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Tarybinio kalinio 
memuarai 

VLADAS LAP1ENIS 

(Tęsinys) 
Kai tik įžengiau į konclage-

rio baraką, mane kaliniai 
klausė: „Kakoj srok?" (Kiek 
metų esu nubaustas?) At
sakiau jiems, kad nubaustas 
trims metams griežtojo reži
mo konclagerio ir dviem 
metams nutrėmimo. Jie man 
atsakė: „Eto dėtskij srok". 
(Tai vaikiška bausmė). „Dvad-
cat piat, petnadcat prie sovets-
koj vlasti — normalno..." 
(divdešimt penki, penkiolika 
prie Tarybų valdžios — nor
malu). Jie mane tikino, kad aš 
per tris metus nepažinsiąs 
gerai tarybinio kalinio gyveni
mo. 

Kaliniai, kurie čia buvo 
patekę už veiksmus, padary
tus karo metu, mažai kalbėjo. 
Beje, ir smalsauti nebuvo 
mados. Nebent tik šiaip 
prorečiais ką nors pašneka iš 
neturėjimo ką veikti. 

Vienas iš sunkiausių man 
dalykų yra tai, kad per visą 
kalinimo laiką nė valandos 
negalėjau pabūti vienas. Ar 
darbe, ar gyvenamoje patalpo
je reikėjo būti tarp daugelio 
žmonių. 

D a u g u m a žmonių č i a 
pamokyti, raštingi; nemažai 
yra ir su aukštuoju išsilavini
mu, b e t š i r d y s e d a u g 
neapykantos, niūrūs, pavy
dūs, greiti įsižeisti. Buvo ir 
tokių, kuriems kalinio vardas 
buvo tars i koks garbės titulas 
Jie tuo net didžiavosi. Neži
nau, a r bent vienas kalinių 
širdyje jautėsi neteisus. 

Po darbo, vakare susėsdavo 
kaliniai lošti domino, „čertei", 
šaškėmis ar šachmata i s . 
Belošdami dažnai susipyk
davo, viens kitą plūsdavo. 
Vaidai tarp kalinių neretas 
reiškinys. 

Dauguma kalinių dirbdavo 
tik varu verčiami, todėl ir 
dirbo prastai, buvo tingūs. 
Prievartiniai darbai kalinius 
darė dar blogesniais. Pusę 
darbo užmokesčio atskaity
davo konclagerių administra
cijai išlaikyti. O iš likusios 
pusės darbo užmokesčio 
atskaitydavo už maistą, už 
drabužius, avalynę. 

Bendra nuotaika koncla-
geryje — lyg į pamazgų duobę 
būtum patekęs ar pragaro 
prieangyje atsidūręs... 

(Bus daugiau) 

Sacharovas reikalauja 
išleisti lietuvius 

Maskva. — Akademikas 
Andrei Sacharovas susitikime 
su dviem Italijos krikčionių 
demokratų partijos deputa
tais, neseniai apsilankiusiais 
Maskvoje, jiem įteikė devynio
likos asmenų sąrašą, kurie dėl 
savo religinių įsitikinimų tebė
ra kalinami Permės griežto 
režimo lageryje. Sacharovas 
paprašė deputatų, kad jie 
Vakaruose iškeltų šių sąžinės 
kalinių išlaisvinimo klausi
mą, pažymėdamas, kad ir jis 
pats Maskvoje dabar ypatin
gai rūpinasi, kad jiem būtų 
dovanota bausmė. Depu
tatams įteiktame sąraše yra 
trys lietuviai — Balys Gajaus- ' 
kas, Viktoras Petkus ir kuni
gas Alfonsas Svarinskas. Kiti 
sąžinės kal iniai , kuriuos 
išlaisvinti reikalauja akademi
kas Sacharovas, yra estas 
Enn Tarto ir ukrainiečiai bei 
rusai krikščionys. 

P r a š o panaik in t i 
s t r a ipsn ius 

S a c h a r o v a s ta ip p a t 
pažymėjo, jog jis taip pat 
rūpinasi, kad sovietų baudžia-
m ą j a m e k o d e k s e b ū t ų 
panaikinti 70, 141-mas. 191-
mas ir 227-tas straipsniai, 
numatantys bausmes už vadi
namą antisovietinę propa
gandą ir agitaciją ir už reli
ginę veiklą. Pokalbyje su italų 
deputatais akademikas Sacha
rovas atkreipė dėmesį į tikin
čiųjų tebepatiriamus persekio
jimus ir j iems daromas 
skriaudas. 

P r iminė Klaipėdos 
bažnyčią 

Šia proga jis papasakojo 
italų deputatams Klaipėdos 
bažnyčios istoriją. Jis primi
nė, kad tikinčiųjų pastan
gomis ir lėšomis pastatytoji 
Taikos Karalienės bažnyčia 
Klaipėdoje buvo valdžios 
konfiskuota ir paversta 
koncertų sale. Pakartotini 
Lietuvos katalikų prašymai 
sugrąžinti bažnyčią tikintie

siems, kuriuos pa s i r a šė 
tūkstančiai žmonių, iki šiol 
liko valdžios neišklausyti. 
Sacharovas kalbėjo italų depu
tatams taip pat apie religinio 
tikėjimo gyvastingumą Lietu
voje, apie tikinčiųjų kovą už 
savo teises, kurią liudija Lietu
vos katalikų pastangos atgau
ti konfiskuotąją bažnyčią. 

Informaciją apie akademi
ko Sacharovo pokalbį su 
dviem italų deputatais paskel
bė įtakingasis italų dienraštis 
„II Corriere della Serą" 
antrašte. Sacharovas kovoja 
už sąžinės belaisvius. 

Kongreso vadai po pasitarimo su prez. Reaganu. 15 kairės sen. Alan ('ranston. Atstovų rūmų 
speakeris Jim Wright, sen. Bob Dole ir sen. Robert C. Byrd. 

Prancūzai skelbia 
cheminių ginklų planą 

Po kelionės 
į Maskvą 

Sovietų vyriausybė dabar 
vykdomomis reformomis 
n e s i e k i a a t v e r t i ke l ią 
demokratinei santvarkai, bet 
stengiasi sustiprinti tik dabar
tinę sovietinę santvarką. Tai 
pažymi buvęs Amerikos 
valstybės sekretorius, dabar 
tarptautinio masto politolo
gas Henry Kissinger milijo
n in io t iražo amerikiečių 
sava i t rašč iu i p a r a š y t a m e 
straipsnyje. Kissinger daly
vavo neseniai Maskvoje 
įvykusiame tarptautiniame 
forume už nusiginklavimą ir 
taiką ir šia proga buvo susi
t ikęs su vadovaujančia is 
sovietų vyriausybės atstovais. 

Tik patobul int i 
sistemą 

Sovietų Sąjungoje dabar 
skelbiamos vadinamo „persi
tvarkymo" reformos. rašo 
straipsnyje Henry Kissinger. 
kai kuriuose Vakarų sluoks
niuose vėl sukelia nuo seno 
nenumaldomą svajonę, kad 
sovietinė sistema galinti atsi
verti vakarietiškos sąvokos 
demokratinėm vertybėm. Ap
sukrūs ir išradingi sovietų 
valstybės vadovai, betgi, rašo 
Henry Kissinger, savo refor
momis anaiptol nesiekia tų 

Pa ryž ius . — Prancūzijos 
vyriausybė paskelbė, kad turi 
planus naujiems cheminiams 
ginklams pagaminti, nežiū
rint tarptautinio spaudimo 
nusiginkluoti. Sprendimas, 
kuris pirmą kartą buvo 
praneštas praėjusiais metais 
vengiant viešumos, šiemet 
buvo pakartotas užsienio 
reikalų ministerio Jean Rai-
mond Genevoje praėjusį mėne
sį ir jau su propagandos doze. 
Prancūzija tokiu būdu bus 
vienintelė NATO šalis, kuri 
priėmė Reagano pasiūlymą 
įsigyti patiems naujus chemi
nius ginklus. 

Prancūzi jos sprendimas 
įsigyti naujus ginklus yra 
ženklas, kad prancūzai tradi
ciniai, kaip ir anksčiau, 
nepasi t ik i nusiginklavimo 
derybomis tarp didžiųjų galy
bių ir organizuoja savo kari
nes jėgas. Pradžioje esamose 
galimybių ribose. Premjero 
Chirac vyriausybė labiausiai 
už bet kokią kitą valstybę bijo, 
kad bus išvežtos amerikiečių 
atominės raketos, jei pavyks 
vedamos derybos. 

Nauja p r o g r a m a 
Diplomatai, kurie daly

vauja Genevoje, sako. kad 
P r a n c ū z i j a vė l k e l i a 
s u s i r ū p i n i m o delegaci jų 
nariams, kai eina savo vienos 
apsigynimo keliu, kad ir 
cheminių ginklų gamyboje. 
Chirac vyriausybė paskelbė 
penkerių metų planą persi-
ginklavimo programoje. Toje 
p r o g r a m o j e n u m a t o m a 
patrigubinti raketas su atomi
nėmis galvutėmis, pastatyti 
naują branduolinį lėktuvnešį 
ir naujus tankus bei įsigyti 
naujus Awacs radaro lėktu
vus. Prancūzijos parlamentas 
tam nesipriešina. 

Šiuo metu prancūzai sako, 
kad jie tik įsigys mažo maš
tabo cheminius ginklus 

tikslų, kurių- tikisi ir trokšta 
Vakara i . J ie nesirūpina 
demokratijos įgyvendinimu, 
bet siekia patobulinti dabar
tinę sovietinę sistemą, page
rinti jos gamybą ir technolo
giją-

Jei skelbiamos reformos 
pasiektų savo tikslą, pažymi 
baigdamas Henry Kissinger, 
Kremliui nepakeitus savo 
užsienio politikos, kuri yra 
sukėlusi dabartinį įtempimą 
tarptautinėje plotmėje. Sovie
tų Sąjunga taptų stipresnė ir 
sukeltų didesnį pavojų V aka 
rų demokratinių valstybių 
saugumui, praneša Reuterio 
žinių agentūra. 

apsigynimo tikslais. Tai ne 
tiek, kad nepatinka vokie
čiams, kiek juos sugėdina, nes 
karo atveju, vokiečiai būtų 
pirmoji valstybė, kuri turėtų 
panaudoti panašius ginklus, 
sako vokiečių oficialūs 
pareigūnai. Tačiau Vakarų 
Vokietija nori visiško chemi
nių ginklų uždraudimo ir jau 
paprašė, kad Amerika tokių 
ginklų neturėtų ir savo kariuo
menėje, kuri yr? Europoje. 

Tik apsigynimui 
Prancūzija niekada nebuvo 

viešai paskelbusi, kad turi 
cheminių ginklų. Britanija, 
kuri buvo žinoma, kad turi 
cheminių ginklų, juos sunaiki
no. Prancūzai argumentuoja 
tuo, kad jie privalo juos turėti, 
kadangi sovietai turi daug 
didesnį arsenalą, kuris gali 
būti panaudotas užpuolimo 
atveju. Genevoje vyksta dery
bos cheminių ginklų reikalu 
jau nuo 1970 m. Derybų 
tikslas yra pritarti 1925 m. 
konvencijai, kuri draudžia 
naudoti cheminius ginklus 
kare, bet leidžia juos pavar
toti apsigynimui. Derybos 
buvo sustingusios, bet jos atgi
jo tada, kai viršūnių pasitari
me vyriausieji sutarė, jog 
reikia ir šios rūšies sutar
ties. Persilaužimas įvyko 
šiais metais, kai Sovietų 
Sąjunga pasiūlė inspektuoti 
cheminių ginklų sandėlius ir 
kad jie sutiks su tarptautiniu 
patikrinimu, jei bus susitarta 
juos sunaikinti. Prancūzų 
užsienio reikalų min. Rai-
mond neseniai nustebino 40 
valstybių pasitarime, praneš
damas apie Prancūzijos 
intencijas. 

„Mes nebūsime 
daugiau vergais' 

Vengrija laukia prisikėlimo dienos 

,»» 

— Italijos komunistų par 
tijos organas , ,L 'Unita ' 
paskelbė tris s:laipsnius apie 
Bažnyčios ir tikinčiųjų padėtį 
L i e t u v o j e . D i e n r a š č i o 
korespondentas Alceste San-
tini, kuris prieš pat Kalėdas 
lankėsi Vilniuje ir Kaune. 
Lietuvos katalikų padėtį mėgi 
no pavaizduoti visai taip. kaip 
jam pasakojo Religijų Reikalų 
Tarybos įgaliotinis Anilionis 
ir jo pavaduotojas Juozėnas. 
Dėl to straipsniuose pilna 
didelių klaidu ir nutylėjimų. 
Pavyzdžiui, nesąž in ingas 
autorius tvirtina, kad Vilniuje 
t i k i n č i ų j ų r e i k a l a m s 
tarnauja n Sos net 64 bažny 
čios. Tuo tarpu visiem žino 
ma, kad Lietuvos sostinėje 
atvirų bažmcių šiandien jrra 
tiktai dešimt Net prieš karą 
čia jų buvo tiktai apie 40. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— B e t h l e h e m , Pennsylva-
nijos valstijoje esančiame 
mieste, kuriame yra trečioji 
savo didumu plieno apdir
bimo korporacija, m a n o 
paskelbti bankrotą, populia
riai Amerikoje vadinamą 
Chapter 11, pagal kurio 
pritaikymą galima bankru
tuoti. 

— Maskvo je pranešama, 
kad Kremlius svarsto įvesti 
taisyklę, kad sulaukęs 65 m. 
a m ž i a u s p a r e i g ū n a s , 
pasitrauktų į pensiją, užleis
damas savo vietą jaunes
niam. 

— Wash ing tone Senato in-
vestigacijos komiteto nariai 
Irano reikaluose atsisako 
patenkinti specialaus proku
roro Walsh prašymą, kad 
Kongresas nesuteiktų imuni
teto teisės dar 90 dienų svar
biausiems asmenims šioje 
byloje. Walsh sako. kad tai 
jam laba i a p s u n k i n s tos 
bylos investigaciją. 

— Vilniuje gražiai veikia 
„Eglės moterų choras, kuriam 
diriguoja J. Kavaliauskas. Šis 
choras pasižymi aukštu meni
niu lygiu ir jame dainuoja 90 
chorisčių, atlikdamos liaudies 
dainas, kompozitorių kūrinius, 
kantatas ir oratorijas. 

Žmogus be namų 
W a s h i n g t o n a s . — Kari I in-

nas, kuris gyveno Long Islande 
ir kuriam vis dar gresia 
deportacija j Sovietų Sąjungą, 
kurioje jis buvo, jam ten ne
sant, nuteistas mirti, neranda 
krašto, kuris jį priimtų, sako jo 
advokatas Ramsey Clark, 
buvęs generalinis Amerikos 
prokuroras. 

Žinoma, kad apie tuzinas 
lo tynų Amerikos kraš tų 
p a ž a d ė j o j a m s u t e i k t i 
prieglobstį, tačiau nė vienas 
kraš tas galutinai nepranešė 
priimąs jį. 

Linnui buvo atimta JAV 
pilietybė ir įsakyta jį 1981 m. 
d e p o r t u o t i . V y r i a u s i a s 
Teismas atsisakė peržiūrėti jo 
bylą. Praėjusį mėnesį genera 
linis prokuroras Edwin Meese 
pratesėjo deportacijos laiką iki 
kovo 15 d. vidurnakčio, kad 
galėtų susirasti kraštą, kuris jį 
priimtų. Bet Meese atsisakė 
p a s a k y t i , ar L i n n a s bus 
siunčiamas į Sovietų Sąjunga. 
jei joks kitas kr-nštas j " 
nepriims 

Lauk iama g r e i t o 
p r a n e š i m o 

Teisingumo departamento 
kalbėtojas Pat Korten bet gi 

Budapeš ta s . — Apie pu
santro tūkstančio vengrų, 
daugiausia jaunimo, praėjusį 
sekmadienį žygiavo nevaržo
mi sostinės centrinėje gatvėje, 
kur trijų valandų vykusioje 
demonstracijoje pareiškė viltį, 
kad Vengrija bus laisva nuo 
priespaudos ir nusikratys už
sienio įtakos savo krašte. 

Praėjusį sekmadienį vengrai 
prisiminė oficialiai istorinį 
įvykį, kartu pareikšdami savo 
žygio tikrąjį tikslą, skelbia 
pasaulio spauda. Policija 
nuolatos sekė demonstrantus, 
bet neįsikišo į eiseną ir keliais 
atvejais sustabdė judėjimą, 
kad demonstrantai galėtų 
laisvai praeiti. 

P a m i n ė t a istori ja 
Iš istorijos žinoma, kad 1848 

m. kovo 15 d. tautiniai nusitei
kę vengrai deklaravo Vengriją 
k o n s t i t u c i n e m o n a r c h i j a 
Hapsburgų karūnoje. Austrija 
tada į tokį įvykį atsakė karu, 
bet sekančiais metais Lajos 
Kossuth kovojusių vardu 
paskelbė Vengriją neprilau-
soma respublika. Rusija tada 
padėjo Austrijai. Sukilėliai 
praliejo daug kraujo. 

D e m o n s t r a n t a i , k u r i e 
daugiausia buvo gimnazistai ir 
studentai, elgėsi pavyzdingai ir 
klausė nurodymų tų, kurie 
organizavo šią eiseną, pasiva
dinę „demokratine opozicija", 
bi opozicija Vengrijoje jau 
egzistuoja nuo 1956 m. sukili
mo. 

„ P a v a s a r i s a t e i s " 
„Žiema buvo labai ilga, labai 

ilga", sakė Gyorgy Gado, kuris 
yra vienas „demokratinės 
opozicijos" vadovų ir kuris čia 
buvo ir vertėju užsienio repor
teriams. Jis prie Kossuth 
paminklo kalbėjo: „Bet tikrai 
pavasaris ateis ir Vengrijoje 
demokratija sugrįš. Dėl to 
mums reikia laisvės kalbėti, 
laisvų susirinkimų ir laisvos 
spaudos". Spontaniška ploji
mų audra nutraukė jo kalbą. 
Entuziazmas dar labiau didėjo, 
kai Gado kalbėjo sekančiame 
demonstracijos sustojime, 
kuris demonstrantus vedė į 
penkias aikštes abiejuose 
Dunojaus pusėse prisiminti 
1848 m. herojus. 

Kalbėdamas prie amžino
sios ugnies paminklo, kur 1849 
m. austrų eskadronas sušaudė 
princą I^ajos Batthyany, buvu
sį ministerį pirmininką, Gado 
palietė griežčiausią dabartinio 
Vengrijos režimo taboo: „Mes 
minime 1848 ir 49 metų kanki
nius, kurie anuomet išliejo savo 
kraują už mūsų tautos laisvę. 

sako, kad labai greitu laiku bus 
tuo reikalu padarytas praneši
mas. Į Linno prašymą 30 kraš
tų atsakė neigiamai. J i s būtų 
pirmas už nacių karo meto 
nusikaltimus prieš savo norą 
deportuotas į komunistų valdo
mą kraštą. l i nnas kaltinamas 
dalyvavimu nacių egzekucijo 
se Estijos koncentracijos 
stovykloje. 

Jo byla susilaukė plataus 
dėmesio ir žymūs amerikiečiai 
išėjo jo ginti. Pasaulio Žydų 
Kongresas, kurio įstaiga yra 
New Yorke, nori, kad jis būtų 
deportuotas. Gi Pabaltijo tautų 
atstovai, ukrainiečių organi 
zacija bei kolumnistai Patrick 
Buchanan ir William Buckley 
reikalauja, kad jis nebūtų 
deportuojamas, nes sovietų pa 
teiktais dokumentais negali 
m a pasitikėti. 

Mes tikime, kad ateis diena, kai 
bus minimas ir Imre Nagy". 

Nagy, kurio pavardė dabar
tinėje Vengrijoje uždrausta 
minėti, buvo premjeru prieš 
sovietams sutriuškinant 1956 
metų vengrų sukilimą. J is buvo 
sušaudytas Janos Kadar 
komunistinio režimo, kuris ir 
dabar tebėra komunistų parti
jos generalinis sekretorius. 
Nagio kūnas yra palaidotas 
nežinomoje vietoje. Visos 
vengrų pastangos, kad Nagy 
po mirties būtų rehabilituotas, 
dar nedavė jokių rezultatų. 

Ir k i tas 
taboo sulaužytas 

Advokatas Tibor Pakh. 
kuris praleido 11 metų Vengri
jos kalėjimuose ir 3 metus 
sovietų darbo stovykloje, 
kreipėsi į šį Vengrijos jauni
mą, prašydamas prisiminti, 
kad prieš tris dešimtmečius 
Sovietų Sąjunga pažadėjo 
išvesti savo karines jėgas iš 
Vengrijos. Sovietai savo paža
do neištesėjo ir jų kariuomenė 
tebėra Vengrijos teritorijoje. 
Adv. Pakh čia kalbėjo prie 
Josef Bem statulos, kuris buvo 
lenkų generolas, padėjęs 1848 
m. vengrų kovotojams. Iš šios 
vietos prasidėjo Vengrijos 1956 
m. sukilimas! 

Cia kaip tik pasirodė daugiau 
policijos ir slaptosios milicijos 
agentų minioje, bet neįvyko 
susirėmimų. 

Demonstrantų minioje buvo 
daug laisvosios Vengrijos 
vėliavų, kurias kaip tik nešė 
jaunimas. Čia adv. Pakh skaitė 
Sandor Petofi, 1848 m. sukili
mo herojaus, eiles. Reikia 
pažymėti, kad prie kiekvieno 
sustojimo minia kartojo: ..Mes 
pažadame, mes pažadame, mes 
nebūsime daugiau vergais!" 

Demokratinė opozicija 
To paties sekmadienio vaka

re „demokratinė opozicija" 
susirinko prie poeto Petofi 
paminklo. Čia jie dainavo 
patriotines dainas ir skaitė jo 
eiles. Jų tarpe buvo ir senutė 
Judit Maleter, 1956 m. nužu
dyto gynybos ministerio kartu 
su Nagy, žmona. Jie uždegė 
žvakutes ir su vėliavėlėmis 
paliko ant žemės prie poeto 
paminklo. 

„Demokratinė opozicija" prie 
šio paminklo paliko ir vėliavą 
su uždrausta vengrų emblema, 
kurioje yra trispalvė — raudo
na, balta ir žalia su baltu 
kryžiumi ant jos. Ant gėlių 
kaspino buvo įrašyta viena 
poeto Petofi eilutė apie 
žmogaus teisę ir parašas. 
..Demokratinė opozicija". Po 
rečitavimo Petofi „Vengrijos 
prisikėlimo" eilėraščio ir 
sugiedojus Vengrijos himną, 
demonstrantai išsiskirstė. 

Tai buvo pat i pirmoji 
didžiausioji vengrų demonstra
cija nuo 1956 m. sukilimo. 

KALENDORIUS 
Kovo 18 d.: Kirilas iš Jeru

zalės, Eimutis, Gintarė, Gab
rielius. 

Kovo 19 d.. $v. Juozapas. 
Marijos sužadėtinis Bažny-
čios globėjas. Kvintilė. Vilas, 
Nautilė. 

ORAS 
Saulė teka 6:00. leidžiasi 

5:59. 
Temperatūra dieną 16 1.. 

naktį 34 1. 
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VYDŪNO JAUNIMO 
FONDAS PO 35 METU 

Už dviejų savaičių Vydūno 
Jaunimo fondas švęs gražią 
35 metų įkūrimo sukaktį. 
Nerašysime čia apie visą nuei
tą kelią ir atliktus darbus, apie 
juos išgirs atsilankę j iškil
mingą minėjimą kovo mėn. 29 
d. Tautiniuose namuose. Dabar 
tik pažvelkime į praėjusių 
1986 metų kasos apyskaitą, 
kurią mums pateikė iždinin
kas fil. L. Ramanauskas. 

Kaip žinia, pagrindinis VJF 
pajamų šaltinis yra kalėdinių 
atvirukų ir kitų leidinių pla
tinimas. Iš jų yra gauta 17,-
082.45 dol. pajamų, kitos paja
mos už atgautas paskolas ir 
palūkanos, aukos, viso 26,-
092.28 dol. Bet įdomiau yra 
pažvelgti į išmokėjimus, kurie 
prašoka pajamų sumą: išduo
ta paskolų lietuviams studen
tams 8,950.00 dol. lituanis
tinių stipendijų, 5.142.43 dol.. 
įvairių paša lpų i šmokėta 
550.00 dol.. leidinių paruo
šimui išleista 4,908.28 dol.. 
knygų leidimui 7,120.25 dol., 
inventoriui 149.00 dol.. paštui 
; r kitoms išlaidoms 2,919.97 
dol. Viso išmokėta 29,739.93 
dol. 

Reiktų atkreipti dėmesį į 
tai, kad išmokėjimai padaryti 

iš kapitalo, kuris siekia tik 
91,000.00 dol. Reiškia, kad 
išmokama visas trečdalis turi
mos sumos ir vėl grįžta atgal, 
kad būtų ir vėl panaudojama 
kitiems išmokėjimams. 1987 
metais yra pramatyta visa eilė 
darbų, kurių suma siekia 42,-
00.00 dol. Gal ne visi darbai 
bus atlikti dėl lėšų stokos, bet 
V J F vadovybė blaiviomis aki
mis žvelgia į ateitį ir stengiasi 
atlikti darbus, kurių netolimo
je ateity neįstengsime užbaig
ti. Vydūno Jaunimo fondas 
įrodė, kad galima verstis ir 
atlikti daug darbų su kukliais 
ištekliais. 

Vertėtų atsilankyti į sukak
ties minėjimą ir daugiau patir
ti apie atliktus ir planuo
jamus darbus. Ypatingai VJF 
paramą pajuto 147 lietuviai 
studentai įvairiuose kraštuose 
t v eik visi jie paskolas grąžino 
su padėka ir mažu priedeliu) ir 
47 lituanistinių studijų daly
viai (jiems stipendijos duo
damos negrąžinamos, tik 
studijuokite laimingai!) Jau
nimo organizacijų Čia neminė
sime, daug jų pajuto Vydūno 
Jaunimo fondo remiančią ran
ką. Minėkite sukaktį visi, ji 
yra daug kam džiaugsmo 
Šventė. M. 

KAZIUKO MUGĖ 
T O R O N T E 

Kaziuko mugė Toronte 
ivyko kovo 1 d. Prisikėlimo 
parapijos patalpose. Jau nuo 
pat ankstyvo ryto parapijos 
virtuvėje triūsėsi tėvų komi
teto pirm. K. Sapočkinas. vy
riausia šeimininkė V. Vaitkie
n ė ir jų p a d ė j ė j o s . 
gamindamos skanius lietuviš
kus patiekalus. Čia ir skautai 
vyčiai bei jūrų budžiai turėjo 
progos pamiklinti raumenis 
sunkdami bulves, o ps. St. 
Kuzmos ,.rinktinė" ruošėsi vė
liau patarnauti svečiams, 
padedant ižd. D. Karosui. 
..Šatrijos" ir „Rambyno" tun
tai skubėjo ruošdami savo 
paviljonus ir stengdamiesi 
patraukliai išdėstyti savo 
..prekes". Šių metų mugės 
tema buvo „600 metų Lie
tuvos Krikščionybės sukak
tis", tad ir sceną puošė didelis 
ta tema ženklas, sukurtas 
v.sk. Silvijos Saplienės. 

Paklusę mugės komendanto 
sk. vyčio v.si. P. Sukacko 
komandai, prieš savo drau
govių paviljonus rikiavosi 
<kautai ir skautės. Mugės ati
darymo iškilmes trumpu žo
džiu pradėjo ..Rambyno" tun-
.ininkas s. F.Mockus. Mugę 
atidaryti pakviesti LS Seseri
jos Vyriausia skautininke vs 
tn Stefa Gedgaudienė ir LS 
Brolijos Vyriausias skautinin
kas vs fil Kazys Matonis. 
Mugė buvo atidaryta Vyr. 
Skautininkei ir Vyr. Skau
tininkui atrišus geruoju maz
gu surištą tautinę juostą ir 
abiem tarus sveikinimo žo
džiui Į vyriausių vadovų 
pasveikinimą atsakyta entu
ziastingu „Vis budžiu!". 

Po atidarymo paviljonuose 
liko tik sargyba, o visi skau 
tai ir skautės, drauge su vy
riausia vadove ir vadovu, ėjo 
išklausyti šv. Mišias, kurias 
aukojo tėvas T.P. Šarapnic-
kas. OFM.. ir T E Jurgutis. 
OFM, o pamokslą pasakė sve
čias iš ( hieagos kun. Anta
nas Saulaitis. SJ. Mišių skai-
ivmus skaitė v.sk.fil. Jūra tė 
Neimanienė: giedojo „Volun

gės" choras, vadovaujamas 
ps. muz. Dalios Viskontienės. 

Po pamaldų visi grįžo prie 
paviljonų, kuriuos čia turėjo 
įsirengę: Jaun. skaučių „Rū
tos" draugovė, vadovaujama 
draugininkės v.sk. Inos Balsy
tės, skaučių „Dainos" d-vė. 
vadovaujama prityrusių skau
čių Linos Mockutės ir Divos 
Grybaitės", prityrusių skaučių 
„Mirgos" draugovė su vadove 
Mirga Saltmiraite. Vyr. skau
čių Kng. Birutės" draugovė su 
su vadovėmis ps. G. Balta
duoniene ir D. Steponaitiene 
bei jūrų skaučių laivas su 
vadove D. Kalendraite. Čia ir 
guvių vilkiukų „D.L. Kng. Vy
tauto" draugovė su s.K. Batū
ra bei jo pavaduotoju ps. E. 
Grybu, skautų „Mindaugo" 
draugovė ir jos vadovai sk. vy
tis v.sl. A. Saplys ir pavaduo
tojas M. Bijūnas, jūros skautų 
„Herkaus Montės" įgula su 
vadovais ps. V. Keturakių ir 
j.b. v.v. A. Stausku. 

Visi paviljonai buvo gražiai 
įruošti ir juose buvo gausiai 
įvairių rankdarbių, visokiau
sių pyragų, riestainių ir kito
kių gerybių. Patogiai įsitaisęs 
tiekimo skyriaus vedėjas s. J. 

Vvdūno Jaunimo fondo \aidyba ir tarybos prezidiumas. 

VYDŪNO FONDAS 
KVIEČIA 

Vydūno Jaunimo fondas 35 
metų veiklos sukaktuvinį 
minėjimą-pokylį rengia šešta
dienį, kovo 28 d„ 6:30 vai. vak. 
Lietuvių Tautiniuose na
muose. Minėjime kalbės PLB 
pirmininkas fil. V. Kamantas. 
bus įteiktos metinė premi
jos, o meninėje dalyje dai
nininkė Aldona Buntinaitė ir 
muz. V. Jurkšaitis atliks 
Vydūno dainų pynę Po prog
ramos bus patiekta karšta 
vakarienė, o šokiams gros „Ai
do" orkestras. Visi kviečiami 
ir laukiami, o ypač tie, 
kuriems fondas studijuojant 
suteikė pagalbą. Dalyvavimo 
auka asmeniui I." dol., o 
studentui — 10 dol. Rezervaci
jas tvarko fil. Ramunė I.ukie-
nė, tel. 422-4288. Ramunė lau
kia Jūsų paskambinimo. 

IŠKILMINGA 
SKAUTININKU 

SUEIGA 

LSS Tarybos Pirmijos pirm 
vs fil Petro Molio Chicagoje 
apsilankymo proga, kovo 29 d. 
•sekmadienį) 12 vai. vidurdie
nyje Jaunimo centro maž. 
salėje šaukiama iškilminga 

Dambaras turėjo skautiškų 
ženklų, knygų, juostelių ir kitų 
uniforminių reikmenų. „Romu
vai" atstovaujantis s. Al. 
Senkus rinko nano mokestį, o 
G. Kuzmienė — aukas. 

Visose mugės kampeliuose 
gyvenimas virte virė. gi 
labiausiai valgykloje. kur 
gerokai praaikusius svečius 
Įvairiais lietuviškais patie
kalais vaišino vikrios šei
mininkės ir besišypsančios 
padavėjos. Pirmai valandai 
p.p. artėjant, viskas pradėjo 
lėtėti, o apsipirkę ir skaniai 
papietavę lankytojai skirstėsi 
namo. Gerokai pavargę mu
gės rengėjai pradėjo viską 
nurenginėti, ardyti pavil
jonus, o kiti skaičiavo kiek 
papildė savo iždus tolimesnei 
veiklai plėtoti. 

Baigiantis mugei ..Ramby
no" tunto vadovai svečiui IJS 
BrolijosVyriausiarr skau
tininkui aprodė savo būklą ir 
turėjo pasitarimą įvairiai veik
los klausimais. Buvo malonu 
ir naudinga bendrai ir pavie
niui pabendrauti su Brolijos 
Vyr. skautininku ir Seserijos 
Vyt. skautininke. 

Dalyvis 

skautininkų ir skautininkių 
sueiga. Sueigoje bus skau
tininkų įžodis, o taip pat apdo
vanotiems žymenų įteikimas 
ir kt. Visi skautininkai ir 
skautininkės kviečiami suei
goje dalyvauti Sueigą šaukia 
JAV Vidurio rajono vadas vs 
A. Paužuolis. 

CALIFOKN IEČIAI 
RUOŠIA POKYLĮ 

Los Angeles skautų Pava
sarinis pokylis visuomet būna 
gerai paruoštas ir nuotaikin
gas, todėl sulaukia tinkamo 
visuomenės dėmesio. Sįmeti-
nis Pavasario pokylis ruošia
mas šeštadienį, balandžio 25 
d., šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Vakaras ruošiamas 
Califoraiįos skautų Rambyno 

s t o v y k l a v i e t e i p a r e m t i . 
Stovyklavietės komitetas jau 
rūpinasi svečių kvietimu ir 
pokylio ruošimo detalėmis. 
Visuomenei remiant, tikimasi 
sėkmingo renginio. 

„LITUAN1COS" 
TUNTO SUEIGA 

„Lituanicos" tunto sueiga 
įvyks kove 29 d. Visi skautai 
ir tėveliai prašomi 9:15 vai. ry
to dalyvauti šv. Mišiose Jėzui
tų koplyčioje. Po pamaldų 10 
vai. ryto tunto sueiga Jaun 
centr<- didž. salėje. Prime
name tėveliams, kad visiems 
tunto skautams pr iva loma 
šioje sueigoje dalyvauti . 
Tėveliai ir svečiai maloniai 
kviečiami. 

. . A u š r o s V a r t ų ' l u n t e v a s a r i o 2 2 d. s k a u t i n i n k ė s į ž o d į d a v ė n i a m a ir 
d u k t ė . P s . A l e S t e p o n a v i č i e n ė ž a l i ą j į k a k l a r a i š t į r i š a d u k r a i p s . 
R a m o n a i S t e y v m a v i č i ū t e i . I š k.: Z. P o c i e n ė , d e š i n e i ^ I. V a i t k i e n ė ir S . 
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SESUO SUGRJŽTA 
Vartų" tunto „Kng. 
vyr. skaučių būre-

,,Aušros 
Gražinos" 
lis kovo 27-29 d. Čiurlionio 
galerijoj ruošia tautinių lėlių 
parodą. Pirmą kartą Chica
goje pamatysime 80 lėlių vaiz
duojančių lietuviškas ves
tuves, aukštaičių vakaronę. 
Eglę žalčių karalienę ir muzi
kinį ansamblį. Aštuoniolikos 
inčų dydžio lėtea (sėdinčios — 
žemesnės) dail. O. Bakanaus-
kienės kruopščiai aprengtos 
atatinkamais drabužiais, ku
rių net naginės ,.vyrams" 
suraišiotos iki kojinių mez
ginių kaip buvo „mada" labai 
senais laikais. Šią ypatingą 
parodą, taip nustebinusią 
amerikiečius New Haveno 
miesto meno galerijoje, 
Chicagon atveža s. Saule 
Šatienė, Lietuvių Tautodailės 
instituto skyriaus Bostone pir
mininkė. 

Jos laukdamos, vartome 
tunto prisiminimus — 

1949 m. vasarą, sulieps-

. B a l t i j o s ' l a i v o T o r o n t e jūrų skautės* p o s ė d ž i a i ; ) ^ 

nojus pirmam lietuvių skautų 
laužui Chicagoje. „Aušros 
Vartų" tunte vyr. skautės 
įžodį tarp daugelio sesių davė 
Saulė Gedminaitė ir tų pačių 
metų ruden) jau buvo skaučių 
„Gražinos" d-vės adjuntantė 
Man teko sesę Saulę pažinti nuo 
1961 m. kai vėl aktyviam 
skautiškam darbui įsisteigė 
..Kng. Gražinos" vyr. skaučių 
būrelis. Kiek sujudimo buvo 
tais metais Vidurio rajono 
vadovių ir skaučių suvažiavi
me Indianoje, kai savo jaunas 
šeimas namuose paiikusios 
atvažiavo mėlynšlipsės „graži-
nosv , kaip nuostabiai skam
bėjo jų daina skautininkių 
vakaronėje. 

O kai ios pradėjo dabinti 
tautiniais drabužiais lėles 
Kaziuko mugėms, kiek pastan
gų sudėdavo taikydamos raš
tus ir spalvas, viską smulkiai 
iškaišydamos, pasiūdamos. 
Lietuvių Skautų sąjungai 
švenčiant auksinę sukaktį 
1968 m ps.S. Šatienė buvo vie
na iš „Aušros Vartų" tunto 
vadovių Tautinės stovyklos 
Suvalkijos rajone, o „Aušros 
Vartams" ruošiantis minėti 
20-tį 1969 m. sesė Saulė rinko 
medžiagą tunto leidiniui. 

„Kng. Gražinos" būreliui 
statant „Meškiuką Rudnosiu-
ką" paremti finansiniai „Eglu
tės" žurnalą 1971 m„ sesė Saulė 
parūpino artistams drabužius 
ir atsiuntė juos jau iš Bos
tono, kur su šeima buvo persi
kėlusi gyventi. Bostone ji 
įsijungė į skautišką veiklą, yra 
Lietuviškos Skautybės fondo 
valdybos sekretorė. 

„Kng. Gražinos" vyr skau
čių būrelis, prieš metus sėk
mingai suruošęs penkių tunte 
augusių dailininkių parodą ir 
visas „Aušros Vartų" tuntas 
laukiame sesės Saulės sugrįž
tant su dideliu kraičiu. 

va A. Samikienr 
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DR. VUAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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DR. E. DECKYS 
GYDYTOJĄ IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE - \F.RVU IR 
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SURENDER KUMAR, M.D. 
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Valandos pagal susitarimą 
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DR. K. A. JUČAS 
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Falsifikuotojų liudijimai 

OSI BYLOSE 
Specialių investigacijų įstai

ga OSI, naudodama milijonus 
mokesčių mokėtojų sudėtų 
pinigų, ieško vadinamų kola
borantų su naciais. Tačiau 
šiose pastangose pati OSI 
kolaboruoja su tokiais pat 
kaip naciai: su sovietinėmis 
įstaigomis ir ieško tik vienos 
pusės tariamų nusikaltėlių. 
Bet tų, kurie kolaboravo su 
kruvinaisiais komunistais, 
neieško. Taigi išeina, kad fak-
tinai OSI jiems yra paskel
busi amnestiją... 

Keista, kad valdinė OSI 
įstaiga kolaboruoja su Sovie
tais, su KGB, kai kitos valdi
nės įstaigos tiek daug kartų 
kėlė faktus, kaip sovietinės 
institucijos falsifikuoja įvai
rius pareiškimus, savų tikslų 
siekdamos, naudojasi apgau
le. Tas reikalas jau net yra 
pasiekęs J A V kongresą. 
„Congressional Record" 1987 
m. vasario 11 d. išspausdino 
kongresmeno C.W. Bill Young 
(resp. Fla.) tuo reikalu pareiš
kimą, pavadintą: „The Soviet 
Disinformation Campaign 
Against the United States". 
Panaudodamas Europos spau
dos pateikiamus faktus, išryš
kina, kaip Sovietai naudoja 
melagingą informaciją prieš 
JAV-jas. 

Šių tikslų siekdama Sovietų 
Sąjunga visų pirma naudoja 
falsifikatus. Tą yra paliudijęs 
buvęs aukštas KGB parei
gūnas Stanislav Levčenko. 
Tai toks ryškus faktas, kad 
net Valstybės departamentas 
1981 sudarė specialią agen
tūrą stebėti ir sekti sovietų 
falsifikatus, o JAV preziden
tas 1986 m. prie Valstybės 
departamento sudarė nuola
tinę įstaigą paremti anos 
agentūros darbą — stebėti tas 
Maskvos apgaules. Šių visų 
pastangų dėka jau ima spau
doje gausiau pasirodyti žinių 
apie sovietines apgaules. Ri-
chard Shultz ir Roy Godson 
paruošė tuo klausimu knygą: 
„Desinformatsia". JAV ati
tinkami mokslininkai ir spe
cialistai seka Maskvos infor
m a c i n e s k l a i d i n i m o 
pastangas, o taip pat ir 
Europoje pakilo susidomė
jimas šiuo klausimu. Pran
cūzų žurnalas ,,Le Spectacle 

gingai perduoti žinias, kad 
Černobyly žuvo arti 3000 žmo
nių, kad buvo masinis žmonių 
evakuavimas 100 mylių spin
duliu ir aprašomi kiti kalti
nimai, kad amerikiečiai or
g a n i z u o j a s i s k e l b t i 
neteisingas žinias. 

Specialistai išaiškino, kad 
tas tariamas laiškas sena
toriui Durenbergeriui, kal
tinant amerikiečius, yra falsi
fikatas. Tokio laiško nebuvo. 
Po laišku padėti amerikiečių 
parašai buvo netikri, o perkel
ti iš kitų, teisingų, dokumen
tų. Specialistai atskleidė eilę 
netikslumų, kurie parodė, kad 
raštas ne originalas ameri
kiečių, o padirbtas, falsifi
katas, ir nebuvo sunku nusta
tyti, kas tą padarė. 

Kongresmenas Young pa
skelbė, kad melagingi falsi
fikuotais dokumentais prieš 
JAV keliami kaltinimai gau
sūs, skleidžiami įvairiose vie
tose. Apie tuos falsifikatus 
pranešant JAV senatui ir 
Atstovų rūmams nuo 1980 m. 
susidarė net trys raportai, po 
tris šimtus puslapių kiek
vienas. 

Tų sovietinių melagingų 
dokumentų prieš JAV tiek 
gausu, kad kongresmenas 
Young net ir kitos dienos posė
dyje Atstovų rūmuose pertei
kė ilgą sąrašą, ypač praneš
damas apie prancūzo Lorrain 
iškeliamus faktus, kaip Mask
vai lengviau sekasi tuos melus 
skleisti atsilikusių tautų 
valstybėse. Falsifikatai sklei
džiami Indijoje, Meksikoje. 

Prancūzų žurnalas „Jour
nal du Dimanche" iškėlė 
panašius sovietų suktumus 
straipsnyje „KGB aukos". 
Savo melagingas informaci
jas KGB buvo pradėjusi skleis
ti per prancūzą Pierre — Char-
les P a t b e . Prancūzi jos 
paruoštas ir dar vienas vei
kalas: „La desinformation. 
arme de guerre" (Desinforma-
cija, karo ginklas). 

Kongresmenas Young savo 
kalboje Atstovų rūmuose taip 
pat iškėlė faktus, kaip sovie
tinė desinformacija siekia 
apjuodinti jiems priešiškus 
laikrašt ininkus. Panašiai 
sovietinė desinformacija sie
kia apjuodinti išeivius tų 

JAV LB VEIKLA IR 
MĄSTYMAI OSI KLAUSIMIMAIS 

JAV Lietuvių Bendruo
menė, nežiūrint įvairias gyve
nimo sritis apimančios pla
čios veiklos, nėra pamiršusi 
Specialių investigacijų įstai
gos (OSI) klausimo. JAV LB 
krašto valdyba su apygar
domis ir apylinkėmis įvai
riomis progomis kontaktuoja 
savo vietovės Kongreso 
narius, renka parašus po 
paruoštomis peticijomis, or
ganizuoja masinius tele
gramų bei laiškų siuntimus. 
Norint finansiniu būdu pagel
bėti OSI apklatintiesiems, LB 
nės priklauso 

ALGIMANTAS S. GEČYS 

priminti, kad visuomeninė ins
titucija negali elgtis taip, kaip 
specialiam vienam tikslui 
sukurtas kelių asmenų "ad 
hoc" vienetas. Institucijos pri
klauso nuo esamų tarybų, jų 
veikla ir išlaidos yra kont
roliuojamos revizijos komisijų 
ir visos eilės vidinių nuostatų. 
Ad hoc komitetus matome į 
gyvenimą ateinant ir tikslą 
įvykdžius ar sąlygoms pasi
keitus, kaip dūmas, iškeliau
jant. Tuo tarpu institucija 

laisvinimo k a i P LB-nė turės gyvuoti tol, 
veiksnių pagrindu sudarytam 
Lietuvių teisėms ginti komi
tetui. Jo sudėtyje krašto valdy
bos nariai Danguolė Valen-
tinaitė ir dr. Viktoras Stankus 
sėkmingai darbuojasi, telkda
mi lėšas ir jas administruo
dami. 

Vieša paslaptis, kad iš visų 
centrinių organizacijų LB yra 
plačiausiai atvėrusi duris ad 
hoc vienetams „Koalicijai ..." 
ir „Americans for Due 

kol gyvuos jos išeivija. Iman
tis sprendimų OSI reikale, LB-
nė, kaip ir kiti veiksniai, turi 
gerai apsvarstyti, kokias ilga-

gai klastojama „sukuriant" 
niekad neegzistavusius lietu 
vių SS legionus. Viena iš prie
monių kovai prieš lietuvių tau
tos vardo teršimą yra visose 
valstijose veikiančios civi
linių teisių (civil rights) komi
sijos. Antroji priemonė — 
dabartiniu metu 12 valstybių 
veikiantys „mažumų kirši-
nimo" (incitement against 
minorities) įstatymai. Nukrei
pus mūsų skundus atitin
kamoms institucijoms, vyk
d o m o s i n v e s t i g a c i j o s 
šmeižikus privers pagalvoti 
prieš lietuvius pakartotinai už
kabinus. Jei kreipimasis į 
valstijų civilinių teisių komi
sijas daugiau reikštų mums 
moralinį laimėjimą, kuriuo 
vėliau sėkmingai galėtume laikės pasekmes pasirinkta 

priemonė atneš. Neatsakingas operuoti J AVlČong^ese," tai 
elgesys gali pakenkti santy- p r i taikymas mažumų kirsim-
kiuose su Kongreso nariais, 
koordinuojant tautybių veiklą 
žmogaus teisių srityje, pogrin
džio veikloje, kur žydai ir lietu
viai bendradarbiauja. JAV LB 
kaip tik tais tikslais turi išlai-

mo įstatymo mus diskredi
tavusiems reikštų pinigines ir 
net kriminalines bausmes. 

Vasario 25 d. šio straipsnio 
autoriui, kaip JAV LB krašto 
valdybos pareigūnui, prieš 

Process". LB apylinkės sudaro k yY ..nesudegintus tiltus su Hetuvius nukreiptų šmeižtų 

du Monde" paskelbė Pierre kraštų, kurių pabėgėliai žino 
Lorain straipsnį „Falsifi
kavimų ekspertai". Autorius 
Lorrain tiesiog vadina Sovie
tus vieninteliais tikrais fal
sifikavimo ekspertais. Nese
niai tuo klausimu Prancūzijoje 
išleistos dvi knygos: R. Ja-
ąuard, „Le guerre du men-
songe. Histoire secret de la 
desinformation" (Melo karas. 
Desinformacijos istorija). Ant
ras veikalas — H.P. Cathalos 
„Le temps de la desinfor
ma t ion" (Desinformacijos 
amžius). Šiuose veikaluose 
iškeliami sovietinės apgaulės 
būdai ir pastangos. 

galimybės ad hoc vienetams 
vietovėse jų darbus pristatyti 
ir savo veiklai aukų pasirink
ti. Savo ruožtu krašto valdyba 
mielai talkina skubios reak-
cjos reikalaujančiais atvejais, 
nes svarbu geras tikslas, ne 
iš kur iniciatyva atėjo. 

Tačiau yra ir šešėlių. Kraš
to valdybos narius pasiekia 
kalbos, jog yra pasisakymų, 
kad JAV LB per didelį dėmesį 
skirianti lituanistiniam švie
timui. Siūloma dalį tų lėšų 
nukreipti kovai su OSI. Ne 
vienu atveju į LB apylinkės 
sukviestą susirinkimą atvykę 
ad hoc komitetų darbuotojai 
pamiršo, kad jie yra svečiai ir 

vidurio liniją atstovaujan
čiomis Amerikos žydų organi
zacijomis, kaip pavyzdžiui 
American Jewish Committee. 
Tas ryšių retkartinis palai
kymas vykdomas, neišduo-
dant savų įsitikinimų ir nebi
jant tiesos žodį pasakyti. 

Iki dabar mūsų pasirinkta 
veiklos kryptis rėmėsi iškė
limu OSI vartojamų neetiškų 
metodų, pasmerkimu KGB — 
OSI sandėrio, griežtu pasi
priešinimu apkaltintųjų depor
tacijai į Sov. Sąjungą, bandy
mais paveikti JAV prezidentą. 
Kongreso narius, valstybės 
prokurorą OSI atstatyti į tin
kamas vėžes. Dėl mums gerai 

šeimininkų atžvilgiu nepagai- ž i n o m U priežasčių tos pastan-

daug faktų apie sovietinius 
žiaurumus, tokius pat kaip 
nacių. 

Nesuprantama, kaip OSI 
savo bylose vartoja liudijimus 
iš sovietinių įstaigų, kola
boruoja su komunistinės dik
tatūros agentūromis, kai tos 
agentūros nė kiek negeresnės, 
kaip buvo naciai. 

Reikšmingą faktą paskelbė 
„Washington Times" savo 
kovo 3 d. numeryje: Britų 
vyriausybė atsisakė paten
kinti Amerikos žydų grupės 
reikalavimą investiguoti, kelti 
bylas septyniolikai tariamų 
nacių kriminalistų, gyvenan
čių D. Britanijoje nuo pasku
tinio karo. Britų ministeris 
Douglas Hurd pareiškė žydų 
delegacijai, kad britų teismai 
neturi jurisdikcijos tų, norimų 
apkaltinti atžvilgiu: jie ne
buvo britų piliečiai anuo metu 
ir jie negali būti deportuoti į 
Sovietų Sąjungą. Tas britų 
aukštas pareigūnas net nusis
tebėjo, kad tų septyniolikos 
norimų apkaltinti asmenų var
dai atėjo iš Sovietų amba
sados tarnautojo Londone. 
Britų vyriausybės liniją stip
riai parėmė Londono „The 
Times". 

Jei kas iš OSI klatinamų tik
rai yra kaltas, turi būti teisia
mas ir baudžiamas Ameri
koje, bet deportuoti į Sov. 
Sąjungą, kuri tiek pat žiauri, 
kaip naciai, nežmoniška kaip 
neleistina naudoti falsifikuo
tojų parūpinamais liudiji-

rikiečių pastangos Černobylio mais. Norisi paklausti: kada 
atominės jėgainės sprogimą OSI liausis bendradarbiauti 
panaudot i specialiai pro- su falsifikuotojais sovietais ir 
pagandai prieš Sovietų Sąjun- kada pradės ieškoti kolabora-
gą. Laiške kartojamos neva vusių komunistų krirnina-
amerikiečių pastangos melą- luose? j pr. 

Įėjo kritiško žodžio. Visus 
,,nuopelnus" bandyta sau susi-
šluoti, istoriją pradedant rašy
ti savo asmeniško užsian
gažavimo data. Tylomis jie 
praeina faktą, kad jau 1974 
metais su JAV Kongreso na
rių pagalba LB-nei pavyko 
Teisingumo depar tamente 
apginti kolaboravimu su 
naciais apkaltintus prof. Juo
zą Brazaitį ir pulk. Joną Šlepe
tį. Jų išteisinimas juk įrodė, 
kad 1941 metų birželio mėnesį 

gos nebuvo sėkmingos. Ta 
nesėkmė buvo tik dalina. Pats 
faktas, kad sugebėjome savo 
balsą išnešti į amerikiečių 
spaudą, televiziją, kad suge
bėjome rasti užtarimo gar
siųjų Žurnalistų kaip Buck-
ley ir Buchanan tarpe, kad 
Linnas ir Kungio bylos at
sidūrė Aukščiausiame teisme 
rodo, kad esame gerame 
kelyje. 

Yra atėjęs laikas mums stip-

reikalu teko lankytis Washing-
tone veikiančiose U.S. Civil 
Rights Commission ir Federal 
C o m m u n i c a t i o n s Com
mission. Pirmoje įstaigoje 
tartasi su komisijos teisiniu 
p a t a r ė j u M i c h a e l C. 
McGoings. Supažindinus jį su 
OSI naudojamais veiklos 
metodais ir media vykdomais 
klausimo pristatymais, buvo 
patarta JAV LB krašto valdy
bai imtis žygių reikalą prista
tyti aštuoniems Civil Rights 
Commiss ion k o m i s i o n i e -
riams. Šie su p r i s t a ty t a 
dokumentacija sus ipažinę 
darytų sprendimą dėl inves
tigacijos vykdymo. 

Federal Communications 
komisijoje A. Gečys kalbėjosi 
su skundų skyriaus pareigūnu 
Thomas Dunlap. Iš turėto 
pokalbio paaiškėjo, kad šios 
valdinės įstaigos panaudoji
mas, mūsų norimam tikslui 
būtų žymiai sunkesnis rei
kalas. JAV konsti tucijos 
garantuota spaudos ir žodžio 
laisvė varžo stiprų FCC kon
troliavimą radijo bei televizi
jos stočių. FCC tvirtesne 
ranka stotis gali drausminti 
tik nešvankios kalbos atvėriau pasipriešinti OSI insti-

įvykęs lietuvių tautos suki- tucijos tarnautojų ir komu- ju. Tik apšmeižtajam teisman 
limas ir jo pastatyta sukili- nikacijos media (televizijos, patraukus radijo ar televizijos 
minė vyriausybė buvo lietu- radijo, spaudos) sąmoningai stotį ir bylą laimėjus, FCC ryž-
vių tautos valios pareiškimas, vykdomam mūsų asmeninių tąsi svarstyti leidimo tran-
pasipriešinimas sovietiniam teisių pažeidimui. Vis dau- sliuoti atėmimo galimybę, 
okupantui ir kartu Hitleriui giau ir daugiau esame prista- Atrodo, kad „nacių lizdais" 
pareiškimas, jog norime būti tomi kaip kolaborantų su na- apšaukti pabaltiečių klubai 
nepriklausomais. ciais tauta. Mūsų klubai kaip tik turėtų rimtai pasvars-

Tiems, kurie laisvinimo rodomi televizijoje sudarant tyti bylos teisme iškėlimo gali-
veiksniams mėgsta dėl OSI įspūdį, kad tai esama nacių mybes. 
prieš plauką pabraukti, tenka lizdų, o mūsų istorija sąmonin- Kovoti su media šmeižtais 

Vysk. Paulius Baltakis su sesutėmis Kupsfiūnaitėmis. jam lankantis 
pas Nashua. N.H. lietuvius. ._ __ _ .. 

Nuotr K. Daugėlos 

yra įmanoma. Tai neperseniai 
įrodė -JAV LB krašto valdy
bos vicepirmininkas dr. Vik
toras Stankus. Į Clevelando 
dienraštyje „The Plain Dea-
ler" vasario 13 d. paskelbtą 
Keith Epštein straipsnį apie 
Wiesentahlio centro 74 baltų 

mą. Šie stojo lietuvių ir latvių 
ginti, paskelbdami pareiš
kimą ..Plain Dealer" laikraš
tyje ir minimu klausimu 
pasisakydami PBS radijo pro
gramos metu. Pagaliau ryž
tasi patį žurnalistą Epštein 
smulkiau painformuoti. JAV 

kolaborantų sąrašo įteikimą LB kultūros tarybos pirminin-
OSI, dr. Stankus stipriai rea- kei Ingridai Bublienei tar-
gavo organizuota laiškine ir pininkaujant, vasario 25 d. dr. 
telefonine akcija laikraščio S t a n k u s VVash ing tone 
redakcijai. Reakcija buvo tiek asmeniškai susitiko su Epstei-
stipri. kad kitos dienos laidoje nu. Valandą trukusio pokal-
išspausdintas to paties Ep- bio metu žurnalistas buvo 
šteino straispnis rado reikalą asmeniškai supažindintas su 
padėtį švelninti. Pirmajam vokiečių laikotarpiu Lietuvoje 
straipsnyje minėta, ..lietuvių įr mūsų nepasitenkinimu OSI 
apsaugos policija" kitą dieną 
jau buvo pristatyta kaip esan
ti SS kontrolėje. Pats dr. Stan
kus vasario 12 ir 13 dienomis 
kalbėjo per dvi Clevelando 
televizijos stotis. Taip pat jis 
susitiko su vietos Amerikos 
žydų komiteto pareigūnais ir 
jiems perdavė lietuvių pasi
piktinimą. Su buvusio Cle
velando mero Ralph Perk 
pagalba buvo nutarta įsteigti 
„community liason" vienetą, 
kad panašūs šmeižtai Cleve-
lande nepasikartotų. Į šį 
v ienetą įsi jungė ir žydų 
organizacijų atstovai. Ta
čiau visu tuo nepasitenkin
ta. Buvo kontaktuoti lenkų 
„Solidarity" atstovai padėti 
atremti pabaltiečių užsipuoli-

veiklos metodais. Epsteino 
asmenyje turėtume turėti žy
miai geriau padėtyje besioren-
tuo;antį žurnalistą. 

LĖŠOS AIDS 
TYKINK-lIMl 1 

Nors kiti valdžios išlaikomu 
vietinių programų biudžetai 
visi sumažinti. JAV administ
racija rekomenduoja padidin
ti 1988 biudžetą programoms 
prieš AIDS liga iki 534 milijo
nų dol. -Ii taip pat prašo, kad 
iš lėšų. skirtu kitoms Sveika
tos departamento progra
moms, iki 10(1 milijonu dol. 
būtų pervesta AIDS tyrinė
jimui. 

Tvirtinimai, paremiami fak
tais. Nupasakojama, kaip 
italui žurnalistui, ADN — 
Kronos agentūros bendradar
biui, buvo perteiktas „fotosta
tinis* amerikiečio gen. Schwei-
tzer laiškas Čilės generolui 
Pinochet, žadant parūpinti 
ginklus, jei tas generolas 
pasiųstų karius į Salvadorą ir 
Hondūrą. Tam laiškui net ir 
panaudo ta s popierius su 
oficialiu amerikiečių įstaigos 
užrašu. Amerikiečių ekspertai 
išaiškino, kad šis „dokumen
tas" buvo sovietinis falsifi
katas. 

Dar gėdingesnis sovietinis 
falsifikatas įvyko 1986 m. 
gegužės mėnesį. „Washington 
Post" redakcijoje buvo gauta 
„kopija" laiško senatoriui 
Durenbergeriui. Laiškas da
tuotas 1986 m. balandžio 29 d., 
panaudotas USIA blankas. 
Laišku pranešamos neva ame-

>> AUŠROS" REIKŠMĖ 
ISTORIJOJE 

ANDRIUS MIRONAS 

20 
J . Šl iūpas — redaktor ius 

Atvykęs pas M. Jankų Šliūpas ėmėsi visiškai valdžios priverstas apleisti Tilžę, trumpam 

stojo kun. A. Dambrauskas, o kun. J. Lideikis rašė. 
jog „aušrininkai tepa visus lietuvius". Užtat kitame 
laiške jau pasisako, jog „tegul aušrininkai bus ir 
netikėliai — galima su jais apie tikėjimą ir nešnekė
ti". Prie šių dviejų buvo prisidėjęs A. Vilkutaitis ir J. 
Spudulis. 

Tuo pačiu J. Šliūpas tarsi pataikė į skaudžiausią 
vietą. Jis privertė lietuvius galvoti ir apie savų, 
nepriklausomų partijų steigimą, sukuriant joms 
atitinkamas programas. Tačiau tuo metu ir pats J. 
Šliūpas jokios programos neturėjo, o vokiečių 

'aikui 
Lietuvon ir pateko Marijampolės lietuvių 

o 1882 m. persikėlė į Petrapilio universitetą ir 
pasirinko gamtos mokslus Studentų riaušėse įsivė
lęs tris mėnesius atkalėjo Kryžių kalėjime, bet Sibiro 
tremties išvengė, nes buvo susirgęs, todėl nutremtas 
j Kauno guberniją, o vėliau jam buvo leista apsigy
venti ir tėviškėje, bet policijos priežiūroje. 

Per 1883 m. vasara pamokęs grafo V. Zubovo 
vaikus, slapta brolio Stasio pasu perėjo Prūsijos 
sieną ir nuvykęs Šveicarijon bandė studijuoti 
Genevos universitete, pasivadinęs Richterio pavar
de. Nors grafas V. Zubovas ir L. Janavičius buvo 
pažadėję JJ sušelpti, bet negavęs jų piniginių perlai
dų jau rengėsi išemigruoti j Čilę, kur manė ūkinin
kauti, bet J. Mikšui išvykus iš Tilžės, M. Jankus jį 
pakvietė į Bitėnus redaguoti ..Aušrą". 

Tačiau ir vokiečių policija ėmė J. Šliūpą tardyti, 
o pagaliau paliepė jam iš Prūsijos išsinešdinti. 
Vokiečiai manė jį esant pavojingu rusofilu. Slapta 
M. Jankaus padedamas perėjo sieną į Lietuvą ir 
slapstėsi pas dėdę Aloyzą Pernaravoje. Marijampolė-

savaip tvarkytis ir visai nesiklausė dr. J. Basa na- grįžo 
vičiaus aprobavimų. Jis redagavo „Aušrą" nuo 1H83 įtakon. Tie marijampoliečiai (T. Zilinskis. Pranas 
m. nr. 5 iki 10 nr. ir 1884 m. nuo 1 iki 6 nr. Nors ir Smilgius ir Petras Kriaučiūnas) įprašė J. Šliūpą 
trumpokas J. Šliūpo redagavimas pasuko „Aušrą" nuvykti į Varšuvą pas generalgubernatorių Hurką 
link skilimo. Įvairių politinių pažiūrų bendradarbiai su lietuvių veiklos programa, kurion įėjo reikalavi-
pamatė, jog neįmanoma viename laikraštyje dirbti mai grąžinti lotyniškas raides ir lietuvių kalbą 
liečiant politinius ir religinius klausimus. Su J. mokyklose, nes tai panaikinsią nepasitikėjimą 
Šliūpo redagavimu baigėsi romantinis „Aušros" Rusija ir nuslopinsią lenkų įtaką, morališkai 
laikotarpis. Redaktorius savo straipsniais ir pasta- suvienysią Lietuvą su Rusija. Tačiau ir Varšuvoje j e Varšuvoje ir Mintaujoje. Mintaujoje gyveno 
bomis prie kitų autorių straipsnių įvedė polemine ir įteiktoji programa jokių vaisių nedavė. sužadėtinės I.iudmilos Malinauskaitės šeimoje. Tuo 
labiau politinę laikraščio liniją. Tuo jis prieš ..Auš- Pati Jono Šliūpo asmenybė labai įdomi ir sako- m e t u r u s a j buvo paskyrę 2000 rublių atlyginimą už 
rą" sukėlė tuos, kurie laikėsi principo, jog su rusų ta, nes savo energijos ir išsilavinimo dėka anais j Šliūpo sugavimą. 
valdžia reikia bendradarbiauti, o ypatingai nustatė laikais jis sugebėjo savo pažiūras tvirtai išlaikyti, o p e r Liepoją J. Šliūpas išvažiavo į Palangą, o 
prolenkiškai besiorientuojančius kunigus. kartu ir rasti bendros veiklos galimybes. Gimęs 1861 

Kaip jau anksčiau minėta, priežastys buvo m. Rakandžių kaime. Šiaulių apskrityje, ūkininkų 
menkos, tiktai priekabės, nes pats dr. J. Bas na- šeimoje, buvo mokslinamas dėdės klebono Aloyzo 
vičius rašė, jog „Aušroje" per visą jos trumpą Šliūpo ir įstojo į Mintaujos vokiečių gimnaziją. 

1**4 m. kunigo M. Jurgaičio padedamas buvo 
Palangos žvejų nugabentas į Klaipėdą, iš kur M. 
Jankaus pasu pasiekė Hamburgą, o čia broliccStasio 
pasu pavyko išplaukti j Ameriką. Kitais metais į 

gyvenimo laiką ateizmo ir su žiburiu vidudieny kurią baigė pirmuoju mokiniu 1880 m. Gimnaziją js}ew Yorką atvykus jo sužadėtinei. J. Šliūpas vedė ir 
atrast negalėtume ir tik vietomis, Šliūpui redaguo
jant, junti menką socializmo kvapą". Paties dr. J. 
Basanavičiaus nuomone, labiausiai prieš „Aušrą" 
kunigus nustatė ne laikraštis ar jo turinys, bet pats 
J. Šliūpo asmuo, kuris nesigynė esąs ateist..> ir 

baigdamas dėdės Aloyzo globos atsisakė, pats ėmęs j a u į įgi e ms metams pasiliko Amerikoje, kur išvarė 
pamokomis uždarbiauti, o 1880 m. įstojo į Maskvos fr\\\ą vagą visuomeniniame ir spaudos darbe. Mirė 
universiteto filologijos fakultetą, bet po metų perėjo j Berlyne 1944 m. iapknčio 6 d. Šias eilutes rašan 
teisių fakultetą. čiam teko dalyvauti jo kūno sudeginime. 

Labai sunkiai gavęs Maskvos generalgubema-
laisvamanis. Ypač prieš „Aušros" liniją griežtai toriaus leidimą, išvyko vasarą Vokietijon studijuoti. (Bus daugiau) 

* 



DRAUGAS, trečiadienis. 1987 m. kovo m ė n . 18 d. 

BOSTONO ŽINIOS 
. .LAISVES V A R P U " 

3 3 - J 1 METAI 

Kovo T d. sukako 33-ji me
tai, kaip „Laisvės V a r p a s " 
kas sekmadienį perduoda 
aktualias visuomeninio ir kul
tūrinio pobūdžio radijo prog
ramas lietuvių ir anglų ka lba , 
ruošia specialias p rogramas 
anglų kalba Vasario 16-sios ir 
Tragiškųjų birželio įvykių pro
ga įvairioms amerikiečių radi
jo stotims; kasmet suorgani
zuoja bent du aukštesnio lygio 
kultūrinius renginius. Ta pro
ga programos vedėjas Pe t r a s 
Viščinis kovo 8 d. laidoje 
iškėlė ,,Laisvės Varpo" toli
mesnio išlaikymo problemas, 
kurių tarpe svarbiausia — jau
nesnių bendradarbių sura
dimas ir jų apmokymas bei 
p a r u o š i m a s p r o g r a m o s 
perėmimui. Šiuo reikalu d a r 
1976 m. pradžioje talkon kvies
ta LB Bostono apygardos 
valdyba, bet ligi šiol dar nie
ko nepadaryta. Tas kviet imas 
ne tik neatšauktas , bet d a r g i 
nuolat kartojamas. Metams 
bėgant, žmonėms sens tan t , 
jų sveikatai silpr ėjant, i škyla 
rimtas pavojus dėl programos 
a t e i t i e s . To p a v o j a u s 
nepašalins dabart inė prog
ramos vadovybė. Tuo reikia 
susirūpinti visai lietuvių vi
suomenei, pirmoje eilėje bend
rinėms mūsų organizacijoms 
A n t r a s a k t u a l u s k l a u s i 
mas — tai lėšos, būt inoms 
programos išlaidoms padeng
ti. Radijo stotis nuolat kelia 
mokestį už skiriamą prog
ramai laiką, uolieji klausy
tojai miršta, o jaunieji neatsi-
liepla" YlUUsytojų įnašr i s ar 
kita pa rama . Todėl dabar kilo 
sąjūdis, kuris siekia, kad kiek
vienas klausytojas skirtų už 
kiekvieną programą po vieną 
dolerį, taigi 52 dol. per kalen
dorinius me*~3s Tokių tuo 
"arpu tėra nedaug, bet jų skai
čius nuolat auca. 

POEZSJCte S P K K T A K L I S 

Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apylinkė rengia poezijos 
spektaklį, paremtą S t a s i o 
Santvaro ir Antano Gustaičio 
Kūryba S p e k t a k l i s į v y k s 
balandžio 11 d., šeštadienį. 7 
vai. vakaro So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos trečio aukš
to salėje. Spektakliui poeziją 
parinko ir programą suda rė 
Mirga (iirniuvienė ir Zita Kru-
konienė. Programos at l ikime 
d a l y v a u j a e t n o g r a f i n i s 
ansamblis Sodauto, o poeziją 
skaito Mirga (iirniuvienė. Zita 
Krukonienė. Gitą ir Aidas 
Kupč inska i . A l e k s a n d r a s 
Pakalniškis. -Jr. Skaidriu 
montažą apie Stasį San tva rą 
paruošė Antanas Kuibis. o 
apie Antaną Gustaitį — Graži
na ir Vytautas Sakalai . 

A T S I S V E I K I N I M A S 
SI A. MATIOSKA 

Bostono ir apylinkės lietu
viai kovo 1 d. buvo gausia i 
susirinkę Caspero laidotuvių 
n a m u o s e a t s i s v e i k i n t i su 
Antanu Matioška. mirusiu 
vasario 27 d. Klebonui kun. 
Feliksui Kontautui p ravedus 
maldas, atsisveikinimui vado
vavo Moterų federacijos Bos
tono klubo pirmininkė Elena 
Vasyliūnienė. Pagr indine kal
bą apie velionį pasakė . . l a i s 
vės Varpo*' vedėjas Pe t ras 
Viščinis, mirusiojo j aunvs tės 
kovų draugas I,enkijo* oku 
puotoje L.etuvos sostinėje Vil
niuje, kur A. Matioška pasižy
mėjo, kaip drąsus kovotojas. 
Tos kovos dvaruos jis neat 
sisakė. kai 19.T7 m. pradžioje 
pasiekė Bostoną. Cia jis nenu 
ėjo naudos ir malonumų '"š 
kojirno keliu, bet tuoj įsijungė ; 
vietos organizacijas, kuriose 
greit iškilo savo darbš tumu, 
sumanumu, nauja in i c i a t \va . 
Nebuvo So Bostone nė vienos 
svarbesnės lietuvių organi
zacijos, kuriai j is nebūtų vado

v a v ę s ar ne ta lk inęs . Jaun imo 
ratel io o rgan izav imas da r 
pr ieš antrąjį pasaulinį karą. 
o rgan izav imas pirmosios pro
tes to rezoliucijos prieš Lietu
vos okupaciją. Taut inės sąjun
gos o rgan izav imas . Lietuvių 
Bendruomenės steigimas, Bai-
fo įsteigimas, So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugija — 
ta i pagrindiniai darbai, ku
riuose velionis stipriai reiš
kėsi. Jo iniciatyva buvo 
sureng tas d id ingas Čiurlionio 
ansambl io koncer tas Jo rdan 
Hali ; su Vasar io 16-tosios 
minė j imais mėgin ta išeiti į 
geresnes sales, So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos patal
p a s užsimota pritaikinti nau
j i ems re ika lav imams ir 1.1. 
Atvykęs į šį k raš tą vėliau, 
negu senoji mūsų imigracija, 
bet anksčiau , negu naujoji imi
gracija, vad. . .dypukai". jis 
buvo tapęs lietuviškoje veik
loje tarpininku t a r p tų dviejų 
imigracijų. Kai dažnas šali
nosi nuo lietuviškos veiklos, 
a i šk indamas i s , kad neturįs 
la iko ar esąs pavargęs. A. 
Mat ioška visuomet turėjo lai
ko ir buvo nepavargęs. Todėl 
jo mirtis sudaro didelę spragą 
kovo je p r i e š n u t a u t i m ą . 
išglebimą ir užsidarymą vien 
t i k s a v u o s e r e i k a l u o s e . 
Didžiausia paga rba jam būtų 
at iduota, į s i t raukiant į tuos 
da rbus . kuriuose jis taip 
sąžiningai ir uoliai reiškėsi. 

Atsisveikinimo kalbas dar 
pasakė: Balfo Bostono sky
r i aus p i rmin inkas kun. Anta
n a s Bal t raš iūnas . LB Bostono 
apyl inkės pirmininkas Bru-
tenis Vei tas . Taut inės sąjun
gos Bostono apylinkės pir 
m in inkas Juozas Kapočius. 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyr iaus pirmininkas 
Bronius Paliulis, Moterų fede
racijos Bostono klubo pir
mininkė Kiena Vasyliūnienė, 
Visi kalbėtojai pabrėžė velio
nio idealizmą, darbš tumą ir 
a t s idav imą lietuviškiems rei
ka l ams . 

A n t a n a s Matioška palai
do tas kovo 2 d. Naujosios Kal
varijos kapinės Bostone, po 
Sv. Mišių, kurios už mirusiojo 
sielą a t n a š a u t o s Sv. Petro 
l 'etuvių parapi jos bažnyčioje 
So. Bostone. Kapinėse atsis
ve ik in imas ba ig tas giesme 
..Marija, Mari ja" ir Lietuvos 
h imnu. Vietoje gėlių Antano 
Matioškos giminės, bičiuliai ir 
bendradarb ia i suaukojo jo 
a tmin imui įamžinti Lietuvių 
fonde 830 dol.. o Tautos fonde 
425 dol. Aukos dar tebeplau-
kia. Lietuvių fondui skir tas 
a u k a s pr i ima Pe t ras Viščinis, 
o Tautos fondui — A n t a n a s 
J a n u š k a . py 

CLASSIFIED GUIDE 

Kr. Donelaičio aukštesniosios mokyklos mokiniai, atlikę Jaunimo centro Vasario 16-tosios minė
jimo meninę programą vasario 16 d. Montažas — „Kryžių kalno naikinimas". 

Nuotr. J . Tamulaičio 

R E N G I N I A I 

B a l a n d ž i o 5 d. — pianisto 
Vyto J . Bakšio rečitalis The 
First a n d Second Church 
Bostone. 66 Marlborough St. 
Pradžia 3 vai. p.p. 

- B a l a n d ž i o ! ! d. 7 vai. 
vakaro So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje Poezijos spektaklis. 
Rengia LB Bostono apylinkė. 
Spektaklio programa remiasi 
Stasio San tva ro ir An tano 
Gustaičio kūryba. 

- B a l a n d ž i o 26 d. A vai. 
oo pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje ..I^iisvės Varpo" pava
sar inis koncertas. Pr >gramą 
atliks sol. Nelė ir r.iu/.. Arvy
das Pal t ina i iš Vakarų Vokie
tijos. 

- R u g s ė j o 127 d. sol. Lili-
jos Šukytės koncertas. Rengia 
Lietuvos krikšto komitetas. 

S I SI P A Ž I N I M A S S U 
A N T A N O K I L B I O 

K Ū R Y B A 

Šeštadienį, kovo 28 d. 7 vai. 
vak. Bostono Lietuvių Piliečių 
klube įvyks susipažinimas su 
studento Antano Kulbio kūry
ba . Bus rodomi jo universitete 
ruošti filmai, video ..Parti
z a n a s " ir ištraukos iš statomo 
filmo „Legenda apie geležinį 
vilką". 

An tanas Kulbis baigė Provi-
dence College ir toliau tęsia 
studijas Bostono universitete 
s iekdamas magistro laipsnio 
iš filmavimo meno. 

Kulbis u ž a u g o lietuvių 
jaunimo tarpe. Jis baigė 
Bostono l i tuanistinę mokyklą. 
dalyvavo tautinių šokių šokė
jų grupės veikloje, priklausė 
S o d a u t o e t n o g r a f i n i a m 
ansambliui , p r i k i n k o skau
tams . An tanas stovyklavo 
Neringos ir skautų stovyklų 
se. o vėliau vadovavo tose 
pačiose stovyklose. 

Temas savo kūrybai Anta
n a s Kulbis dažniausiai renka
si iš Lietuvos istorijos. 

LMF B O S T O N O 
K LITRO 

S U S I R I N K I M A S 

Mėnesinis LMF Bostono 
klubo susirinkimas įvyko 
vasario 2?> d. L. P. klubo 
direktorių kambaryje. Progra
moje dramos aktorė Aleksand
ra Gustaitienė skaitė įdomią 
Audronės parašytą apysaka 
apie vėlinių naktį . Apysakoje 
vaizduojamas "liaudies suprati
mas apie mirusiųjų įtaka į 
gvvus. Falyvės panagrinėio 
a p y s a k ą . Po k u l t ū r i n i o 
p a š n e k e s i o , u ž k a n d i n ė j e 
šventėm Aleksandros gimta
dieni 

M l S I K O L O N I * J ( ) S n a m a i s kavos servizais sako 
susidomėjo ispanų preky-

Philadelphia, PA 

M E N O P A R O D A 

Kovo 28 ir 29 dienomis yra 
r e n g i a m a Phi lade lphi jo je 
Marytės Gaižutienės kera
mikos meno darbų paroda. 
Paroda bus Lietuvių namų 
Kultūros centro patalpose, 
2715 E. Allegheny A ve. 

Tai bus gera proga Phila-
delphijos lietuviams ir jų drau
gams pamaty t i kūrybingos 
menininkės darbus. J u k šia 
meno š a k a taip retos progos 
pasigėrėti, įsigilinti į ją. Lietu
vio kūrybingumas šioje sri
tyje a u g a , bet ir laukia mūsų 
dėmes io . Tėvynėje gami-

M I N K V R A D I J O 
V A L A N D K L L S Š V F N T E 

Seniausios lietuviškos radijo 
programos Naujojoje Angli
joje, vadovaujamos Stepono 
Minkaus. rengiasi švęsti 53 
metų veiklos sukaktuves, 
sekmadienį. ko , ro 22 d., So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos trečio aukšto salėje. 
• i vai. po pietų. 

Koncerte dalyvaus Astra 
Butkutė ir lietuviškasis Roh 
Hope — Vitalis Žukauskas, 
abu iš New Yarko. 

2 vai . po pietų šeimininkė 
Monika Plevokienė ir jos 
padėjėjos pa t i eks skan ių 
valgių. Po koncerto bus dova
nų t raukimas. 

Seimininkės/-kurios galėtų 
paremti šias radijo progra
m a s , y r a p r a š o m o s 
padovanoti savo rankdarbius, 
arba iškepti ką nprs ir atnešti 
i renginį. 

bininkai. Čekai perka a laus 
bokalus ir ąsočius. Skandina
vus žavi puodynės, ąsočiai. 
Net prancūzai l inkę gerti alų 
ar vyną iš Jiesios ąsočių. 

M. Gaižutienės parodoje bus 
išstatyta lėkštės, dekoraty
vinės plokštės, figūros, indų 
se rvyza i , v a z o n a i , v a z o s , 
taurės, žvakidės, porcelano 
dubenys skulptūros. Norin
tieji galės ir įsigyti šį tą. 

Parodos atidaromąjį žodį 
tarti sutiko skulptorius — 
k e r a m i k a s P h i l a d e l p h i j o s 
meno kolegijos profesorius 
Petras Vaškys. 

Parodos a t idarymas kovo 29 
d. 7 vai . vakare. Lankytojai 
bus pavaišinti kava, vynu. 
Paroda bus taip pa t at idaryta 
sekmadienį 12 vai . Ją organi
zuoja Ku l tū ros c e n t r a s , 
talkininkaujant tautodailės 
intitutui. Šios organizacijos 
nori ir kviečia, kad kuo di
džiausias skaičius lietuvių ir 
jų draugų apsilankytų. Ir tik
rai bus malonu ir ne lietu
viams parodyti lietuvaitės 
kūrybą. 

- K o v o 2 ! d. taip pat kul
tūros centro patalpose bus pro
ga išgirsti Columbus. Ohio. 
literatūros profesorių Rim
vydą STlbajorį- Visi lietuviai 
maloniai kviečiami ir t ikrai 
nesigailės atvykę, nes prof. 
Šilbajoris moka labai įdomiai 
kalbėti, ypač apie dabart inę 
lietuvių poeziją. 

Pasaulį palaiko ir neleidžia 
jam nugrimsti barbariškume 
ne progresas matematikoje, 
chemijoje, pedagogikoje, isto
rijoje, o aktyvios atsižadėjimo 
ir pasiaukojimo dorybės. 

F. Brunetierre 

c i p a l i o » d. 2 vai. po 
pietų S v Kryžiaus katedroie 
Bostone Sv. Mišios, a tnašau
j a m o s k a r d i n o l o B e r n a r d 
Lavv. minint Lietuvos krikšto 
sukaktį , o 6 vai. vakaro — 
iški lmingas banketas l a n 
taną res torane Randolphe. 

• l l i i ^ Pasaulio Uetuviu,Jaunirro Sąjunga 
I III] Lithuanian World YoL.tr: Association 

re 

AUSTRALIJA LAUKIA 
ATVYKITE (, TZE PASAULIO 

LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESĄ 
GRUODŽIO 19d., 1987 - SAUSIO 10d., 1988 

JEI NEGALITE SU MUMIS SKRISTI l AUSTRALIJA,, NORS 
PAREMKITE JAUNIMO KONGRESA.SAVO AUKOMIS. 

ČEKIUS RAŠYKITE "PUS' VARDU. 
- \ - - - - - - - - -.'ORMACUCS - - - - - - - - -

'• " n \ . • .-ĄSiCAlČJUvlFTųSU PAPIGINTOM K/MJSKDM 

'/AP' ' 
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. 
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• • • ' '813) 715-9158 

JA, GPUT-DŽiO ' ?d 
GfKJODZiO 'M 
GRUOO/-

(,S AMEtfKA, SAUSIO !0d O 
SAUSIO 8C. O 
SAUSIO M O 

MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

1 rjo/o _ 20% — 30% pigiau mokėsit už 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 
i 

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Floodcon-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 
SERAPINAS — Tel. 636-2960 

P3 j ^ KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose.' 
Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BACE REALTORS 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 po 5 vai. vakaro 

Kalbėti lietuviškai 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta į anglų 
kalbą dr. Algio Mickūno. Antroji 
laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistines Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
S4.50. Illinois gyventojai moka S4 75. 

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

PRIME REAL ESTATE 
460-0880 

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ir 
vsuose pietvakariniuose priemiesčiuo
se Ypač Lemonte ir Homer Tovvnship 

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygas!! 

Linas Gylys 
Algis Lieponis 

G. Petras Lieponis 
Bronius Nainys 

Rūta Sušinskienė 
NeapmoKamai jkainuojam namus 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

460-0880 

IŠNUOMOJAMA — FOR RĘST 

Išnuomojamas kambarys vyresnio 
amžiaus vyrui ar moteriai. 

Skambinti 
737-0618 

Išnuomojamas kambarys vyrui 
tarp 65 ir 70 m amžiaus. Galima 
naudoti garažą. 

2925 W. 71 St. 
778-8264 

SUKAKTUVINIS MEDALIS 
Kiekvieno lietuvio yra pareiga įsigyti Lietuvos 
Krikšto 600 metų sukakties Medalį, kurį sukū
rė skulptorius Vytautas Kašubą. 

Medalis — vertinga istorinė dovana, kuri tinka 
padovanoti ne tik anūkams, kad užaugę prisimintų 
šią sukaktį, bet tinka bent kam jį įteikti įvairiomis 
progomis. 

3 colių bronzinis $30.00 
1 colio bronzinis $15.00 
11/2 colio Fine (.999) silver $50.00 

Persiuntimo išlaidom pridedama $2.00 
Užsakymus siųsti: 

Draugas 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, IL 60629 
Illinois gyventojai dar o^deda 8°o valstijos moKesčių. 

' ; * • . ,AME S2S0 - UŽSTATĄ GAPANTUOT ŽEMIAUSIAS KANAS 

Los Angeles International Travel Centre 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 
ŽODYNAS 

Vilius Pėteraitis 
šis žodynas, apimantis daugiau kaip 30.000 žodžių, 

parinktų iš įvairių sričių ir kasdienines kalbos, pritaikytas 
lie , , (viui. bleido Lietuviškos Knygos klubas 1985. IV ii laida. 
Kieti viršeliai 

Ka.na su persiuntimu m USA $18.90. 
Illinois gyventojai moka $20.25. 
Kaina su persiuntimu į Kanadą ir į užsieni $19.70. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W 63ru Str., Chicago. IL 60629 

' 
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Gary Vasario 16 minėjime kalbėjo svečiai: dr. K. Ėringis ir John 
Krupa su A. Viniku ir kun. I. Urbonu. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Gary, Indiana 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 
East Chicagos ir Gary mies

tų bei visos apylinkės lietu
viai šią brangią Lietuvos 
šventę minėjo Vasario 22 d. 
Gary Šv. Kazimiero par. salė
je. 

Vasario 21 d., šeštadienį, Al-
tos nariai, Gary Vytauto pos
to ir East Chicagos amerikie
čių pos to legionier ia i , 
asistuojant sesutėms Navikai-
tėms, pakėlė Lietuvos vėliavą 
prie E. Chicagos miesto rūmų. 
Kalbas paskė miesto meras R. 
Pastrick ir Altos pirm. A. 
Vinikas. 

Vietos amerikiečių posto 
legionieriai pavaišino pus
ryčiais visus dalyvius, kurių 
buvo daugiau kaip 200. Jie tai 
daro kasmet, pagerbdami 
lietuvius. Lietuvių draugas Ir-
ving Levvin savo radijo stoties 
pusvalandį paskyrė pokalbiui 
apie Lietuvą. Pokalbyje daly
vavo minėjimo pirm. Kaz. 
Baltrušaitis ir Elzbieta Mile-
rytė-Starewizc. 

Vasario 22 d., sekmadienį, 
abiejose liet. parapijų bažny
čiose vyko pamaldos už Lietu
vą. Gary Šv. Kazimiero bažny

čioje pamaldose su vėliavomis 
dalyvavo Vytauto posto legio
nieriai ir Gary lituanistinė 
mokykla. Mokiniai nešė au
kas prie altoriaus, tarp jų ir 
juostą su išaustu Iietuvos 
himnu. Giedojo parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. 
Barboros Balt. Linda Ruzgai-
tė-Burbienė pagiedojo solo Ave 
Maria ir Panis Angelicus. 

Po pietų 4 vai. salėje vyko 
minėjimo akademinė, meninė 
dalys ir banketas. Minėjimą 
atidarė Altos pirm. A. Vini
kas. Įnešamos vėliavos. Op. 
sol. Algirdas Brazis giedojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus. 

Pagrindinę paskaitą skaitė 
dr. Kazys Ėringis. Jo paskai
ta buvo trumpa, kondensuota, 
akademinio lygio. Jis nagri
nėjo Lietuvos laisvės klausi
mą ir jo iškėlimą tarptau
tinėje p cmėje, įsijungiant į 
tarptaut įus internacionali
nius juaėjimus. Kongres-
manas Peter Visclosky dėl 
žmonos ligos, negalėjęs atvyk
ti į minėjimą, atsiuntė savo 
tėvą ir jo paskelbtą rezoliuciją 
Kongrese. Vietoje kongres-
mano kalbą pasakė apskrities 
pareigūnas ir buv. demokratų 
p a r t i j o s p i r m . J o h n 
Krupa. Sveikino E. Chicagos 
meras R. Pastrick. Jis perskai
tė savo ir Gary miesto mero 

proklamacijas Vasario 16 
proga. 

Kiekvieneriais metais Al
tos valdyba pagerbia du asme
nis, kurie aktyviai pasireiškia 
lietuviškoje veikloje. Šiais 
metais pagerbė Birutę Vilu-
tienę ir Lindą Ruzgaite-Bur-
bienę. Birutė yra ilgametė Al
t o s s ek re to rė ir L i e t . 
Bendruomenės pirmininkė. J i 
nuoširdžiai dirba abiejose or
ganizacijose Lietuvos labui. 
Linda yra užaugusi čia Gary-
je ir baigusi visas mūsų 
mokyklas — savo gražiu 
balsu, tautiniais šokiais ir 
visokiu darbu visada padėjo ir 
dabar padeda Vasario 16 
šventėms ir visiems mūsų lie
tuviškiems renginiams. 

Vienbalsiai priimta rezo
liucija prezidentui, vyriau
sybei ir kongresui, perduota 
kongr. Viscloskiui. 

Meninėje dalyje scenoje 
pasirodė lietuviams žinomas ir 
jų mylimas op. solistas Algir
das Brazis. Jis pranešė, kad 
šiais metais minima kompoz. 
Stasio Šimkaus 100 metų 
sukaktis, tai jis dainuos jo kū
rinius. J i s padainavo aštuo
nias lietuviškas dainas, ku
rios jau daug kartų girdėtos, 
bet tokios brangios ir mielos. 
Savo sodriu ir galingu balsu 
visus sužavėjo ir mintimis bei 
širdimis nukėlė į tėvynę. 
Pabaigai „Lietuva brangi" 
dainai paprašė įsijungti vi
sų ir visi ją baigė su aša
romis akyse. Pianinu jį paly
dėjo jo gyvenimo ir jo dainos 
palydovė muz. Aldona Brazie-
nė. 

Po to buvo banketas, kurį 
puikiai paruošė Dalia Špo
kienė, Marytė Ruzgienė, Biru
tė Ruzgienė ir Gertrūda Navi
kienė. 

Minėjimas praėjo gražiai. 
Mūsų kolonija yra nedidelė, 
bet vieninga. Altas, Bend
ruomenė, organizacijos ir visų 
kartų lietuviai šią brangią 
Lietuvos šventę švenčia visi 
kartu. Rengimo pirm. K. 
Baltrušaitis padėkojo visiems 
už darbus ir atsilankymą. 
Minėjimui vadovavo kun. Ign. 
Urbonas. Aukų gauta 1000 
dol. 

krp. 

MA. 
ANTANAS PIKTUIZIS 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1987 m. kovo 16 d. 9:30 vai. ryto, sulaukęs 90 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Akmenės valse., Kivylių kaime. Ameri

koje išgyveno 20 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stasė (Noreikaitė); 

duktė Julia Lapkus, žentas Aleksas; 3 anūkai; Antanas su 
žmona Maria ir jų vaikai Cindy, Robert ir Antanas Lapkus; 
arch. Julius Lapkus su žmona Patricia ir jų vaikai Lauren, 
Julian ir dr. Domas Lapkus bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami Lietuvoje ir Amerikoje. 

Kūnas paSarvotas Petkaus Marąuette, 2533 W. 71 St., 
koplyčioje, trečiadienį, kovo 18 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 19 d. Is koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus (gyvaut i šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona ir duktė su šeima. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 
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P A D Ė K A 
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir brolis 

A.tA. 
ZENONAS GOBIS 

užbaigė savo žemišką kelionę vasario 11d. 
Norime padėkoti visiems draugams ir artimiesiems už 

maldas ir moralinę paramą jo trumpos, bet sunkios ligos 
metu. 

Nuoširdžiai dėkojame: 
Dievo Motinos parapijos klebonui kun. G. Kijauskui, SJ. 

ir kun. A. Goldikovskiui už atsisveikinimo maldas, atnašau
tas šv. Mišias ir palydėjimą į kapines: 

chorų vadovams muz. Ritai Kliorienei, muz. dr. Br. 
Kazėnui, visiems giesmės ir dainos draugams bei draugėms 
už tokį įspūdingą giedojimą Jokubauskų koplyčioje ir Dievo 
Motinos šventovėje; 

organizacijų ir chorų atstovams už nuoširdžius 
atsisveikinimo žodžius; 

visiems draugams ir artimiesiems už maldas, už aukas 
šv. Mišioms už velionio sielą, už aukas religiniams, šalpos 
ar organizacijų fondams, kad įamžinus jo vardą; 

visiems, kurie žodžiu, raštu, gėlėmis prie karsto ar kitais 
būdais užjautė mus ir pagelbėjo mums skausmo valandoje; 

o taip pat karsto nešėjams ir visiems, visiems, kurie 
atvyko — kai kurie net ir iš labai tolimų miestų — palydėti 
a.a. Zenoną į Amžinąją Tėviškę. 

Liūdinti žmona Kazimiera, sūnūs Vytautas ir Algis, se
serys Apolonija ir Eugenija. 

J A V AUKSINIAI 
PINIGAI 

JAV ereliu antspauduoti 
auksiniai pinigai susilaukė 
daug didesnio pasisekimo 
negu buvo tikėtasi. Manoma, 
kad dalinai tai priklausė nuo 
to, kad buvo tikėtasi tų pini
gų mažai išleisti pirmaisiais 
metais ir dalinai dėl patrio
tinio sentimento. Nemaža 
dalimi prisidėjo ir 1985 m. rug
sėjo mėn. uždraudimas impor
tuoti Pietų Afrikos auksinius 
pinigus Krugerrandus. Išlei
džiant JAV pinigus į rinką 
1986 m. spalio mėn., buvo pla
nuota išleisti jų 2.2 milijonų 
uncijų pirmaisiais metais. Bet 
jau sausio mėnesį išparduota 
1.8 milijonai uncijų. Taigi, 
nors buvo tikimasi, kad auk
sinių pinigų leidimo projektas 
tik lygiomis išsivers, dabar 
jau laukiama ir šiokio tokio 
pelno. Nors patys pinigai išlei
džiami 50, 25, 10 ir 5 dol. 
monetomis jų pardavimo kai
na priklauso nuo tarptautinės 
aukso kainos, dar pridedant 
pardavėjui už darbą. 

LIETUVA 
PASAULINĖJE 

LITERATŪROJE 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis 

Ką Lietuva yra davusi kitų tautų 
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso Šešplau-
kio-Tyruolio knygoje 

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje 244 psl 
Knygos kama 8 dol.. su persiuntimu 
9.50 dol. Illinois gyventojai moka 
10.14 dol. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus 

Mūsų mielai narei 

A.tA. 
KONSTANCIJAI KANAUKIENEI 
mirus, jos SŪNUMS ir visai šeimai nuoširdi užuojau
ta. 

L. D. K. Birutės karių šeimų 
moterų draugija 

Nuoširdžiai užjaučiame sesę s. PETRONĖLĘ PA
JAUJIENĘ, mirus brangiam vyrui 

A.TA. 
PETRUI PAJAUJUI 

Reiškiame užuojautą dukrai VALENTINAI, sūnui 
ZENONUI ir anūkėms. 

Detroito skautininkės ir skautininkai 

Mūsų brangiam draugui, kilnios Širdies lietuviui, 
A.tA. 

PETRUI MINKŪNUI 
mirus, jo žmonai EUGENIJAI, dukroms DALIAI 
DZIKIENEI ir LAIMAI LILEIKIENEI su šeimomis. 
o taip pat ir visiems giminėms ir artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia 

Prel. Jonas Balkūnas 
Kun. Viktoras Dabušis 
Janina, Violeta ir Visvaldas Gerdviliai 
Elena ir Justinas Liaukai 
Aleksandra ir Henrikas Lukaševičiai 
Ona ir Jonas Pupininkai 
Antanas ir Bronė Reventai 
Stasė ir Pranas Staneliai 
Sofija ir Stasys Vaškiai 
Marija ir Leonas Virbickai 

St. Petersburg. Florida 

A.+A. 
PETRUI PAJAUJUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai, Gabijos tun
to pirmūnei, PETRONĖLEI PAJAUJIENEI, sūnui 
ZENONUI, dukteriai VALENTINAI ČERNIAUS
KIENEI, anūkėms GAILEI ir NIDAI. 

Gabijos tuntas 

Buv. Valst. Dramos teatro bei Kauno Šaulių teatro ak
torei 

A.tA. 
ZUZANAI YENCLAUSKAITEI 

mirus, nuoširdi užuojauta jos seseriai NELEI APEI-
KIENEI su dukra RAIMONDA ir vyru VYTAUTU. 

Giedra Gudauskienė 

Mielam klasės draugui 

A.tA. 
ADOLFUI KREGŽDZlUI 

mirus, jo žmoną JADVYGĄ, dukteris AUŠRĄ, RASĄ 
ir GIEDRĘ, seserį URŠULĘ ir kitus artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Ona ir Petras Žilinskai 

A.tA. 
Stasys Antonaitis 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1987 m. kovo 15 d. 5:30 vai. vakare, sulaukęs 72 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Raseinių apskrityje. Amerikoje išgyveno 

48 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Christa; 2 sūnūs: 

Anthon\ ir Henry. 3 dukterys: Dorothea Navvara, jos vyras 
Bruce. Regina Merda, jos vyras Michael ir Sophia. 2 anūkai 
Stephen Navvara ir Nicholas Merda; Iietuvoje brolis Anta 
nas ir 2 seserys: Elena Chmieliauskienė ir Janina Impole-
vičienė su šeimomis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo a.a. Antano ir a.a. Elenos sūnus, taip pat 
a.a. Felikso brolis. 

Kūnas pašarvotas Gaidas-Daimid. 4330 So. Califomia 
Ave., koplyčioje, trečiadienį, kovo 18 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 19 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, sūnūs ir duk te rys . 
Laidotuvių direkt. D. Gaidas ir G. Daimid. Tel. 523-0440. 

Mūsų brangiam draugui 

A.tA. 
PETRUI MINKŪNUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
EUGENIJAI, dukroms DALIAI DZIKIENEI ir LAI
MUTEI LILEIKIENEI su šeimomis ir visiems velio
nio giminėms. 

Jurgis ir Regina Mikailai 
Seminole, Florida 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St . , Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th A v.. Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th S t ree t - Tel. RE 7-1213 

11*28 Southvvest Hwy.. Palos Hills. Illinois 
Tel. - 974-4410 

Mūsų ch< 

mirus, jo? 
ALOYZĄ 
jaučiame 

, r i 8 t e i A x A 

A.'A. ONAI RAZUTIENEI 
vyrą ANTANĄ, dukrą DANGUOLĘ, sūnų 
su Šeimomis ir kitus gimines nuoširdžiai už-
ir kartu su jumis liūdime. 

Sv. Kazimiero parapijos choras. 
Los Angeles, California 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

. 
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x Marijos Nekalto Prasi
dėjimo seserų rėmėjų ren
giama vakarienė bus kovo 22 
d. (ne 21 d., kaip vakar „Drau
ge" buvo klaidingai palikta) 
Jaunimo centre. Jėzuitų koply
čioje 2 vai. bus šv. Mišios, 
kurių metu giedos sol. Dana 
Stankaitytė, vargonais gros 
muz. Manigirdas Motekaitis. 
Po to Jaunimo salėje bus 
vakarienė ir Putnamo seselių 

x Didžiulis koncertas, 
kurį rengia „Draugo" dienraš
čio renginių komitetas ir ku
riame dainuos keturi solistai, 
bus kovo 28 d., šeštadienį, 7 
vai. vak. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Bilietus jau 
dabar galima įsigyti Gifts 
International — Vaznelių 
parduotuvėje. 

x Sol. Aldona Buntinai-
tė, akompanuojant muz. Vik
torui Jurkšaičiui, atliks Vydū
no dainų pynę kovo 28 d. 6:30 
vai. vak. lietuvių Tautiniuose 
namuose vyksiančiame Vydū
no Jaunimo fondo 35 m. veik
los minėjime. Tikimasi gau
saus visuomenės atsilankymo, 
todėl apie dalyvavimą prašo
ma iš anksto pranešti Ramu
nei Lukienei. 

x Lietuvių Respublikonų 
Illinois lygos 16-tas metinis 
banketas gegužės 3 d. ruošia
mas Lietuvių Tautiniuose na
muose. Bankete bus pagerb
tas 1986 m. pasižymėjęs 
lietuvis ir kiti nusipelnę 
asmenys. 

x „Pensininkas", kovo 
mėn. numeris, išėjo iš spau 
dos ir pasiekė skaitytojus. 
Šiame biuletenyje yra daug 
sveikatos patarimų ir vyres
niems žmonėms reikalingos 
informacijos. Leidžia JAV LB 
Socialinių reik. taryba, reda
guoja K. Milkovaitis. 

x ..Pirmieji Žingsniai". 
Kr. Donelaičio lit. mokyklų 
mokinių laikraštėlis, vasario 
Nr. 2. išėjo iš spaudos gausiai 
iliustruotas ir prirašytas pačių 
mokinių. Šiame numeryje yra 
ypač pažymėtini rašiniai 
Vasario 16-tosios dienos reikš
mės pabrėžimu išeivijos lietu
viams. Spaudai paruošė mok. 
Danutė Bindokienė. finan
suoja Tėvų komitetas. Laik
raštėlis yra 32 psl. 

x Bronė Nainienė. Le-
mont, 111.. Leonas Barauskas, 
Melrose Park. 111.. Jonas 
Zadeikis. Oak Lawn. 111.. Agnė 
Kižienė. V. Liulevičius. Vida 
Baleišytė. A. Butkienė. A. Kve-
čas. J. Juška. Gražina Cibie-
nė. Antanas Kuras. Vilija 
Dėdinaitė. visi iš Chicagos. 
lankėsi „Drauge" ir pasirinko 
įvairių leidinių už didesnes 
sumas. 

x Į „Draugo" koncertą, 
kuris bus kovo 28 d. šeštadie
nį. Marijos aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje Chicagoje. 
bilietus galima įsigyti Gifts 
International — N.J. Vazne
lių prekvboje. 2501 W. 71 St.. 
Chicago, 111. 60629. Tel. 471-
1424. 

(pr.) 

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

Tei. - 776-5162 
14300 S. B«ll Rd., Lockport, IL 60441 

Te!. *bO-W*> 
Valandos paga! susitarimą 

x Premijų įteikimo šven
tė — puota kūrėjams pagerb
ti rengiama balandžio 4 d., 
šeštadienį, Chicagos Jaunimo 
centre. Šventę rengia JAV LB 
Kultūros taryba, globoja Chi
cagos LB apygarda. Bilietai 
gaunami Vaznelių prekyboje 
arba stalus ar paskiras viekas 
prašome iš anksto rezervuoti 
pas Birutę Jasaitienę tel. 434-
2165. 

4t lk ŽVAIGŽDUTĖ 
I^PĮgfifcfci.'* J^ Įsteigtas bvetuv\ų Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriau* 

Redaguoja J. P.*tas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 85ifa Place, Chicago, IL 60629 

x Aldona Veselkienė, Lie
tuvių Tautodailės instituto 

oO metų Amerikoje darbo ir C h i c a g o s s k y r i a u s pirrninįn. 
kė, kalbės apie lietuvių liau-gyvenimo filmas. 

x Lietuvių Pensininkų 
sąjungos narių metinis susi-
rinkims bus kovo 26 d., ketvir
tadienį. 1 vai. p.p. Šaulių na
muose, 2417 W. 43 St. Visi 
nariai prašomi dalyvauti. 

x Brighton Parko LB val
dyba. Chicago. 111., kuriai 
vadovauja energinga Salo
mėja Daulienė. dažnai pare
mia „Draugą" aukomis. Per 
„Draugo" renginių komisijos 
narę Aliną Vadeišienę ir šių 
metų „Draugo" koncerto prog
ramos leidiniui įteikė 25 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x Bruce Neberieza, buvęs 
Lietuvos Vyčių :i6-tos kuopos 
pirmininkas ir Dariaus ir Girė
no posto komandierius. turėjo 
iškentėti kojų amputavimą. 
širdies operaciją ir gydymąsi, 
kuris kainuoja daugiau 100 
tūkstančių doi. Jis jau baigė 
visus draudos pinigus. Tam 
reikalui Dariaus ir Girėno pos
tas balandžio 24 d. 6 vai. vak. 
rengia jam renginį Dariaus ir 
Girėno posto salėje. 

\ Midland Federal Sa-
vings and Loan Associa-
tion, kuri 70 motų aptarnauja 
lietuvius, lietuvių vadovau
jama. Marųuette Parke. 2657 
West 69th Street. Brighton 
Parke 4040 Archer Avenue ir 
Bridgeview. 8929 S. Harlem 
Ave.. remia lietuvišką spaudą 
bei veiklą. Atsiliepdami į 
„Draugo" renginių komisijos 
išsiuntinėtą laišką dėl „Drau
go" koncerto ruošiamos prog
ramos leidinio, atsiuntė 50 dol. 
čekį. Nuoširdus ačiū. 

\ Vincas Urbonas, Chica
go. 111.. mūsų bendradarbis, 
apmokėdamas sąskaitą už 
gautas knygas, pridėjo ir 15 
dol. auką. linkėdamas geriau
sios sėkmės kultūriniuose 
baruose. Labai ačiū. 

x Brighton Parko Lietu
vių namu savininkų draugi
jos valdyba šaukia informaci
nį susinnkimą ketvirtadienį, 
kovo 19 d.. 6:00 v.v. Brighton 
Parko mokyklos salėje. 4420 S. 
Fairfield Ave. Po susirinkimo 
bus dalinami maisto produk
tai. Prašome narius atsinešti 
nario knygutes. Kviečia drau
gijos valdyba. 

(pr.) 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
(Lithuanian Plaza Court) 

Chicago. IL 60629 
Tel. 778-0800 

Kasdien 2—8 vai. vak 
šeStadienj 9 v r iki 1 v p.p 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 
Tel. Ofs. 32r>-:»57 
Tel. Rez. 325-6582 

Va landa pagal susitarimą 

dies meną ir lietuviškus tau
tinius rūbus vakaronėje, kurią 
rengia „Grandies" tautinių šo
kių ansamblis. Vakaronė bus 
balandžio 3 d., penktadienį, 
Jaunimo centro kavinėje. 
Lietuviai kviečiami vakaro
nėje dalyvauti. 

x Keturioliktas lituanis
tikos seminaras bus liepos 
18-31 dienomis Mt. Assisi 
Accademy patalpose Lemonte 
prie Chicagos. Seminaro 
mokestis 280 dol. asmeniui 
dviem savaitėms. Lietuvių jau
nimas, lituanistinių mokyklų 
mokytojai bei asmenys, norį 
pagerinti lietuvių kalbos žino
jimą, prašomi jau dabar regis
truotis. Visais seminaro reika
lais prašome kreiptis adresu: 
Lituanistikos seminaras, 5620 
So. Claremont Ave.. Chicago, 
111. 60632. 

x Kasa Lietuvių fede
ralinė kredito unija. 2615 
West 71st Street. Chicago. 111.. 
vadovaujama lietuvių ir grei
tai auganti taupytojų įnašais, 
remia lietuvišką spaudą ir 
lietuvišką veiklą, Į „Draugo" 
renginių komisijos išsiuntinė
tą laišką dėl koncerto ruošia
mos programos leidinio 
atsiuntė visą šimtinę. Labai 
dėkojame. Koncertas bus kovo 
28 d. Marijos aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje. 

x Kazys Karuža, Los Ange
les, Cal„ „Draugo" bend
radarbis, leidėjas poeto Petro 
Karužos kūrybos leidinio „Pet
ras Karuža" 1984 m., atsiuntė 
50 dol. „Draugo" paramai. 
Leidinį redagavo A. Vaičiulai
tis ir B. Brazdžionis, kurį gali
ma gauti ir „Drauge", atsiun
tus 15 dol. Už auką labai ačiū. 

x Stasio Butkaus šaulių 
kuopa. Detroit. Mich.. atsiun
tė tokį laiškutį: kuopos 
valdybos nutarimu siunčiame 
50 dol. .Draugo" dienraščiui 
paremti. Sėkmės jūsų darbe". 
Pasirašė Vincas Tamošiūnas, 
kuopos pirmininkas ir Matas 
Baukys. iždininkas. Nuošir
dus ačiū visiems kuopos 
nariams už rėmimą savos 
spaudos. 

x Dr. Danguolė Suran-
tas, Rockford. 111.. Vaclovas 
Dzikas. Omaha. Nebraska, 

x Lietuvių Opera šiemet V a l e r i a C e p a s Gulfport. Fla., 
stato .^metanos 3 v operą R o m a s i r i ) a n u l ė Ankaičiai. 
„Parduotoji Nuotaka". Jos W a l n u t C r e e k C a l , L u c i a 

spektakliai bus balandžio 25 T a r v v d a ? E d i n a , Md.. Jadvv-
d.. ) v.v. ir balandžio 26 d. g a Mulokienė. Santa Monica. 
3:00 v. p.p., Morton HS teatre. 
Ciceroje. 2524 S. Austin Blvd. 
Bilietų kainos yra: parteryje 
25, 20 ir 15 dol.. o balkone 20. 
15 ir 10 dol. Jie gaunami Vaz
nelių prekyboje. Paštu bilie
tai užsakomi jų krautuvės 
adresu: Gifts Internatio
nal. 2501 W. 71 St.. Chicago, 
111. 60629. Tel.: 312—471-1424. 
Čekį prašome išrašyti Lithua
nian Opera Co., Inc.. pava
dinimu ir siųsti kartu su bilie
tų užsakymu. Visus ir iš visur 
kviečia atvykti j spektaklius 
Lietuvių Opera. 

(ak.) 
x Jugoslavija — Italija — 

Prancūzija: Roma Lietuvos 
krikšto sukakties iškilmėse. 
Marijos Šventovės Liurdas ir 

Cal.. V. Raulinaitis. Cbats-
worth. Cal.. Veronika Jaš-
kauskas. Dayton. Ohio. V. 
Juchnevičius. St. Petershurg 
Bpach. Fla., Vacys Platakis. 
St. Catharines. Ont.. Kanada, 
kiekvienas atsiuntė po 20 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdus ačiū. 

x Po 10 dol. atsiuntė už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių Stasys Eiva, AHelė 
Čibienė, Lionginas IVriūra. 
Jonas Jurkūnas. E. Skiotys. 
Veronika Pleskus. Pranas 
Karalius. J.K. Pankus. M Iva
nauskas. Juozas Navakas, 
kun. T. Palis. Viktoras Meme
nąs. Kotryna (\sna. Milda 
Tailat-Kdpta, J. Končius. A. 

Medjugorje. Dubrovnikas. Galdikas. Gertrūda Repšys. 
Asyžius, Paryžius ir kt. 15 Jonas Sakavičius, Vai Krump-
dienų kelionę ruošia Travel lis. Stanley Dimgaila. C. 
Advisers, Inc., 1515, N. Har
lem Ave.. Oak Park, 111. 60302. 
Tel. 524-2244. Vadovas: kun 
dr. K. Trimakas. Prasidės bir
želio 20 d. 

(ak.) 

Choromanskis. Jonas Baužys. 
Julius Jurėnas. Anna Kras-
n ikcvieh. S. Vilinskas. A. Bar
kauskas. Vincas Vaitkus. 
Anelė Kirvaitis. Visiems ta 
riame nuogirdų ačiū. 

MANO LIETUVA 

Lietuva, mano tėvų gimtine! 
Ten atskrenda ir gieda gegutė. 
Nors Ji maža, bet širdyje 

sava — 
Ta mūsų gražioji Lietuva! 

Ten gražūs mediniai nameliai 
pastatyti. 

Jie puikūs, bet jų r įgalima 
aplankyti. 

Gegutė ten via kukuoja miške, 
Sakydama, tikrai buvo ir bus 

Lietuva. 

O vanduo, koks mėlynas, kaip 
dangus! 

Dievuli, tas kraštas yra labai 
gražus! 

Lietuviai, neužmirškite 
Lietuvos — 

Tėvų ir vaikų tos žemės 
brangios! 

Edis Juškaitis, 
Marąuette Parko lit. 
m-los 8 sk. mokinys. 

APLANKIAU 
KAZIUKO MUGĘ 

Šį pavasarį aš nuvykau į 
Washingtono Kaziuko mugę. 
Pradžioje buvo skautiškas 
Kaziuko mugės atidarymas. 
Vienam skautui buvo įteiktas 
geltonas šlipsas. (Man neaiš
ku, kodėl skautai kaklaraištį 
vadina šlipsu? Red.) 

I mugę kelionė buvo neilga. 
Važiavome su Surdėnais ir 
Gema. Po oficialaus atidary
mo buvo trumpa programėlė. 
Tautinius šokius pašoko mažų 
vaikų grupelė, jaunimo ratelis 
ir vyresniųjų grupė „Gabija". 
Buvo labai įdomi programa. 

Programai pasibaigus, 
apžiūrėjome visus stalus. Ant 
jų buvo sudėta daug gražių, 
meniškų dalykų: gintaro dir
binių, juostų, iš medžio tauto
dailės dalykų. Buvo daug ir 
kitokių rankdarbių. 

Apžiūrėję parodą, užsisakė
me lietuviškus pietus: kal-
dūnus ir barščių sriubą. Paval
gius, pasikalbėjau su savo 
draugėmis, kurias sutikau mu-
gėje.Netrukus važiavome na
mo. Buvo smagiai ir maloniai 
praleista diena. 

Sigutė Šnipaitė, 
Pbiladelphijos „Vinco Krėvės" 

lit. m-los mokinė. 
(„Pieštukas ir plunksna'). 

MANO PARAPIJA 
Aš savo parapijoje esu akty

vus. Ne tik aš, bet ir visa 
mano šeima. Aš pats su savo 
tėveliu dažnai kartu tarnau
jam Mišiose. Mano tėvelis yra 
vienas iš parapijos Šv. Komu
nijos dalintojų. Mano mama 
yra viena iš skaitytojų. Kar
tais pasitaiko, kad mes visi 
trys esame prie altoriaus tuo 
pačiu metu. Aš šią pareigą la
bai vertinu, nes sudaro man 
progą, ką nors padaryti Die
vui, o ne tik iš Jo laukti malo
nių. Aš galėjau šią pareigą 
baigti su aštuntuoju skyriumi, 
bet nutariau truputį ilgiau tar
nauti. 

Kiekvieną šeštadienį lan
kau lituanistinę mokyklą kar
tu su savo seserimi. Mėginu 
būti geras, malonus ir pasi
ryžęs mokinys. Priklausau 
„Grandinėlei", repetuojame 
parapijos salėje. Aš labai 
mėgstu šokti ir pabendrauti 
su draugais. Man būtų liūdna, 
jeigu nebūtų „Grandinėlės". 

Kartais su moksleiviais 
ateitininkais susirenkame 
parapijos patalpose. Iš kavi
nės būrys draugų smagiai 
pažaidžiame krepšinį parapi
jos salėje. 

Parapija man sudaro progų 
visur dalyvauti. 

Danius Šilgalis, 
Clevelando Sv. Kazimiero 
aukšt. lit. m-los mokinys. 

'„Mūsų žingsniai"). 

Krista Šilimaitytė, Marąuette Parko lit. m-los 8 sk. mokinė, 
metais žada parašyti šią knygą. 

ŽIEMOS NUOTAIKOS 

Kai pasieksim mes platųjį 
kelią. 

Paleisime vėjais žirgus; 
Lai čiuožia, lai skrenda 

rogutės, 
Per baltus kaip gulbė kelius! 

Žirgai sprandus riečia ir 
prunkščia. 

Ir krato skambius žvangučius. 
Taip aidi sidabro varpeliai 
Po baltus žvaigždėtus 
laukus! 

M. Merkevičius 

PIRMAS SNIEGAS -
VAIKŲ DŽIAUGSMAS 

Lapkričio mėnesį pradėjo 
snaigės kristi. Sniegas labai 
gražus, kai krenta ant eglučių 
šakų. Viso pasaulio medžiai 
būna balti. Žemė atrodo, lyg 
būtų apklota balta šilkine 
antklode. Vaikai ima sniegą ir 
padaro sniego senelį. Kai tą 
darbą užbaigia, kartais be 
tikslo muša savo draugus su 
sniego sviediniais. Jie nenori 
draugų užgauti, tik pažaisti. Ir 
taip linksmai praleidžia dieną. 
Reikia tik šiltai apsirengti, nes 
Šaltas vėjas pučia. Reikia pirš
tines, kepurę ir šaliką užsidė
ti. Kartais ir pro drabužius 
praeina šaltis. Meškos miega 
visą žiemą. Jos labai alkanos, 
kai atsikelia pavasarį. 
Pavasarį sniegas atrodo visai 
kitoks. 

Aurelija Kapočiūtė, 
Marąuette Parko lit. 
m-los 8 sk. mokinė. 

KELIONE I EUROPĄ 
Paskutiniųjų Velykų proga 

keliavau į Europą. Aš su savo 
draugais išskridome iš Det
roito į Bostoną, o iš Bostono į 
Vokietiją. 

Vokietijoje sutikom daug 
įdomių žmonių, matėm daug 
įdomių pastatų ir pilių. 

Iš Vokietijos per „juodą miš
ką" (Schwarzwaldi. važiavom 
į Šveicarijos Lucerną. Ten 
labai, labai gražu. Kur tik 
pažiūri, visur snieguoti kal
nai. 

Iš Lucernos į Austrijos Ins-
bruką. Čia praleidome tik vie
ną dieną, bet matėme daug 
dalykų, 

Po ilgos dienos atsiradome 
Muenchene. Cia praleidome 
dieną ir dvi naktis. Turėjom 
laiko apsipirkti ir daryti ką 
norėjome. Kitą dieną išskri
dome namo. 

Aš vėl norėčiau keliauti į 
Europą. Esu labai dėkingas 
savo tėvams, kad jie man 
suteikė galimybę pakeliauti. 

Vitas Rugienius, 
Detroito „Žiburio" 

aukšt. lit. m-los mokinys 
(„Žiburio spinduliai"). 

JEIGU SV. KAZIMIERAS 
BŪTU MŪSŲ 
BŪRELYJE 

Šv. Kazimieras būtų labai 
geras berniukas. Aš norėčiau, 
kad jis miegotų lovoje šalia 
manęs. Mes būtume „buddies" 
maudymosi laiku. Aš visą 
laiką eičiau žuvauti i> ao. Aš 
viską kartu su juo di čiau. 

Jonas Korsakas 

Mūsų būrelyje Šv. Kaziukas 
būtų kaip ir visi kiti: išdykė
lis, labai turtingas, bet ne blo
gas. Jeigu būtų muštynės, jis 
neprisidėtų, bet išgelbėtų vai
ką. Jis padarytų stebuklą, kad 
baisios pasakos taptų tikrove, 
kitas stebuklas būtų. kad 
mūsų barakas pavirstų pilimi 
su visais įrengimais. 

Tomas Beržinskas 

(„Didvyrių dienos Dainavoje"). 

GALVOSŪKIS NR. 111 

RUDUO 

Lapai krenta rudenį. 
Šaltas oras. 
Kaukių dieną baidyklės 

skrenda, 
Jau ateina ilga žiema. 

Daina Batraks 
Jau žinau, ruduo atein . 
Kai medžių lapai auksėja, 
O man smagu sugrėbt lapus 
Ir šokinėt per juos visus! 

Linas Narušis 
Abu Toronto Maironio lit. 

m-los mokiniai, Kanada. 
(Maironio mokyklos 

metraštis). 

GALVOSŪKIS NR. 112 

„Yankees" ir „Tigers" žaidė 
penkis beisbolo žaidimus ir 
kiekvienas laimėjo po tris žai
dimus. Kaip galėjo atsitikti? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 113 

(Žiūrėkite piešinį). Visi ke
turi nori gauti gražų puoduką, 
o tik vienam jis gali tekti. 
Kuriam iš jų? 

.(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 114 
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'Žiūrėkite lentelę). Reikės 
parašyti 12 žodžių. Pirmos dvi 
ir paskutinės dvi raidės yra 
duotos, reikės sugalvoti ir 
įrašyti tris vidurines raides 
(žiūrėkite nr. 1). Kai visus žo
džius surašysite, skaitydami 
tris vidurines raides žemyn, 
gausite 7 žodžius, kurie reikš 
vieną lietuvišką patarlę. 
Parašykite tą patarlę atskirai. 
Palengvinimui uždavinio 
sprendimo, duodu žodžių reikš
mes: 1) Jau parašyta. 2) Ne 
tokia, bet... 3) Ant pagalvės... 
apvalkalą. 4) Mažas naminis 
gyvuliukas galininko links
nyje vienaskaitos. 5) Davusi 
leidimą daryti. 6) Norint į olą 
įžengti, reika pirmiau didelį 
akmenį ... 7) Asmeniniai įvar
džiai ne iš eilės surašyti. 8) 
Puodas ant žemės nukrito ir ... 
9) Gražusis Lietuvos pajūrio 
kurortas. 10) Mergaitės var
das, ii) Kregždutė ... pasilik 
pas mus per žiemą. 12) Kai 
užaugsiu, su raketa ... į menu-

Už teisingą išsprendimą — 
10 taškų. 

(Žiūrėkite brėžinėlį). Nuim
kite nuo šios figūros šešis 
pagaliukus — sieneles, kad 
gautumėte du kvadratus, 
Kvadratai nebūtinai turi būti 
vienodo dydžio. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 115 

Kaip įdėti esantį ant stalo 
rutuliuką į stiklinę, neliečiant 
jo rankomis ir neridenant jo 
prie stalo krašto? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIO NR. 92 
ATSAKYMAS 

1) Arklys, 2) karvė, 3) avis, 
4) ožka, 5) kiaulė. 

GALVOSŪKIS NR. 94 
ATSAKYMAS 

Šiam sprendimui reikia 
naudoti romėniškas skait
lines: XXIX-LXXX. 

GALVOSŪKIO NR. 95 
ATSAKYMAS 

I F 

Žiūrėkite brėžinėlį. 

I i 


