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(Tęsinys) 
III dalis 

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi! 

Vladas Lapienis 

Tarybinio kalinio 
memuarai 

Tremtis 
Įžanga 

Norint turėti aiškesnį supra
timą apie tremtį (ištrėmimą, nu-
trėmimą), t enka šiek tiek 
nukrypti nuo temos ir papasa
koti nors labai glaustai „Gulago 
salyno" žodžiais, kurie paimti iš 
senųjų Rusijos istorijos šaltinių. 

Kaip ir kitose šalyse,tremtis 
Rusijoje nepavėlavo. 

Rusijos imperijoj jau prie 
Aleksiejaus Michailovičiaus 
1648 m. Visuotinio susirinkimo 
Nuostatais (Sobornym Uloženi-
jem) tremtis buvo įstatymu 
įteisinta. O Petras I jau trėmė 
tūkstančius žmonių. Valdant 
carienei E lžb ie t a i , mirties 
bausmė būdavo pakeičiama 
nutrėmimu ilgiems metams ar
ba net tremtimi iki mirties. 
Vėliau Rusijoj tremtis buvo 
pradėta supras t i ne tik 
ištrėmimu iš gimtojo krašto į 
Sibirą, bet ir sunkiems dar
bams, vadinamiems katorga. 
1822 m. vadinamu Aleksandro 
Ustavu (nutarimu) siuntimas į 
Sibirą sunkiems darbams — ka
torgai buvo įteisinta įstatymu 
kaip tremtis. 

1863 m. pradėjo žmonės trem-

van-
jos 

ti į atskirtą nuo žemyno 
deniu Sachalyno salą 
dykumas. Ir taip Rusijoj kiek
vienais metais vis daugiau 
žmonių buvo tremiama. Vėliau 
pradėjo ištremti žmones iš Rusi
jos imperijos į užsienį. 

Čechovas rašo, kad caro 
valdymo laikais žmonėms, kurie 
tremtyje gerai elgdavosi, trem
ties laiką sutrumpindavo ir jie 
tapdavo visai laisvi. Telikdavo 
tik vienas apribojimas: negalė
davo grįžti į tą vietovę, kurioje 
gyveno prieš ištremiant. 

Paskutiniame šimtmetyje 
tremties bausmę skirdavo 
teismas arba buvo tremiami 
administracijos. 

Tremties sąlygos keisdavosi: 
tai sunkėdavo, tai lengvėdavo. 
Iš P.F. Jakubovičiaus ir Levo 
Tolstojaus žinome, kad su 
žmonėmis, vežamais į tremtį už 
politinius nusikaltimus, konvo-
jininkai ir persiunčiamųjų 
kalėjimų administracija elg
davosi pagarbiai. Net ir su-
kriminaliniais kaliniais, kurie 
būdavo vežami drauge su politi
niais kaliniais, etapo konvojaus 
komanda elgdavosi pagarbiau, 
todėl kriminaliniai nusikaltė
liai politinius tremtinius gerbė. 

(Bus daugiau) 

Ar padėsime Rusijai tapti 
ekonomine galybe? 

Naujoji detantės politika 

Garsiųjų virtuvės debatų metu 1959 metais J ^ * prezidentas Richardas Nixonas su Sovietų 
Sąjungos valdovu Nikita Chruščiovu Maskvoje. Dešinėje matyti Leonidas Brežnevas. 

Nixonas apie Gorbačiovą 

Prisipažino kaltu ir pažadėjo 
paramą 

Washingtonas. — Prezidento 
Reagano buvęs Tautinio Saugu
mo tarybos viršininkas Robert 
McFarlane prisipažino kaltu 
Irano — Contras byloje. Jis 
federaliniam teisėjui A. Rcbin-
son pasakė, kad keturis kartus 
1985 ir 1986 metais sulaikė in
formacijas Kongresui, kas yra 
įstatymais baudžiama. Baltieji 
rūmai a ts isakė šį reikalą 
komentuoti. 

McFarlane pasakė reporte
riams, jog jis melavo todėl, kad 
manė. jog jo interesas yra daryti 
tai, kas yra geriausia užsienio 
politikoje Amerikai. Atstovų 
rūmų Užsienio reikalų komite
tui j is nesute ikė pilnų 
informacijų apie Saugumo 
tarybos darbus padėti Contras 
kovotojams, kai tuo pačiu metu 
Kongresas buvo uždraudęs 
jiems teikti karinę paramą. Tai 
pirmas Baltųjų rūmų pareigū-
nas,prisipažinęs kaltu, kai prieš 
15 mėnesių specialusis proku
roras Lawrence Walsh pradėjo 
investigaciją nepriklausomai 
nuo Kongreso. Šis prisipaži
nimas įvyko po kelių mėnesių 
intensyvių pasitarimų tarp 
Walsh ir McFarlane advokatų. 

Pažadas bendradarbiaut i 

Teisėjas užantspaudavo gau
tus dokumentus iš Lawrence 
Walsh, kuriuose turėtu būti 
susitarimas su McFarlane. Jis 
pažadėjo visišką bendradarbia
vimą su teismo pareigūnais ir 
todėl išvengė ilgos bylos teisme. 
Būdamas Saugumo tarybos 
viršininku, j is buvo visada 
palaikomas buvusių Valstybės 
sekretorių Henry Kissinger ir 
Alexander Haig. Jam gali tekti 
sumokėti 400.000 dol. ir būti 
kalėjime 4 metus. Teisėjas 

Robinson nenustatė teismo 
datos ir leido jam išeiti iš teismo 
salės be užstato. 

Bus ir daugiau kaltininkų 

Prokuroras Wa!sh pasakojo 
žurnalistams, jog McFarlane no
rėjo atitaisyti savo klaidingas 
informacijas, kurias jis suteikė 
Kongresui, ir bandė net 
nusižudyti dieną prieš tai. kai 
jam buvo skirta liudyti 
kongresiniame komitete. Walsh 
pasakė, kad jo prisipažinimas ir 
pažadas bendradarbiauti padės 
ir likusius nusikaltėlius atvesti 
į teismo salę. Dar tebetyrinė-
jami duomenys apie adm. John 
Poindexterį. kuris buvo taip pat 
Saugumo Tarybos viršininku po 
McFarlane tarnybos. Tuo pačiu 
dar vedama byla ir pulk. Oliver 
North. kuris Saugumo taryboje 
būdamas padėjo Nikaragvos 
laisvės kovotojams, kad gautas 
pelnas iš parduotų ginklų eitų 
jiems. 

McFarlane tuo metu sakė, jog 
niekas iš Saugumo tarybos 
narių nėra įsvėlęs į Iranui 
ginklų pardavimo reikalus, kas. 
kaip dabar paaiškėjo, nebuvo 
tiesa. J is liudijo be imuniteto 
jam suteiktos teisės, kai tokią 
teisę turėjo adm. Poindexter ir 
pulk. North. McFarlane žinojo 
ir tą kraštą, kuris žadėjo duoti 
milijonus Contras karių 
pagalbai. 

New Yorkas. — Buvęs prezi
dentas Richard Nixon sekma
dienį išspausdintame straips
nyje rašo, jog įs igal int is 
Gorbačiovas kuria naują 
pavojingą kovos būdą tarp 
didžiųjų galybių. 

Nevv York Times žurnale Nix-
onas rašo, jog Sovietų Sąjungos 
užsienio politika, kai Gorba
čiovas atėjo 1985 m. į valdžią, 
pasidarė daugiau kvalifikuota 
ir žymiai agresyvesnė. „Jei 
Gorbačiovo reformos pasiseks, 
mes susidursime su daug pro-
dukt ingesne ir gal ingesne 
Sovietų Sąjunga", rašo Nixonas. 
Jis sako, jog Gorbačiovas yra 
lygus kitiems pasaulio vadams, 
kuriuos jis savo gyvenime buvo 
sutikęs, kaip VVinston Chur-
chill, Charles de Gaulle, Mao 
Tse-tung ir Chou En-lai. 

Varžybos nesibaigs 

Gorbačiovą jis buvo susitikęs 
1986 m. ir jis jam padaręs įspū
dį, kad jis yra pajėgiausias iš 
visų trijų Sovietų valdovų, ku
riuos jam teko pažinti. Nixonas 
tarėsi 1959 m. su Nikita Chruš
čiovu, ir kitą kartą 1960 m., o 
su Leonidu Brežnevu jam teko 
turėti pasitarimus 1972. 73 ir 
1974 metais. 

Amerika visada turėjo daug 
skirtumų su Sovietų Sąjunga, 

— Iš Vienos rašo Jay Bushin-
sky. Vidurinių Rytų spaudos 
biuro vedėjas, kad Austrijos 
prezidentas Kurt VValdheimas, 
kuris tarnavo nacių kariuome
nėje karo metu. slėpdamas savo 
bendradarbiavimą su naciais, 
perrašo Austrijos istoriją. 

Primo ir prezidento 
pasitarimai 

Varšuva. — Spaudos agentū
ros praneša, kad Lenkijos pre
zidentas generolas Jeruzelskis 
ir Lenkijos Bažnyčios primas 
kardinolas Glemp buvo susitikę 
Varšuvoje. Po susitikimo pa
skelbtame bendrame komuni
kate sakoma, kad prezidentas ir 
primas svarstė „ekonominės re
formos programą, susiedami ją 
su būtinomis socialinėmis ir 
ekonominėmis reformomis". Re
formų pasisekimas, sakoma ko
munikate, priklausys nuo to, 
kiek bus vieningos visų lenkų 
pastangos, remiantis taip pat ir 
moraliniais principais. Abi 
puses sutarė, kad yra labai svar
bu užtikrinti gyvenimo sąlygas 
senajai kartai ir drauge pa
tenkinti teisėtus jaunimo porei
kius. Bendrame komunikate 
generolas Jeruzelskis ir kar
dinolas Glemp išreiškia pasiten
kinimą, kad yra prasidėję 
parengiamieji darbai, kuriais 
norima atstatyti diplomatinius 
santykius tarp Apaštalų Sosto 
ir Lenkijos Liaudies Respubli
kos, pilnai nustatant teisinius 
Bažnyčios ir Valstybės santy
kius Lenkijoje. 

nes abiejų kraštų ekonominė ir 
valdymosi sistema pagrindinai 
skir ias i , rašo Nixonas. 
„Gorbačiovo įeros pradžia 
nereiškia, kad bus padarytas 
galas varžyboms tarp dviejų 
galybių. Ta i reiškia tik 
pavojingą kovos pradžią". Bet 
jis sako, kad mes turime pripa
žinti Sovietų Sąjungą kaip 
st iprų ir vertingą priešą. 
Respektavimas yra svarbu tarp 
draugų, bet jis nebūtinai reika
lingas priešams šiame atominia
me amžiuje. 

Nori užvaldyti pasaulį 

Pats Gorbačiovas mums pri
mena, kad mes neįvertiname 
teisingai Sovietų Sąjungos pavo
jaus metu. Nixonas sako. kad jis 
yra in te l igent iškas , sofis-
tikuotas ir geras kalbėtojas. Tie 
laikai, kada buvo barzdoti 
bolševikų vadai jau praėjo. Gor
bačiovas siekia pasaulyje do
minavimo, bet šiuo metu žino, 
kad reikia pirmiau išspręsti 
savo krašto namines problemas 
ir tik po to grasinti pasauliui. 

Jis sako, kad Japonijos ir Ki
nijos ekonomija sudarys daug 
problemų Sovietų Sąjungai. Jei 
sovietų ekonomija bus atsili
kusi nuo Kinijos, kaip buvo pa
skutiniais penkeriais metais, tai 
Kinijos ekonomija greitai 
pralenks sovietus, ir tai sudarys 
rimtą pavojų Maskvai. Japoni
jos ekonomija palieka Sovietų 
Sąjungą besivejančios rolėje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Evangelikai pas 
komunistų vadą 

Rytų Berlynas. — Pirmą 
kartą po trejų metų Rytų 
Vokietijos valstybės vadovas ir 
komunistų partijos generalinis 
sekretorius Honecker priėmė 
krašto evangelikų Bažnyčios 
vyriausiąjį vadovą. Rytų Vokie
tijos evangeliku Bažnyčių fede
racijos pirmininką vyskupą 
VVerner Leich. Kaip pastebi 
apžvalgininką:, susitikimas 
įvyko po to, ka: neseniai Rytų 
Vokietijoje buvo areštuoti Rytų 
Berlyno evangelikų Bažnyčiai 
a r t imi k i taminčia i , kurių 
dauguma vėliau buvo ištremti 
į Vakarų Vokietiją. 

Areštuotieji ki taminčiai 
vasario mėnesi buvo surengę 
demonstracija^ reikalaudami 
religinės laisvės ir pilietinių 
teisių apsaugojimo Rytų 
Vokietijoje. Evangelikų 
Bažnyčių federacijos pir
mininkas vysk. Leich pažymėjo, 
kad jo pokalbis su Honečkeriu 
buvo atviras ir dalykiškas ir 
kad jo metu buvo apžvelgtos 
visos svarbiausios Rytų Vokieti 
jos problemos. 

— Washingtone Gynybos de
partamentas pasiuntė į Panamą 
apie 100 marinų ir aviacijos spe
cialistų padėti apsaugoti ameri
kiečius ir karinius įrengimus 

bazėje. Amerika ten turi apie 
10.000 karių ir apie 20,000 
civilių, kurie tarnauja 
vyriausybės įstaigose, o kiti 
padeda kariniam personalui. 

— Izraelio ministeris pir
mininkas Shamir. pirmadienį 
atvykęs į Washingtoną, pasakė, 
jog palestiniečių demonstracijos 
jų okupuotose žemėse yra ne 
paprastos riaušės ir ne karas 
prieš okupaciją, bet prieš Izraelį 
ir jo egzistenciją. 

— Aze rba idžane , kaip 
praneša Reuterio agentūra, įvy
kusiuose susirėmimuose buvo 
sužeista daugiau negu 300 
žmonių. 

— Sovietų Gorbačiovas, atvy
kęs į Jugoslaviją, pareiškė: 
,,Parodykite man kraštą, 
kuriame nėra tautinių 
problemų ir aš tuoj pat išvyksiu 
į tą kraštą". 
— Panamoje prasidėjo de
monstracijos prieš gen. Noriegos 
režimą. Vyriausybė nebeturėjo 
pinigų apmokėti už darbą. 

— Atstovų rūmų Teisingumo 
komiteto pimininkas kongr. 
Peter Rodino pranešė, kad 
daugiau nebekandidatuoja į 
Kongresą. 

— San Diego buvo suimti 
keturi meksikiečiai jūrininkai, 
kurie nelegaliai buvo atvykę į 
Ameriką, manoma, kad su 
narkotikais, ir sugrąžinti atgal 
į Meksiką. 

— Washingtone ligoninėje 
serga sen. Joseph Biden, kurio 
viename plautyje buvo rasta 
kraujo krešulių. Jam bus 
daroma operacija. 

— J o h a n n e s b u r g e Pietų 
Afrikos vienas advokatų prane
ša, jog penki juodieji vyrai ir 
viena juodųjų moteris bus 
pakarti šį penktadienį už 
nužudymą juodojo Jacob 
Dlamini. kuris buvo Sharper-
ville miestelio tarybos narys. 

— Iranas ir Irakas atnaujino 
miestų puolimus, kuriuose žuvo 
daug gyventojų abiejuose 
kraštuose. 

— Maskvos priemiečiuose vis 
įvyksta tautinio pobūdžio 
susirėmimai tarp rusų ir aziatų 
darbininkų. Disidentu šaltiniai 
praneša, kad tų susirėmimu 
metu Maskvoje žuvo 10 žmonių 
ir kelios dešimtys buvo sužeistų. 

— VVashingtone Statistikos 
departamentas praneša, kad 
juodųjų balsuotojų skaičius šiais 
metais bus apie 20.4 mil., kai 
reikės balsuoti už kandidatą į 
prezidentus. 

VVashingtonas. — Aliarmas 
apie gresiantį radikalų Reagano 
administracijos politikos keiti
mą buvo iškeltas viršūnių 
susitikimo metu, kai Gorbačio
vas paskyrė beveik valandą 
laiko slaptoms diskusijoms su 
Prekybos sekretoriumi C. Wil-
liam Verity ir kitais Sovietų 
Amerikos prekybos entuzias
tais. 

To p a s i t a r i m o de ta lės 
niekados nebuvo atskleistos. 
Bet greitai, kai viršūnės baigė 
pasitarimus, vienas amerikiečių 
pasitarime dalyvavęs, artimas 
Verity bendradarbis, viešai pa
reiškė norą padėti Sovietų 
Sąjungai tap t i „ekonomine 
galybe". Daugelis mano ir bijo, 
kad tai ir yra tikrasis Gorbačio
vo perestroikos tikslas. 

P in igas , be t ne idėjos 

Čia ir iškilo klausimas, be-
diskutuojant VVashingtono ofi
cialiesiems pareigūnams užda
ruose pokalbiuose, ar Amerika 
turėtų atidaryti duris plačiai 
prekybai ir finansiniam bendra
darbiavimui su Maskva, ar 
nustatyti prieš tai sąlygas, kad, 
pavyzdžiui, pas i t r auk tų iš 
Afganis tano ir sumažin tų 

Uždaroma 
palestiniečių misija 
Washing tonas . — Prez. Rea

gano Administracija pranešė, 
jog Palestinos Išlaisvinimo orga
nizacijai įsakyta uždaryti savo 
stebėjimo misiją prie Jungtinių 
Tautų per dešimt dienų arba 
Amerika kreipsis į federalinį 
teismą, kad uždarytų tą įstaigą. 

Teisingumo departamento 
vadovas prokuroras Edwin 
Meese pasakė , jog misijos 
uždarymas yra pagal Kongreso 
nutarimą, kurį jis privalo vyk
dyti, nežiūrint Administracijos 
kitokios nuomonės. Prezidentas 
gruodžio 22 d. pasirašė įsta
tymą, bet kartu pareiškė, kad jis 
su šia Kongreso „išmintimi" 
nesutinka. 

Prokuroras Meese pranešė 
palestiniečių misijos viršininkui 
Terzi raštu, kad palestiniečių 
organizacijai uždrausta laikyti 
tokią įstaigą Amerikos ribose. 
Jie jie neuždarys tos įstaigos, tai 
Teis ingumo depa r t amen tas 
kreipsis į Amerikos teismą. 
Palestiniečių atstovas pasakė, 
kad jie neuždarys savo įstaigos. 
Šis reikalas turi būti išspręstas 
Jungtinių Tautų ir Amerikos 
valstybės, sakė jis, arba pales
tiniečiai bus priversti kreiptis į 
Pasaulinį teismą Hagoje. Kon
gresas priėmė tokį įstatymą, 
manydamas, kad PLO yra tero
ristų grupė. 

Privertė išvykti 
Paryž ius . — Prancūzų žinių 

agentūra France Presse šian
dien pranešė, kad sovietinė val
džia iš Estijos ištrėmė estą ki
tamintį ir žmogaus teisių gynėją 
Heiki Ahonen. Pagal agentūros 
patirtas informacijas, Ahonen 
atvyko j Stokholmą. Drauge su 
Ahonen į Stokholmą atvyko ir 
kitas iš Estijos ištremtas kita
mintis Aervi Orula. Jis yra 
vienas neseniai Estijoje įsistei
gusio sąjūdžio vadovų už Estijos 
nepriklausomybę. Orula neno
rėjo išvykti iš Estijos, bet 
sovietinė valdžia jį privertė iš
keliauti į Vakarus. 

ginklavimąsi ir tik tada pradėtų 
prekybą. 

Šie pasitarimai paliko paslap
tyje, nes nei Prekybos sek
retorius Verity, nei Valstybės 
sekretorius Shultzas, kurie 
vadovauja naujai detantės 
pol i t ikai . ..neparodė savo 
skylėtų kortų". Tačiau tą 
savaitę vykusiuose užkulisiuo
se viršūnių konferencijos metu, 
Verity, kaip industrialisto, dic-
tum buvo: „prekyba y ra 
prekyba" ir turi būti atjungta 
nuo tau t in io saugumo ir 
žmogaus teisių reikalų — ir tai 
gali tapti vyriausybės politika, 
rašo kolumnistai Evans ir No-
vak. 

Slaptojo posėdžio dalyviai 

Gorbačiovo privačiame pasi
tar ime Sovietų ambasadoje 
dalyvavo sekr. Verity ir du in-
dustr ial is tai , šiltai priimti 
Kremliuje — Dwayne Andreas, 
Amerikos — Sovietų Prekybos ir 
Ekonominės tarybos narys, ir 
Armand Hammer, kuris ryšius 
su Maskva pradėjo dar Lenino 
la ikais ir kuris parūpino 
Sovietų dokumentus Demjan-
juko teismui Izraelyje. Ten taip 
pat dalyvavo James Giffen, 
Armco kompanijos prezidentas 
ir Verity kolega. Kai Gorbačio
vas išvyko, tai, kai Giffen buvo 
klausiamas televizijos „Today" 
programoje, „ar iš tikrųjų mes 
norime padėti sovietų Sąjungai 
tapti ekonomine galybe", į tai 
atsakė: „aš galvoju, kad taip". 

Kas buvo kalbama su Gorba
čiovu, nesakoma, bet jau ruo
šiamasi tai prekybai atidaryti 
duris. Daugelis amerikiečių 
politikų bijo, kad tuo būdu bus 
stiprinama Sovietų jėga, nes jie 
pageidavo komunikacijos 
priemonių įrengimų ir mašinų 
produkcijos dalykų. Minėtasis 
Giffen tuoj pat po viršūnių kon-
ferencijos,prieš pat Kalėdas, vėl 
lankėsi Maskvoje ir diskutavo 
tuos projektus ir pasiruošimą 
naujam pasitarimui šį mėnesį. 

Kas tva rko reikalus 

Prieš tokią prekybą nusis-
tačiusieji apie buvusius 
pasitarimus negauna žinių. 
Dalis Kongreso narių susirū
pino šiuo klausimu, nes jiems 
susidarė įspūdis, kad „tai daro 
šmėkliška vyriausybė, kurios 
viršininkas yra Giffen ir jo 
patarėjas Prekybos sekretorius 
Verity'. Jie atkreipė adminis
tracijos pareigūnų dėmesį, kad 
tokia prekyba sustiprins Sovie
tų Sąjungą^ su kuria vėliau 
nebebus galima visiškai besusi-
kalbėti. kai ji taps ekonominiai 
stipria valdtybe. Prezidentinis 
kandidatas Jack Kemp parašė 
laišką sekr. Verity. įspėdamas 
ji apie būsimą pavojų, kai pati 
Amerika padės savo priešui 
sustiprėti. 

KALENDORIUS 
Kovo 16 d.: Dionyzas, Juli

jonas . Euzebija. Eibutis . 
Vaidotas. Vilija. 

Kovo 17 d-: šv Patrikas, Airi
jos globėjas. Gertrūda. Gentvi
las. Varūna. 

ORAS 

Saule teka 6:03. leidžiasi 5:57. 
Temperatūra dieną 33 1.. 

naktį 15 1. 
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VERTINKIM TRADICIJŲ 
PALIKIMĄ 

Mielos Sesės, 

Darbingai ir šventiškai Ka
ziuko mugės nuotaikai domi
nuojant šį mėnesį skautiškam ir 
lietuviškajame gyvenime, jos 
paruoša atima rengėjams visą 
laiką ir jėgas, nebepaliekant 
progos pagalvoti, ką duodame ir 
ką iš tikro gauname joje, šalia 
užsidirbtų lėšų artėjančiai Tau
tinei stovyklai. Tai klausimas-
tema, diskutuotina tiek jau
nimo, tiek vyresniųjų sesių suei
gose, kad pačios pamatytume 
savo darbo ir pastangų tikrąjį 
įnašą išeivijos gyvenime, viso to 
svarbą t iek lietuvybės 
išlaikyme, tiek ir charakterio 
brandinime. 

Turbūt pirma mintis užklys — 
Tradicijos! Kiek daug jos slepia! 
Kokia įvairi ir spalvinga galima 
jos interpretacija! Išplėskime, 
išplėtokime tą temą visame 
žaismingume — su Vilniaus is
torija, turgastaliais aikštėje, 
spalvomis žydinčiom verbom, 
moliniais švilpukais, širdelių 
krūvon ir riestainių pilnais 
vežimais! Padarykime sueigą 
tiktai vaikams, leiskime jiems 
išvaidinti — dalinai improvizuo
jant, dalinai paruoštai... iš tikro 
viską iš anksto labai sis
temingai išplanavus. Tai būtų 
tarytum ,atlyginimas' (ne finan
sinis — be kurio taip pat ne
galime apsieiti) už įdėtas pa
stangas- ir darbą — dėmesys 
jaunųjų poreikiams ir jų lygiui. 

Ir Olimpiados aidams dar 
nenutilus — gal galėtume išryš
kinti ir kiekvienos paskirai, 
šalia vieneto, dalyvavimo 
svarbą. Svarbą pasiruošimo, 
pastangų atlikti ką pradėjai 
kaip gali geriausiai, žinojimą ką 
ir kodėl darai. Ir savo pastan
gose būt vis geresne, 
neužsidaryt tik savajam pasau
ly, bet matyt kas vyksta aplink, 
mokėti džiaugtis kitų pasieki
mais, vertint kitų pastangas, ne 
mažiau, kaip savas. Visur 
išlaikant skautiškąjį foną, įsta
tus ir siekį. 

Čia prisimena kažkur skai
tyta detalė, kai komandiniame 
žaidime užsidegęs žaidėjas 
atskuba pas savo trenerį saky
damas, jog į jo rankas pakliuvo 
priešingos komandos stra
teginiai žaidynių užrašai ir 
dabar jie galį būti tikri savo 
laimėjimu! Impulsyvus džiaugs
mas virto giliu susimąstymu, 
kai treneris jo paklausė, ar jis 
yra tikras, kad jis bus laimingas 
laimėjęs žaidynes tokiu būdu? 
Ar nėra gera proga ir mums tą 
mintį puoselėti? 

Taip lengva nepagalvojus 
nustumti kitam savo darbo dalį, 
pasinaudot „voveraitės atsar
gom" net neklausus, nusilenkt 
kai esi ten, nors darbą atliko jau 
kitas, ir vien dėl nepagalvojimo 
mest žodį-kitą, kai geriau būt 
tylėjus. Arba nutylėt, ar būti 
stipresniojo pusėje, kol „ne ta
vo kieme kermošius". Kai tavo 
pasisakymas reiškia ėjimą prieš 
srovę, ar gynimą to, kuo tiki. 

Savaime tai neateina. Lašas 
po lašo. pavyzdys po pavyzdžio, 
vertybė po vertybės turėtų ties
tis juostų rašto lengvumu — vis 
pakartojant, vis paryškinant, 
vis įvedant daugiau variantų ir 
spalvos. Kaziuko mugių tur
tingas tradicijų, istorijos spal
vingumas lai liejasi kartu su 
olimpiniu ryžtu, ištverme ir 
tyrumu į mūsų kasdieninį 

darbą, programos pristatymą, 
žvilgsnį rytojun. Įvilkime savo 
darbą į šviesų pavasario rūbą, 
kuris būtų vertas saugojimo ir 
keltų nuotaiką mums ir šalia 
mūsų stovintiems. Turime tiek 
daug kuo džiaugtis, tiek daug 
ką saugoti ir būt išdidžiom! 
Neslėpkime to po kuklumo 
skraiste, bet pasidalinkime 
lengva širdimi ir ranka, nes tai 
ką turime užsidirbome pačios ar 
su atsakomybe gavome 70-ties 
metų beistęsiančiu palikimu! 

Kaziuko mugių šventės lai 
būna pirmasis žvilgsnis j mūsų 
„kraičio" skrynią sukaktu
viniais metais! 

Budėkime! 
Sesė Stefa 

LSS VIENETŲ VADOVAMS 

Septintai Tautinei stovyklai, 
kuri vyks šiais metais, yra 
ruošiamas Lietuvių Skautų 
sąjungos jubiliejaus leidinėlis. 
Viena jo dalis — dabartinė 
lietuviškoji skautija. 

Prašau visus vienetų vadovus 
ir vadoves (kur yra tuntai — 
tuntininkus, kur draugovės ar 
skiltys — draugininkus ir t.t.), 
ASS skyrius, skautininkų,-kių 
draugoves, ramoves ir židinius 
pasiųsti po vieną dabartinę 
vieneto nuotrauką ir vadijos 
sąrašą savo rajono vadui, vadei-
vei ar vadeivai, kad jie galėtų tą 
medžiagą atsiųsti man iki š.m. 
balandžio 1 d. 

Skubėkime, nes paruošimas ir 
spausdinimas pareikalaus daug 
laiko. Kaziuko mugė būtų gera 
proga visiems susi t ikt i ir 
padaryti nuotraukas. 

Budžiu! 
Alė Namikienė 

VII Tautinei stovyklai 
leidinio redaktorė 

SUKAKTUVINIAI SVEČIAI 

Pirmosios kregždės stovyklos 
link — Europos rajono vadeivė 
sesė Vida Gasperienė. kartu su 
broliu Vincent O'Brien, lydimi 
p. Gaspero, atsiveža devynias 
seses ir tris brolius! Sveikinam 
Juos beisruošiančius ir laukia
me! Paslapčiukais tikime, kad 
gal dar ir daugiau kas nors 
prisidės. 

Tikimės netrukus girdėsią ir 
iš kitur. Ta pačia proga, būtų 
gražu, jei vietovėse susior
ganizuotų galintys svečius — 
keletai dienų, ar pravažiuo
jančius — priimti ir užimti. 
Ryšium su šokių švente, kai 
kuriems teks čia pasilikti iki 
stovyklos, gal ir po jos dar. 
Keliaujantieji ne kartą yra radę 
namų šilumą naujose ir neži
nomose jiems vietose vien dėl to. 
kad yra bendras junginys — 
lietuvybė. Sustiprinus tai dar 
skautybės ryšiu, turime visus 
duomenis abipusiai džiugiam 
bendravimui! Tad — turį laiko, 
sąlygas ar galimybę priimt 
svečius — praneškite sesei v.s. 
fil. Ilonai Laučienei , t e l . 
312/960-0291, 8500 S. Lorel 
A ve.. Burbank. IL 60459. 

Gal tai galėtų būti ir vieneto 
projektas — tiek prieš stovyklą, 
tiek po jos — lietuviško vai
šingumo specialybė! Gavę 
sąrašus-registraciją žinosime 
kiek konkrečiai galime tikėtis 
— laukti ir, jūsų pasisakymu bei 
talka, ka galėsime jiems siūlyti, 
kuo padėti. Sesė Ilona tiesiogiai 
informuos Jus. 

LSS Seserijos Vyriausia skautininke v.s.t.n. Stefa Gedgaudienė, „Gabijos" 
redaktorė j.v.s. Marytė Vasiliauskienė ir VS pavaduotoja v.s. Meilė Mickienė 
i ški lmingoje LSS Vadovybės pasikeitimo sueigoje Chicagoje. 

Nuotr. J . Tamula ič io 

AKADEMIKAI 
SKAUTAI 

VISUOMENĖJE 
Veiklusis Algis Rukšėnas 

Fil. Algis Rukšėnas nuo š.m. 
sausio 1 d. eina direktoriaus 
pareigas Nationalities Service 
Center Clevelande. Si įstaiga 
padeda imigrantams ir pabė
gėliams, gavusiems leidimą 
gyventi JAV-se, socialiniais, 
darbo, teisiniais ir finansiniais 
reikalais, steigia anglų kalbos 
kursus, bei teikia informaciją 
imigracijos ir giminių iškvie
timo re ikala is . Fil. Algiui 
Rukšėnui VVestern Reserve 
univers i te teas 1965 metais 
suteikė bakalauro laipsnį, o 
1971 m. Illinois valstybinis 
universitetas — politinių moks
lų magistrą. 1973 m. parašė 
„Day of Shame" knygą apie 
Simą Kudirką, kurią Vydūno 
Jaunimo fondas apdovanojo 
premija. Jo satyra „Posėdis pra
g a r e " buvo vaidinama 
Clevelande, Chicagoje ir kitur. 
Didelio pasisekimo susilaukė 
„Is That You Laughing, Com-
erade?". Si knyga Anglijoj ir 
Australijoj buvo išleista nauju 
pavadinimu: „World's Best Rus-
sian Jokės". Algis Rukšėnas 
plačiai reiškiasi lietuviškoj ir 
amerikietiškoj veikloj: skaito 
paskaitas, rašo spaudoje, yra 
JAV LB Kultūros tarybos 
narys, buvęs Clevelando ALTo 
skyriaus pirmininkas, vienas iš 
Batuno steigėjų. 

Akademikai demonstracijoje 

Fil. Gailė Eidukaitė, fil. 
Ramune Gaižutytė ir fil. Kris
tina Likanderyte kartu su Vija 
Bublyte, Algiu Sodoniu, Andrea 
Mackevičiūte, Aušra Jasaityte 
ir prof. Vytautu Skuodžiu 
Vasario 16-tos išvakarėse iš
tesėjo dideliame šaltyje ir ištisas 
24 vai. dalyvavo jaunimo ruoš
tame už Lietuvos laisvę bado 
s t re ike ir demonstracijose. 
Chicagos miesto centre, Daley 
aikštėje. Jaunimas išdalino 
daugiau kaip 5000 informacinių 
lapelių apie šių demonstracijų 
tikslą bei dabartinę padėtį ok. 
Lietuvoje. Šis jų žygis ir pasi
š v e n t i m a s ka r tu su nuo
traukomis pateko į kai kurių 
Chicagos didžiųjų laikraščių 
pirmuosius puslapius. 

Dalyvauja parodoje 

Fil. dail. Vilijos Eivaitės penki 
didelės apimties tapybos kū
riniai išstatyti Hartman galeri
jos patalpose, 101 N. Wacker 
Drive, Chicagoje. Kviečiame 
aplankyti. 

R, R. 
AKADEMIKIŲ 
UŽGAVĖNĖS 
CHICAGOJE 

Tradicinis Akademikų skautų 
ir skaučių „blynų balius" įvyko 
vasario 12 dienos vakare. Kan
didačių globėja fil. Svajonė 
Kerelytė, penkios kandidatės ir 
vienas junjoras jau 6:30 vai. 
vak. pradėjo ruošti blynus aka
demikų puotai. Fil. Kristina 
Likanderyte, socialinių reikalų 
vadovė, tuo pačiu metu atvyko 
paruošti salę svečiams. Susi-

KAZIUKO MUGE 
CLEVELANDE 

Clevelando „Pilėnų" ir „Ne
ringos" tuntų skautai ir skau
tės kviečia visus atsilankyti 
kovo 20 d. į jų rengiamą Kaziu
ko mugę Dievo Motinos parapi
jos salėje. Mugės atidarymas — 
11:15 vai.r yto. 1:30 vai. p.p. — 
programa. 2:00 vai. p.p. — lai
mėjimai. Visi prašomi apžiūrėti 
gausius mugei paruoštus 
rankdarbius ir įsigyti jų savo 
namams papuošti. Veiks 
lietuviškų patiekalų valgykla ir 
kavinė su gardžiausiais 
pasaulyje tortais, kvapnia kava. 
Turtingi laimėjimai, įvairūs žai
dimai, malonus pabendravimas 
su seniai bematytais draugais ir 
pažįstamais. Visi kviečiami, visi 
laukiami. 

LSS TARYBOS 
PIRMUOS 

KONKURSAS 
Prel. s. Juozo Prunskio Lie

tuvių Skautų sąjungos Tarybos 
Pirmijai skirtos premijos ap
tarimas. Premija skirta skautiš
ko jaunimo kūrybai religinėmis 
ar kitomis charakterį ugdan
čiomis temomis. 

Nutarta skelbti rašinio kon
kursą. Konkurso dalyviai skirs
tomi į tris amžiaus grupes: 

iki 14 m., 
iki 18 m., 
iki 25 m. 
Rašinys — netrumpesnis 

1.500 žodžių. 
Temos: 
1. „Mano Lietuva", ta, kurioje 

aš gyvenu. (Kaip ,,Mano 
Lietuvą'* sudaro šeima, lituanis
tinė mokykla, tradicijos, orga
nizacijos, parapija). 

2. Kaip aš suplanuočiau ir 
pravesčiau VII Tautinę 
stovyklą. 

3. Lietuva, kurią aš aplan
kiau. 

4. Kelionė į karaliaus Min
daugo krikštą. 

Autorius pasirenka rašinio 
formą: vaidinimą, apsakymą, 
fantaziją. 

Premijos: kiekvienai grupei 
skiriama: 

I grupe — 100 dol., 75 dol. 
II grupė - 150 dol., 100 dol. 
III grupe - 200 dol., 150 dol. 
Vertinimo komisija — „Pelė

dų" skiltis. 
Rašiniai siunčiami iki š.m. 

birželio 15d., adresu: v.s. Irena 
Kerelienė, 8710 W. 123rd St., 
Palos Park, Illinois 60464. 

rinko arti penkios dešimtys aka
demikų švęsti Užgavėnes, gar-
džiuojantis kandidačių ir jun-
joro paruoštais blynais. Blynus 
kepė: kand. Kristina Antanai
tytė, kand. Daiva Paraki-
ninkaite, kand. Vida Brazai-
tytė, kand. Taiyda Rudaitytė, 
kand. Dana Slivinskaitė ir junj. 
Jonas Variakojis. Vakarui bai
giantis, visi susirinkę paplojo 
kepėjams, dėkingi už tokią 
skanią vakarienę ir smagią va
karonę. 

Gailė 

SKAUTŲ 
PASTOVYKLĖS 

VADOVAS 
S. Remigijus Belzinskas, 

patyręs skautiškų stovyklų pra-
vedėjas, vadovaus skautų 
pastovyklei „Kunigaikščių 
šalyje". Jo prižiūroje skautams 
bus tikrai įdomu ir malonu sto
vyklauti. Remigijus įstojo į LSS 
Clevelande. Užaugo ir subren
do labai veikliame tunte. Kas 
nežino Clevelando skautijos 
sesių ir brolių, pirmaujančių 
stovyklų pasirodymuose, 
suvažiavimuose, o šiais metais 
ir Tautinės stovyklos suruoši
me? Jaunoji karta šią tradiciją 
paveldėjo iš veiklių vyresniųjų 
skautų vadovų. Taigi, Remi
gijus, būdamas jaunesnės kartos 
atstovas, tęsia šias gražias skau
tiško darbo tradicijas. Jis, 
baigęs aukštuosius mokslus, 
vedė lietuvaitę iš vietinio sesių 
tunto ir niekados nenutraukė 
skautavimo bei vadovavimo 
jaunesniems broliams. 
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PensininKams nuolaida 

s. Remigijus Belzinskas 

Remigijus vadovauti Brolijos 
mastu pradėjo 1973 m. Jubi
liejinėje stovykloje, kurioje ėjo 
skautų pastovyklės adjutanto 
pareigas. Po to, metų tėkmėje 
skautiškų pareigų, vadovavimo 
darbo ir įsipareigojimų buvo 
daugybė: „Pilėnų" tunto kelių 
skautų ir prityrusių skautų 
draugovių draugininkas, tunto 
adjutantas, skautų tunto tunti-
ninkas, kelių skautų pa-
stovyklių adjutantas, virši
ninkas, ar stovyklų organizato
rius. Baigęs Brolijos aukščiau
sią skautišką lavinimą „Ąžuo
lo" mokykloje, vėliau ten daly
vavęs instruktoriumi. Baigęs ir 
Gilwelio mokyklą, penktoje 
Pasaulinėje Jamboree, Alberta, 
Canada, ėjo amerikiečių skau
tų draugininko pavaduotojo 
pareigas. Vadovavęs įvairiems 
skiltininkų, draugininkų, prity
rusių skautų ir sk. vyčių 
suvažiavime ar kursams. 

Remigijus jau suplanavęs 
pastovyklės programą ir pakvie
tęs vadovus. Jis rašo, kad 
pastovyklės vadija sudaryta iš 
pajėgiausių ir patyrusių vadovų 
iš įvairių vietovių. Buvo sten
giamasi, kad vadovai būtų 
pakviesti iš kiekvieno JAV ir 
Kanados rajono. 

— Ypatingas dėmesys bus 
kreipiamas į specialybes ir pa
tyrimo laipsnių programų dalis, 
pritaikomas stovyklų užsiėmi-
mimams. 

— Sporto srityje bus 
skiriama daug laiko maudytis, 
plaukti laiveliais, šaudyti į tai
kinius 22 kalibro šautuvu ir t.t. 

— Numatyta kelionė į „Can-
ton Football Hali of Fame". 

— Numatyta vienos dienos iš
kyla stovyklos apylinkėje. 

— Skautai turės progą atlikti 
gerąjį darbelį stovyklavietei, 
pvz. laužaviečių sutvarkymas, 
medelių sodinimas ir panašiai. 

— Stovykloje bus atliekami 
įvairūs rankdarbiai, kuriuos 
praves pastovyklės vadija. 

Remigijus yra pilnai pasi
ruošęs įdomiai pravesti skautų 
pastovyklę. Brolijos vadovai 
kviečia visus skautus dalyvauti 
„Kunigaikščių šalies" stovyklo
je ir praleisti dešimtį dienų 
lietuvių skautų pasaulinio 
masto stovykloje. s.m. 
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Vai.: pirm., antr.. ketv ir penkt 
nuo 12-3 vai. popiet ir 4-6 vai vak 

Treč. ir šešt uždaryta 

Kab. tel. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm . antr.. ketv ir penki, 
pagal susitarimą 

Cardiac Dsagnosis, Ltd. 
Marauet te Medical Bui lding 

6132 S Kedzie 
Ch icago. IL 60629 

Tel . 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave. , Elgin, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia Į vakarus nuo Hariem Ave 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kaba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritamo akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai. pirm . antr. ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1168: 
Rezld. 385-4811 

Dr. Tumasonlo kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 w . 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt. 2-7 

Kab. te l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv 12-4 

6-9: antr 12-6: penkt 10-12: 1-6 

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

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

11800 Southwest Highway 
Palos Heights, III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tel. 4 3 4 - 6 7 7 7 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus i:gų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą. 
Tel. 585-7755 

JOHN P. WAITKUS, M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St. , Te l . 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai pagal susitarimą pirm . antr. 
Ketv ir penkt. nuo 3-7 v.v. 

http://ar.tr
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Specialistai skelbia 

SOVIETŲ APGAULES 
JAV spaudoje prasidėjo dides

nis susidomėjimas Sovietų 
Sąjungos klausimais. Stanfordo 
universiteto alumnai išleido 
savo konferencijos paskaitų 
rinkinį „Gorbachev Era", reda
guotą žinomo sovietologo A. 
Dalin ir C. Rice. Pateikiama 
daug medžiagos iš įvairių sričių. 
Tačiau dar reikšmingesnis nau
jas veikalas, yra „Mesmerized 
by the Bear: The Soviet Stra-
tegy of Deception". Tai ypa
t ingai svarbi dokument inė 
knyga. Ją išleido laisvės gynėjai 
Leadership Foundation ir the 
Leadersh ip Coal i t ion for 
Freedom. Redagavo prof. Ray-
mond Sleeper. Čia 15 įvairių sri
čių specialistai iškelia Sovietų 
apgaules įvairiose srityse. Tai 
studija, su kuria turėtų susipa
žinti OSI ir tie, kurie prieš šios 
institucijos bendradarbiavimą 
su KGB ir Sovietų įstaigomis 
kovoja. Autoriai pabrėžia, kad 
„Sovietų strategija yra laikyti 
žmones suklaidintais, kol bus 
jau per vėlu reaguoti". 

Maskvos universitete išėjęs 
studijas dr. M. Woslensky, stu
dijavęs ir Tarptautinių santykių 
i n s t i t u t e Maskvoje, š iame 
veikale duoda apie sovietus 
straipsnį, pavadintą „Melų im
perija". Pabrėžia, kad vaka
riečiai neprivalo turėti iliuzijų 
— Maskvos melai tęsis, kol „tik
rojo socializmo" sistema gyvuos. 
JAV Senato patarėjas saugumo 
k laus imais D. S. Sull ivan 
išryškina Sovietų apgaules 
ginklų kontrolės srityje. Pri
mena, kad pirmą kartą JAV 
prezidentas yra viešai apkal
tinęs Sovietus pažeidus susi
t a r i m ą apie S t r a t eg in io 
g ink lav imos i apribojimą 
(SALT). Išskaičiuoti net 108 So
vietų padaryti to susitarimo 
pažeidimai. Pa te ik iamas jų 
sąrašas. 

Sam Cohen, 40 metų dirbęs 
prie atominių ginklų, atsklei
džia anksčiau buvusius sovietų 
apgaud inė j imus a tominio 
nusiginklavimo srityje. Dabar 
sunkiau sovietams tą daryti, 
nes JAV yra į erdves paleidusios 
labai jautrius žvalgybos sateli
tus, kurie, naudodami fotogra
favimą, televiziją, radarą, gana 
tiksliai gali pranešti, ką sovie
tai daro ir net kaip sovietai ban
do k la id in t i JAV sate l i tų 
veikimą. 

Tarptautinių santykių profe
sorius Southern California 
universitete W. R. Van Cleave, 
kuris yra Gynybos studijų pro
gramos direktorius Southern 
California universitete bei JAV 
saugumo studijų narys 
Hooverio institute prie Stanford 
universteto, nagrinėja Sovietų 
atominių jėgų strategiją — ap
gaulę šioje srityje ir staigaus, 
nelaukto puolimo planus. Pri
mena prezidento Reagano per
spėjimą, kad Sovietai jau yra 
pasiekę Amerikai pavojingą 
strategine persvarą ir tai net 
atominių ginklų srityje. Auto
r ius cituoja sovietų karo 
vadovėlius, kuriuose iškeliama 
s ta igaus , net ikėto puolimo 
reikšmė, siekiant laimėjimo. 
Tuos pasiruošimus sovietai 
vykdo drauge su politinėmis 
apgaulėmis, kad užmigdytų 
JAV budrumą ir 'ulaikytų JAV 
pasiruošimus. Tą mintį autorius 
išspausdinęs net pabrėžtinai 
skirtingu šriftu. 

Pennsylvanijos universiteto 
politinių mokslų prof. W. R. 
Kintner, dirbęs JAV saugumo 
įstaigose, kaip CIA, Užsienio 
tyrimų instituto direktorius, 
buvęs JAV ambasadorius Thai-
lande, išryškina Sovietų apgau
les sutartyse. Skelbia duomenis, 
kad Maskva nuo 1917 iki 1955 
m. yra sulaužiusi 110 savo tarp

tautinių sutarčių. Kintner pažy
mi: „Tyrimai parodė, kad sovie
tai sulaužė beveik visus savo 
pasižadėjimus šalims, su kurio
mis pasirašė susitarimus". 
Maskva tik labai laikosi 1939 
m. sus i tar imo su Hitlerio 
vyriausybe. Profesorius duoda 
sąrašą sovietų sulaužytų 
sutarčių, ką buvo paskelbusi ir 
JAV vyriausybė. Cituoja JAV 
ambasadoriaus Kampelmano 
pareiškimą, kaip sovietai laužo 
savus sutarčių įsipareigojimus. 

JAV senate ilgus metus dirbęs 
D. Martin ir „Conservative Di-
gest" redaktorius J. Rees pa
teikia faktus, kaip Maskva klai
dina JAV vyriausybės žmones ir 
Amerikos visuomenę, siekdama 
paveikti viešąją nuomonę, įvesti 
klaidingas informacijas spau
doje, radijuje. Primena Valsty
bės departamento paskelbtus 
faktus apie Maskvos paskleistus 
raštų falsifikatus. 

Aukštas JAV senato parei
gūnas D. Martin atkreipia 
dėmesį, kad sovietų darbo vergų 
stovyklos yra „kruviniausią ir 
žmogžudiškiausia institucija 
visoje žmonijos istorijoje", JAV 
prezidentūros ir centriniu įstai
gų patarėjas ambasadot ius P. H. 
Nitze atkreipia dėmesį, kaip 
sovietai savo taikos šūkiais ban
do klaidinti ir užmigdyti visuo
menę. Harvardo universitete 
studijas išėjęs aviacijos mokyk
los profesorius R. S. Sleeper at
kreipia dėmesį, kaip sovietai žo
džiams suteikia netikrą, klaidi
nančią prasmę. Demokratija tai 
jiems reiškia komunizmą, vals
tybinio ūkio sistema tai jiems 
ekonominė laisvė. Duoda net iš
tisą sąrašą tokių sovietinių 
terminų. „Strategic Review" 
redak to r ius , vyriausybės 
tyrimų VVashingtone darbuo
tojas dr. J. D. Douglass at
kre ip ia dėmesį į sovietų 
apgaules strateginėje srityje, 
kurios net įtrauktos į Maskvos 
strategijos vadovėlius. Primena, 
kaip Sovietai pastatė apgau
lingą paminklą Katyne, nu
rodant, kad tai nacių aukos, kai 
iš tikrųjų tuos lenkų karininkus 
išžudė komunistai. 

SLAPTAS SOVIETŲ 
RYTOJAUS SAPNAS 

Sunkūs pirmieji „perestroikos" žingsniai 

REIKALINGAS 
PAGRINDAS - JAV LB 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Ch. B. Dickens, 27 m. dirbęs 
JAV žvalgyboje CIA, informuo
ja, kaip Maskvos komunistai 
yra bandę vieną po kitos perimti 
savo kontrolėn Pietų Amerikos 
valstybes, o dabar siekia įsistip
rinti Nikaraguoje. Atominės 
inžinerijos specialistas J. E. 
Oberg, eilės knygų ir straipsnių 
autorius, aprašo, kaip Maskva 
organizuoja melagingus in
formacijų biuletenius. Atkreipia 
dėmesį į tai, kad komunistai 
priekaištauja Amerikai dėl pa
stangų išvystyti gynybą prieš 
raketas, satelitus, o patys daug 
tų dalykų yra išvystę. North-
western universiteto ir aukšto
sios JAV saugumo mokyklos 
prof. H. Romestein pasakoja 
apie Sovietų ryšius su Agcos pa
sikėsinimu nužudyti popiežių. 
Smulkiau supažindinama su 
Maskvos institucija „Aktyvios 
priemonės", kurios uždavinys 
klaidinti vakariečius. Kansas 
univ. prof. dr. W. Fletsher nu
šviečia, kaip Maskva suktai 
stengiasi bažnytines institucijas 
ir dvasiškius įtraukti į savo 
propagandą. Daug duomenų 
apie Sovietų apgaules pateikia 
buvęs politinis kalinys VI. 
Bukovsky. Smith informuoja, 
kaip Maskva panaudoja vakarų 
spaudą, radijo, TV. Tai labai 
svarbus veikalas, kurį reikia 
pažinti, juo sudominti mūsų stu
dentiją. Tinka dovanoti aukš
tiems pareigūnams. Jo reika
laukim bibliotekose. 

J u o z . Pr. 

Gorbačiovui užėmus valdžią, 
nuo Kremliaus kuorų padvelkė 
nauji vėjai. Įvairios naujienos 
regimai keičia ir bolševikinio 
pasaulio žmonių nuotaikas. Bet 
taip pat susilaukia skirtingo ir 
įvairaus įvertinimo tiek iš savo 
gyventojų, tiek iš laisvojo 
pasaulio. 

Iš toliau žvelgiant į visus nau
juosius planus, atrodo, kad 
komunistinio pasaulio vadovai 
pagaliau pradeda susigaudyti 
gyvenimo tikrovėje. Lyg ir atsi
vėrė jų akys ir jie patys pamatė, 
kad per 70 metų nuo bolše
vikinės revoliucijos Sov. S-ga 
sugebėjo sukurti tik didžiulę 
karišką jėgą. Savo piliečių bado 
ir kitokių nepriteklių brangia 
kaina sugebėjo ne tik prisivyti, 
bet galbūt ir pralenkti vakarų 
pasaulio militarinį pajėgumą. 
Tačiau visose kitose gyvenimo 
srityse Sov. S-ga dar ir šiandien 
yra toli atsilikusi net nuo nau
jai susikūrusių Afrikos ir Azijos 
valstybių, jau nekalbant apie 
JAV, Angliją ar Japoniją. 

Tad tikrai labai įdomu ste-
bėti,kaip šias visas naujoves ir 
naujus planus pasitinka ir ver
tina vietiniai ir pavergtųjų 
tautų žmonės. 

Vakarų pasaulį iš Sov. S-gos 
pasiekė įdomus naujas mani
festas: „Slaptas sapnas apie so
vietų rytojų". Pirmiausia šis 
manifestas buvo paskelbtas 
„The Guardian" laikraštyje 
Londone. Vėliau jis buvo pakar
totinai paskelbtas Kalifornijoje 
perspausdintame „Samizdat 
Biuleten", kuris yra leidžiamas 
Rusijos pogrindyje. 

Šį manifestą paruošė ir į 
vakarus perdavė keli Sov. S-gos 
komunistų partijos parei-
gūnai-biurokratai. Jame yra 
kritikuojama Sov. S-gos san
tvarka ir iškeliami visi gyveni
mo trūkumai, vertinant juos 
grynai net iš marksistinio-leni-
nistinio taško. Išvadose tvir
tinama, kad Lenino paskelbta 
proletariato diktatūra per 70 
metų nepasiteisino, atgyveno 
savo dienas ir šiandien jau 
turėtų būti tik apgailėtinas 
praeities prisiminimas. Mani
feste tvirtinama, kad Gorbačio
vo „perestroika" iš esmės visai 
net nesiekia pakeisti pačią 
komunist inę sistema arba 
panaikinti kasdieninį terorą, 
kuriuo ši sistema remiasi. 

Visi jo „perestroikos" ir „glas-
nost" šūkiai yra daugiau 

JONAS DAUGĖLA 

skiriami išoriniam pasauliui. 
Jais norima užsitikrinti vakarų 
demokratijų pasitikėjimą, susi
laukti didesnės medžiaginės 
paramos ir laimėti daugiau 
laiko pasaulinei revoliucijai 
įgyvendinti. 

Manifesto autoriai siūlo, kad 
šis jų pareiškimas būtų viešai 
paskelbtas visoje komunistinėje 
spaudoje. Ir tada ir jie išeitų 
viešai svarstyti ir ginti savo 
idėjas. Iki šiol Gorbačiovo 
valdžia dar šio manifesto savo 
spaudoje nepaskelbė. Tad ir jo 
autoriai liko neišaiškinti. O gal 
tai ir gerai. Gal tai išgelbėjo jų 
saugumą. 

„Perestroikos" reformos pa
siekė ir pavergtąją Lietuvą, 
„Didžiojo brolio" pavyzdžiu ir 
Lietuvoje pradėta bandyti kai 
kurias mažesnes įmones per
duoti į asmeninę nuosavybę. 
Vilniuje jau atidarytos kelios 
valgyklos bei smulkių prekių 
parduotuvės. Bet šie nauji 
prekybininkai tuojau susidūrė 
su senąja biurokratija. San
dėliai ir toliau lieka išimtinai 
valdžios žinioje. Ir jie prekėmis 
ir kitomis priemonėmis 
aprūpina tik valdžios įmones. 
Tad privačioms įmonėms tenka 
ieškoti kitų tiekimo šaltinių. 
Tada jau susiduriama su spe
kuliacijos pavojais. O spekulia
cija Sov. S-goje yra net mirties 
bausme baudžiama. 

Šiomis dienomis teko gauti 
laišką iš vieno plaukų kirpėjo. 
Jo kirpykla yra jau numatyta 
perduoti asmeninei nuosavybei. 
Iš jo laiško matyti, kokiomis 
nuotaikomis eilinis pavergtos 
Lietuvos gyventojas pasitinka 
šias naujenybes (kalba 
netaisyta). 

— Po naujų metų dirbsiu jau 
naujame darbe. Sugalvojau 
išeiti, kadangi nuo kitų metų 
pas mus įmonės pereina dirbti 
ūkiskaitos tvarka. Tai aš pri
mečiau, kad mūsiškė gali išeiti 
ubagais ir gali būti labai sunku 
dirbti, kris atlyginimas. 

— Valdžia visai pasimetus, 
nežino už ko griebtis, nes kur 
bedirbs visur ko nors trūksta. 
Tai naujom sąlygom dirbant, 
kiekvienas bus gatavas kitam 
perkąsti gerkles, kad tik jam 
būtų geriau, bus grynas pra
garas pradžioje kokius du 
metus. 

— Iki šiol viskas buvo 
„gerai": niekas nedirbo, niekas 
neskaičiavo. I darbą priėmė 
visokių glušų, dabar nežino ką 
su jais daryti. Išmesti negali jų, 
nes jie draugai arba draugų 
draugai. Tad jie nori užkrauti 
darbus tiems, kas gali dirbti, o 
patys ir toliau nieko nedaryti. 
Paprasčiausiai ieško durnių, 
kurie temps vežimą. 

— Aš į savo direktorių ir 
pažiūrėti negaliu. Aš jam sakau, 
kad reikia atiduoti visas kir
pyklas žmonėms ir jie padarys 
tvarką, bet jie to nenori, nes liks 
be duonos kąsnio. Ir valdžia bi
jo, nes atsiras bedarbių. 

— Tad labai gerai, kad spėjau 
pabėgti iš tos peklos. 

Gorbačiovas, norėdamas 
padidinti darbininkų darbo 
našumą, pradėjo žmonių blaivi
nimo programą. Bet ir ši nauja 
programa sunkiai vyksta ir 
susiduria su dideliais 
sunkumais. Šie sunkumai irgi 
atsispindi tame pačiame laiške. 

— Prie snapso stovi eilės po 
kelis šimtus metrų ilgio. Tai 
tokią eilę atstovėjus vargiai ar 
jau to snapso besinori. Mano 
draugas turi automobilį, tai 
rytoj važiuosiu pirkti degtinės į 
Baltarusiją. Ten, sako, yra žy
miai lengviau gauti. 

— Valstybė turi didelių nuo
stolių, nes žmonės stovi eilėse 
darbo metu, po darbo gauti 

; kokio nors gėrimo, net alaus, 
visai neįmanoma. Pijokai jau 
išgėrė iš parduotuvių visą 
odekoloną ir kitus brudus. Pi
jokai pasigeria visokio brudo, 
tai ligoninėse padaugėja ligonių 
su apsinuodijimais. Dar taip 
niekada nebuvo. 

Tad atrodo, kad Gorbačiovo 
„perestroikos" užmojų pirmieji 
žingsniai yra tikrai sunkūs. Be 
abejo, šiems nepasisekimams 
gali būti labai daug priežasčių. 
O taip pat iš visų nuotaikų susi
daro vaizdas, kad ir visų naujų 
planų pasisekimas yra labai 
abejotinas. Ir reikia manyti, kad 
visi planai liks neįgyvendinti, 
iki Kremliaus valdovai nepajėgs 
galutinai atsisakyti komunis
tinio socializmo, kuris per 70 
metų visai nepasiteisino. 

Tad yra labai daug pagrindo 
tikėti „slaptu sapnu" apie sovie
tų rytojų. Šis „slapto sapno" 
manifestas yra pasirašytas „Ju
dėjimo už socialistinį atnau
jinimą" vardu. Ir jo autoriai irgi 
komunistai netiki, kad 

Skirtingi vertinimai 

Kiekvienus trejus metus 
keičiasi JAV LB taryba ir 
krašto valdyba. Šįmet yra tas 
kaitos laikas. Už tarybos narius 
slaptai balsuoja visi šio krašto 
lietuviai, sulaukę 18 metų 
amžiaus. (Lietuvos okupacijai 
pritariantieji yra išjungiami). Šį 
kartą rinkimai vyks balandžio 
9-17 dienomis. Skirta visa savai
tė, kad savo valią galėtų pa
reikšti atostogaują, keliaują ir 
sunegalavę. Taryba išrenka 
krašto valdybos pirmininką, 
kuris pasirenka kitus valdybos 
narius, ta ip pat tarybos 
tvirtinamus. 

JAV LB yra gyva nuo 1952 m. 
vasario 15 d., taigi jau pradėjusi 
savo trisdešimt šeštuosius 
metus. Per tiek laiko pasikeičia 
žmonės, įvairuoja sąlygos, atsi
randa nelauktų reikalų, pri
skaičiuojama atliktų darbų, taip 
pat renkasi dulkės ir nuosėdos. 
Upių pakraščiuose visada yra 
išnašų, tik naujai išvesti grio
viai turi švarius krantus. 

JAV LB kely pasitaikydavo 
įvairių užtvarėlių, reikalau
jančių atsargumo. Jų ir šiandien 
yra. Tai ne tyčiomis įrengtos 
kliūtys, tai skirtingų nuomonių 
sukurti nelygumai. Jie atsi
randa dėl staigių reakcijų, dėl 
žinių stokos, dėl įvairių požiūrių 
į reikalų svarbą ir į darbo bū
dus. Pasitaiko užsispyrimo, bet 
ir jie nėra vien blogos valios iš
dava. Jei kas įsitikina savo 
tiesa, jos kietai laikosi. 

Tačiau ir su neišvengiamais 
trinkčiojimais JAV LB nevažia
vo tuščiomis vežėčiomis. Jos 
krūvio ir derliaus vertinimai te
būna palikti kiekvienam atski
rai. Žinoma, tie vertinimai bus 
įvairūs, net kartais ir tas pats 

„perestroika" pašalins Sov. S-
gos gyventojų masės skurdą. Jie 
skelbia, kad visi Sov. S-gos 
trūkumai savaime išnyks ir 
visos Sov. S-gos socialinės ir 
ekonominės ligos liks pagydytos 
tik tada, kada bus įgyvendinta 
spaudos žodžio laisvė ir šalia 
komunistų partijos galės laisvai 
veikti ir kitos politinės partijos 
bei ideologinės organizacijos. 

Be abejo, kad šio „slapto so
vietų rytojaus sapno" išsipil
dymą gali kiek pagreitinti ir tie 
komunistai, kurie paruošė ir 
pasauliui paskelbė to sapno 
manifestą. 

asmuo skirtingai galvos skir
tingu metu. Tą įvairumą iškelia 
besikeičiančios vadovybės, — 
visi žmonės vienodai nedirba, 
vienodai nemąsto. Dirbančiųjų 
kaita įveda naujus pritarėjus, o 
kitus gal naujai atvėsina. Čia 
glūdi LB patrauklumas, nes ją 
galima girti, barti, gnaibyti ir 
glostyti be didelio pavojaus, kad 
išsileis arba išpuiks. 

Rinkimai 
JAV-ių Lietuvių Bendruo

menė sudaro pagrindą mūsų 
tautiniam gyvenimui ir kiek
vienam organizuotam viene
tui šiame krašte. Ant jos kuria
mės, joje augame, ja, lyg drauda, 
pasikliauname. Jei šis pagrin
das aptrūkinėtų, nukentėtų ir 
tie, kurie j am priekaištauja. 
Sumažėtų žmonių jungtis, ap-
silptų dėmesys bet kokiai 
veiklai. Nesidžiaugtų spauda, 
pasvyruotų grynai politiniai 
vienetai, labai pajaustų li
tuanistinis švietimas, būtų sun
kiau lietuviškai bręsti jaunimui 
ir visuomenėn spraustis kultū
rininkui. O kaip su opoziciniai 
nusiteikusiais? Neturėdami LB, 
gal susnūstų, gal imtų žiūrėti 
kitų nugarų, ant kurių krautų 
smūgius. 

JAV LB mums yra reikalinga. 
Nekeičiant esmės, ją galima 
vienaip ar kitaip apipavidalin
ti, skirtingai koncentruoti jos 
dėmesį. Šis r imtas uždavinys 
yra pavestas tarybai, kurią grei
tai rinksime. Kandidatai yra, 
juos surado patys žmonės. Patys 
žmonės dėl jų pasisakys. Svar
biausia, kad šiam pasisakymui 
nepraleistų progos. 

Tegul būna įvairių nuomonių. 
Tegul taria, kas nori, kore
guojančius žodžius, tiesos ieško
damas, bet jos nesukinėdamas, 
tegul taria rimtai, nešūkaujant 
ir nesiplėšant, lyg kultūringai 
kalbėti nemokėtume. Tvarkin
gose šeimose šitai yra privalu. 
Tačiau negerai, kai nusisukama 
ir nesidomima savais namais. 

Viena dėmesio dalis JAV LB 
— dalyvavimas tarybos rinki
muose. Jei kas jai skiria bet 
kokią svarbą, teatlieka šią pa-
reigėlę. Ta balandžio 9-17 d. 
savaitė įsidėmėtina. 

Kas nemoka atleisti, sunai
kina tiltą, per kurį jam pačiam 
reikės praeiti, nes kiekvienam 
žmogui atleidimas yra reikalin-
g a S- Lord Gerbert 

DANGORAIŽIO SESELIS 
P. MELNIKAS 

Romanas 
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— Kadangi paėmei, tai ir nesigraužk. Tave priėmė 
į centrą ir ten jie visi bijo protesto laiškų. Stengsis bent 
atsiprašyti, — įpylusi jam sriubos į lėkštę, ji dar paplojo 
per petį. 

— Ar rašysi? 
— Kas iš to? 

Tiesmuką Prūsą gerokai nustebino. Taip jam ir 
reikėjo! Žmogus net mikčioti pradėjo, galvelėj visas 
išdidumas ir įkyrus „profesionališkumas" dingo, lyg 
dūmelis išgaravo. Gerai. Sveika, kai tokiems pa
tempiama už nosies — težino... Atsimins ir kaulėtas 
statybos inžinierius... 

To paties vaisto ir jam reikėjo. Su mažu priedu. Kai 
ėmėsi apskaičiuoti lifto sijas, tuoj perdavė jas jaunes
niam, o senį — lauk. 

Kiek kartų mintyse išdygsta šis reikšmingas 
žodelis „lauk", bet tenka kalbėti mandagiai. Manda
gumas išorėj, o riksmas viduje drąsina. Paskutiniu 
laiku šis riksmas tapo net varikliu, be kurio gal nieko 
neatliktų. Kai pyktis viduje nutyla, jausdavosi 
suglebęs, kiti, galvojo, riktelės ant jo. 

Reikia laikytis, nenusileisti. Ir gal Lenos dar nepra-- Kiek iš tavęs girdėjau apie tą vapsvų lizdą, tai 
būtinai reikia jį pajudinti. Tiesiog nežmoniška, ką De- „ ^ r & ^ ^ ^ ' į į T i į S ' į prikankino" 
vinskis su tavim išdarinėjo. Pikta ir man. T a į p g a l v o j o D e v j n s k i s 7 važiuodamas į Lenos 

- Kaip šunį tampė už virvelės, turbūt nekentė, nes n&mm p ^ n a m ų §į k a r t ą n e s i m a t ė n e i j o s a u . 
esu užsienietis. tomobilio, nei dviračio prie tvoros. Išlipęs Devinskis 

- Ne dėl to. Jis toks jau yra - nekentė ten ne vieno a p s i d a i r ė i r s t a i g a k a ž k a s j a m s p u s t e l ė j o po krūtine. 
žmogaus. Duok galią tokiam, tai visiems akis išlups. 

— Kas žmones tokiais padaro? — atsiduso Prūsas. 
Taip jis suko galvą, bet šį klausimą grūdo giliai į 

pasąmonę. Žinojo šiek tiek iš psichologijos veikalų, kad 
jėgos troškimas ir pasiekimas žmogų paverčia žvėrių. 
Atsistoti tokiam ant kelio ar žaisti su didybes apsės
tuoju gali būti pavojinga. 

Tačiau reikės tai pamėginti. 

XXIV 

Atleidęs iš darbo Prūsą ir kitą dieną senąjį statybos 
inžinierių, Devinskis jautėsi lyg fiziniai ir dvasiniai Tikiu, kad ją mylėjai 
kiek sustiprėjęs, aprimęs. galėjo užtekti. 

— Gerai nebus... 
Viduj Lenos motinąjį paprašė sėstis ir kalbėjo apie 

savo dukrą: 
— Alanai. Lena išsikėlė ir pas mane jau nebe

gyvena. 
— Šitaip? Kodėl? 
— Ji bijo. kad tu dar čia lankysies. Ir štai 

atsilankei... 
— Man tikrai gaila, kad ją mylėdamas blogai 

elgiaus. Gaila, kad taip atsitiko, kad viskas susipainio
jo ir ją praradau. Sakau tai iš širdies. 

— Tikiu, — Lenos motina žiūrėjo jam į akis. — 
Bet Lenai to neužteko ir ne-

— Mano padėtis kalta. 
— O ne. Kad buvai vedęs, nebuvo jokia kaltė. 

Nežiūrint, kiek man tas nepatiko, stengiaus šią padėtį 
suprasti. Šiais laikais tas pasitaiko. Ir Lenai stengiaus 
įkalbėti, nes man atrodei religingas ir geras žmogus. 
Tavo kaltė ne tame, bet apsimestinėse pozose. 

— Aš užsitarnavau šių žodžių, ponia. Esu kaltas 
ir lauksiu bausmės. 

— Ne bausmės tau reikia, Alanai. Net nežinau, ko 
reikia. Manau, kad Leną nepakankamai mylėjai ir 
neprisivertei palikti savo šeimos. Gal net neabejojai, 
kad turi gyventi su savo šeima... 

— O ne, aš tikrai norėjau skyrybų. 
— Bet delsei ir paskutiniu momentu suabejojai ar 

verta... įsivaizduoju, kad visa tai, ką Lenai žadėjai, pra
dėti skyrybas, gauti patvirtinimą ir jį parodyti Lenai, 
buvo tavo t ikra intencija. Bet mintyse — ne 
veiksmuose. Mylėjai ją, bet tuo nebuvai tikras. Net jei 
gautum skyrybas, bijotum, kad Lena tavęs nepaliktų, 
ar ne? 

— Ne, nežinau... 
— Tada tikrai būtum likęs vienas: nei žmonos, nei 

Lenos... To labiausiai bijojai, ar ne? 
Jam atrodė, kad Lenos motina gerai suprato šį jo 

rūpestį. Lena buvo vėjavaikė. Jis niekada negalėjo j a 
pasitikėti. Pradėjus skyrybas su žmona. Lena galėjo 
atšalti ir palikti jį viena: vieną su skyrybų dokumen
tu rankoje. Be žmonos ir be Lenos... Ir ką tuomet? Būtų 
praradęs abi. 

— Todėl, Alanai, žaidei dvigubą žaidimą, kuriuo 
tikėjais neprarasti nė vienos. 

— Tai taip aišku jums. Kodėl? 
— Klausyk. Paskutiniu momentu du kartus skam

binai į įstaigą Lenai, ar ne? 
(Bus daugiau) 



. 
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BOSTONO ŽINIOS 
LIGOS, OPERACIJOS 

Širdies ir kitos sunkios ligos 
vis daugiau paliečia vietos lietu
vius. Laimei, jos sėkmingai įvei
kiamos. Anksčiau širdies opera
cijos padarytos Aleksandui 
Chaplikui iš So. Bostono, Česlo
vui Kiliuliui iš Lexingtono, o 
paskutiniu metu — Vytautui 
Jurgėlai iš So. Bostono, Antani
nai Starinskienei iš Dorcheste-
rio, Romualdui Bielkevičiui iš 
Brocktono ir Anicetai Januškie
nei iš Miltono. Šalia to vidurių 
operacija padaryta Algiui Ska-
beikiui iš Randolpho, So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
reikalų vedėjui. Visiems 
operacijos pasisekė gerai. Dar 
yra kitų asmenų, kurie išeina į 
ligoninę operacijai. Linkėtina, 
kad juos sėkmė lydėtų, kaip 
minėtus asmenis. 

ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS 

Vasario 27 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos patalpose 
įvyko Moterų federacijos Bos
tono klubo narių susirinkimas, 
kuriame buvęs „Keleivio" 
redaktor ius Jackus Sonda 
pasidalino savo įspūdžiais iš 
Lietuvos ir atsakinėjo į klau
simus. Didžiausią įspūdį jam 
palikęs Maironio minėjimas, 
surengtas dramos teatro salėje 
Vilniuje. Ten atsiskleidė tikroji 
Lietuvos nuotaika, kai visa 
publika spontaniškai pakilo, 
užtraukus ..Lietuva brangi". 
Daug kas su ašaromis akyse 
traukė tą giesmę, dabar tapusią 
Lietuvoje antruoju mūsų 
himnu. 

Po susirinkimo pasveikintos 
ir pagerbtos klubo pirmininkė 
Elena Vasyliūnienė ir uoli 
klubo talkininkė akt. Aleksand
ra Gustaitienė. Pirmoji gimta
dienio, o antroji vardadienio 
proga. Joms užtraukta „Ilgiau
sių metų", dar pasivaišinta ir 
pasikeista nuomonėmis įvai
riais aktualiais reikalais. 

Dabar Moterų federacijos Bos
tono klubas yra vienintelė 
vietos lietuvių organizacija, 
reguliariai šaukianti narių susi-
r inkimus su įvairiomis 
paskaitomis. Anksčiau tai darė 
Kultūros klubas, kuris jau eilę 
metų neveikia. Tautinės sąjun
gos vietos skyriaus Kultūrinių 
subatvakarių tradicija dar 
palaikoma. Jie visuomet būna 
įdomūs ir gausiai lankomi. 

SUPAŽINDINIMAS SU 
PREMIJUOTA KNYGA 

Balandžio 17 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos patalpose 
ruošiamas supažindinimas su 
rašytojo Antano Gustaičio nau
jai išleista satyrinių elegijų 
knyga „Pakeliui į pažadėtąją 
žemę", už kurią pripažinta 
3,000 dol. Lietuvių Bendruome
nės literatūros premija. Knygą 
išleido Algimanto Mackaus 
knygų fondas. Apie rašytojo An
tano Gustaičio kūrybą ir nau
jai išleistą knygą kalbės litera
tūros kritikas Vytautas Jony
nas iš Kanados. Vakaro prog
ramoje dalyvaus ir pats autorius 
Antanas Gustai t is , kurio 
dešinioji ranka po sulaužymo 
dar vis tebelaikoma gipse. 

LIETUVIO KŪRINIAI 

Pagal JAV ir Sovietų 
Sąjungos 1985 m. sudarytą kul
tūrinių mainų sutartį nuo kovo 
11d. ligi balandžio 2 d. Bostone 
vieši Sovietų Sąjungos meninin
kų kolektyvai — opera, bale
tas, dramos teatras, viso arti 
250 menininkų. Kovo 21 d. 12 
vai. Opera House patalpose 
įvyks koncertas, skirtas lietuvio 
kompozitoriaus Vytauto Lauru-
šo kūriniams. Tai vienas iš 
12-kos sovietų atvežtų kompozi

torių, kurių kūriniai įvairiomis 
dienomis atliekami. Vytauto 
Laurušo kūrinius at l iks 
styginis kvartetas ir solistas, 
ar solistė. Oficialiuose pra
nešimuose neskelbiama nei to, 
kad Vytautas Laurušas yra lie
tuvis, nei koks styginis 
kvartetas atliks jo kūrinius, nei 
koks ar kokia solistė dalyvaus 
jo kūrybos atskleidime. Taigi, 
vėl Sovietų Sąjunga giriasi lie
tuvio kūryba, kuri priskiriama 
ne lietuvių tautai, kuriai ji 
teisėtai priklauso, bet Sovietų 
Sąjungai, pavergusiai Lietuvą. 

Šis Sovietų Sąjungos meni-
nininkų pasirodymas atsieis 
Bostonui 3.7 milijonus dolerių. 
Dėl menko visuomenės įsijun
gimo į tą reikalą aukomis ir 
bilietų pirkimu į jo apie 80 
renginių jis būtų sugriuvęs, jei 
ne State departamento įsikiši
mas ir pažadas reikalą paremti 
finansiškai. Tai vis geresnių 
santykių su Sovietų Sąjunga 
naudai. 

„LAISVĖS VARPO" 
GIMTADIENIS 

Gera proga nusifotografuoti prie meškiuko Sydnėjaus bokšto prieangy. Iš 
kairės klūpo: Rita Likanderytė ir Zina Dresliūtė iš JAV; stovi: Zita 
Prašmutaitė ir Ona Prašmutai tė iš Melbourno. 

Kovo 7 d. sukako 34-ri metai, 
kai veikia visuomeninio ir 
kultūrinio pobūdžio lietuvių 
radijo programa „Laisvės Var
pas", kurią suorganizavo ir 
tebeveda Petras Viščinis. 1954 
m. kovo 7 d. pasigirdus pir
miesiems „Laisvės Varpo" gar
sams, tuomet Bostone ir jo 
apylinkėse veikė keturios lietu
vių radijo programos, labai 
panašios viena į kitą. Jos 
nepatenkino tų, kurie iš lie
tuvių radijo programų laukė 
taisyklingesnės lietuvių kalbos, 
platesnio mūsų visuomeninio ir 
kultūrinio gyvenimo apraiškų 
atspindžio, geresnės lietuviškos 
muzikos. Visa tai pasirinko savo 
tikslu „Laisvės Varpas". Šian
dien jau nėra nė vienos anų ra
dijo programų, o „Laisvės Var
pas" tebeveikia, vis plėsdamas 
ir tobulindamas savo laidas. 

Pradžioje tiesioginis „Laisvės 
Varpo" uždavinys buvo tik 
sekmadieninių radijo programų 
lietuvių ir anglų kalba perdavi
mas, bet ilgainiui jis pradėjo 
ruošti radijo programas anglų 
kalba Vasario 16-sios ir Tra
giškųjų birželio įvykių proga 
įvairioms amerikiečių radijo 
stotims, o taip pat organizuoti 
kultūrinius renginius. Taip per 
34-rius metus jis perdavė 
1,768-nias sekmadienines radi
jo programas lietuvių ir anglų 
kalba, suruošė ir įpiršo ame
rikiečių radijo stotims 68-nias 
specialias radijo programas ang
lų kalba Vasario 16-sios ir 
Tragiškųjų birželio įvykių pro
ga, suorganizavo 57-nis kultū
rinius renginius, įtraukdamas į 
jų programų atlikimą pačius 
geriausius mūsų menininkus. 
Atskirai dar minėtini jo rengia
mi įvairių švenčių ir sukakčių 
minėjimai. Pavyzdžiui, pernai 
Bostono ir apylinkės lietuviai 
tik „Laisvės Varpo" specialio
mis programomis paminėjo Sta
sio Šimkaus ir Maironio sukak
tis. 

Per tuos 34-rius veiklos metus 
„Laisvės Varpas" turėjo 
nugalėti daug įvairių sunkumų, 
bet darbo nenutraukė. Jam teko 
keisti savo organizacinę 
s t ruktūrą , radijo stotis, 
pergyventi finansinių 
nepriteklių. Visa tai nugalėta 
stipraus ryžto ir nuoširdžios 
visuomenės talkos bei paramos 
dėka. Dabar „Laisvės Varpo" 
vadovybė yra susirūpinusi 
jaunesnių darbuotojų prieaugliu 
ir finansiniais reikalais. Jei tai 
pavyktų teigiamai išspręsti, tai 
būtų pats prasmingiausias gim
tadienio minėjimas ir 
tolimesnės sėkmingos veiklos 
užtikrinimas. 

Reikšmingo ir šakoto „Lais-

JAV LB XII-SIOS TARYBOS 
RINKIMŲ PROGA 

Netrukus rinksime narius į 
XII-ją JAV Lietuvių Bend
ruomenės tarybą. Šį vyriausiąjį 
JAV LB organą turi teisę rinkti 
lygiu, t iesioginiu, s l ap tu 
balsavimu visi l i e tuv ia i , 
sulaukę aštuoniolikos metų 
amžiaus per LB apylinkių 
sudarytas rinkimines komisijas 
asmeniškai arba paš tu , 
siųsdami savo balsą į arti
miausią rinkiminę komisiją. 
Kiekvieno lietuvio pareiga ir 
garbė regis t ruot is š iam 
balsavimui LB apylinkėse ir 
balsuoti. Kodėl? 

Pagrindinis Lietuvių Bend
ruomenės siekis yra lietuvybės 
išlaikymas. Visi pas tebim 

lietuvių išsibarstymą, gretų 
retėjimą ir bendrą nutautimą. 
Lietuvybė blanksta, silpnėja. 
Tuo negalima nieko kaltinti; tai 
gyvenimo realybė. Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės yra 
mūsų tautinio kūno arterijos, 
kur iomis sruvena t a u t i n ę 
gyvybę palaikanti jėga. 

FLORIDOS LB 
KANDIDATAI 

LB Floridos rinkiminė apy
garda apima LB-nės apylinkes 
ir lietuvius, gyvenančius Ala-
bamos, Floridos, Georgijos, 
North ir South Carolinų 
valstybėse, Virgin Islands ir 
Puerto Rico. 

Šiose vietovėse gyveną lietu
viai, prijaučią LB-nei, bet nepri
klausantys LB-nės apylinkėms, 
balsavimui į JAV LB-nės XII-ją 
tarybą registruojasi bet kurioje 
Floridos apygardai priklausan
čioje apylinkėje arba pačioje 
apygardoje. Tada būsite įregis
t ruot i St. Petersburgo 
apylinkėje. 

Floridos apygardoje į XII-ją 
tarybą kandidatuoja: Adolfas 
Armalis, 73 m. - pensininkas, 
eina Floridos apygardos pirmi
ninko pareigas; Mečys Krasaus
kas, 75 m., pensin., XI-sios 
tarybos narys; Kazys Urbšaitis, 
64 m., profesorius, buvęs Atlan
tos apylinkės pirmininkas. 

LB-nės Floridos apygardos 
rinkimų komisijos adresas: 
Povilas Jančauskas, 6013 17th 
Ave. S., St. Petersburg, FL 
33707; Tel.: 813-343-1420. 

Povilas Jančauskas , 
pirmininkas 

Kandidatų į tarybą parinki
mas gausus ir įvairus amžiaus, 
profesijos, visuomeninio darbo 
patirties ir lyties atžvilgiais. 
Pasirinkimas didelis. Pasitikė
dami jais atiduokime jiems savo 
mandatą imti lietuvybės 
išlaikymo vairą ateinantiems 
trejiems metams. 

Visagalio Apvaizda tegloboja 
ir stiprina mus Dievo ir Tėvynės 
tarnyboje. 

Prel. J o n a s Balkūnas 
JAV LB Garbės pirmininkas 

CLASSIFIED GUIDE 

vės Varpo" darbo sukakčiai bu
vo skirtas pavasarinis koncer
tas, kurio programai atlikti pa
kviesti operos solistas Ričardas 
Daunoras (bosas) iš Vakarų Vo
kietijos, sol. Birutė Dabšie-
nė-Vizgirdienė, (sopranas) iš Los 
Angeles, ir pianistas dr. Saulius 
Cibas ir Bostono. 

P.V. 

KULTŪRINĖ POPIETĖ 

Lietuvių Tautodailės instituto 
skyrius kviečia visus at
silankyti į kultūrinę popietę 
Verbų sekmadienį, kovo 27 d., 
3 vai. p.p. Lietuvių Piliečių dr-
jos II aukšto salėje. Programo
je: dr. Rimvydo Šilbajorio 
paskaita „Folkloras naujojoje 
lietuvių poezijoje" ir tautinių 
juostu paroda. 

(S.S.) 

PADĖKA 
Mieli Čikagos lietuviai, 

Čikagos lietuviškasis jaunimas, keliavęs į Šeštąjį 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongresą, į tolimąją 
Australijos šalį, dėkoja visiems Čikagos ir jos apylinkių 
lietuviams, kurie aukojo ir aukojosi mums padėti ten 
nuvykti. 

Jei ne Jūs, daugumas iš mūsų nebūtų galėję į 
kongresą nuvykti. Kongrese mes daug išmokome, 
užmezgėme naujas draugystes ir grįžome atgal į Čika
gą su naujomis mintimis ir įdomiais įspūdžiais. 

Kongrese mes planavome ir galvojome kaip 
išsilaikyti ir išlikti lietuviais svetimoje šalyje. Išmo
kome, kaip padėti mūsų broliams ir seserims okupuotoje 
Lietuvoje. Jūsų parama nebuvo veltui. Čikaga siuntė 
gerus ir pasiruošusius atstovus atstovauti Čikagos 
lietuvišką jaunimą. Čikagos jaunimas buvo gerai ir 
gražiai atstovaujamas. Kongreso metu girdėjome šūkį: 
„Tautos likimas — mūsų atsakomybė". Išmokome, kaip 
šį šūkį pritaikyti mūsų gyvenimo sąlygoms. Per 
sekančius ketverius metus mes šį šūkį pritaikysime Jau
nimo sąjungos darbuose. 

Štai dar kartą sakome „Ačiū" Jums, mieli Čikagos 
lietuviai, už visas Jūsų aukas. Neužmirškite, kad lie
tuviškas išeivijos jaunimas dirba tėvynės labui, nes 
TAUTOS LIKIMAS YRA MŪSŲ ATSAKOMYBĖ! 

Širdingai ačiū! Čikagos Jaunimo vardu, Aušra Elena 
Jasaitytė, VI-ojo PLJK atstovė. 

midlcind Padarai 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

ižr 
LENDER 

H E L P V V A N T E D 

HELP VVANTED 
VVAITRESS 

Mušt Be Available Evenings and VVeekends 
Apply i n Person 

DAINA RESTAURANT 
2656 W. 71st St., Chicago, III. 

Under New Management 

FOR RENT 
> — • — • . 

Išnuomojamas butas, 4 kambariai, 
II a., su šiluma. 

Tel.: 476-5712 

Išnuomojamas šviesus 4 kamb. butas, 
2 a., 68 & Maplevvood; yra šaldytuvas 
ir virykla; 280.00 į mėn. (duodamas 
apši ldymas). Pageidaujama vyr. 
amžiaus moteris, arba pora. Skamb. 
po 7 vai. vakaro: 476-5888. 

i -

REAL ESTATE 

ffl MLS. KOMPIUTERI^ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

mCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KED2IE 

77»-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame 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 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 3<Ko pigiau mokėsit uc 
apd.'aiidą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRAMK ZAPOLIS 
3208V2 Wes* 95th Street 

Tel. — GA 4-6154 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų p?taisymai. 
Vytautas Taras 

Open hse. — mušt see. By owner — 
Stmd. 12-4 pm. 3737 W. 75th PI. Excep-
tionaly clean. Ready to movė in. 3 bdrms, 
brick "raised ranch"; centrai air, 1 16 bath, 
2V2 car garage. Finished bsmt. vvith 12 ft. 
bar. Ali aluminum trim. Newer roof, cement 
side drive & patio; 50 gal. hot water heater; 
intenor has nevver plush carpeting and 
nevver no-wax floor If you apprct. quality, 
call for pvt. showing. High eighties. 
585-5713. 

NAUJAS namas, 3722 W 61 st St.; 3 mieg. 
1 % prausyklos; Tik $78,000.00! 

77th & Christlana- 5 kamb mūras su 
įrengtu rūsiu ir ekstra prausykla; centrali-
nis vėsinimas; apšildomas garažas. Virš 
$60 tūkstančių. 

Galvojate parduoti? 
nemokamai. Skambinkite: 
Estate. 737-2300. 

{vertinsime 
Satellite Real 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis l Hermi* Deckys 

J M 585-8824. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

AUŠRA PALIŪNUOSE, romanas iš AUŠROS 
laikų. Vyt. Alantas. 312 psl $10.00 

TAVE MYLĖTI TEGALIMA IŠ TOLO, radijo pra
kalbos į Lietuvą. Br. Raila. 442 psl 58.00 

PALIKĘ TĖVIŠKĖS NAMUS, Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinės Čikagoje. Albumai lietuvių 
ir anglų kalbomis. Išl. Lietuvių foto archyvas. 
252 psl $19.95 

GELMIŲ BALSAI, premijuotos novelės. Vyt. Alan
tas. 236 psl $10.00 

JONIŠKĖLIO APSKRITIES PARTIZANAI, 1919 
m. Petras Gudelis. 220 psl. (kaina suma
žinta; buvo $10.00) $6.00 

JONIŠKĖLIO APSKRITIES PARTIZANŲ ATSIMI
NIMAI. Petras Gudelis. 373 psl. (kaina 
sumažinta; buvo $10.00) $6.00 

Pas taba . Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

Putnamo seselių 
1988 stovyklų 
kalendorius 
VERMONT'e 

Lietuviškai kalbantiems — mergaitėms/berniukams 
nuo 7-16 metų — liepos 10-24 d. 

Piknikas Putname — liepos 24 d. 

Stovykla šeimoms — liepos 24-30 d. 

Anglų kalba — lietuvių kilmės vaikams 
nuo 7-16 metų — liepos 31-rugp. 13 d. 

Studentams — nuo 17-24 metų — ilgas savaitgalis prieš 
studijas — rugp. 25-28 d. 

Informacijai kreiptis: NERINGA, Rt 21, Putnam, 
Ct 06260. 

U 



Per Vasario 16-tosios minėjimo vakarienę atsilankė kongr. Tam Lewis. Iš kaires: LB Palm Beach 
County pirm. dr. Jonas Šalna, kongr. Tam Lewis, lietuvių respublikonų klubo pirm. Alicija Solienė 
ir vicepirm. Zigmas Strazdas. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Juno Beach, Fla. 
V A S A R I O 16 M I N Ė J I M A S 

Šiais m e t a i s Vasar io 16 
minėjimas buvo ypač nuotai
kingas. Įvyko kaip paprastai 
Metodis tų bažnyčios sa lė je 
vasario 20 d. Susirinko ne t ik 
vietiniai gyventojai, bet matėsi 
ir iš tol iau atvykusių svečių. 

Minėjimą atidarė LB Pa lm 
Beach County pirmininkas dr. 
Jonas Šalna ir paprašė atsisto-
iimu Daeerbti žuvus ius už 
L ie tuvos la i svę . Tol imesnį 
programos pravedi mą perdavė 
Daliai Augūnienei . Solistas 
A l g i r d a s Braz is sugiedojo 
Amerikos himną. Algis Augū-

n a s p e r s k a i t ė Nepr ik l auso 
mybės paskelbimo aktą. Invo-
kaciją j au t r i a i ir patriotiškai 
sukalbėjo k u n . Vytautas Piktur
na . 

Pagr ind inę paskai tą skai tė 
svečias iš Daytona Beach dr. 
V y t a u t a s M a j a u s k a s t e m a 
„ L a i s v ė s i r r e z i s t enc i j o s 
motyvai Mai ron io poezijoj''. 
Skai tė nepapras ta i poetiškai ir 
l y r i š k a i . B u v o g e r a p roga 
žvilgterėti į Lietuvos laisvės 
kovas iš l i t e ra tū r in io taško. 
Al ic i ja S o l i e n ė p e r s k a i t ė 
proklamaciją, gautą iš Floridos 
gubernatoriaus Bob Martinez, ir 
rezoliuciją s iunčiamą Valstybės 
aukšt iems pa re igūnams . 

Po t rumpos per t raukos vyko 

Nuotr. J . Garlos 

meninė programa. Sol. Onos 
Jameikienės sūnus Aldis padek
l a m a v o Maironio e i l ė ra š t į 
„Geresnių laikų vi l t is" . Reikia 
pažymėti, kad mūsų apylinkė 
y r a labai laiminga, turėdama 
tokius patriotiškai auginamus j 
j aunuol ius , kaip jaunuos ius į 
Jameikius . 

Dainos choras, vadovaujamas 
Irenos Manomaitienės padai
navo keletą liaudies dainų, 
paskut inę su sol. Ona Šal-
čiūniene. Jaunasis Gitas Ja-
m e ik i s deklamavo vi l t ingą 
Maironio eilėraštį „ J au Slavai 
sukilo". 

Nepaprasta i malonu buvo 
išgirsti solistą Algirdą Brazį 
atliekant liaudies dainas ir ariją 
iš operos „I Lituani", kitoj pro
gramos daly. Jo sodrus balsas ir 

puiki interpretacija iššaukė 
daugel į bravo. J a m akom
p a n a v o Aldona B r a z i e n ė . 
Pabaigai solistas pakvietė visus 
prisijungti ir kartu sugiedoti 
„Lietuva brangi". 

Dr. J. Šalna uždarė minėjimą 
ir visi dalyviai sugiedojo Lie
tuvos himną. 

Iždininkas Marius Sodonis 
p ranešė , kad šiais m e t a i s 
auko to ja i buvo y p a t i n g a i 
dosnūs. Laisvinimo re ika lams 
suaukota 4,260 dol. 

Po minėjimo buvo iškilminga 
vakarienė Holiday Inn patal
pose, į kurią atsilankė Floridos 
12 distrikto kongresmanas Tom 
Levvis. J o i škv ie t imu i r 
pristatymu pasirūpino Zigmas 
Strazdas. Kongresmanas yra 
gerai susipažinęs su Lietuvos 
byla. J is pažadėjo tuo reikalu 
į traukti rezoliuciją į „Congres-
sional Record". 

Sekmadienį, vasario 21 d., 

MOKYTOJAS ANTANAS 
ŽITKUS ATŠVENTĖ 100-JĮ 

GIMTADIENĮ 
Hartfordo lietuvių kolonijoje 

gyvena visiems gerai pažįs
tamas Antanas Žitkus. Jis kovo 
5 dieną atšventė šimto metų 
gyvenimo sukaktį . 

Antanas Žitkus gimė 1888 m. 
kovo 5 dieną Savitiškio dva
relyje, Smilgių valsčiuje, Pa
nevėžio apskrityje. Lankydamas 
pradžios mokyklą, daug padėjo 
tėvams ūkyje. Baigęs pradžios 
mokyklą įstojo į Panevėžio 
mokytojų seminariją. Gavęs 
diplomą stengėsi gaut i darbą, 
bet rusų valdžia neleido j a m 
mokytojauti, nes jis tuo la iku 
susirašinėjo su vienu t remtiniu 
Sibire. Daug negaišdamas laiko 

j is išvažiavo į Petrapilį ir įstojo 
į telegrafo mokyklą, kurią ir 
baigė. Po poros metų Antanas 
buvo išsiųstas į Varšuvos karinę 
telegrafo mokyklą, kurioje dir
bo ligi pirmojo pasaulino karo . 
Vokiečiams užpuolus Varšuvą, 
teko grįžti atgal į Petrapilį . 
Lietuvai a tgavus nepriklauso
mybę, j is grįžo atgal į namus ir 
gavo Rozalime pašto viršininko 
darbą. Tačiau šis darbas j a m 
nepatiko ir tuoj grįžo į peda
goginį darbą. Mokytojavo Pa-
ežerio pradžios mokykloje Ro
zalimo valsčiuje. Tuojau buvo 
perkeltas mokytojauti į Šeduvos 
valsčių. Čia ėjo mokyklos vedė
jo ir ka r tu gimnazijos adminis
t ra tor iaus pareigas. 

1923 meta is susituokė su 
Uršule Mondeikaite ir užaugino 
du sūnus ir dvi dukras . Viena 
dukrelė žuvo Lietuvoje eismo 
nelaimėje, o vienas sūnus buvo 
bolševikų nužudytas. Likusieji 
vaikai gyvena Lietuvoje. 

Artėjant rusų kariuomenei , 
teko t raukt i s . Pasiekus Vokie
tiją, prasl inkus karo audroms, 
apsigyveno lietuvių stovykloje 
ir vėl pradėjo savo pamėgtą pe
dagoginį darbą. Čia kiek pa
gyvenus ir padirbus, susidarė 
sąlygos ir išvažiavo į Ameriką, 
k u r aps igyveno Har t fo rde . 

Gavo darbą mažame fabrike ir 
dirbo, kol išėjo į pensiją. 

Antanas Žitkus mėgo spaudą, 
daug skaitė, prenumeravo kele
tą laikraščių, kuriuos yra su
rišęs į knygas. Tačiau regėjimas 
nusilpo, ir jau nei skai tyt i , 
nei matyti nebegali. 

Mielo solenizanto jo šimtojo 

gimtadienio proga atėjo pasvei
k in t i jo g iminės , prietel iai , 
pažįstami ir kai kurių organiza
cijų atstovai. Hartfordo lietuvių 
bendruomenės va rdu sveikino 
Linas Oren tas , ku r i s uoliai 
reiškiasi l ietuviškoje veikloje, 
„Tėvynės g a r s ų " radijo va
landėlės va rdu sveikino vedėjas 
A. Dragunevičius. Kun. Albinas 
Gurklys ne t ik pasveikino, bet 
ir a tnešė šv. Komuniją. Kovo 6 
dieną už solenizanto sveikatą 
buvo aukotos šv. Mišios, kur ias 
a tnašavo k u n . J . Matut is . Šios 
didelės ir i ški lmingos šventės 
proga gau ta daug sveikinimų 
paš tu . Gėlės puošė j ų namus, o 
stalą dengė skanūs užkandžiai, 
kur iuos paruošė Antano brolio 
d u k t ė O n u t ė S t a n i u l i e n ė , 
žinoma, as is tuojant žmonelei 
Uršulei , ku r i n e t r u k u s švęs 90 
g imtad ien į . Svečia i , pakėlę 
šampano t a u r e s , sveikino ir 

TRIJŲ MĖNESIU MIRTIES SUKAKTIS 

P A D Ė K A 
A.tA. 

inž. Algimantas V. Žemaitaitis 
žuvo 1987 m. gruodžio 16 d. Australijoje Buvo palaidotas 1988 
m. sausio 16 d. Tautinėse Lietuvių kapinėse Čikagoje. 

Nuoširdžią padėką reiškiame kunigams: K.Trimakui. K. 
Kuzminskui ir P. Dauginčiui už gedulingas pamaldas Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, kun. K. Trimakui už jautrų pamokslą 
ir už velionio palydėjimą j kapines. 

Padėka dr. L. Sidriui už skaitymus šv. Mišių metu. Padė
ka B. Pakštui ir L. Kroliui už birbyne ir kanklėmis atliktas 
raudas šv. Mišių metu. 

Padėka J. Mačiuliui už vargonų muziką ir P. Mačiulienei 
už giedojimą šv. Mišių metu. 

Giliai dėkojame Arvydui Žygui už tartą atsisveikinimo 
žodį ir atsisveikinimo apeigų pravedimą. 

Gilią padėką reiškiame Šv. Kryžiaus parapijos komiteto 
atstovui A. Regiui, LB jaunimo reikalams atstovui R. Dirvo-
niui ir Jaunimo sąjungos atstovui E. Tuskeniui už nuoširdžius 
atsisveikinimo žodžius tartus bažnyčioje. 

Gilią padėką reiškiame Jaunimo sąjungos nariams už in
do su velionio pelenais, koplytstulpio-kryžiaus. vėliavos ir 
gėlių nešimą ir palydėjimą velionio j kapus. 

Esame giliai dėkingi visiems draugams ir pažįstamiems 
dalyvavusiems atsisveikinime ir laidotuvėse bei pareišku
siems užuojautą asmeniškai, laiškais, spaudoje ar mintimis 
prisiminusiems mus giliame skausme ir liūdesyje. 

Ačiū visiems aukojusiems šv. Mišioms ir už įkūrimą 
pomirtinio a.a. Algimanto V. Žemaitaičio Stipendijų Fondo. 

Dar kartą ačiū visiems visokeriopai mums padėjusiems, 
užjautusiems sunkioje ir liūdnoje atsisveikinimo valandoje. 

Tėvas ir broliai su šeimomis 

iškilmės buvo tęsiamos toliau. 
Iškilmingos pamaldos drauge 
su amerikiečiais vyko St. Paul 
of the Cross bažnyčioje. Mišias 
atnašavo klebonas kun. Alexis 
Paul ir kun. Vyt. P ik turna . 
Bažnyčia buvo sausakimša. Per 
Mišias visi l ietuviai giedojo 
„Prieš Tavo al tor ių", o sol. Ona 
Blandytė-Jameikienė pagiedojo 
solo lotyniškai. Jos at l ikimas 
užsipelnė plojimų iš visų daly
vių. Gale Mišių buvo sugiedotas 
Lietuvos h imnas . 

N e š a n t a u k a s , t a u t i n i a i s 
rūbais apsirengusios moterys, 
be duonos ir vyno, nešė ir 
paminklinę lentą, specialiai 
p a g a m i n t ą d a i l . E d m u n d o 
Trečioko, m i n i n t L ie tuvos 
krikščionybės jubiliejų. Lenta 
bus pakabinta naujos parapijos 
pastato p r iėmimo kambary. 
Lentoje į k o m p o n u o t a s 
k r i k š č i o n y b ė s j u b i l i e j a u s 
medalis pr imins ateities para-

DRAUGAS. trečiadienis, 1988 m. kovo mėn. 16 d. 

Antanas Žitkus — šimtametis 

linkėjo Antanui daug sveikų 
metų sulaukti. Girdėjosi daug 
gražaus ir sveiko juoko, nes sofe-
nizantas mėgo humorą — žmo
nes . Jis visiems linkėjo sulauk
ti t o garbingo jubiliejaus! 

Mielam ir brangiam A. Žitkui 
l inkiu dar ilgos šios žemiškos 
v i e šnagės , daug sve ika tos , 
stiprybės ir ištvermės. Tegul 
Aukščiausias laimina jus ir jūsų 
atei t ies dienas. 

E. Š l ioge r i enė 

y A.tA. 
JOANA SUDEIKIENĖ 

VARDAUSKAITĖ 

Gyveno Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. kovo 13 d., 7 vai. ryto, sulaukusi 66 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio mieste. Amerikoje išgyveno 7 

m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozas, sūnūs Vladas 

ir Vytautas Blinstrubai su šeimomis Lietuvoje; posūnis 
Vaclovas Sudeikis su žmona Denise, podukros Maria Sudeikis, 
Dana Bedalovv ir Rūta Sudeikis; devyni anūkai; brolis Juozas 
Vard ir kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas kovo 15 d., antradienį nuo 5 iki 9 v.v. 
ir kovo 16 d., trečiadienį nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas-Daimid 
koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks kovo 17 d., ketvirtadienį. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę vyras, sūnūs, posūnis, podukros , brolis ir 
anūkai. 

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

A.tA. 
EMILIJA JURŠĖNAITĖ 

buvusi komunistinių koncentracijos stovyklų 
kalinė septynerius metus. 

Gyveno Čikagoje. 
Mirė 1988 m. kovo 14 d. 
Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime pusbrolis Klemensas Matke-

vičius; pusbrolio a.a. Benedikto Milašiaus žmona Marija, jos 
sūnūs ir dukterys su šeimomis; pusbrolio a.a. Roberto Mila
šiaus dukros su šeimomis ir kiti giminės bei artimieji. 

Velionė buvo sesuo a.a. kun. Kazimiero Juršėno ir a.a. 
Grasildos Juršėnaitės. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, kovo 16 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 17 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurio
je 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę pusbrolis ir kiti giminės. 

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

A.tA. 
ZUZANA UFARTAS 

Gyveno Čikagoje. Town of Lake apylinkėje. 
Mirė 1988 m. kovo 14 d. 1:17 vai. p.p., sulaukusi 77 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozas, dukterys 

Grace su vyru Ben Hordijk Kanadoje, Christine Moore, sūnus 
Alfonse Miklovas, trylika anūkų ir šeši proanūkai, sesuo 
Domicė su vyru Frank Valančius ir kiti giminės Kanadoje ir 
Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, kovo 16 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Eudeik* koplyčioje, 4605 S. Hermitage Ave. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 17 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, 46th 
& Hermitage, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, dukterys, sesuo ir anūkai . 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 927-1741. 

piečiams apie čia gyvenusius 
lietuvius. 

Tą pačią dieną parapijos salėj 
vyko Lietuvos krikščionybės is
torijos paroda, susidedanti iš 
t r i jų da l ių : p a v e i k s l a i ir 
skulptūros religinėm temom, 
suorganizuota daii . Rimgailės 
Zotovienės, religinė tautodailė, 
paruošta Irenos Manomaitienės. 
i r i n f o r m a c i n i s sky r iu s , 
vadovaujamas Vinco Šalčiūno, 
kuris buvo ir rengimo komitete 
p i rmin inku . K u n . P ik turna 
daug prisidėjo prie parodos 
organizavimo savo patarimais ir 
medžiaga. Po Mišių svečiai 

amerikiečiai prie kavos puodu
ko turėjo progos susipažinti su 
k r ikšč ionybės r a i d a ir j o s 
kančiomis Lietuvoje. Per parodą 
buvo taip pat rodoma vaizda
juostė iš iškilmių Romoje. Ją 
paruošė Vincas Šalčiūnas. Tai 
buvo nepaprastai gera proga 
supažindinti amerikiečius su 
mūsų istorijos ir religijos byla. 

Su parodos u ž d a r y m u 
užsibaigė 70-tasis Vasario 16-tos 
minėjimas, palikęs visus su 
šventiška nuotaika ir paska
tinimu dirbti ir toliau Lietuvos 
labui. 

A S 

A.tA. 
ROMAS MALDŪNAS 

Gyveno Čikagoje. 
Mirė 1988 kovo 14 d., 5:30 vai. ryto. sulaukęs 65 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje, Valkiškių kaime. 

Amerikoje išgyveno 37 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Liucija, duktė Dona, 

sūnus Robertas, anūkai Christopher ir Robertas: brolis Julius 
su šeima ir sesuo Agnė Lietuvoje; pussesere Mary Šidlauskas 
su šeima; svainis Fabijonas, svainė Alicija ir jų vaikai: Vida 
ir Dainius. Giminės Lenkijoje: svainė Agurkienė ir jos šeima, 
svainis Klemensas su šeima ir kiti gimines. 

Priklausė Biržėnų klubui, Lietuvos Vyčiams, 112 kuopa; 
Lietuvių Respublikonų lygai; Loyal Order of the Moose, 
#1062. 

Kūnas pašarvotas antradienį, kovo 15 d. ir trečiadienį, ko 
vo 16 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marauette koplyčioje, 2533 
W. 71 St. 

Laidotuvės jvyks ketvirtadienį, kovo 17 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio siela. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapine*. 

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

Nuliūdę žmona, duktė, sūnus, anūkai , giminės ir 
draugai . 

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

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i fo rn i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 523-0440 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 927 -1741-1 
4 3 4 8 S. Ca l i fo rn i a A v e n u e 

T e l e f o n a s - 523-0440 

PETKUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

1410 So . 50th A v., C i c e r o 
Te l e fonas — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

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 



DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. kovo men. 16 d. 

x M a r i j o n ų b e n d r a d a r b i ų 
m e t i n i s s e i m a s bus šį sekma
dienį, kovo 20 d. Marijonų 
koplyčioje 11 vai. ryto kun. An
t a n a s Švedas. Marijonų bendra
darbių dvasios vadas, at laikys 
šv. Mišias ir pasakys pamokslą. 
Tuoj po pama ldų Marijonų 
salėje bus bendri pietūs ir seimo 
posėdžiai , ku r ių m e t u bus 
paminėta ir Marijonų vienuoli
jos gyvavimo Amerikoje 75-rių 
metų sukaktis . Visi nariai ir 
svečiai kviečiami seime daly
vaut i . 

x L i e t u v i ų k a t a l i k ų me
d i k ų K o r p . G a j o s pr ieš -
velykinis susikaupimas bus Ma
rijonų koplyčioje kovo 27 d. Po 
pamaldų bus bendri pusryčiai, 
s u s i r i n k i m a s ir p r a n e š i m a i 
Marijonų salėje. Visi nar ia i su 
šeimomis kviečiami dalyvauti . 

x Lie tuv ių B e n d r u o m e n ė s 
C ice ro apy l inkės metinis susi
r inkimas bus kovo 20 d., 12 vai. 
Šv. Antano parapijos salėje. Pro
gramoje bus valdybes prane
šimai, metinė apyskaita, naujos 
valdybos rinkimai. Visi kviečia
mi susir inkime dalyvaut i . 

x Visi J u o z a i i r J u o z ė s bei 
jų draugai kviečiami kovo 19 d. 
Juozines praleisti k a r t u su jau
n imu Jaunimo centre. Po „Bė
kit, bareliai" vaidinimo kavinėj 
bus ir vaišės. 

x LB Br ighton P a r k o rinki
m i n ė komisija kovo 7 d. buvo 
susirinkusi pirmojo posėdžio ap
t a r t i LB XII-s ios t a r y b o s 
r inkimų reikalus. Balsavimai 
bus balandžio 9-17 d. Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje. 
Posėdyje da lyvavo r i nk imų 
komis. pirm. Jonas Spurgis, 
vald. pirm. S. Daul ienė, J. 
Šlajus, S. Jokūbaitis. J . Žadeikis 
ir J . Vizgirda. Negalėjo daly
vaut i V. Dijokas ir E. Ma-
j a u s k i e n ė . D a u g i a u apie 
r i n k i m u s i r k t . a p y l i n k ė s 
valdyba išsiuntinės savo biule
tenį ,.Žinias"'. 

x Los Angeles d r a m o s teat
r a s , v a d o v a u j a m a s P e t r o 
Maželio ir Vinco Dovydaičio, 
s ta to gruodžio 10 ir 11 d. 
Chicagos Jaunimo centre premi
juotą Anatoliaus Kair io dramą 
„Krikšto vanduo". Organizuoja 
Lietuvos krikščionybės jubilie
jaus komitetas. 

x L B C a p e Cod, M a s s . , apy
linkės valdybos p i rmininkas 
V l a d a s Ž idž iūnas , a t s i u n t ė 
tokį l a i š k u t į : „ . . . v a l d y b a , 
įvert indama spaudos reikšmę 
lietuvių organizaciniame bei 
visuomeniniame gyvenime ir 
j a u s d a m a s p a u d o s s u n k i ą 
finansinę padėtį, skiria auką 50 
dol. Linkime ir tol iau nepa-
v a r g s t a n t m u s s v i e s t i ir 
informuoti". Nuoširdus ačiū už 
auką ir laiškutį. 

X J . A u g u t i s , Rockford. 111., 
a t s i u n t ė 20 dol. , , D r a u g o " 
paramai ir pratęsė prenumera
tą 1988 metams. J. Augutį 
įrašome į garbės prenumera
torių sąrašą, o už rėmimą 
lietuviško žodžio labai dėkoja
me. 

x S- R e i m a n a s , Cicero, 111 . 
a t s iuntė 25 dol. dienraščio pa
ramai ir pratęsė p renumera ta 
1988 m e t a m s . S. Re imaną 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už auką nuoširdus ačiū. 

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa
sams ir ki t iems dokumentams, 
kur ias galima tuojau atsi imti . 
American Trave! Service Bu-
reau. 9727 S. Western Ave., 
C h i c a g o , 111.. 6 0 6 4 3 . Tel . 
238-9787. 

(sk.) 

x Gre i t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apy l inkėse . S k a m b i n k i t e 
R E / M A X F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel . 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 

x Sol. R i č a r d a s D a u n o r a s 
su šeima atvyko į Chicagą ir 
apsistojo pas Bronę ir Bronių 
Nainius Lemonte. Jie žada 
aplankyti Chicagoje savo pažįs
tamus ir artimuosius. Sol. R. 
Daunoras, Marijos Remienės 
lydimas, aplankė „Draugą", 
„Margučio" radijo vedėją P. 
Peirut} ir k t . Kovo 20d. , 
sekmadienį, 3 vai. kartu su sol. 
Birute Dabšiene-Vizgirdiene. 
akompanuojant muz. Alvydui 
Vasaičiui, dainuos „Draugo" 
koncerte Marijos aukšt. mokyk
los salėje. Po nepaprasto pasi
sekimo Bostone tikimasi, kad 
Chicagoje jie taip pat gerai pasi
rodys. Bilietus galima įsigyti 
Vaznelių parduotuvėje. 

x A n d r i u s Šmi ta s , Vasario 
16 gimnazijos d i r ek to r iu s , 
atvyksta į Ameriką. Lankysis 
Los Angeles. St. Petersburge ir 
Chicagoje. Čia kovo 25 d., 
penktadienį, 7:30 vai. v. J au 
nimo centro kavinėje kalbės 
apie Vasario 16 gimnazijos var
gus ir džiaugsmus. Visi kviečia
mi pasiklausyti. 

x Ba lzeko Lietuvių ku l tū 
r o s m u z i e j u s kovo 25 d., 
penktadienį, 7:30 vakaro ruošia 
p rogramą . .Lietuvos rezis
tencijos s lopinimas antrojo 
pasaulinio karo metu ir jo šiuo
laikiniai atgarsiai" . Ši vaka
ronė skir ta prisiminti 45-sias 
metines nuo 46 Lietuvos įkaitų 
į ka l in imo , .S tu t thofo 
koncentracinėje stovykloje 1943 
m. kovo 16 d. Kalbės prof. 
Mečys Mackevičius. 1941 m. 
Teisingumo ministeris laikinoje 
Lietuvos vyriausybėje ir dipl. 
inž. Pi lypas Narut i s , kuris, 
vokiečiams okupavus Lietuvą, 
buvo Lietuvių Aktyvistų fronto 
įgaliotinio prie ministrų kabine
to pavaduotojas. J ie abu buvo 
Stutthofo įkaitai. Bus rodomos 
skaidrės ir atidaryta paroda. Po 
programos bus vaišės. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

x Ona Kolis. Palos Hills, 111., 
lietuviškos spaudos rėmėja, su 
prenumeratos pratęsimo mokes
čiu atsiuntė 30 dol. dienraščio 
p a l a i k y m u i ir 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. O. Kolį skelbiame garbės 
prenumeratore, o u i auką labai 
dėkojame. 

x Vis iems s v e i k i n u s i e m s 
mane gimtadienio proga, nuo
širdžiai dėkoju. Ba lys V i tkus 

(Sk) 

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

Te l . — 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s J o n a s G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . — 776-8700 

Darbo M L nuo 9 iki 7 vai vak. 
Šeštad. 9 v. r iki 1 vai. d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel . 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. f L 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pa^a! susitarimą 

x P a g a r s ė j u s i o s t r y s že
mai tės Br. Stravinskienė. Aid. 
Underiene ir Danutė Varanec-
kienė. vadovas muz. K. Skaisgi-
rys, kovo 20 d. 10:15 vai. giedos 
Jėzuitų koplyčioje už nukan
kintuosius lietuvius nacių ir 
bolševikų lageriuose bei kalė
jimuose. Tą pačią dieną po šv. 
Mišių 11:30 vai. mažojoje salėje 
kalbės abiejų okupantų kankin
ti lietuviai. Prašome visus daly
vauti nukankintųjų pagerbime 
— Mišiose ir akademinėje pro
gramoje. 

x J ū r ų skau tų ir j ū r ų skau
čių tėvų sus i r ink imas šaukia
mas šį šeštadienį, kovo 19 d.. 
1:30 vai. p.p. Jaunimo centro 
kavinėje. Bus aptariami atei
nančios stovyklos reikalai. Visi 
tėvai kviečiami dalyvauti. 

x Sa lomėja Daul ienė, LB 
Brighton Parko apylinkės pir
mininkė. Dariaus-Girėno li
tuanist inės mokyklos Vasario 
16-tosios minėjime mokyklos 
vedėjui Juozui Plačui įteikė LB 
Švietimo tarybos ir Lietuvių 
Fondo bendrą 2.500 dol. auką 
mokyklai paremti. LB Brighton 
Parko apylinkė savo ruožtu 
parėmė šią mokyklą 100 dol. 
auka. S. Daulienė rūpinasi 
lituanistiniu švietimu ir daly
vauja beveik visuose Da
riaus-Girėno mokyklos rengi
niuose. 

x Muz. A r ū n a s K a m i n s k a s 
va rgonuos kovo 27 d. 3 vai. p.p. 
..Tėviškės" evangelikų liutero
nų parapijos bažnyčioje ruošia
moje giesmių šventėje. Šįmetinė 
šventė bus jau 35-toji. Visi kvie
čiami. 

x Agr . A n t a n a s Š a n t a r a s , 
Chicago, 111.. „Draugo" nuošir
dus rėmėjas, lankėsi admi
nistracijoje, pratęsė prenume
ratą 1988 metams, pridėjo 30 
dol. dienraščio stiprinimui ir 10 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. A. Šantarui , mūsų 
garbės prenumerator iui , ta
riame nuoširdų ačiū. 

x E l e n a Juknev ič i enė , Chi
cago. 111., vaikų rašytoja, su 
prenumeratos pratęsimo mokes
čiu ats iuntė 25 dol. dienraščio 
palaikymui ir palinkėjo geros 
sėkmės . EI. J u k n e v i č i e n ę 
skelbiame garbės prenumera
tore, o už auką ir linkėjimus ta
riame nuoširdų ačiū. 

x A n t a n a s Pleškys iš Chica
gos, lietuviškos spaudos bendra
darbis, su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė ir 20 
dol. auką. Ant. Pleškį skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už auką labai dėkojame. 

x M a r ą u e t t e P a r k o Lie
tuvių namų savininkų organiza
cijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks kovo 18 d., penktadienį, 
6:30 v.v. parapijos salėje, 6820 
S. Washtenaw. Turėsime du 
svečius: 3-to distrikto naują 
komanderį ir Citizen Util i ty 
Board atstovą. Prašome visus 
nar ius kuo ska i t l ing iaus ia i 
dalyvauti. Po susirinkimo — 
kavutė. 

(sk) 
x Lietuvių Mote rų F e d e r a 

cijos Chicagos klubas ruošia 
tradicinį velykinį stalą š.m. 
balandžio 10 d. 2 vai. p.p. 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Rezervacijoms ir tolimesnei 
informacijai s k a m b i n t i : 
257-2558. 

(sk) 

x P e r k u au tomobi l ius i r ki
tas p r e k e s jūsų giminėms Lie
tuvoje. Tarpininkauju nebran
giai. P a s i t i k r i n k i t e . Lydėsiu 
pirmą grupę balandžio 24 d. 
Siunčiu siuntinius, k a r g o į Lie
tuvą. Parūpinu s t e reo , v i d e o 
aparatūrą. Giminėms iškviesti 
p a t a r n a v i m a s n e m o k a m a s . 
Skambinkite rytais 7-9 vai., 
vakarais iki 9 vai. ir šeštd., 
sekmd. 312-430-4145. Rašykite: 
R o m a s P ū k š t y s . 9040 S. Ro-
b e r t s . H i c k o r y Hi l l s , 111. 
60457. 

(sk) 

« t a . ŽVAIGŽDUTE 
^ f e B M f i a n ^ . ' • ^ Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

X«tiguoja J. FUcas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago. IL 60629 

SU T Ė V E L I O K E P U R E 

Šokinėjau, trypinėjau 
Ir jaučiausi ka ip dvare, 
Kai į kiemą išpyškėjau 
Su tėvelio kepure. 

Kaip vijurkas, tuoj už kluonio 
Nudulkėjau pievele. 
Tai man gera, t a i malonu 
Su tėvelio kepure . 

Stiepias žolės, lenkias k r ū m a i , 
Juokias Žalmargė , aure: 
— Sveikas gyvas, mielas k ū m a i 
Su tėvelio kepure . 

— Tu, karvute , nesijuoki: 
Aš atbėgau pas t ave 
Pasidžiaugti , kad la imingas 
Su tėvelio kepure . 

Tėt is tur i gudrią galvą, 
Buvo Vilniuj ir kare. . . 
O ta i man dėl to ir gera 
Su tėvelio kepure! 

Saulė glosto žalią gojų, 
Skamba šilas ir giria, 
O aš l inksmas sau bėgioju 
Su tėvelio kepure! 

L e o n a r d a s Ž i t k e v i č i u s 

Mano raketa lėks į tolį 
Piešė Rytas Vygantas, 

Dariaus Girėno lit. 
m-los 5 m. mokinys 

R U D U O 

Iš visų metų laikų man la
biausiai pat inka ruduo. Žali 
medžių lapai rudenį pasikeičia. 
J ie pasidaro geltoni, oranžiniai 
ar raudoni. Vėjeliui papūtus, jie 
ima kristi žemyn. 

Netur in t ką veikti , gražu y r a 
pro langą žiūrėti į k r en t anč ius 
žemėn lapus. Smagu y ra t a d a 
pažaisti ir lauke. Smagu žiūrėti 
į lakstančias ir kažkur sku
bančias voveraites. 

Man pat inka r ink t i įvairių 
medžių pavienius lapus . J u o s 
įdedu į knygas. J i e pagulėję 
kurį laiką knygoje, įgauna tikrą 
lapo formą. 

N u k r i t u s i u s l a p u s r e i k i a 
sugrėbti. Mes trys sesutės turė
jome grėbti lapus apl ink mūsų 
namą. Juos grėbti nė ra lengva, 
ypač jei jų daug Mes sugrėbėm 
jų didelę krūvą Buvo l inksma 
įšokti į didelę lapų krūvą. 

Sį rudenį teko nuvažiuot i į 
Torontą. Pakelejo mačiau d a u g 
gražių medžių. Mėgau žiūrėt i į 
miškingas vietas. Buvo labai 
gražu. Toronte aplankėm mūsų 
bobutę. Pr ie jos n a m ų a u g a 
daug medžių. Jie t a i p pa t buvo 
išgražėję. Kur tik nepažvelgsi 
rudenį — visur gražu. 

I n d r ė S a k u t ė , 
Ottavvos Dr. V. Kudi rkos 

lit. m-los mokinė. Kanada . 
' „Trupinėl ia i") . 

L I E T U V A 

Lie tuva , mano tėvynė, 
K u r i ą par t izanai gynė. 

L ie tuva tėvelių šalis, 
Kurioje degė vaidilučių ugnis. 

L ie tuva , g in taro kraš tas , 
I ją nešė mane mano sapnas . 

Lie tuva , pavergtoji tėvynė, 
Mūsų tėvų skriaudžiamoji 

g imtinė. 

Nepražūk , brangioji Lietuva, 
Teplevėsuoja mūsų vėliava!! 

Vili ja G r a ž u l y t ė , V k l . 
K. Donelaičio lit. m-la 

K E L I O N Ė Į F L O R I D Ą 

Mūsų šeima buvo išvažiavusi 
į Floridą žiemos atostogų. Ka i 
Chicagoje buvo šalta i r sniego. 
Floridoje visur žaliavo. Disney 
pasaulyje y ra visada vasara . 
Ten man pat iko p i ra tų ola, 
kosmoso ka lna s , va iduokl ių 
pilis ir lenktynių mašinos. Buvo 
įdomu žaisti , ,mini" golfą. Ep-
cot c e n t r e m a n p a t i k o 
dinozaurai . Nepaprastai gražūs 
buvo Naujųjų Metų nakt ies 
fejerverkai. Mes dar grįšime 
k a d a nors į Floridą. 

T o m a s Š a t a s , 
Dariaus Girėno lit . 

m-los 3 sk. mokinys. 
LAŠLNSKIO I R 

K A N A P I N S K I O KOVA 

„Kai aš mažas buvau... Ateina 
iš svirno (klėtės) baigęs gir
nomis malt i grūdus vyresnysis 
brolis ir pasako, kad ten girdėjo. 
k a i p ruoš ias i mūš iu i . M e s 
mažiej i k laus iame, k a s t e n 
mušis . Brolis ima pasakoti, kad 
s v i r n e r e n g i a s i m u š t i s 
L a š i n s k i s su K a n a p i n s k i u . 
Sako , kad jau tuoj po Kalėdų 
Laš insk is neša į svirną lašinių 
pa l t i s (gabalus), dešras, skilan
džius (rūkytas valgis iš kapotos 
mėsos , p r ik imštas į k iaulės 
skrandį su prieskoniais*, kum
pius. Kanapinskis gi velka alie
j a u s , silkių bačkas (statines), 
k is ie l iaus (valgis iš raugin tos 
avižinių miltų sunkos arba 
uogų su krakmolu, spanguolių 
k i s i e l i u s ) i n d u s . T a i p j i e 
rengiasi mūšiui visą pokalėdžio 
laikotarpį ligi pačių Užgavėnių. 
V a k a r a i s vis girdėti bildesys. 
Š i o s d i e n o s v a k a r e (per 
u ž g a v ė n e s ) j u o d u p r a d ė s 
p a s k u t i n į d i d ž i a u s i ą m ū š į 

Vyresnieji t iek išgąsdindavo 
m u s mažuosius, kad bijodavome 

eiti į svirną. Rytą vyresnieji 
atėję papasakodavo, kad šią 
naktį svirne buvo didelis mūšis. 
Lašinskis mušė Kanapinskį su 
lašinių paltimis, kumpiais, ski
landžiais. Kanapinskis gi mušė 
Lašinskį su aliejaus ir silkių 
statinėmis. Lašinskis laikėsi 
prieš Kanapinskį iki dvyliktos 
valandos nakties. Apie pusiau
nakti Lašinskis ėmė silpnėti 
ir su lašinių paltimis, skilan
džiais turėjo pasi traukti nuo 
svirno ir svirną užviešpatavo 
Kanap insk i s . N u o Pe l enų 
dienos Lašinskis vėl r inks savo 
ginklus ir -ravėniai baigiantis 
ims pulti Kanapinskį. Tada 
Kanap insk i s vėl t u r ė s 
pasitraukti. Kitur dar sako, kad 
Kanapinskis a ts ives sau į 
pagalbą Aprilį". (Papasakojo J. 
Dovydaitis) . Iš dr . Bal io 
archyvo. 

GALVOSŪKIO NR. 95 
ATSAKYMAS 

Raidė R yra AmeRikos ir 
AustRalijos viduryje ir „nieku 
R" daugiau. 

GALVOSŪKIO NR. 94 
ATSAKYMAS 

Aras , garas, maras. 

GALVOSŪKIO NR. 92 
ATSAKYMAS 

Išėjęs pasivaikščioti į pajūrį, 
pastebėsi įvai r ių formų ir 
spalvų akmenėlių. Tas akme
nėlių grožis ne vieną sugundo 
būti kolekcionieriumi. Kas 
padaro uolas — akmenis įvairių 
spalvų, kaip brangakmenius? 

Viena rūšis akmenų — uolų 
yra nuosėdinės — sedimentary. 
Jie pasidarė iš įvairių nuosėdų 
vandens, ledo ir vėjo pagalba. 
Kar ta i s augalų ir gyvulių. 
Grimzdo įvairiais sluoksniais. 
Vandens, ledo ir vėjo judinami 
iš aštr ių pasidarė švelnūs: ap
vali, pailgi, plokšti ir 1.1. 
Nuosėdinių akmenų pavyz
džiais gali būti smiltainiai ir 
kalkakmeniai. 

Ki ta rūšis akmenų — uolų 
susidarė giliai žemėje. Nuo 
karščio ištirpusi mase sukietėjo 
ir pasidarė granitas ir bazaltas. 
Į žemės paviršių pateko per 
plyšius ir gamtos katastrofas. 
Jie vadinasi ugniniai — igneous. 

Trečia rūšis akmenų — uolų 
yra pasidarę iš abiejų rūšių 
uolų, karščio ir spaudimo pa
galba. Jie vadinasi pasikeitimo 
— metamorphic akmenys — 
uolos. Pavyzdžiai: marmuras ir 
kvarcitai. 

Kartais į akmenis įsimaišo 
metalo ir kitų rūšių medžiagos. 
J ie vadinasi r ū d a — ore. 
Pramonė iš jų gamina įvairias 
medžiagas. 

K a i p matote y r a įdomus 
akmenų - uolų pasaulis. At

siranda mėgėjų, kurie pjausto 
akmenis, viduje yra gražių 
sluoksnių ir spalvų. Okupuoto
je Lie tuvoje y r a į s t e i g t a s 
akmenų muziejus. Įvairiuose 
pasaulio muziejuose yra didelės 
akmenų kolekcijos. 

G A L V O S Ū K I S NR. 111 

Dabar yra gavėnios laiko
tarpis, verta prisiminti kai ką iš 
Kr i s taus la ikų . Pažvelgę į 
Šventą Raštą, atsakykite į šiuos 
klausimus: 1. K u r Zakarijus su
sitiko Jėzų? 2. K u r Jėzus kalbė
jo su samariete moterim? 3. Kur 
Jėzus sustabdė laidotuvių pro
cesiją, mirus naš lės sūnui? 4. 
Kur J ė z u s vaikščiojo vi rš 
vandens? 5. Kur Jėzus praleido 
savo a n s k t y v o s j a u n y s t ė s 
metus? 6. K u r Jėzus liepė 
Petrui sumokėti mokesčius? 7. 
Kurioje vietovėje Jėzus aplankė 
Lozoriaus, Marijos ir Mortos 
namus? 8. Kur Jėzus gimė? 9. 
Kurioje v ie tovėje J ė z u s 
paklausė savo mokinius, ką jie 
mano apie Jėzų (kuo jie laiko 
Jėzų)? 10. Kur Jėzus stebėjo 
žydų Velykas? 

Už k i e k v i e n ą t e i s ingą 
atsakymą gaus i t e po vieną 
tašką. 

G A L V O S Ū K I S NR. 112 

(Žiūrėkite piešinėlį). Kur i iš 
šių nupieštų geometrinių figūrų 
yra didesnė? 

(5 taškai) 

G A L V O S Ū K I S NR. 113 

Su voru buvome drauge 
Pas Dievulį danguje. 
Jei kelias raides nubrauksi , 
Matysi mane vandeny, 
Prieit bijosi net ar tyn. 
Bet jei vieną ra idę pamainysi, 
Mergaitėms džiaugsmą 

padarysi. 
Kas aš esu, a tspėt i nesunku. 

M. M a r k e v i č i u s 
(5 taškai) 

G A L V O S Ū K I S NR. 114 

^ ^ ^ ^ _ 

Jonelis meistrelis. 

(Žiūrėkite brėžinėlį). I šiuos 
devynis l a n g e l i u s r e i k ė s 
įrašyti vienaženklius skaičius 
(nuo 1 iki 9) ta ip , kad skaičiai 
sudėti gulsčiai, stačiai ir įstrižai 
duotų sumą po 15. 

(5 taškai) 

G A L V O S Ū K I S NR. 115 

Aš visas esu veiksmažodis. Jei 
man pridėsite ra idę „K", aš 
būsiu daiktavardis. Jei pridėsite 
raidę „ J " , aš būs iu būdvardis. 
Kas aš esu? 

(5 taškai) 




