Mama nutarė nesakyti, 

.ikrai nebe-

^uns pagaliau taip ir su-
ešiojam&s, nors ir buvo 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 65 St., Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S. 3e!l Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708> 301-4866 
\ aiandos paga! susitarimą 

Advokatas jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 va! 
va), d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarime 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 F Ogden A ve.. Ste. 18-2 
Hin*dAle. IL 60521 
Tel. <708> 325-3157 

Valandas pagal susitarimą 

x Greit p a r d u o d u vienos i' 
dviejų šeinių namus C 
ir apvlinkėse. Skambini 
R E MAX REALTORS. R. 
S tankus , tel. (312) 586-59 
ba (708) 425-7161. 

x Romas P ū k š t y s , TRA 
PAK firmos savim, 
ša, kad vėl vyksta į Lietuvį 
sar io mėn. p radž io je . PIN 
GAI pervedami DOL 
jūsų giminėms. Pigiai p 
nauji automobi l ia i . Atsis 
tyti iki vasa r io 6 d. TRA 
PAK, 2638 W. 69 St.. Chicago, 
IL, 60629, tel. 312-436-7772. 

x PATRIA: didelis išpar-
dav imas ! Daugu:: x . ; 
20%-40<£ nuo! 
ka, gintaras, krista 
diniai, lietuviškos muziko-
setės, odos dirbi n: a . 'AT 
RIA,2628W. 71 9 t 
tel. 312-778-2100. Sav A ir F. 
Siutai . 

x Norint pi rkt i bei part 
t i sklypus ar namus, f 
kreiptis Į Vyt. a r Gene Belec
kus , 540 A m b a s s a d o r Ct 
Sunny Hills, Fla. 32428. tel. 

-773-3333. 
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išks . bulves!" 
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ŽIEMA 

Chicagoje žiemos dažniausiai 
būna nesmagios. Oras lauke yra 
šaltas ir vėjuotas. Atvirose 
vietose vėjas yra didelis. Pas 
mus priemiestyje būna labai vė
juota, nes nėra tiek daug didelių 
pastatų ir dangoraižių, kaip 
mieste. Taip pat temperatūra 
būna žymiai žemesnė, negu 
mieste. Michigano ežeras žiemą 
miestą šildo. 

Paskutiniu iaiku Chicagoje 
mažai sniego. Atrodo, kad 
visame pasaulyje oro tempera
tūra kyla, todėl mažiau lietaus 
ir sniego. Prieš kelis metus 
sniego daugiau prisnigdavo. 

Kai aš buvau mažesnė, su bro
liu ir sesute dažnai eidavome 
žaisti laukan sniege. Staty
davome sniego senius su morkos 
nosimis. Statydavome sniego 
tvirtoves ir mėtydavomės snie
go gniūžtėmis. Oi, kaip būdavo 
smagu! 

Dabar, kai esu vyresnė, mėgs
t u žiemos sportą: mokykloje 
mokausi slidinėti, o sekma
dieniais dažnai einu čiuožti ant 
ledo. 

Daina Saib, 
Dariaus Girėno fct. 
m-los 7 sk. mokinė. 

NORVEGIJA 

(Kalėdų legenda) 
(Tęsinys) 

— Ne, vaikeli, — atsakė mo
čiutė. — Šv. Kristoporas troško 
tarnauti galingiausiam Viešpa
čiui. Kurį laiką jis tarnavo pasau
liui ir velniui. Paskiau išgirdęs, 
kad Jėzus yra viešpačių Vieš
pats ir karalių Karalius, pasi
ryžo Jam tarnauti. Jis paklau
sė vieno seno vienuolio, kaip jis 
galėtų atrasti Jėzų, kad Jam 
galėtų ta rnaut i . Vienuolis 
paaiškino Kristoporui. kad mes 
tarnaujame Jėzui pagelbėdami 
neturtingiems ir silpniems. 

— Aš padėsiu silpniems, — 
tarė Kristoporas. — Aš iššluosiu 
kasdien seno Jansono namelį. 
Aš atliksiu daugiau darbų, kai 
paaugsiu didesnis. Aš surasiu 
vargšų, ligonių ir jiems padėsiu. 

— Dievas nori, kad padėtume 
tiems, kurie yra arti mūsų. Jis 
nedaug pašaukia apieisti savo 
kampelį ir eiti ieškoti naujų 
pagalbos reikalingų. Aš nedve
joju, kad Dievas suras būdą tau 
parodyti, kuriuo keliu turėtum 
eiti. 

Praėjo kelios savaitės. Kristo
poras skaitė šv. Jono žodžius 
savo močiutei taip dažnai, kad 
juos jau atmintinai žinojo. 
Dabar pradėjo skaityti šv. Mato 
evangeliją. Iš Čia įsidėmėjo šiuos 
žodžius: „Ką tiktai padarysite 
vienam iš tų mažiausių mano 
brolių, man padarysite". 

Dažnai gulėdamas ant uolinio 
kranto, jis mastė apie šv. Kris-
toporą ir Dieviškąjį Kūdikėlį. 
Mąstė apie dangų, kur jau dau
giau jūrų nebus. Jį tėvas 
auklėjo, kad jis mylėtų jūras, 
nes jos duoda pragyvenimą jo 
tėvui ir viso kaimo žvejams. 

'Bus daugiau) 

buvo parudavę, sušalę ir sukritę 
ant žemės. Dabar mes visi 
keturi šeimos nariai išbėgome 
į daržą, skubėdami gelbėti bul
ves. Laimei, žemė buvo dar 
neįšalusi ir bulves sveikas 
iškasėme. Sesutė rado šešias 
naujas bulves. Dabar ji nurimo, 
apsidžiaugė, nusinešė rūsin, 
pasidėjo ir vėl dabojo, kad mama 
jų neišvirtų. 

Marytė E. 

T Ė V E MŪSŲ 

Tėve mūsų, kurs esi 
Danguje, virš debesų... 
Meldžias Tau vaikai visi, 
O tarp jų — ir aš esu! 

Aš. ištiesęs rankutes , 
,,Tave myliu!" Tau tariu. 
Imk maldas, nors menkutes,— 
Daugiau nieko neturiu... 

Mano Tėve! Tu žinai, 
Kad aš noriu geras būt! 
Nors nusidedu dažnai — 
Tik neleiski man pražūt! 

Tu atleiski man kaltes, 
Apkabink r anka švelnia! 
Laimink brolius, sesutes, 
Tėtį, mamą ir mane! 

U g n ė Maže ika i t ė , 
Lietuva 

GALVOSŪKIS NR. 71 

Du tėvai ir du sūnūs šaudė an
tis. Nė vienas iš jų nešovė į tą 
pačią antį, bet t ik trys antys 
buvo nušautos. Kodėl? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 72 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Suraski te tuos keturių skait
linių metus ir apibraukite. Ieš
kokite skersai, išilgai ir įstrižai. 
Už kiekvienus teisingai suras
tus metus, gausite po vieną 
tašką. Pvz. Lincoln inaugura
cijos metai yra 1861. Štai JAV 
prezidentų vardai ir pavardės: 
1. J ames K. Polk. 2. Zachary 
Taylor. 3. Millard Fillmore. 4. 
Franckl in Pierce. 5. James 
Buchanan. . 6. Abraham Lin
coln. 7. Andrew Johnson. 8. 
Ulysses S. Grant. 9. Rutherford 
B. Hayes. 10. James A. Garfield. 

G A L V O S Ū K I S NR. 75 

(Žiūrėkite brėžinėlį) 

fc 

Čia matote 5 linijas, kurios 
atrodo ne lyg iagre tės v iena 
kitai, kokia jūsų nuomonė? Už 
teisingas pastabas — (5 taškai). 

G A L V O S Ū K I S NR. 73 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

\ 

Čia matote nupieštas penkias 
geometrines figūras. Suraskite 
jų tarpe panašių ir pažymėkite 
jų numerius. 

(5 taškai) 

G A L V O S Ū K I S NR. 74 

(Žiūrėkite skaitlines) 

/ £ 3 V S (o 7/ 1 9 
t r i g įsi SH s 
1 2 V 96 7 * 6 ? 3 
V 5 5 6 7 81 SS 1 
V 0 5 " 6 7 / 8 9 S 5 
(o 7 SS 1 S SI 6 7 
i %e>3 i s i 9 i z 
S Š 1 *9 3 3 </ St 
1 8 S 1 X 3 / g S / 
.1 3 6 1 * S 6 1 8 J 

Tarp d a u g y b ė s įva i r ių 
skaitlinių yra ir labai reikš
mingų, būtent, žemiau surašytų 
JAV prezidentų įvedimo į parei
gas ( inaugurac i jos ) m e t a i . 

Į nupieštus devynis apskri
t imus įrašykite šiuos skaičius: 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Šių 
skaičių suma, trijų apskritimų 
sujungtų tiesia linija, turi būti 
21 . 

(5 taškai) 

G A L V O S Ū K I O NR. 51 
A T S A K Y M A S 

1. Goodbar ispaniškas, užrašai 
prancūziški. 2. Annie Hali pran
cūziškas, užrašai švediški. 3. 
S tar Wars i tališkas, užrašai 
vokiški. 4. Beau Geste vokiškas, 
užrašai ispaniški. 5. Turning 
Point švediškas, užrašai itališki. 

Beau Geste nebuvo užrašų 
vokiečių kalba (3), bet iš 2. 
suž inome, kad k a l b a arba 
užrašai tur i būti vokiški, tuo 
būdu šis filmas yra vokiškas. 
S tar Wars užrašai vokiečių k. 
(2). Vėl iš 2. sužinome, kad Beau 
Geste neturėjo užrašų prancū
ziškų, švediškų ar itališkų 4. 
turėjo būti ispaniški. Star Wars 
u ž r a š a i buvo vok i šk i , bet 
nebuvo įkalbėtas ispaniškai, 
švediškai (3) ar prancūziškai (2), 
todėl buvo i tal iškas filmas. An
nie Hali nebuvo ispaniškas ar 
švediškas (3) filmas, turėjo būti 
prancūziškas. Turning Point 
nebuvo ispaniškas 1., toks turė
jo būti Goodbar. Turning Point 
buvo š v e d i š k a s . Goodbar 
i span i škas f i lmas, neturėjo 
švediškų ar itališkų užrašų (4), 
todė l u ž r a š a i tu rė jo bū t i 
prancūziški . T u r n i n g Point 
švediškas filmas, negalėjo turėti 
švediškų užrašų, todėl jie buvo 
itališki. Liko Annie Hali, kurio 
užrašai buvo švediški. 

G A L V O S Ū K I O NR. 55 
ATSAKYMAI 

1. Italija. 2. Brazilija. 3. 
Prancūzija. 4. Kinija. 5. Kinija. 
6. Brazilija. 7. Australija. 8. 
JAV. 9 Kinija. 10. Graikija. 

G A L V O S Ū K I O NR. 54 
ATSAKYMAS 

Šratas, ra tas . Matas, zlotas. 

Š P I N A T A I 

Mama: — Valgyk, Petriuk, 
daugiau špinatų, bus spalvin
gesni tavo veideliai. 

Petriukas: — mama, ar tu 
norėtumei turėt i žalius skruos
tus . 

; 
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