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

Atsisakau būti sovietinės 
armijos kariu 

Gražulio Petro, Antano, 
gyvenančio Kapsuko rajone, 

Sasnavos kaime, 

Atviras laiškas Gynybos ministrui Jazovui, 
Kreipimasis į tikinčiuosius 

(Tęsinys) 
Saugumo užverbuotas Trūso-

vas Sergėjus, t a rnavęs 
sanitarinėje dalyje, būdamas 
neblaivus, man dažnai prasi
tardavo, kad, jeigu tikėsiu 
Dievą, ir toliau taip tarnausiu, 
namo negrįšiu. Jo žodžių 
prasmę supratau tik po šio 
incidento. 

Volodia Čikirenda man pir
mas dar ligoninėje pasakė, kad 
mano apdeginimai tai KGB dar
bas. Tai paaiškėjo ir dėl 
aplaidaus gydymo, su tikslu jį 
užtęsti iki tarnybos pabaigos, 
kad nebendraučiau su pasili
kusiu dalinyje tikinčiu Volodia 
Čikirenda. 

Kad tai saugumo darbas, 
paaiškėjo ir iš vėlesnių 
tardymų, kurie prasidėjo li
goninėje, vos pradėjus sveikti. 
Buvau klausinėjamas, kokiu 
tikslu susitikdavau su kitais ti
kinčiaisiais, ką su jais kalbė
davau, kas tuos susitikimus or
ganizavo, jų tikslas ir pan. Buvo 
bandoma įrodyti, kad tikintie

siems kariuomenėje tarpusavyje 
bendrauti yra nusikaltimas. 
Stebėjausi, iš kur tokia smulki 
informacija apie mane ir kitus 
tikinčiosius. Iš tardymų supra
tau: tikintieji, o ypač jų dvasi
niai vadovai kunigai yra laiko
mi CŽV (CIA) agentais arba jų 
pagalbininkais, teikiančiais 
šmeižikiškas žinias į Vakarus. 

Grįžęs iš ligoninės nesuradau 
nei vieno tikinčiojo, išskyrus 
Čik i renda Volodia, kuris 
papasakojo, kad po to, kai mane 
apdegino, pradėjo tikinčiuosius 
saugumas tardyti, ko pasėkoje 
visus išskirstė po atskirus 
dalinius. 

Persekiojimai nesiliovė ir 
grįžus iš sovietinės armijos, 
kratomis, tardymais ir kitokiais 
būdais. Pavyzdžiui, buvau 
su la iky ta s Aly taus VAI 
vi rš in inko Brusoko, neva 
padaręs autoavariją. Tai buvo 
apgaulė, nes VRS nebuvo nei 
sudaužytos mašinos, nei 
„nukentėjusio" asmens. 

(Bus daugiau) 

Sen. Levin prašo grąžinti 
vysk. Steponavičių į Vilnių 

W a s h i n g t o n a s . — JAV 
senatorius Carl Levin, iš Michi-
gan valstijos, pasimatyme su 
Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministru Eduard She-
vardnadze ir kompartijos centro 
komiteto sekretorium Anatoly 
Dobrynin, iškėlė vyskupo Juli
jono Steponavičiaus ištrėmimą 
bei kunigų Sigito Tamkevičiaus 
ir Alfonso Svarinsko įkalinimą, 
kaip pavyzdžius rel iginės 
laisvės stokos. 

Senatorius Levin Maskvoj 
lankėsi kovo 7-12 dienomis kar
tu su JAV senatorių William 
Cohen, Alan Cranston, Sam 
Nunn, Alan Simpson bei 
mokslininkų delegacija. Ameri
kiečių grupė susitiko ne tik su 
Shevardnadze ir Dobryninu, 
bet ir su pačiu generaliniu 

Parlamentas smerkia 
sovietus 

Strasburgas. — Europos Par
lamentas Strasburge didele 
balsų dauguma priėmė rezoliu
ciją, kuria Sovietų Sąjunga yra 
įsakmiai raginama suteikti 
savo piliečiam daugiau 
asmeninių ir politinių laisvių, 
kad išvengus tokių neramumų, 
kaip tie, kurie paskutiniu metu 
įvyko Armėnijoje ir Azerbai
džane. Masinio pobūdžio pro
testo riaušės Azerbaidžane kilo 
dėl to, pažymima rezoliucijoje, 
kad sovietinė valdžia brutaliai 
slopina tame krašte etninių 
mažumų teises, varžo tautinių 
bendruomenių savitą kultūrą ir 
religinį tikėjimą. Ekonominio ir 
administracinio persitvarkymo 
pastangos Sovietų Sąjungoje, 
pažymima rezoliucijoje, negalės 
būti sėkmingos, nesuteikus 
žmonėm daugiau pilietinių ir 
politinių laisvių. 

sekretorium Mikhail Gorbačio
vu bei su įvairiais disidentais, 
jų tarpe ir Andrei Sacharovu. 

Drąsus sena tor iaus žodis 
Pasak vieno senatoriaus 

Levino asistento, senatorius 
susitikime su Shevardnadze ir 
Dobryninu buvo tasai, kuris 
pradėjo pokalbį apie religinės 
laisvės k laus imą Sovietų 
Sąjungoje. Levin išreiškė 
susirūpinimą dėl sovietų įsta
tymų, pagal kuriuos religinė 
veikla varžoma. Jis ne tik davė 
persekiojamų lietuvių dvasiškių 
pavyzdžius, bet taip pat pami
nėjo Ukrainos katalikų bei 
neregistruotų baptistų per
sekiojimus. 

Senatoriui Levin šį reikalą 
iškėlus, kiti JAV delegacijos 

• nariai įsijungė į pokalbį. Anot 
Levin asistento, JAV delegaci
ja religinės laisvės klausimą 
detaliai aptarė, nes nemažai 
laiko tam buvo paskirta. Tuo 
tarpu, nors Shevardnadze ir 
Dobrynin neprieštaravo sena
toriaus pasisakymams, pareiš
kė, kad jie suprato keliamus 
rūpesčius, tačiau išklausę JAV 
delegacijos narių nuomonių, jie 
nesileido į ilgesnes diskusijas ta 
tema. 

Vėliau, tai pačiai delegacijai 
sus i t ikus su Gorbačiovu 
senatorius Levin vėl iškėlė 
religinės laisvės klausimą, bet 
šį sykį apsiribojo bendrais bruo
žais. 

Senatoriui Levin besiruošiant 
vykti į Maskvą, informaciją apie 
vyskupą Steponavičių bei kuni
gus Svarinską bei Tamkevičių 
įteikė Lietuvių Informacijos 
Centro skyrius Washingtone. 

Afganų partizanai kovos 
iki mirties 

Sovietų ministeris vėl Afganistane 
Peshawar. — „Jei rusai ban

do turėti šiaurę, mes kaip ir 
paprastai kovosime iš išlais
vintų sričių", pareiškė afganų 
laisvės kovotojų vadas Takharo 
provincijoje, kuri yra netoli 
Sovietų Sąjungos sienos. Yra 
ženklų, kad Sovietai nemano 
pilnai išvežti savo okupacinę 
kariuomenę iš Afganistano, 
sako Rezistencijos vadai ir tų 

tiniai su Sovietų Centrine Azi
ja. O praėjusią savaitę Sovietų 
spaudos agentūra ,,Tassas" 
pranešė, jog Kabulo vyriausybė 
planuoja atskirti iš to regiono 
kai kurias sritis ir iš jų sudaryti 
naują provinciją. Taip pat yra 
žinių, kad Maskva šiaurinę dalį 
norėtų padaryti komunistine at
skira valstybe su Mazar-i-Sharif 
kaip to krašto sostine, jei 

sričių, kurias kontroliuoja par- Kabulo rešžimas nepajėgtų; 
tizanai, karo lauko komendan- atsilaikyti prieš partizanus, kai 

Popiežius Jonas Paulius II Velykų ryta teikia palaiminimą „Urbi et Orbi". Popiežius prašė 
susirinkusią minią Šv. Petro aikštėje prisiminti visame pasaulyje kenčiančius nuo neteisybės 
ir karo veiksmų. 

Popiežiaus žodis 52 kalbom 

— Atėnuose Graikijos vy
riausybė nutarė atidaryti savo 
pirmą ambasadą Vatikane. 

Vatikano miestas. — Popie
žius Jonas Paulius II Šv. Petro 
bazilikoje klausė 11 žmonių 
išpažinčių Didįjį penktadienį. Iš 
tūkstančių piligrimų buvo 
parinkti šeši italai, olandas 
prekybininkas ir jo duktė, 
vienas studentas iš Californijos, 
kitas studentas iš Nigerijos ir 
šeimininkė iš Madrido, kurie 
atliko išpažintį pas popiežių, 
p raneša Reuterio žinių 
agentūra. Popiežius, tuoj po jo 
išr inkimo, kasmet Didįjį 
penktadienį ateina į klausyklą 
ir bazilikoje klauso išpažinčių. 
Šiemet tai užtruko 70 minučių. 
Po to popiežius vadovavo pro
cesijai su žvakėmis apie 
Romėnų koliziejų. 

Šiais metais Prisikėlimo 
Mišios įvyko Šv. Petro bazilikos 
viduje, nes lauke lijo, todėl 
nebuvo galima jų laikyti bazili
kos aišktėje, kaip kasmet yra 
daroma. Mišiose dalyvavo visas 
diplomatinis korpusas, įskai
tant ir Valstybės sekretorių 
Shultzą su žmona. Shultzas yra 
episkopalas, bet jo žmona 
Helena katalikė. Ji priėmė šv. 
komuniją iš popiežiaus rankų. 

Reaganas turėtų 
jiems dovanoti 

Washingtonas. — Sen. Orrin 
Hatch, respublikonas iš Utah 
valstijos, ragina prezidentą 
Reaganą pasinaudoti jam 
suteikta konstitucine privilegija 
ir dovanoti Irano byloje apkal
tintiems asmenims visas kaltes, 
kadangi tie kaltinimai yra po
litiniai ir jie negali turėti 
bešališko teismo, nes visas 
reikalas yra tapęs pasauline 
problema. Senatorius sakosi ne
galįs niekur įžiūrėti bet kokio 
kriminalinio nusikaltimo. Jo 
nuomone, kad ši byla tęsiasi jau 
beveik dvejus metus, yra klai
da, ir, teigimas, kad šie 
kaltinimai yra patriotiškai tei
singi, yra taip pat didelė klaida. 
Prezidento aktas tą bylą gali 
pabaigti ir prieš pasaulį ats
tatyti kraštą į normalias vėžes. 
J is mano, kad pulk. North yra 
nekaltas, nes jis vykdė jam vy
resniųjų pavestas pareigas ir 
kraštui darydamas tik gera. 
Sen. Hatch buvo ir Senato 
apklausinėjimo komiteto narys. 
„Jie tuo nori teisti visą Reagano 
veiklą*', sako senatorius. Tas 
teismas būtų šališkas. 

Po Mišių popiežius, kaip 
įprasta, pasirodė bazil ikos 
balkone, nors ir lyjant, ir tarė 
Velykų pasveikinimą 52 kal
bomis, kuris buvo perduotas 
per radiją ir televiziją visame 
pasauly. Popiežius p r a šė 
valstybių vadų įgyvendinti 
taiką, teisingumą ir žmogaus 

. teises pasaulyje, kai jo klausė 
susirinkusi 150,000 minia ir po 
to suteikė Urbi et Orbi palai
minimą. 

„Mes vėl pr is ikels ime" 
Popiežiaus gimtajame krašte 

Lenkijoje Varšuvos gyventojai 
su fejerverkais anksti rytą 
simbolizavo Kristaus prisikė
limą iš kapo ir pilnomis bažny
čiomis žmonių. Prie Šv. 
Stanislovo Kostkos bažnyčios, 
kur yra palaidotas komunistų 
nužudytasis kun. Jerzy Popie-
luszko, yra Kristaus paminklas, 
priėjo buvo didelis raudonomis 
raidėmis padėtas Solidarumo 
užrašas: „Mes vėl prisikelsime". 

Čekoslovakijoje, Prahoje, Šv. 
Vito katedroje žmonės nesutilpo 
viduje. Kardinolas Tomasek, 
kalbėdamas min ia i ,n ieko 
nepriminė apie prieš savaitę 
buvusias demonstraci jas 
Bračiaslavoje Bet lauke prie 
pagrindinių katedros durų buvo 
iškeltas užrašas „Mes reikalau
jame religinė? laisvės". 

Žmogaus teisių 
kursas 

Italija. — Sirakūzoje, Sicilijo
je, pasibaigė dešimt dienų 
užtrukęs tarptautinis semina
ras, skirtas paruošti žmogaus 
teisių dėstytojus arabų kraš
tų universitetuose. Seminarų 
pravedimu numatoma iš viso 
parengt i apie du š i m t u s 
žmogaus teisiu dėstytojų ketu
riolikos arabu kraštų universi
tetam. Kaip pažymėjo vienas 
seminaro dah \ ių, apskaičiuoja
ma, jog keturiolikoje arabų 
kraštų universitetų apytikriai 
studijuoja 14 ) tūkstančių stu
dentų; jiem vi-iem susidarys ga
limybė arčiau susipažinti su 
žmogaus teisiu ir jų apsaugo
jimo problemomis. Pažymėtina, 
kad Europoje vis dažniau yra 
kel iamas pasiūlymas mo
kyklose ir univers i te tuose 
įvesti žmogau? teisių kursus. 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Afganistano komunistų 
partija pirmą kartą nuo 1978 
metų per dešimt dienų rinks 
dviejų dalių parlamentą: 229 
kongresmenus ir 62 senatorius. 
Šis trečiadienis komunistų yra 
paskelbtas nedarbo diena, kad 
žmonės galėtų balsuoti. 

— Afganų laisvės kovotojai 
pranešė, kad Amerika sustojo 
siuntusi Stinger priešlėktuvines 
raketas, kurios labai padėdavo 
partizanų kovai su sovietų lėk
tuvais. Manoma, kad Amerika 
nori tuo būdu paveikti sovietus, 
kad būtų susitarta pabaigti 
civilinį afganų karą. 

— Indijoje lankosi Amerikos 
Gynybos sekretorius Frank 
Carlucci, norėdamas vietoje 
susipažinti su Indijos ir 
Pakistano ginču. 

— Nikaragvos Contras vadai 
paprašė atidėti savaitei pasi
tarimus, kad galėtų pasiruošti 
penkių zonų klausimu, j kurias 
turės pereiti laisvės kovotojai 
paskelbtų 60 dienų paliaubų 
metu. 

— Kinija praneša, kad ruo
šiasi pradėti tiesioginį lėktuvų 
susisiekimą su Šanghąjumi ir 
Beijingu tiesiai iš Chicagos 
O'Hare aerodromo. 

— Reagano administracija 
pranešė Kongresui, kad nutarė 
parduoti kovos lėktuvų Izrae
liui. Pakistanui ir Bahrain 
valstybei ir aprūpinti Egipto 
šešis iš Sovietų pirktus povande
ninius laivus Amerikos torpe
domis ir radarais. 

— Johannesbu rge , Reuterio 
žinių agentūros pranešimu. 
Pietų Afrikos vyriausybė 
uždraudė arki vysk. Desmond 
Tutu protesto demonstracijas 
sekmadienį. Jam patarta geriau 
melstis, kad Jungtinio 
Demokratiško Fronto organi
zacija apsivalytų nuo komu
nistų. 

Elgiasi „kaip naciai" 

Roma. — Jėzuitų leidžiamas 
laikraštis „La Civilita Cattoli-
ca" palygina Izraelio elgesį 
prieš palestiniečius, su nacių 
nusikaltimais, vykdant holo-
kaustą. Protestuojančių ar tik 
stebinčių palestiniečių žudymai 
ir sužalojimai yra „aiškūs 
nusikaltimai prieš žmogišku
mą", rašo laikraštis. 

tai. Praėjusį sekmadienį muja-
hideen vadai vienbalsiai pasakė' 
kovosią su dabartiniu komunis
tiniu režimu iki pergalės ir iki 
paskutinis sovietų kareivis 
apleis afganų kraštą. 

Rezistencijos vadai, Vakarų 
diplomatai ir ki t i šaltiniai 
praneša žinias, jog Sovietai pra
dėjo pasiruošimus daliniam 
pasitraukimui. Apskaičiuojama 
dabar, kad sovietų kariuomenės 
gali būti net iki 120,000 karei
vių. Kabulo komunistinė vy
riausybė paskyrė naują vice-
ministerį šiaurinei Afganistano 
sričiai ir todėl manoma, kad So
vietai tos srities re ikalus 
tvarkys skirtingai negu viso 
likusio krašto. 

Planuoja sudaryti kitą 
valstybę 

Praėjusiais metais afganų 
komunistinis režimas dėjo pas
tangas šiaurės srities miestus ir 
provincijas, kurios sudaro Hin-
du Kush regioną, sujungti eko
nomiškai, socialiniai ir poli-

Latvio deportacijos 
byla 

Washingtonas. — Amerikos 
Teisingumo departamento OSI 
įstaiga paruošė bylą ir 
apkaltino latvį Konrads Kalejs, 
72 m. amžiaus, gyvenusį Chica-
goje, o šiuo metu gyvenantį St. 
Petersburge. Floridoje, nacių 
nusikaltimais, nes jis buvęs 
Arajs Kommando nariu, kuris 
tuo metu buvo latvių pagalbinis 
saugumo policijos vienetas. Tas 
vienetas vežęs žydus į egzekuci
jos vietas nacių įsakymu. 

OSI jį apkaltino melavimu 
apie savo darbą karo metu, kai 
jis 1959 m. priėmė Amerikos 
pilietybę. 

Konrads Kalejs sako. jog jis 
buvęs Antrojo Pasaulinio karo 
metu ūkio darbininku, bet 
OSI tvirtina, kad jis buvo 
komanderiu 15-tame SS Grena
dierių batalijone. 1984 m. jis, 
kaltintojai sako, prisipažino 
melavęs apie savo karo metų 
darbus. Tada OSI paprašė fede-
ralinį imigracijos teisėją An-
thony Petrone išdeportuoti jį į 
Latviją, kurią okupavo Sovietų 
Sąjunga. 

Žydo profesoriaus liudijimas 

Vermonto universiteto pro
fesorius Raul Hilberg, kuris yra 
parašęs knygą apie žydų 
naikinimą, liudijo deportacijos 
teisme, jog vokiečių ir latvių ar
chyvai rodo, kad Kalejs vienetas 
nužudė 66,000 žydų 1941 m. nuo 
lapkričio 30 iki gruodžio 8 d. 
Hilberg sakė, kad Kalejs „vyrai 
stovėjo tam tikrame atstume 
ant kelio, vedančio į mišką, 
kuriame buvo šaudomi žydai". 
„Jie saugojo, kad jie nepabėgtų 
ir šaudė", liudijo Hilberg. 

Raul Hilberg dalyvavo 
Holokausto filmo „Shoah" 
paruošime. 

Sovietai pasitrauks. 

Vilioja į vyriausybę 
Komunistų viršininkas daro 

pastangas, kad būtų sudaryta 
koalicinė vyriausybė. Na-
jibullah pranešė, jei partizanai 
nutrauks kovas, tai jie gali 
turėti savo atstovus valdžioje. 
Kalbėdamas per radiją, j is 
ragino partizanus pakeisti savo 
nusistatymą ir dalyvauti naujo 
parlamento rinkimuose, kurie 
komunistų skelbiami balandžio 
5-14 dienomis. Tačiau Rezisten
cijos vadai vieningai atmetė jo 
pasiūlymą. 

Mujahideen ta proga aiškiai 
pasakė, jog jiems yra gerai 
žinoma, kurie asmenys 
valdžioje, įskaitant ir Afganų 
delegaciją Genevoje, yra Sovietų 
kolaborantai. „Jei jie nepasi
t r a u k s ka r t u su sovietų 
kariuomene, tai bus atsidūrę 
liaudies rankose ir žmonės 
nutars ką su jais daryt i" , 
pasakė Wardak provincijos mu
jahideen vadas Amin VVardak. 
Gi vyriausias vadas, Ameriko
je mokslus baigęs inžinierius, 
Ahmad Shah pareiškė Chris-
tian Science Monitor korespon
dentui Pakistane, jog negali 
būti jokios kalbos, kad jie 
priimtų į vyriausybę bent vieną 
komunistą. 

H Kautynių v i e t o s 

Shevardnadze Afganistane 

Šį pirmadienį Afganistane at
sirado Sovietų Užsienio reikalų 
ministeris E. Shevardnadze, 
kuris aerodrome pasakė, jog 
atvykęs aptarti , ką re ik tų 
daryti, jei Genevoje šią savaitę 
vėl prasidėjusios derybos iširtų. 
„Tassas" rašo, kad susidarė 
nauji sunkumai ir už tai yra at
sakingi Amerikos ir Pakistano 
vyriausybininkai. Buvusios 
Shevardnadze kelionės visados 
sutapdavo su kokiais nors svar
biais įvykiais Afganistane. Ar 
dabar bus padarytas koks nors 
sprendimas, paaiškės gal šią sa
vaitę. 

KALENDORIUS 
Balandžio 6 d.: Celestinas, 

Sikstas, Dangerutis. Vilhelmas, 
Platone. Zintė. 

Balandžio 7 d.: Jonas Salie-
tis, Albas, Uršė, Minvydas. 
Kiną. Donatas. Rūtenis. 

ORAS 
Saulė teka 6:27, leidžiasi 7:20. 
Temperatūra dieną 43 1.. 

naktį 38 1. 
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VII-JAI TAUTINEI STOVYKLAI 
BESIRUOŠIANT 

Minint Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo septyniasde
šimt metų ir tiek pat metų nuo 
Lietuvių Skau tų sąjungos 
įkūrimo sukaktis, ši VH-ji Tau
t inė Stovykla pavadin ta 
LIETUVA. Palyginti trumpas 
nepriklausomybės laikotarpis, 
vos dvidešimt dveji metai, 
paliko didelį įnašą tolimesniam 
lietuvių tau tos gyvenimui, 
suteikdamas ateičiai viltį vėl 
laisvę atgauti. Ši sukaktis yra 
mums vilties šventė. 

Įvairiai Lietuvą mes įsivaiz
duojam šiandien. Daugumas 
mūsų nėra jos matę, tik iš pa
sakojimų girdėję, o kiti joje 
gimę, ir laisvės netekimą patys 
išgyvenę. Visus mus jungia ben
dra kilmė ir bendra viltis. 

Gimti lietuviu dar nepakanka 
būti lietuviu. Juo reikia tapti. 
Būtina išmokti kalbą, raštą ir 
žinoti praeitį. Tam reikalinga 
darbo ir pasiryžimo. Lietuvai 
šiandien reikia sąmoningų sūnų 
ir dukterų, kurie suprastų 
svarbą būti lietuviais, lygiai, 
kaip ir Lietuvių Skautų 
sąjungai reikia susipratusių 
skautų . Mūsų t iks las yra 
skautų organizacijos nariams 

padėti tapti gerais lietuviais ir 
tuo pačiu gerais skautais. Šis 
tikslas aiškiai turi atsispindėti 
mūsų ruošiamoje stovykloje. 

I šią stovyklą suvažiuos daug 
jaunimo. Kiekvieno iš jų 
Lietuva bus skirtinga, bet 
daina, laužai, suėjimai visus 
jungs į bendrą būrį. Jų tarpe 
bus ir iš kitų kraštų atvykusių 
ir taip pat pirmą kartą tokioje 
didelėj stovykloj dalyvaujančių. 
Jiems l inkime įsijungti į 
visumą. Norime, kad ši stovykla 
būtų maža dalis Lietuvos; ir ji 
bus kiekvienam tokia, kaip 
aktyviai joje dalyvaus. 

Stovykloje bus proga paminėti 
mėgiamiausio Lietuvos poeto 
Maironio šimto dvidešimt 
penkerių metų gimimo sukaktį. 
Jis savo laiku rašė: 

Nors mūsų, broliai, nedaugei 
yra, 

Tačiau tvirti mes, jei riš 
vienybė, 

I darbą stokim vyrs į vyrą, 
Sujungtos rankos suteiks 

stiprybę. 

v.s. fil. Petras Molis, 
LSS Tarybos Pirmijos 

pirmininkas 

VYRIAUSIOJI SKAUTININKE RAŠO 

PASIRUOŠIMAS 
STOVYKLAI... 

Tautinėje stovykloje turėsime 
tik dešimtį dienų, todėl labai 
svarbu kaip galima geriau jai 
pasiruošti, kad svarstymams ir 
abejonėms nebereikėtų gaišti 
laiko. Jei kiekviena atliksime 
savo dalį laiku, paruošos laik
rodis galės ,tiksėti' be sustojimo, 
reikalingu tikslumu. O kadangi 
s tovykla yra ger iausia 
skautiška mokykla — į pasiruo
šimą turėtų būti įtraukta kuo 
daugiau sesių, kad visos galėtų 
pačios i šgyvent i , pa t i r t i , 
išmokti, ir tuo pačiu pajusti, 
kaip labai svarbi yra kiekvienos 
įnašo dalis. Stovykla gali būti 
geriausiai pasisekusi, bet — 
jeigu pačios stovyklautojos bus 
tik pasyvios dalyvės, jeigu nepa
jus darbo ir rezultato santykio, 
jeigu nepa t i r s pareigos ir 
atsakomybės svarbos — tikrasis 
skau tav imo t iks las nebus 
pasiektas. 

Mums yra labai svarbu, kad 
kiekviena vieneto sesė į Tautinę 
Stovyklą žiūrėtų ne vien kaip į 
puikios savaitės pramogą, bet 
matytų ją kaip galimybę duoti 
ir gauti, klausti ir atsakyti, 
matyti kitą ir būti matoma 
pačiai. Ir, pagal reikalą, mokėti 
būti ,didele' ar ,maža' sese. Pats 
nusiteikimas, pati stovyklauto
jos išvaizda kalbės apie mus! 
Kaip įsirengsime savo Rajone, 
kaip prižiūrėsime jį, kaip trak
tuosime vieną kitą — tokia bus 
MANO LIETUVA! Tad jau 
dabar pradėkime susigyventi su 
t a min t imi , kad Taut inė 
Stovykla y r a mūsų visų 
privilegija ir pasididžiavimas. 
Skautiškos Šeimos sukaktis, 
kur tikrai būsime visos už 
vieną, viena už visas savo talen
tais, darbu, pajėgumu ir širdim! 

Ir tai užtikrins mums pakan
kamai laiko tikrai draugystei, 
naujoms pažintims ir savęs bei 
kitų a t radimui! Jau dabar 
atidarykime savo .dainų skry
neles', suorganizuokime instru

mentus joms palydėti, įsivaiz
duokime galimus laužų pasiro
dymus, parepetuokime. Pagal
vokime, kuo prisidėti galėtume, 
kad nuotaika stovykloje pasto
viai pakili galėtų būti. Visos 
kartu — ir paskirai! 

Dalinsimės darbu, įsipareigo
jimais ir, t ik ime, sėkmės 
džiaugsmu! Svarbu, kad nebūtų 
atidėliojimų ir, kaip estafetėje, 
darbas eitų iš rankų į rankas be 
sustojimo, palydint šypsenai ir 
dainai! Kol projektai tebėra dar 
planavimo stadijoje — kalbė
kite, klauskite, sakykite, nes 
nutarimą padarius ir veiksmui 
eigą davus, keitimai bus daromi 
tik labai išimtinais atvejais. 

P r o g r a m o s koordinatorė 
sesė Laima Kiliulienė išsiunti
nėjo dienotvarkės projektą jūsų 
komentarams. Neuždelskite 
atsakydamos, kad raginimai 
nebūtų reikalingi. Galimai grei
čiau siųskite jai savo progra
mas, kad galima būtų suderin
ti — koordinuoti poreikius ir 
pasiūlą, išnaudojant visas 
turimas galimybes ir talentus. 
Kiekviena programos dalis turi 
turėti a tsarginę programą 
pakaitalui, jei sąlygos to pa
reikalautų — A ir B! Kiekviena 
vadovė tvarkosi taip, kad ji 
galėtų būti be spragos 
pakeistina. (Renkame, dalina
mės; mokomės, mokome!) 

Registracijos lapuose pra
šoma vietovių informacija leis 
Rajono vadeivėms paruošti Ra
jono pristatymą. Rajono vadei-
vių pateikta informacija įgalins 
Seserijos registratorę trum
piausiu laiku pristatyti tikslią 
ir išsamią informaciją stovyklos 
vadovybei. Ir, savo ruožtu, kiek
viena jų paskirai bus atsakinga 
už pasidalinto darbo dalį savo 
pareigų apimtyje. Yra vadovy
bės atsakomybė žinoti ,kodėl, 
kas ir kur' vyksta stovykloje bet 
kuriuo metu, ir Jūsų visų 
kooperavimas — talka yra 
būtina, kad būtų ramus ir 
užtikrintas saugumo jausmas 
mums visoms. 

Chicagos skautų,-čių Kaziuko mugę atidaro generalinis Lietuvos konsulas V. Kleiza, atsistuojant 
LSB Vyriausiam skautininkui v.s. G. Deveikiui ir LSS Tarybos vicepirm. v.s. Ir. Kerelienė. 

Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

KAZIUKO MUGEI PRAĖJUS 

SĖKMINGA MUGĖ 
CHICAGOJE 

Kaziuko mugė Chicagoje ir 
šiemet buvo įdomi ir sėkminga. 
Šiam, ne vien skautų, bet ir 
plačiosios visuomenės labiausiai 
laukiamam ir gausiausiai 
lankomam metiniam įvykiui 

UNIFORMOS LAUKIA 

Ne taip seniai labai nuošir
džiai buvo skundžiamasi, kad 
sunku surast siuvėją uniformai, 
ar ne? Dabar gi, sesė Meilė 
nežino ką daryti su ,laiku', 
belaukiant užsakymų... 

Labai prašome kaip galima 
greičiau surinkti užsakymus, 
nes mes (kaip buvo minėta) 
esame įsipareigojusios užsakyti 
visą 100, kad gautume už tą 
kainą. Siuvėja kerpa jas profe
sionaliai, ne po vieną, tad svar
bu užsakymus surinkti kuo 
greičiau. Tikriausiai ir jūs jau 
pastebėjot, kad laikas skrieja be 
sustojimo ir Sukaktuvinė 
stovykla jau beveik čia pat! 
Neatidėkite užsakymo pasku
tinei dienai, nes norėtųsi, kad 
visos sesės ir vienetai repre
zentuotų Seserijai ir Lietu
viškajai Skautijai be priekaištų! 
(Užsakymus siųsti: v.s. Meilė 
Mickienė, 5838 Veranda Dr., 
Springfield, VA 22152. Tel. 
703-569-5370. 

NARIU MOKESTIS... 

Praėjusių metų spalio mėne
sį turėjo būti išrinktas narių 
mokestis už šiuos metus ir iki 
lapkričio mėn. pabaigos užre
gistruoti vienetai, bei atsis
kaityta su Seserijos iždininke. 
Dar yra vienetų, kurie iki šiol 
to nepadarė. Būtų gera, jei šis 
priminimas būtų pakankamas 
tai sutvarkyti, nes niekam nėra 
smagu pakartotinai raginti... ir 
iš naujo sugaišti laiką, kuris 
galėtų būti kitur pozityviai 
sunaudotas... 

Širdinga skautiška padėka 
atsiskaičiusiems ir tai sutvar
kiusiems vienetams. Ypatinga 
padėka tai atlikusiems laiku! 

v.s. t.n. Stefa Gedgaudienė, 
LS Seserijos vyriausia 

skautininke 

buvo gerai pasiruošta ir viskas 
sklandžiai pravesta. Mugės 
pasisekimui pasitarnavo ir pui
kus oras, atviliodamas Jaunimo 
centran net pr is iekusius 
„namisėdas". 

Kaziuko mugė vyko Jaunimo 
centre, užimdama visus erdvius 
rūmus — sales, kavinę ir klases. 
Mugės įrengimui buvo pašvęs
tas visas šeštadienis (kovo 5 d.). 
Nuo pat ankstyvo ryto kaukšėjo 
plaktukai, be paliovos buvo 
varstomos JC durys, klegėjo dir
bančiųjų balsai. Sutartinai čia 
dirbo skautai ir skautės, nuo pa
čių jauniausių iki senelių sta
tusu besididžiuojančių, nuo 
pirmaskyrio vilkiuko,-paukš-
tytės, iki magistrų ir daktarų 
laipsnius įgijusių skautininkų,-
kių. Bendro darbo pastangomis, 
iki 6 vai. vakaro visi trys aukš
tai tapo jaukia prekyviete, 
kokios galėtų pavydėti ne 
vienas komercinis prekybos 
centras. 

Mugės atidarymas įvyko sek
madienį, kovo 6 d., 10 vai. ryto. 
Atidarymą oravedė „Aušros 
Vartų" tunt' vyr. skautės, vado
vaujant R. Steponavičiūtei. 

Smagia daina buvo sutiktas 
būrys garbės svečių, kurių tarpe 
generalinis Lietuvos konsulas 
V. Kleiza, LSS Tarybos vice
pirm. v.s. Irena Kerelienė, LS 
Brolijos Vyriausias skauti
ninkas v.s. Gediminas Deveikis, 
ASS vadijos pirm. v.s.fil. D. 
Eidukienė, JC direktorė S. 
Endrijonienė, LB Vidurio 
Vakarų apygardos pirm. B. 
Vindašienė, Seserijos Vidurio 
rajono vadeivė v.s. Ir. Lileikienė 
iš Omahos, dalyvavo čia ir Wor-
cesterio skautijos veikėjai Edu
ardas, Jr., ir Teresė Meilai, v.s. 
kun. J. Vaišnys ir kt. Mugė ati
daryta gen. konsului V. Kleizai 
tarus trumpą sveikinimo žodį ir 
perkirpus trispalvį kaspiną. 
Garbės svečiai apžiūrėjo didž. 
salėje įrengtus visų keturių 
tuntų paviljonus ir akademikų 
turtingą lietuviškos spaudos ir 
knygų parduotuvę, sveikinosi 
su prieš paviljonus išsirikiavu
siais skautais ir skautėmis, 
pasitinkančiais svečius skam
biais vienetų šūkiais ir įvai
riomis dovanėlėmis. Garbės sve
čius įkandin sekė gausūs mugės 
lankytojai, „apguldami" tuntų 
paviljonus, pripildydami puoš

niai įrengtas kavines (kurių čia 
buvo net šešetas), ilgom eilėm 
rikiuodamiesi pr ie „Aušros 
Vartų" ir „Kernavės" tuntų 
valgyklų. Mažieji, iš anksto 
apžiūrėję laimikius, būriavosi 
prie gausių laimėjimų lentynų, 
skubėjo į antrame rūmų aukšte 
įrengtus vaikiškų interesų kam
barius. Jaunuoliai,-ės spietėsi jų 
skoniu įrengtuose kambariuose 
iš kurių sklido tranki džiazo 
muzika. Taigi, šioje mugėje 
niekas negalėjo skųstis, kad į 
juos neatsižvelgta. 

Mugę aplankė daugiau negu 
5,000 įvairaus amžiaus asmenų. 
Vieni atvyko pasižmonėti, lietu
viškais patiekalais ir gausiais 
tortais pasigardžiuoti, kiti skau
tiško nagingumo pasižiūrėti, įsi
gyti įvairių skautiškų rank
darbių, nusipirkti lietuviškų 
knygų, plokštelių ir kt. Ir visų 
norai buvo patenkinti. Reikia 
stebėtis, kad ir sumažėjus, 
skautų eilėms, mugė vis tokia 
pat gausi rankdarbiais, turtinga 
skautiška išmone. Vis sugalvo
jama naujų ir įdomių dalykų. 
Sumažėjusi masinė produkcija, 
bet padidėjęs eksponatų 
įvairumas. 

Įdomu stebėti ir išsirikiavusių 
skautų,-čių gretas: gana gausūs 
vilkiukų, bebrų, paukštyčių ir 
ūdryčių v ieneta i , mažiau 
skautų, čių bei jūrų jaunių, bet 
gana gausūs prityrusių brolių ir 
sesių, vyr. skaučių, gintarių ir 
jūrų budžių vienetai. Retoka 
skautų vyčių. Smagu matant 
darnias entuziastingai nusi
teikusių jaunų brolių ir sesių 
gretas. Džiugu matyti ir 
nenuilstančių skautininkų,-kių 
būrius, kurių dėka šios mugės 
egzistuoja, tačiau paviljonuose 
ir laimėjimų lentynas aptar
naujančių tarpe norėtųsi matyti 
daugiau jaunų veidų, naujų jė
gų. Čia šiemet maloni išimtis 
„Nerijos" jūrų skaučių tuntas, 
kurio visus darbus beveik 
išimtinai dirbo naujos ir jaunos 
jėgos. 

Artėjant trečiai valandai, Jau
nimo centras ėmė tuštė t i . 
Valgyklose pasisotinę ir tortais 
užsigardžiavę lankytojai pradėjo 
skirstytis, nešini mugėje įsigy
tomis grožybėmis, laimėtais lai
mikiais, margaspalviais balio
nais ir kt. Nuvargę tuntų 
vadovai pradėjo kraustyt nuo 
lentynų likusius eksponatus, 
ardyti paviljonus. Pasibaigė dar 
viena sėkminga mugė... 

IR 
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DR. JAMES V. HUDSON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

Dr. Romualdas Povilaitis 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
!R ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

2655 W 69 St. 
Tel 776-9691 

pirm. 12-2 v. p.p.: treč. 12-2 v p.p. 
penkt.: 1-3 v p.p 
3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Necrvrurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidu gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr.. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Tel. 476-2112 

9525 S 79th Ave Hickory Hills. IL. 
Tel. 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlropractlc — 
5522 S. Wolf Rd . 

Westem Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

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 penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. 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 PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6 1 3 2 S. Kedzie. Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia [ vakarus nuo Harlem Ave 

Tel . 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
CPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact ienses" 

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

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

T e l . 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

Te l . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

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

, Prie „Pušelių" kepsnių stalo Los Angeles Kaziuko mugėje. Iš k.: ps. Jūratė Sepikienė, ps. Rima 
Baipšienė, R. V. rajono vadeivė s. Laima Jarašūnienė, viešnia iš Atlanto rajono v.s. Milda Kve
darienė, tuntininkė s. Danutė Giedraitienė ir v.s. A. Paiiūrienė, „Pušelių" draugininke 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 vv 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tel. LU 5-0348; Rez . PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv l2-<» 

6-9: antr 12-6; penkt 10-12; 1-6. 
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Kur Sovietų Sąjunga 

PIRMAUJA 
Nesunku įžvelgti, kad Sovie

tų Sąjunga pirmauja dviejose 
srityse: pavergtų tautų prie
spaudoje ir pastangose plėsti 
savo kolonines valdas naujais 
atviros ar maskuotos agresijos 
būdais. Tą kovo 25 d., stipriai 
išryškino Jungtinio Pabaltiečių 
komiteto sudaryta demonstra
cija Washingtone prie Sovietų S-
gos ambasados rūmų. Laimingu 
supuolimu kaip tik prieš tai 
Aukščiausias teismas nuspren
dė, kad draudimas demonstra
cijų metu prie ambasados pri
eiti arčiau kaip 500 pėdų nesi
derina su konstitucija-. Minėtą 
dieną demonstruodami lie
tuviai, estai, latviai galėjo ne tik 
visiškai prieiti prie ambasados 
rūmų, bet net, kaip tai paskelbė 
ir „The Washington Post", įeiti 
į ambasados prieangį, palikti 
ten raštą Gorbačiovui ir, 
primindami gėdingus didžiuo
sius trėmimus, palikti prie am
basados tris gedulo vainikus. 
Rašte Gorbačiovui buvo 
atžymėta, kad kaip tik kovo 25 
d. 1949 metais buvo iš okupuo
tos Lietuvos, Latvijos, Estijos 
ūkių išvežta arti 200,000 
lietuvių, estų, latvių. Gorbačio
vui priminta, kad Estijos kul
tūrinis savaitraštis „Stirp ja 
Vasar" 1987 m. lapkričio 27 d. 
pažymėjo, kad apie 80% iš Es
tijos išvežtųjų buvo moterys, 
seneliai ir vaikai. Tarp 1941 m. 
išvežtų 10,000 estų buvo apie 
1500 vaikų, net jaunesnių kaip 
7 m. 

Toliau rašte Gorbačiovui buvo 
priminta, kad 1988 m. kovo 23 
d. pirmame Sovietų kolūkių 
kongrese buvo pasisakyta už 
radikalias žemės ūkyje įvykdy-
tinas reformas, duodant dau
giau vietos privačiai iniciatyvai, 
bet tuo buvo pripažinta ir tam 
tikra kolektyvinio ūkio nesėk
mė, tuo netiesiogiai pripažįstant 
deportacijų nepateisinimą. Dėl 
viso to demonstruojantieji pa-
baltiečiai kreipėsi tuo raštu į 
Gorbačiovą, kad būtų pradėta 
mokėti kompensacija estams, 
lietuviams, latviams ir visiems 
asmenims, nukentėjusiems dėl 
genocMiškos Sovietų politikos 
ištremiant gyventojus dėl poli
tinių sumetimų. 

Tos demonstracijos tai išryški
nimas Sovietų okupuotuose 
kraštuose buvusios priespaudos 
praeityje, bet ji, kad ir ki
tokiame laipsnyje, tebėra. Tam 
priešinasi visų kontinentų žmo
nės. Net ir Australijos parla
mentas 1988 kovo 12 d. vien
balsiai priėmė nutarimą, pare
miantį ukrainiečių Helsinkio 
grupę. Tuo džiaugdamasis „Uk-
rainian Weekly" plačiai aprašė 
tą Australijos par lamento 
nutarimą. 

NESĖDĖKIT ANT RANKŲ 
Adv. Povilo Žumbakio patarimas Australuos visuomenei 

Sovietų pastangos plėsti savo 
kolonialines valdas yra pasibai
sėtinos. Žurnalas „Freedom at 
Issue" kovo-balandžio numery
je išspausdino Maskvos mobili
zuoto ukrainiečio Taraso Derev-
lyany laišką Sovietų kariams ir 
karininkams. Po karinio ap
mokymo Derevlyany buvo nu
siųstas į Afganistaną. 1987 m. 
liepos 2 d. pabėgo į Afganis
tano kalnus ir prisijungė prie 
kovojančių Afganistano lais
vės gynėjų — partizanų. Iš 
ten jis per Liudmilą Thorne, 
kuri yra „Freedom House" so
vietinių studijų direktorė ir kuri 
nuvyksta pas Afganistano parti
zanus, atsiuntė atsišaukimą į 
Sovietų karininkus ir karius. 

Čia jis pabrėžia, kad tas Sovietų 
vedamas karas Afganistane yra 
neteisėtas. Tai okupacijos 
karas. Tas karys kreipiasi į 
Afganistanan nusiųstų dalinių 
karininkus ir karius, ragin
damas „atsisakyti dalyvauti 
tame gėdingame, beprasmi-
niame kare, nustoti kariauti, 
naikinti afganistanų tautą". 
„Atsiminkite, jeigu jūs nenusto
site kariavę, gėdinga dėmė kris 
ant jūsų kaip juodas dangalas". 

Apibūdindamas šio agresinio 
karo baisumą, tas buvęs Sovie
tų karys rašo: „Kiek žuvo ne
kaltų gyvybių, kiek afganista
niečių prarado savo namus, pra
gyvenimo šaltinius, gimines, 
artimuosius, buvo priversti 
apleisti savo gimtąją žemę, 
bėgti į kitus kraštus, kad gau
tų kur prisiglausti ir gautų duo
nos kąsnį? Kiek daug Sovietų 
žmonių prarado savo sūnus, bro
lius, vyrus, draugus. Kiek vaikų 
liko našlaičiai, kiek nuotakų 
prarado savo sužieduotinius? Ar 
motinos jus pagimdė tam, kad 
žudytumėte kitus? Dėl ko ir 
kam jūs liejate kraują?" 

Maskvos agresiją Afganistane 
tas buvęs raudonosios armijos 
karys taip aptaria: „Tai ypa
tingai kruvina Maskvos poli
tika. Sovietų Sąjunga nori val
dyti afganų tautą, kaip ji domi
nuoja Lenkijoje, Čekoslovaki
joje, Rytų Vokietijoje, Kuboje ir 
kitur. Sovietų Sąjunga siekia 
socializmo pergalės visame 
pasaulyje, kas reiškia, kad 
komunizmo pagalba nori augti 
pavergtų tautų sąskaiton. Bet 
ką gi eiliniai Sovietų gyvento
jai laimi iš to?" 

Ir jis toliau primena, kaip 
Sovietų žmonės yra išnaudoja
mi, kaip jie kenčia prievartą ir 
priespaudą. Iš jų atimama reli
gija, jų papročiai, taut inė 
nepriklausomybė. Jis primena, 
kad Sovietų Sąjungoje tautinės 
šventės yra uždraustos, pasi
lieka tik sovietiniai šventa
dieniai. Tas buvęs raudonarmie
tis primena žiaurius trėmimus, 
jų tarpe ir pabaltiečių. „Kiek 
daug nekaltų žmonių, kurie 
gynė savo teises, dabar yra kalė
jimuose, darbo stovyklose, psi
chiatrinėse ligoninėse, protes
tuodamas taria Derevlyany. 

Savo rašto pabaigoj Derev
lyany ragina: „Palikime afga
nistaniečius tvarkytis patiems 
savo krašte, palikime jų žemę 
laisvą". Pabrėžia, kad raudo
nosios armijos karininkų ir 
karių gaunami medaliai bus gė
dingi, nes primins, kad jie gauti 
už nekaltų, laisvę mylinčių 
žmonių žudymą. Derevlyany pa
brėžia, kad Sovietų „socializmas 
yra blogesnis, ka ip kapi
talizmas, nes jis apgaudinėja 
savuosius žmones". Raginda
mas raudonarmiečių daliniuose 
ruošti peticijas, kad būtų karas 
sustabdytas ir Sovietų daliniai 
išvesti iš Afganistano, kariams 
primena: „Jūsų uždavinys yra 
ginti savo kraštą, savo žmones, 
o ne pavergti kitas tautas". 
Reikšminga, kad po šiuo Derev
lyany laišku pasirašė eilė buvu
sių Sovietų karių, dabar pasie
kusių vakarų pasaulį — penki 
esantieji Kanadoje, trys JAV-se 
ir -vienas gyvenantis Šveica
rijoje. 

„Washington Post" gruodžio 8 
d. įdėjo vakaruose esančių 
daugelio antikomunistinių rusų 
organizacijų atsišaukimą su 
šūkiu: „Šalin sovietinė vergija. 
Rusijai reikalinga laisvė". 

Juoz. Pr. 

Australijos Senato teisinių ir 
konstitucinių reikalų komitetas 
yra paskelbęs savo rekomen
dacijas ryšium su sovietinių 
įkalčių naudojimu tariamų 
nacių medžioklėje tame krašte. 
Pranešime cituojami įvairūs 
šaltiniai ir paliudijimai šiuo 
klausimu, kurie vyko Senate 
vasario mėnesį. Apklausoje 
buvo pakviestas dalyvauti ir 
adv. Povilas Žumbakis iš JAV-
ių, pateikti Senatui informaciją 
apie Amerikos patirtį su sovieti
niais įkalčiais. 

Pranešimas pastebi, kad 
nacių paieškos klausimas iškilo 
į viešumą, kai viena Australijos 
televizijos stotis davė plačią 
programą apie nacius Australi
joje. To pasėkoje valdžia paprašė 
A. Menzies ištirti reikalą. Men-
zies komisija rekomendavo kri
minal ines bylas. Naujasis 
įstatymas perėjo per australų 
Atstovų rūmus, bet po dviejų 
skaitymų užkliuvo Senate dėl 
sovietinių įkalčių naudojimo. 
Komitetui buvo paskirtas dar
bas šį reikalą ištirti. Komitetas 
rinko raštišką medžiagą ir dvi 
dienas paskyrė įvairių asmenų 
apklausai šia tema. 

Komiteto išvados buvo, kad 
teismai turėtų būti kriminalinio 
pobūdžio ir vykti Australijos ri
bose; kad asmuo turėtų teisę į 
piliečių teismą. Rekomenduoja
ma apkalt intam parūpinti 
apmokamą advokatą, jei jis 
finansiškai nepajėgus apsiginti. 

Aštuonių senatorių komitetas 
skyrėsi nuomonėmis, ar bylos 
turėtų būti pradėtos, jei įkalčiai 
pareitų tik iš užsienio t.y. 
Sovietų Sąjungos. Tačiau jie 
pilnai sutarė dėl sovietinių 
l iudininkų apklausos. Jų 
rekomendacija yra, kad bylos 
nebūtų pradėtos, kol Sovietų 
Sąjunga nepasirašys sutarties 
su Australija, kuri užtikrins, 
kad liudininkai bus išleisti į 
Australiją šiuose teismuose liu
dyti. Taip pat, kad bylos nebūtų 
užvestos, kol gynybai nėra 
užtikrinta, kad jai bus liudi
ninkai, archyvai ir tariamų 
persekiojimų vietovės priei
namos. Senatoriai taip pat 
atsižvelgė į kitas sovietinių 
įkalčių problemas ir pabrėžė 
nepriklausomų vertėjų reika
lingumą, gynybos kryžminės 
apklausos netrukdymą, doku
mentų patikrinimo naudą ir 
pan. Atrodytų, kad Senatas 
pilnai atsižvelgė į Amerikos 
nepagirtiną elgesį su sovieti
niais įkalčiais ir įvertino adv. 
Žumbakio bei kitų lidijimus. 

Reportažas televizijoje 
Kai buvo užbaigti adv. 

RASA RAZGAITIENĖ 

Žumbakio paliudijimai Senate, 
Australijos pabaltiečių vi
suomenė buvo tuojau sušaukusi 
informacinį susirinkimą. Žmo
nių susirinko per 300, jų tarpe 
nemažas būrys jaunimo. Tele
vizijos atstovai, sužinoję apie 
pristatymą, pasiuntė savo 
žmones adv. Žumbakio paskaitą nekaltumo negali įrodyti 

Programos komentator ius 
pabrėžia, kad JAV-ėse šios 
rūšies bylos tęsiasi jau dešimt 
metų, bet gal ne viskas austra-
liečiam apie jas yra žinoma. 
Adv. Žumbakis paaiškina skir
tumus tarp civilinių ir krimina
linių bylų ir kad žmogus, vieną 
sykį apkaltintas, yra laikomas 
k a l t u ir n iekuomet savo 

Prieš 
nufilmuoti. Populiarioji Vox 
Populi programa, kuri tęsiasi 
pusę valandos ir yra rodoma per 
visą Australiją, pasinaudojo il
gokom ištraukom iš pristatymo. 

Programoje rodomas ir 
pokalbis su Lewis Kent , 
Australijos Parlamento Labor 
partijos atstovu, kuris yra 
iškėlęs tariamų nacių paieškos 
klausimą pačiame parlamente 
ir pristatęs apkaltintųjų sąrašus 
valdžiai. 

Programos pradžioje rodomos 
didžiulės spaudos antraštės, 
kurios nurodo nacių buvimą 
Australijoj. Pastebima, kad 
šiame 15 milijonų žmonių 
krašte, yra tiriamos bylos prieš 
450 asmenų. Karo nusikaltėlių 
bylos matomos kaip didžiausios 
ir brangiausios Australijos 
teisinėje istorijoje. Šiuo metu 
bylų tyrimas yra pavestas 
Robert Greenwood, naujojo 
Special Investigations Unit 
vedėjui. 

Tačiau Vox Populi neina to
liau įprastu televizijos 
programų keliu šiuo klausimu, 
kaip mes esame įpratę šioj pusėj 
Pacifiko. Programą dominuoja 
adv. Žumbakis, jo teigimai ir jo 
kaltinimai OSI. 

Lewis Kentui yra statomi 
klausimai: „Ar Jūs tu r i t e 
įrodymų, kad šie žmonės, 
kuriuos kaltinate, yra tikrai 
kalti?" Jo atsakymas: „Tai ne 
mano darbas surasti įrodymus. 
Tai yra policijos ir prokurorų 
darbas". Kiti klausimai: „Kodėl 
šitą reikalą kelti po tiek metų?" 
Kodėl kelti senus jausmus, kur
ti trintį tarp įvairių grupių?" 
„Kodėl jauni žmonės turėtų būti 
apšaukiami naciais?" ir pan. L. 
Kent vis kartoja, kad tai yra 
reikalinga, kad nėra kitos 
išeities, kad negalima leisti nu
sikaltėl iams t ik kep in t i s 
Australijos pajūryje. Jo nuo
mone, nėra daugiau kaip vienas 
ar du tuzinai karo nusikaltėlių 
tame krašte. Jis jaučia pareigą 
kelti šį reikalą ir parlamente 
vardinti pavardes, nes jis yra 
Holokausto „survivor". J i s 
pareiškia savo nuomonę, kad jis 
yra tikras, kad Sovietų Sąjunga 
Australijai ištirs savo archyvinę 
medžiagą ir jai įteiks visus duo
menis. 

teismui prasidedant, jis jau yra 
nuteistas spaudoje. O teisme jo 
l ik imas yra viend teisėjo 
rankose. 

Pag r ind inė problema su 
sovietiniais įkalčiais, anot ad
vokato, yra, kad sovietai turi ab
soliučią jų kontrolę. Jie parenka 
kuriuos išduoti. Jis paminėjo 
Kazimiero Palčiausko bylą, 
kurioje apkaltintasis karo metu 
pats rizikavęs savo gyvybę, 
slėpdamas kelias žydų šeimas, 
buvo apkaltintas kolaboravimu. 
Sovietai pristatė tik „xerox" 
kopijas tariamo dokumento. 
Originalo teismui nepristatė. 

Toliau adv. Žumbakis nušvie
tė sovietinių depozicijų pro
cedūrą, pabrėždamas sovietinių 
prokurorų svarbią rolę ir KGB 
įtaką. Apibūdino apklausų 
problemas, kai prokurorai nu
traukia arba neleidžia kai kurių 
klausimų. Jis iškėlė tai, kad so
vietai neleidžia liudininkam at
vykti į JAV-es liudyti. Jis 
pastatė klausimą: „Ar galite įsi
vaizduoti kas atsitiktų, jei 
sovietai išleistų liudininkus ir 
kuris iš jų nesektų liudijimo nu
matyto plano? OSI būtų ne tik 
nuostolis, bet ir gėda". 

Levvis Kent teigė, kad Austra
lija yra multikultūrinis kraštas, 
kuriame vyrauja tolerantišku
mas. Anot jo, šiuo metu kalbos 
Australijoj eina tik apie indi
vidus, o ne etnines grupes. 
Tačiau adv. Žumbakis konsta
tavo, kad etninės visuomenės 
smarkiai nukenčia, ypač spau
doje, kai yra puolami ne vien in
dividai, o ir visos grupės geras 
vardas. 

Programos cimusas sukosi 
apie Demjanjuko šeimos nese
niai per teismus iš OSI išsi
kovotą dokumentą ^paliudiji
mą), kuriame I. Danilchenko 
1979 metų apklausoje Sovietų 
Sąjungoje sako, kad Demjan-
jukas buvo visai kitoje kon
centracijos stovykloje. Adv. 
Žumbakis savo paliudijimo 
metu Senate komitetui buvo 
pr is ta tęs įvairią medžiagą. 
Buvo įteikta Americans for Due 
Process leidiniai (Soviet Evi-
dence in Nor th American 
Courts ir Principles at Issue) ir 
ADP susukta vaizdajuostė bei 
Nijolės Sadūnaitės anglų kalba 

Adv. Povilas Žumbakis iš Chicagos liudija Australijos Senate apie OSI 
Amerikoje veikla. 

Nuotr. A. Kabailos 

prisiminimai apie sovietų teisi
nę sistemą. Tačiau komitetas 
atsisakė priimti adv. Žumbakio 
pr is ta tomą medžiagą apie 
Demjanjuką, kuri įrodo sovietų 
ir OSI kėslus. ( P a s t a b a 
Demjanjuko šeima buvo perda
vusi adv. Žumbakiui šią 
medžiagą per Americans for 
Due Process paskelbti viešumoj 
Australijoj, nes buvo tikimasi 
daugiau dėmesio tame krašte 
susilaukti, negu JAV-ėse. Nors 
spauda plačiai raportavo šį 
Demjanjuko dokumentą, Sena
tas jo nepriėmė. Vėliau Demjan
juko šeima jį pristatė ir Izraelio 
teismui). 

Adv. Žumbakis apibūdino 
Demjanjuko šeimos bylą prieš 
Amerikos valdžią 'Freedom of 
Information Act). Kadangi, iš 
Amerikos taško žiūrint, Dem
janjuko byla užsibaigė su jo 
išvežimu į Izraelį, neturėjo būti 
jokių kliūčių išgauti su jo byla 
susijusią medžiagą iš OSI. 
Tačiau OSI šeimos pastangas 
blokavo, kol teismo įsakymu 
OSI buvo priversti atiduoti 
medžiagą. Po tolimesnių 
grumtynių teismuose OSI buvo 
įsakyta išduoti antrą dalį 
medžiagos. Dėl likusios 
medžiagos dar tebekovojama. 

Išgauti dokumentai yra svar
būs, kadangi juose apklausinėti 
asmenys neatpažino Demjanju
ko kaip „Ivano Žiauriojo". I. 
Danilchenko paliudijimas yra 
svarbiausias, nes jis iš viso 
Demjanjuką nukelia į visai ki
tą vietovę. Anot P. Žumbakio, 
„Net ir Ivanas Žiaurusis nebūtų 
pajėgęs būti dviejose vietose tuo 
pačiu metu"'. Taigi arba Izrae
lio liudininkai, arba šie kiti 
l iud in inka i meluoja, arba 
neprisimena tikrosios teisybės. 

Kas daugiau nerimo kelia yra 
adv. Žumbakio televizijai pri
statytas OSI vidinis memoran
dumas, kuriame OSI pareigūnai 
svarsto, ar dokumentus perduo

ti Demjanjuko šeimai ar ne. 
Vieno OSI advokato reko
mendacija buvo jokiu būdu 
neišduoti dokumentų, nes tai 
galėtų sukompromituoti Izrae
lio bylą prieš Demjanjuką. 

Televizijos programoje adv. 
Žumbakis išreiškė savo nuste
bimą, kad Senatas neįtraukė į 
savo apklausos bylą šių 
dokumentų. Jie aiškiai įrodo 
OSI klastas. 

Vox Populi programa ap-
klausinėjo senatorių Hll apie 
šį įvykį ir paklausė, kodėl jie 
atsisakė dokumentą priimti. Jis 
atsakė, kad dokumentas nesąs 
viešas, kad dokumento pati
kimumas nepatikrintas, kad 
dalinai yra svetima kalba ir 
galop, kad dokumentas turįs 
bendro su specifine byla, kuri 
šiuo metu vvksta ir Senatas 
nenori jos eigai trukdyti. 

Adv. Žumbakio baigiamieji 
komentarai buvo neatlaidūs 
OSI įstaigai už slėpimą 
medžiagos nuo Demjanjuko 
šeimos, ypač kai šio žmogaus 
gyvybės likimas yra spren
džiamas. Statydamas klausimą, 
,,Ką Jūs Australijoje galite da
ryti?", jis pareiškė: „Teisinių 
patarimų Jums negaliu duoti, 
nes nesu Australijos advokatas. 
Bet Jums galiu pasakyti ko ne
daryti. Nesėdėkite ant savo 
rankų, pasit ikėdami savo 
valdžia". 

Prioritetai 

Labai nedažnai mums tenka 
pamatyt i vieną iš savųjų 
lietuvių televizijos ekranuose, 
ypač programose, kurios 
rodomos per visą kraštą. Ad
vokatas Žumbakis jau daug 
metų kelia įvairius lietuviams 
rūpimus klausimus į plačiąją 
Amerikos viešumą. Jo laiškai 
amerikie t iškų laikraščių 
redakcijoms yra dažnai spaus-

(Nukelta į 5 psl.) 

DAINOS GALIA 

Aš nevadinu didvyriais tų, 
kurie buvo didi minties ir jėgos 
didumu, bet tuos taip vadinu, 
kurie buvo didi širdies kilnumu. 

L. Beethoven 

Ašaros yra puiki akių kalba; 
kai tikrajai meilei trūksta 
žodžių, akys prabyla ašaromis, 
o liežuvis pasilieka nebylys. 

Herrick 

Novelė 

J . VIZBARAS-SUDUVAS 

1 
Apokalipsinės žvėries sudraskyta ir nukraujavusi 

1945 metų Europa vaitojo savo kančios katarsy. Šimtai 
tūkstančių ir išvietintų žmonių blaškėsi iš vietos į 
vietą, kankinami nostalgijos ir netikro rytojaus. Tik 
pavasaris amžinai jaunas ir žavus po žvaigždėta vėlia
va linksmai žengė per miestų rūmų griuvėsius, per 
nesuskaitomus ir neatpažintus kapus, skelbdamas 
pasauliui ir žemei pergalę ir taiką. Taika... Taika... 
Taika!... 

Skaudžia ironija perpintais savo eilių posmais paly
dėjo pavasario taikos triumfą Gintaro šalies poetė: 

„...Taika žuvims Atlanto vandenyne, 
Taika lavonams po žeme... 
Taika, nubėgus šimtą mylių, 
Sustaugė vėju kamine...". 
Šnabždėjo poetės žodžius ir lūpos tūkstančių jos 

tėvynainių,su širdgėla menančių tironui parduotos 
Tėvynės kančią. 

O mažas šiaurinės Bavarijos miestelis, išvengęs 
karo baisenybių, didžiavosi savo praeitimi ir didinga 
Viduramžių pilimi, kurioje protestantizmo kūrėjas 
Martynas Liuteris vokiečių kalbon išvertė Šventąjį 
Raštą. Bet miestelio tėvus neramino pašonėje prie 
Miuncheno-Bambergo greitkelio stūksantys didžiuliai 

raudonų plytų kareivinių pastatai, vokiško militariz-
mo tvirtovė. Jų kieme ant aukšto stiebo jau plevėsavo 
žvaigždėta Amerikos vėliava, o vartų metalinėje len
toje stambios raidės skelbė: D.P. CAMP Nr. 5 KEEP 
OUT, U.S. MILITARY. 

Kareivinių kieme vaikštinėjo, būriavosi įvairaus 
amžiaus ir lyties žmonės, šnekėdami visomis Europos 
kalbomis. Tamsiaplaukiai italai, susimetę į būrį, gesti
kuliuodami visa gerkle t raukė savo „O sole mio". Ju
goslavai, susikibę į ratelį, trepsėdami kojomis, lyg avys 
karštą vasaros popietę, sukosi tai vienon tai kiton 
pusėn, niūniuojamos dainos taktu. Toliau kampe kaž
kokie rausėsi sumestų rakandų krūvoje, vildamiesi 
susirasti tinkamą lentgalį ar baldo dalį, reikalingą nau
jos pastogės apstatymui. Protarpiais atsiverdavo kiemo 
vartai, įleisdami kariškus sunkvežimius, atvežančius 
naujų išvietintų būrius. 

Patvoryje, netoli vartų, kaštano pavėsyje ant suo
lelio sėdėjo apyjaunis vyras. Jos drabužiai, kadaise pasiū
ti iš geros gelumbės, buvojau labai sudėvėti, vietomis 
sulopyti. Vyras susilenkęs lazdele kažką braižė smėliu 
užbertame grindyje. Matėsi, kad jis visiškai nesidomi 
kieme judančia minia ir jos poreikiais. Kai vyras pakel
davo galvą ir savo žvilgsnį nukreipdavo į tolumą, jo 
liesame veide atsispindėjo skausmas ir abejingumas. 
Per anksti pabalę plaukai, suversti į užpakalį, šiek tiek 
dengė ugnies apdegintą sprando žymę, siekiančią kai
riosios ausies. Kaktos ir veido raukšlės rodė gilius per
gyvenimus. Tik melsvai pilkose vyro akyse spindėjo 
ryžto ir kilnumo liepsnelė, teikianti asmeniui paslap
tingos pagarbos. Tokie žmonės gyvenime moka auko
tis ir kitus uždegti. Nepertoliausiai vyro kaimynystėje 
ant savo ryšulių ilsėjosi būrelis įvairaus amžiaus 

moterų ir vaikų. Savo ramia laikysena, geresniu apsi
rengimu būrelis skyrėsi iš aplinkinės minios. 

— Mama, mama!... Aš noriu valgyti, aš noriu pie-
nuko, — apsikabinęs jaunos moters kaklą, niurzgė
damas verkė apie dvejų metų berniukas. Antrasis, kiek 
vyresnis, padėjęs galvutę ant ryšulio, ramiai miegojo 
saulės atokaitoje. 

— Ponia, ten prie 9-to bloko Raudonojo Kryžiaus 
seserys vaikams dalina pieno miltelius ir sausainius. 
Eikite ir jūs. juk berniukai iš kelionės, be abejo, yra 
alkani ir ištroškę, — pasakojo, sugrįžus' iš pasivaikščio
jimo jauna mergina. 

— Ačiū. mieloji, už rūpestį... Mielai eič^u, bet kur 
paliksiu mažuosius? Kas pasaugos ryšulius7 Juk čia 
visas mūsų turtelis: daikteliai atsivežti iš Liet ivos, iš
saugoti per visus bėgimus ir siaubingus bombar
davimus. Aplinkui visur svetimi^iepažįstami žmonės, 
o vyras vis dar negrįžta, matyt, eilėje laukia gauti 
pastogę anuose blokuose. — susirūpinusiu veidu 
skundėsi berniukų motina. 

— Agne, nieko neveiki, tai pasaugok moters 
daiktus, o ji tegul vedasi berniukus gauti pieno, nes 
moterims be vaikų pieno neduoda, — patarė senyva 
moteris, sėdinti ant gretimos ryšulių krūvos. 

— Mielai, mama, padėsiu poniai. Mano vardas 
Agnė Gražytė. Čia visa mūsų šeima. Šiandien mus 
atvežė iš Gothos Turingijoje, — prisistatė 
nepažįstamajai. 

— Labai dėkui, panele Agne... Marija Žymantienė. 
Mūsų šeima atbėgusi iš Sudetų krašto. Ten jau rusai, 
— paduodamos rankas susipažino moterys. 

^Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
LB TARYBOS RINKIMŲ 

REIKALU 

Kiekviena „Laisvės Varpo" 
laida turi pagrindinę mintį, iš
reiškiamą vedamuoju ir papildo
ma informacija. Kovo 27 d. laida 
buvo skirta LB-nės tarybos 
rinkimams. Šiuo reikalu per
duotas programos vedėjo Petro 
Viščinio vedamasis, LB Krašto 
valdybos pirmininko Vytauto 
Volerto kreipimasis ir LB-nės 
garbės pirmninko prel. Jono 
Balkūno pareiškimas. 

Vedamajame Petras Viščinis 
stipriai pabrėžė, kad neužtenka 
rinkimus paskelbti, bet reikia 

- juos taip suorganizuoti, kad jie 
būtų sėkmingi. O tokie jie bus 
tada . kai kandida tų bus 
daugiau, negu reikia išrinkti at
stovu, kai kandidatai kon
krečiai iš anksto pasisakys, kaip 
jie mano spręsti svarbesnius 
reikalus, kai visuomenė bus su
dominta rinkimais ir juose gau-

. šiai dalyvaus. Sunku laukti ir 
tikėtis, kad rinkimuose būtų 
daug balsuotojų, jei tie rinkimai 
tinkamai nepopuliarinami nei 
spaudoje, nei radijo programose, 

• jei kandidatų tėra tiek, kiek 
reikia atstovų išrinkti, jei neži
nomos tų kandidatų programos 
i; nuomonės pagrindiniais Lie
tuvių Bendruomenės reikalais. 
O išrinktosios tarybos svoris ir 
poveikis lietuvių visuomenėje ir 
amerikiečių tarpe pareina nuo 
balsuotojų skaičiaus. Vienas 
reikalas, kai taryba išrenkama 
keliais tūkstančiais balsų, o 
kitas, jei rinkimuose dalyvautų 
šimtai tūkstančių balsuotojų. 
Visu tuo turėtų uoliai pasi
rūpinti Bendruomenės vadovy
bė ir jos padaliniai — apygardos 
ir apylinkės. Rinkimai yra ne 
formalumas, bet esminis 
reikalas, prie kurio reikia priei
ti ne biurokratiškai, bet apaš
talavimo dvasia, siekiant išju
dinti ir įtraukti visuomenę į 
gyvosios lietuvybės išlaikymą. 
Kandidatų skaičiaus padidinti 
jau neįmanoma, nes pasibaigė 
te rminas juos s iūlyt i , bet 
pasiūlytų ir sutikusių kan
didatų pasisakymo tebelau
kiama spaudoje ir radijo pro
gramose. Be tokio pasisakymo 
balsuotojai turės pirkti katę 
maiše. 

PAKEISTA DATA 

Supažindinimas su rašytojo 
Antano Gustaičio naujai išleis
ta, premijuota satyrinių elegijų 
knyga „Pakeliui į pažadėtąją 
žemę" įvyks So. Boston Lietuvių 
Piliečių d-jos patalpose ne 
balandžio 17 d., kaip anksčiau 
buvo skelbta, bet balandžio 10 
d. Pakeitimas padarytas todėl, 
kad balandžio 17 d. vyks 
anksčiau užplanuotas Baltų 
draugijos koncertas, kuriame 
programą a t l iks l ie tuvia i . 
Apie rašyt. Antano Gustaičio 
satyrinę kūrybą ir naujai išleis
tą knygą kalbės literatūros kri
tikas Vytautas Jonynas iš 
Kanados. Ta proga savo kūrybą 
skaitys pats autorius Antanas 
Gustaitis. 

„LAISVĖS VARPO" 
LAIDOS 

„Laisvės Varpo" laidos daug 
plačiau ir geriau girdimos, kai 
naują transliacijos stiebą pasta
tė radijo stotis, iš kurios „Lais
vės Varpas" perduodamas. Da
bar jis girdimas net tolimesnėse 
vietovėse, kuriose gyvena 
lietuviai. 

„Laisvės V a r p a s " per
duodamas sekmadieniais nuo 9 
vai. ligi 10 vai. ryto iš radijo sto
ties WCAV - FM 98. Jo vedėju 
yra Petras Viščinis, 173 Arthur 
St., Brockton, MA 02402, tele
fonas (617) 586-7209. Programos 
metu skubiais ir svarbiais 
reikalais skambinti į radijo stotį 
telefonu f617) 586-9898. 

AKT. H. KAČINSKO 
PLOKŠTELĖ 

Kovo 19 d. įvyko akt. Henri
ko Kačinsko įkalbėjimų plokš
telės komisijos posėdis, kuriame 
dalyvavo rašytojas Antanas 
Gustaitis, buvęs Amerikos Bal
so lietuvių skyriaus vedėjas 
Alfonsas Petrutis, filmininkas 
Romas Šležas ir „Laisvės Var
po" vedėjas Petras Viščinis. 
Posėdyje išklausyti turimi akt. 
Henriko Kačinsko įkalbėjimai, 
padaryta jų atranka, nustatytas 
plokštelės pobūdis, aiškintasi 
jos viršelio klausimas ir reika
lingos informacijos apie akt. 
Henriką Kačinską reikalas. Į 
šią plokštelę bus į t raukt i 
mūsų literatūros klasikai, kaip 
Antanas Baranauskas („Anykš
čių šilelis"), Kristijonas Done
laitis („Pavasario linksmybės"), 
Vincas Krėvė ( iš t rauka iš 
„Milžinkapio"), Balys Sruoga 
(Sapiegos monologas, Skirgailos 
priesaika, Jogailos monologas). 
Plokštelei atrinkti įrašai yra 
gana geros kokybės. Norima 
plokštelę išleisti dar šią vasarą. 

RAŠYTOJO 
ST. SANTVARO SVEIKATA 

Rašytojas Stasys Santvaras po 
dviejų sunkių vidurių operacijų 
ir ilgesnės priežiūros ligoninėje 
kovo 25 d. sugrįžo į namus. Da
bar jis yra žmonos Alės globoje. 
Dėl padarytų operacijų ir didelio 
svorio netekimo ligonis tebėra 
silpnas, bet laipsniškai atsi
gauna, stiprėja, gali atsikelti ir 
pavaikščioti. Jo balsas skamba 
stipriai, nuotaika — optimistiš
ka. Gydytojų tvirtinimu jam 
sėkmingai pavyko įveikti iškilu
sius sveikatos sutrikimus. 

VAJUS TEBEVYKDOMAS 

„Laisvės Varpo" pavasariniu 
koncertu — Lietuvių Fondo 
veiklos 25-rių metų sukakties 
minėjimu kovo 13 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos patalpo
se, užbaigus Lietuvių Fondui 
ketvirtą milijoną dolerių, aukš
tai iškeltas Bostono lietuvių 
vardas . Bet iš tikrųjų tai 
nuopelnas Felikso ir Marijos 
Mandeikių iš Cape Cod, kurie 
savo testamentu paliko stu
dentų stipendijoms Lietuvių 
Fonde žymią savo turto dalį. To 
testamento vykdytoju buvo dr. 
Eduardas Jansonas iš Cape Cod, 
atvežęs į koncertą-minėjimą 
Mandeikių palikimo 110,000 
dol. čekį. Tą sumą, pridėjus prie 
anksčiau įmokėtų 40,000 dole
rių, dabar Mandeikių stipendijų 
fonde yra 150,000 dolerių. 

Kiti to koncerto-minėjimo pro
ga suaukojo tik 3,475 dolerius. 
Tai 11 asmenų įnašų bendra 
suma. Iš jų tik trys yra nauji 
Lietuvių Fondo nariai. Visi kiti 
padidino savo ankstyvesnius 
įnašus. Todėl vajus Lietuvių 
Fondo naudai tebevykdomas 
toliau, siekiant galimai daugiau 
įtraukti į jį viduriniosios ir jau
nosios kartos atstovų. 

RELIGINIS KONCERTAS 

Kun. Vinco Valkavičiaus 
vadovaujamo Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos Norwoode kovo 
20 d. rengtas religinis koncertas 
buvo sėkmingas. Jis vyko tos 
parapijos bažnyčioje. Koncerto 
programą atliko garsusis Bos
tono arkidiecezijos berniukų 
choras ir styginis kvartetas, 
kuriame smuiku grojo klebonas 
kun. Vincas Valkavičius. Pa
grindinę koncerto dalį sudarė 
garsaus italų kompozitoriaus 
Pergolesi gavėnios kantata 
„Stabat Mater". Styginis kvar
tetas ne tik sudarė berniukų 

„Laisves Varpo" vedėjas Petras Viščin 
tanas Razma. 

is ir Lietuvių Fondo steigėjas dr. An-
Nuotr K. Daugėlos 

chorui palydą, bet dar atskirai 
atliko keletą kūriniu, kurių 
tarpe buvo J. Naujelio ..Gavė
nios giesmė". Po koncerto salėje 
po bažnyčia buvo suruošta 
kavutė. Koncerte gana gausiai 
dalyvavo ne tik Norvvoodo ir 
artimesnės apylinkės gyven
tojai, bet taip pat nemažai 
svečių iš Bostono, Brocktono ir 
kitur. Tai vienintelis šios rūšies 
koncertas plačioje Bostono apy
linkėje. Jo suorganizavimu rūpi
nosi pats klebonas kun. Vincas 
Valkavičius, kuriam netrūksta 
nei iniciatyvos, nei sumanumo. 
Kasmet jis surengia bent vieną 
kultūrinę ir dvasinę atgaivą. 

SĖKMINGA BALFO 
SKYRIAUS VEIKLA 

Viena sėkmingiausių lietuvių 
organizacijų Brocktone yra 
Balfo 72-sis skyrius, kuris 
kasmet sudaro šalpos reikalams 
ir pasiunčia į BaJfo centrą apie 
du tūkstančius dolerių. Kovo 

t-

20 d. ST. Kazimiero lietusių pa
rapijos patalpose įvyko to sky
riaus narių visuotinis metinis 
susirinkimas, kurį atidarė sky
riaus p i rmininkas Jonas 
Šuopys. o pravedė Petras Višči
nis, sekretoriaujant Stasei 
Gcfensienei. Susir inkime 
išklausyti skyriaus pirmininko 
Jono Suopio ir iždininkės Onos 
Eikinienės pranešimai, revizijos 
komisijos nario Petro Viščinio 
pranešimas, patvirt inta fi
nansinė apyskaita, išrinkta 
nauja valdyba ir revizijos 
komisija. Pernai skyrius turėjo 
pajamų 1,992 dolerius, o išlaidų 
1,976 dolerius, tad kasoje liko 
16 dolerių. Stambiausios paja
mos: pelnas iš pobūvio — 791 
dol., aukos — 876 dol., narių 
mokesčiai — 75 dol. Centrui pa
siųsta 1.975 doleriai. Pagal re
vizijos komisijos siūlymą valdy
bai pareikšta padėka ir pagy
rimas už gerą reikalų tvarky
mą. Į naują valdybą perrinkti: 
pirmininku — Juozas Šuopys, 
vicepirmininkais — Juozas 
Dabrega, Ignas Leščinskas, 
Antanas Šeduikis ir naujai iš
rinktas Jonas Statkus, iždi
ninke - Ona Eikinienė, sekre
tore — Stasė Gofensienė. I re
vizijos komisiją įėjo: Petras 
Viščinis, Liuda Šukienė ir Sta
sys Martišauskas. 

SUŽEISTI PLIKSNIAI 

Įvairios nesėkmes apniko vie
tos lietuvius. Jau anksčiau buvo 
minėta eilė tų, kuriems pa
darytos operacijos, o taip pat inž. 
Juozo Dačio šeimos sunkus 
sužeidimas eismo avarijoje. 
Pasirodo, kad kovo 11d. panaši 
nelaimė ištiko Povilą ir Jadvy
gą Plikšnius iš So. Bostono bei 
jų svečią Kazį Židonį iš 
Clevelando, J. Plikšnienės brolį, 
atvykusį aplankyti savo sesers 
ir svainio. Jiems vykstant au
tomobiliu, kitas automobilis 
trenkė į juos, sunkokai sužeis
damas visus. Laimei, sužeistie
ji jau po truputį atsigauna. 
Plikšniai sveiksta namuose, o 
svečias Kazys Židonis sugrįžo 
atgal į Clevelandą. 

KANDIDATAI I LB-NĖS 
TARYBĄ 

Į Lietuvių Bendruomenės XII 
tarybą Bostono apygardoje 
kandidatais yra Gintaras Čepas 
iš Quincy, Edvardas Meilus, Jr. 
iš Worcesterio. Česlovas 
Mickūnas ir Cape Codo, Alfon
sas Petrutis iš Cape Codo ir Ma
rius Ziaugra iš Sharon. Tai dau
giausia viduriniosios kartos 

atstovai. Visų atstovų amžiaus 
vidurkis yra 50 metų. Bostono 
apygardoje galima balsuoti už 
penkis kandidatus, tad pasi
rinkimo nėra. Bostono apygar
da apima apylinkes ir lietuvius, 
gyvenančius Maine, Massachu-
setts, New Hampshire, Rhode 
Island ir Vermont valstijose. 

DAIL. V. SAKALAS 

, ,Dorchester Community 
News" laikraštis paskelbė ilgą 
ir platų straipsnį, kuriuo aukš
tai iškeltas dail. Vytas Sakalas 
ir jo žmona fotografė Gražina. 
Straipsnis pailiustruotas dail. 
Vyto Sakalo dailės darbais 
a lumini jaus plokštėse ir 
Gražinos Sakalienės meniško
mis fotografijomis. Tai jauni lie
tuvių dai l ininkai , kurie 
sus i lauk ia vis didesnio 
amerikiečių dėmesio. 

„TAUPA"AUGA 

Kovo 19 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos patalpose 
įvyko lietuvių federalinės kre
dito unijos „Taupos" narių vi
suotinis metinis susirinkimas, 
kuriame išklausvli valdybos na
rių ir revizijos komisijos pra
nešimai, patvirtinta finansinė 
apyskaita, direktoriais per
rinkti Thomas Ashmenskas, 
Leonardas Bacevičius, Vytautas 
Eikinas ir Romualdas Veitas, o 
nauju direktoriumi išrinktas 
Juozas Rentelis. Taip pat per
rinkta Paskolų komisijos narė 
Danutė Izbickienė. Metų pra
džioje „Taupa" turėjo 459 na
r ius . Pernykšt is ,,Taupos"* 
pelnas — 85,161 dol. Jos kapi
talas dabar yra 4,674,951 dol. 
Susirinkimo pabaigoje apie ban
kus, daugiausia apie kredito 
unijas angliškai kalbėjo Brock
tono kredito unijos vykdomasis 
vicepirmininkas John Švagždys. 
Vėliau vyko užkandžiai ir lais
vi pašnekesiai. 

Pe t ras Viščinis 

CLASSiFIED GUIDE 

Naujosios Anglijos Pabaltiečiu Draugija 
visus maloniai kviečia atsilankyti į 

KLARNETISTO DR. R A M Ū N O KIREILIO 
ir 

PIANISTO DR. SAULIAUS CIBO 

K O N C E R T Ą 

kuris įvyks 
š.m. balandžio 17 d., sekmadienį, 

3 v. popiet 
First & Second Church Salėje 

66 Marlborough Street 
Bostone 

Dr. Ramūnas Kireilis 

švedo, Programoje: Rossini, VVeiner, Martinu, 
Gruodžio, Čiurlionio, Brahms kūriniai. 

Bilietai parduodami salėje valanda prieš koncertą. 
Bilietų kainos: 10 dol., 8 dol. studentams ir pensi

ninkams. 

1988 METAI — GERIAUSIAS LAIKAS APLANKYTI LIETUVĄ! 

1988 METŲ KELIONIŲ Į LIETUVĄ 
TVARKARAŠTIS 

TOUR 
NO. 

LI-881 i 

LI-882 

L I883 

LI-884 

LI-885 

TOUR 
COST 

. - * t m » 
$1.97500 

$197500 

$1.97500 

$1.97500 

DEPART 
USA 

MAY M 

JUNE 14 

JULY 12 

ARRIVE 
MOSCOW 

MAY 25 

JUNE 15 

JULY 13 

AUGUST 16 AUGUST 17 

SEPT 06 SEPT 07 

MOSCOW 
VILNIUS 

MAY 27 

JUNE 17 

JULY 15 

AUGUST 19 

SEPT 09 

VILNIUS 
MOSCOW 
HELSINKI 

JUNE11 

JUNE 27 

JULY 25 

AUGUST 29 

SEPT 19 ' 

HELSINKI 
N£WYORK 

JUNE 11 

JUNE 28 

JULY 26 

AUGUST 30 

SEPT 20 

ITINERARY 
2 Mghts Mmcow, 15 Njghtt VHniut 

2 Nights Moscow. 10 Ntghts Vilnius 

2 Ntghts Moscow, 10 N»g*its Vilntu*. 

2 Nights Moscow 10 mgtits Vilnius. 

2 Nights Moscomr. 10 N»gMs Vilnius 

1 Night Hetsmki 

1 Nignt Helsinki 

1 Night Helsinki 

i Night Helsinki 

Jai norit* pasikviesti gimines iš Lietuvos aplankyti JAV ar Kanadą, dabar yra geriausias 
laikas. Nauji valdžios potvarkiai ryšium su giminių iškvietimu bei leidimu jiems lankytis 
užsienyje, yra žymiai palengvinti. Kreipkitės į mus, pasiųsime smulkią informaciją. 

Spalvotam lankstinukui ir tolimesnei informacijai gauti, skambinkite ..tollfree" arba rašykite: 

Baltic American Holidays Ine 
ADiv iSONOF T O L L F R E E 

ROBERT J . ELLYN TRAVEL I N C . 
501 F i f th Avenue. N e w York. N.Y. 10017 • (212)972-0200 

Ieškau pirkti naudotą, gerame 
stovyje automobilį. 

Skambinti: 925-2410 

HELP VVANTED 

REAL ESTATE 

FEDERAL, STATE & CIVIL SER
VICE Jobs $18,4 to $69,891. Im-
mediate openings! Call J 0 8 LINE 
1-518-459-3611 Ext F 664 A 24HR. 

^ Miš KOMPIUTERI^ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEIL-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S. KE02IE 

77S-2233 

J O B SHOP M A C H I N I S T 
Lathe hand. 1st shift. Mušt speak 
fluent Engl ish. Wi l l consider training 
young h igh school graduate. 

7 7 8 - 0 2 3 0 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Stret 

Tel . — GA 4-8654 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

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

B U D R A I T I S R E A L T Y 
6 6 0 0 S . P u l a s k i 

767-0600 

flrįi 
Republic 
KeĄltY. Inc. 

VALDA PAŠKUS 
TURIME PIRKĖJŲ. REIKIA NAMŲ! 

Suinteresuoti nuosavybės pirkimu ar 
pardavimu, prašau nedelsiant skambinti 
šiais telelfonais: 

499-2912 857-7187 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

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

Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Parduodamas nuostabiai gražus mū
rinis 5 kamb. namas Į vakarus nuo Pulas
ki. Naujai išdekoruotas, nereikia jokio 
remonto; 2 auto. garažas. Jei jūs, ar jūsų 
pažįstami ieško gero namo, neatidėliodami 
skambinkite Rimui S tankui 361-5950. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR D Ž I O V I N I M O 
MAŠINAS IR Š A L D Y T U V U S 
Kre ipt is į H e r m i s D e c k y s 

Tol. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

NERjNgA 
Putnamo seselių 

1988 stovyklų 
kalendorius 
VERMONT'e 

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

Piknikas Putname 

Stovykla šeimoms 

liepos 24 d. 

liepos 24-30 d. 

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

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

ilgas savaitgalis prieš 

Informacijai kreiptis: NERINGA. Rt 2 1 . Putnam; 
Ct 06260 

1-800-835-6688 

Tremtine — tai vienas paveikslas i§ labai puošnios daiL POVTLO 
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailiniikų profesinėje są-
juttgoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui Kaina su persiuntimu 
27 doL Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 We*t 63rd Street. 
Cbieago, II. 60629 

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 

\ 



JAV LB KULTŪROS TARYBOS VIII-JI PREMIJŲ ŠVENTĖ 
Laureatų pristatymas ir premijų įteikimas 
Meninę programą atlieka 
aktorė RASA KAZLAS 
Los Angeles Vyrų Oktetas 

Globoja: LB Los Angeles Apylinkė 
Talkina LB Santa Monica Apylinkė LB Vakarų Apygarda 

Maloniai visus kviečiame susitikt su mūsų 
kūrėjais ir pasidžiaugti jų įnašu į lietuvių kultūrą 

Gegužės 15 dieną. 
Sekmadienį, 12:00 vai. p.p. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
Los Angeles, Kalifornija 

Rengia: JAV LB Kultūros Taryba 

MŪSŲ KOLONIJOS 
Waterbury, Conn. 

KASOS SUSIRINKIMAS 

Kasos Waterburio skyriaus 
metinis narių susirinkimas bus 
balandžio 17 d., sekmadienį, Šv. 
Juozapo parapijos salėje, 29 
John St., Waterbury, Conn. Su
sirinkimo pradžia bus 12 vai. 
dienos. Visi nariai ir besidomi 
lietuviška finansine organiza
cija ir Kasos reikalais kviečiami 
atsilankyti. 

Susir inkime dalyvaus ir 
Kasos centro vadovybės atsto
vai, kurie plačiau supažindins 
su Kasos organizacija. Bus 
klausimai ir atsakymai. Po susi
rinkimo visiems bus užkandžiai. 

Brooklyn, N. Y. 

RELIGINIS KONCERTAS 

Jau yra tapusi tradicija, kad 
lietuviškos Apreiškimo pa
rapijos bažnytinis choras Brook-
lyne, N.Y., Verbų sekmadienį 
surengia religinės muzikos 
koncertą. Toks koncertas įvyko 
ir šiais metais kovo 27 d. 4 vai. 
p.p. 

Šis choras — parapijos pasidi
džiavimas! Reikėtų gerokai 
pasižvalgyti po lietuviškas 
bažnyčias, kuriose panašaus 
pajėgumo chorą galėtum at
rasti. Choras per ištisus metus 
kiekvieną sekmadienį per 11 
vai. Mišias savo puikiu giedo
jimu praturtina pamaldas. Turi 
gana platų bažnytinių giesmių 

VASAROS STAŽAS 
LIC BŪSTINĖJE 
WASHINGTONE 

riamasi. Pirmenybė bus duo
dama studentams, turintiems 
nuovoką apie Lietuvos padėtį 
bei žmogaus teisių klausimus. 

Kandidatai prašomi pasiųsti 
reziumę bei laišką paaiškinti. 

kodėl kandidatuoja dirbi LIC 
būstinėj VVashingtone iki 
gegužės 2 d. Lithuanian Infor
mation Center. Victor Xakas, 
733 15th St.. X.\V., Suite 940. 
VVashington, D.C. 20005. 

Irena Polikaitienė ir Kazys Pabedinskas tariasi dr. J. Meškausko pagerbimo 
vakare. 

Lietuvių Informacijos centras 
skelbia stažą studentui, no
rinčiam dirbti šią vasarą Wa-
shingtone. Internas dirbs 10 sa
vaičių Lietuvių Informacijos 
centro VVashingtono skyriaus 
įstaigoje, kuri yra miesto centre 
netoli Baltųjų Rūmų. Pareigos 
— atlikti einamuosius įstaigos 

repertuarą. O tai savaime nea
teina. Reikia daug dirbti! Šie 
šaunūs, užsispyrę apie 35 šio 
choro vyrai ir moterys — gies
mės ir lietuviškos dainos mylė
tojai, sugeba paruošti dar ir 
metinį religinės muzikos kon
certą, kurio programoje vyrau
ja gana nelengvi, kartais tik la
bai aukštą muzikinį lygį pasie
kusiems chorams įveikiami mu
zikos kūriniai. Šiam chorui jau 
daugiau 10 metų vadovauja šios 
bažnyčios vargonininkas, di
delis lietuviškos giesmės ir dai
nos entuziastas muz. Viktoras 
Ralys. 

Šio koncerto programoje 
numatytą pirmąją dalį turėjo 
atlikti vargonų virtuozas Jonas 
Žukas. Deja, dėl atsiradusių 
vargonų registracijoje su
trikimų ir jų laiku nespėjus su
tvarkyti nuo muz. Jono Žuko 
rečitalio reikėjo atsisakyti. Visa 
koncerto našta atiteko chorui. 

Choras su savo vadovu muz. 
Viktoru Raliu, kaip koncerto 

NESEDEKIT 
ANT RANKŲ 

(Atkelta iš 3 psl.) 
dinami, jis yra kalbėjęs per radi
jo ir televizijos programas ne tik 
JAV-ėse ir Kanadoje, bet ir 
dabar Australijoje. OSI tema jį 
matėme garsaus Amerikos kon
servator iaus William F. 
Buckley programoje „Firing 
Line", kartu su buvusiu OSI 
direktorium Allan A.Ryan, Jr. 
Taip pat jo paliudijimai tiek 
Amerikos valdžios įstaigose, 
tiek Kanados parlamente ir 
Australijoj yra atnešę mūsų 
visuomenei naudingų vaisių. 

OSI tema kalbėti ir rašyti 
mūsų etninės visuomenės ribose 
moka daug kas. Yra visokių 
nuomonių apie OSI tiesiogiai ir 
netiesiogiai surištais 
klausimais. Tačiau išplaukti į 
plačius ir gilius OSI vandenis ir 
problemą pristatyti amerikie
čių, kanadiečių bei australiečių 
publikom ne kiekvienas sugeba. 
Deja, tokių asmenų savo bend
ruomenėje matome tik kelis. O 
kelti tokius teisinius ir poli
tinius klausimus kaip kelia adv. 
Žumbakis yra reikalinga, būti
na ir kritiška. Į juos reikia 
kreipti atitinkamą ir pilną 
dėmesį dabar, nes kuo ilgiau 
bus laukiama, tuo didesnė žala. 

Kai OSI įsikūrė JAV-ėse prieš 
devynerius metus, nebuvo or
ganizuoto susirūpinimo tuo rei
kalu. Buvo praktiškai „sėdima 
ant rankų". Rezultate jau du 
asmenys išvežti į Sovietų 
Sąjungą ir eilė kitų laukia pa
našaus likimo. Mūsų visuome
nės vardas yra neteisingai ter
šiamas viešojoje opinijoje. 

Adv. Žumbakio kelione į 
Australiją Americans for Due 
Process (ADP) buvo pradėta rū

pintis prieš metus su puse. Buvo 
kontaktuotos centrinės, pasau
linės ir sudėtinės lietuvių orga
nizacijos, tačiau kelionei per eilę 
prašymų nebuvo įmanoma iš
gauti lėšų. Galop po įstatymo 
sustabdymo Australijoje dėl so
vietinių įkalčių naudojimo klau
simo ir australams krizės stovy
je kreipiantis į JAV-es ADP 
sugebėjo per porą dienų sutelkti 
reikiama dalį lėšų kelionei 
(didesnę dalį sutelkė australai). 
Šioj pusėj Pacifiko prie kelionės 
prisidėjo latvių Dauguvas 
Vanagi, Amerikos ir Pasaulio 
Estų karo veteranų sąjungos. 
Lietuvių Ramovėnų centro 
valdyba ir Ramovėnų Clevelan-
do skyrius. 

Nuo oficialaus pakvietimo liu
dyti iki adv. Žumbakio išvykimo 
praėjo vos savaitė. Kai norima, 
tai padaroma. Bet verta 
pagalvoti, kiek būtų buvę 
daugiau naudos, jei ta kelionė 
būtų buvusi įgyvendinta prieš 
tuos metus su puse. Tiek laiko 
pragaišta. Dar ir šiandien mūsų 
spaudos puslapiuose matome 
daugiau išleistos energijos tei
sinant kontroversinius spren
dimus, negu konkretaus darbo 
ir planų apvaldyti OSI. Jaučia
si aiškaus prioriteto stoka. 

Kanadoje, Australijoje, Di
džiojoje Britanijoje ir net 
JAV-ėse dar yra laiko susirū
pinti šia sudėtinga problema ir 
stabdyti arba bent apvaldyti 
galimą ir numatomą žalą. 
Neužtenka vien profesionalų 
advokatų, kaip adv. Žumbakio, 
pasiryžimo ir pasiaukojimo bei 
paskirų individu pastangų ar 
net ad hoc grupių darbo. Prob
lema prašosi visų jėgų, ypač 
mūsų vadovaujančių elementų, 
nes ji yra opi ne tik mūsų 
visuomenei dabar, bet ir jos 
palikuonims. 

metu ir dera, iškilmingai pasi
puošę iš abiejų zakristijos pusių 
per bažnyčią žygiavo prie var
gonų. Juos lydėjo muz. Matthew 
A. Yatkauskui grojant, vargonų 
muzika ir į koncertą susirinku
siųjų plojimas. 

Koncerto metu buvo atlikta 
„Stabat Mater" G. Rossini, „Cu-
jus Animam" — G. Rossini, 
„Agnus Dei" — G. Bizet, „Reus 
est mortis" (ištrauka iš septynių 
Kristaus žodžių) — Th. Dubois, 
„Parce Domine" — C. Gounod, 
„Confutatis" (ištrauka iš Re-
ąuiem) — G. Verdi, „Laudate 
Dominum" — W. A. Mozart, 
„Sanctus-Benedictus" — C. 
Gounod, „Inflamatus" — G. 
Rossini ir „Finlandia" — J. 
Sibelius. 

Paskutiniems giesmės ir var
gonų garsams nutilus bažnyčios 
skliautuose, į koncertą susirin
kusieji padėkos vardan atsistoję 
ilgai ir triukšmingai plojo. 

Visi atliktieji veikalai buvo 
giedami originaliose kalbose. 
Būtų naudinga, kad, jeigu ne 
ištisas vertimas, tai nors trum
pa santrauka būtų padaryta 
l ietuvių kalba. Tas daug 
pagelbėtų giliau įsijausti ir iš
gyventi atliekamus kūrinius. 

Chorui dirigavo muz. Vikto
ras Ralys. Chorą ir solistus 
vargonais palydėjo muz. Mat-
thew A. Yatkauskas, solo ir solo 
partijas atliko sol. Rasa Bo-
belytė-Britain, sol. Elizabeth 
Hyon, sol. Dale Smith ir sol. Jo-
seph Gustern. Choro partijas pa
ruošiant padėjo dirigento asis
tentas muz. Donald Brower. 
Jiems visiems ir kiekvienam šio 
iškilaus choro choristui ir cho
ristei atskirai priklauso po 
puikią rožių puokštę. 

Bizet operoje „Carmen" karei
vių choras dainuoja: „Tėvynė 
nežus, tėvynė nežus, kareivis, 
kol bus..." Kiek kitaip pakeitus 
tuos žodžius, Apreiškimo pa

rapijos parapieciai gali drąsiai 
sakyti: „Parapija nežus, pa
rapija nežus, kol choras šis 
bus"!. 

Palaiminimu su Švč. Sakra
mentu buvo užbaigtas gražiai 
pasisekęs koncertas. 

Palaiminimą suteikė parapi
jos klebonas kun. Jonas Pakal
niškis. 

p . palys 

darbus pagal skyriaus vedėjo 
nuožiūrą, kaip pvz. suklasi
fikuoti įstaigos bylas bei 
tvarkyti periodinius leidinius, 
įrašyti į kompiuterį visų JAV 
Kongreso narių vardus ir 
pažymėti jų nusistatymus įvai
riais Lietuvą liečiančiais klau
simais, išmokti lietuviškai bei 
angliškai rašyti žinias spaudai 
apie dabartinius įvykius Lie
tuvoje, skleisti informaciją apie 
Lietuvą JAV Kongresui, Vals
tybės departamentui, JAV 
katalikų vyskupams ir VVa
shingtono spaudai. 

Kandidatai į internus turi 
būti bent 18 metų ir laisvai 
valdyti lietuvių bei anglų 
kalbas. Stažistui bus mokama 
1,750 dol. už 10 darbo savaičių. 
Dėl gyvenimo patalpų bus ta-

Mieliems 

INŽ. ANTANUI IR MARIAI RUDŽIAMS su šeima, 
mirus brangiam broliui, svainiui ir dėdei 

A.tA. 

reiškiame 
skausmu. 

JONUI RUDŽIUI, 
nuoširdžią užuojautą ir dalinamės jų 

Birutė ir Juozas Briedžiai 
Janina Jakšeuičienė 
Lialė ir Edvardas Lapai 
Albina Prunskienė 
Stasė Semėnienė 

A.tA. 
JONUI SAKALAUSKUI 

Lietuvoje mirus, jo sūnui LIONGINUI ir dukroms 
ZOSEI ir GENUTEI reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Juozas ir Rūta Pultinevičiai 

Omaha, Nebr. 

Gražus amželis — stiprus ąžuolėlis kūnu ir siela 
buvo! Pirmiau giedojo chore gražioj Rokiškio 
bažnytėlėj. Iš jos buvo ir palaidotas... 

f \ r l midlcind Padarai 
mKKKKKr Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

ELE 1=J 
įXM«U5« 
UENDER 

A.tA. 
JUOZAS JURAITIS 

Gyveno Čikagoje, anksčiau Kanadoje. 
Mirė 1988 m. balandžio 4 d.. 5:40 vai. vakaro, sulaukęs 

66 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 22 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Zita Vitkauskiene, 

žentas Andrius, anūkai: Lina, Saulius ir Marius; broliai: kun. 
Jonas Juraitis, Romoje, Albinas Juraitis su šeima Kanadoje: 
kiti giminės Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, balandžio T d. ir 
penktadienį, balandžio 8 d. nuo 4 iki 9 v.v. Petkus Marquette 
koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

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

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

Nuliūdę duktė, žentas, broliai ir anūkai. 

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

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Tel. 9744410 
9236 S. R o b e r t s 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. balandžio mėn. 6 d. 

x Sol is tė A u d r o n ė Gaižiū-
n i e n ė atliks penkias dainas 
Maironio 125 metų gimimo su
kakties minėjime sekmadienį, 
balandžio 10 d., 3 vai. p.p. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 

x LB Br igh ton P a r k e bal
savimai į XII L. Bendruomenės 
tarybą bus balandžio 9-10 ir 
16-17 dienomis nuo 10 iki 5 v.v. 
Balsavimo būstinė — Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje, 
kampas 44-tos ir Fairfield Ave. 
Laiškais balsuoti galima ir kitu 
laiku — paštu, atnešant į būs
tinę pačiam, šeimos nariui arba 
paduodant bet kur iam iš komi
sijos. Rinkiminė komisija prašo 
kiekvieną šeimą ir pavienius 
atlikti išeivio lietuvio pareigą — 
balsuoti. Mūsų vieningumas 
drąsina pavergtoje Lietuvoje 
kovojančius dėl tautos laisvės. 
Būkime su jais! 

x C ice ro a te i t in inkai vai
k a m s ruoš ia margučių ritinė
jimą Sv. Antano parapijos mo
kyklos sporto salėje, a n t r . 
aukšte, sekmadienį, balandžio 
10 d., tuoj po 10:30 v.r. lietuviš
kų pamaldų. Bus kavutė ir 
vaišės. Visi dalyviai prašomi 
atsinešti po 6 margučius. 

x Kun. Juozo Juozev ič i aus 
kilnios mintys, maldos ir palai
minimas Alvudo pažmonyje Lie
tuvio sodyboje šį sekmadienį 
nuo 2 v. p.p. Gail. ses. Elenos 
Peržinskienės pranešimas pen
s in inkų sve ika tos r e ika lu . 
Gydytojo atsakymai į sveikatos 
reikalu paklausimus. Kraujo
spūdžio matavimas. Velykiškas 
video filmas didžiausiam ekra
ne. Alvudo gėrybėmis pasivaiši-
nimas. Visi laukiami. 

x Žvilgsnis į poli t inius pili
g r i m u s b e ružavų akin ių — 
tai Lietuvių informacijos centro 
darbuotojos Gintės Damušytės 
pokalbio tema šio penktadienio 
vakaronėje balandžio 8 d., 7:30 
v.v. Jaun imo centro kavinėje. 
Temos centre — amerikiečių 
kelionės j Sovietų Sąjungą. 
Poka lb i s bus i l i u s t r u o t a s 
skaidrėmis. 

x P a r d u o d a m a s n u o s t a 
biai g r a ž u s mūrinis 5 kamb. 
namas į vakarus nuo Pulaski. 
Naujai išdekoruotas, nereikia 
jokio remonto; 2 auto. garažas. 
Jei j ū s . ar jūsų pažįstami ieško 
gero namo, neat idel iodami 
skambinkite Rimui S t a n k u i 
361-5950. 

(sk) 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Darbo vai. 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 
A L G I R D A S R. O S T I S 

201 K. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale, IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x Dr. F e r d i n a n d a s K a u 
n a s , Cicero mies to sveikatos 
komisionierius, i lgametis lietu
vių respublikonų veikėjas ir vi
s u o m e n i n i n k a s , L i e t u v i ų 
Respublikonų I l l inois lygos me
tiniame banke te bus pagerbtas, 
į t e i k i a n t j a m 1987 m e t ų 
a t ž y m ė t o l i e t u v i o ž y m e n į . 
Banketas bus sekmadienį , ba
landžio 24 d., L ie tuvių Taut i 
niuose namuose . 

x Sofija i r A l e k s a s Kik i l a i 
pirmieji užs isakė visą stalą į 
PLB seimą, Kul tū ros kongresui 
i r T a u t i n i ų š o k i ų š v e n t e i 
paremti r eng iamą banke tą ge
gužės 15 d. J a u n i m o centre . 
Banketą reng ia jung t in i s fi
nansų komi te tas . 

x L e m o n t o p a r t i z a n o D a u 
m a n t o k u o p o s margučių r i t i 
nėjimas b u s Ate i t in inkų na
muose sekmadienį, balandžio 10 
d. 12:30 v. p.p. 

x Sh i r l ey B u r t o n , National 
Archives Ch icagos sky r i aus 
archyvistė, ska i tys paskai tą ir 
pademonstruos skaidrėmis apie 
geologiją balandžio 8 d., penkta
dienį, 7:30 vai. vak. Balzeko Lie
tuvių ku l tū ros muziejuje. 

x Dail . M a g d a l e n a S t a n k ū 
n i e n ė d e m o n s t r u o s graf iką 
medžio ra iž inio procesu balan
džio 10 d., sekmadien į , nuo 1 v. 
p.p. iki 3:30 vai . p .p. Balzeko 
Lietuvių ku l tū ros muziejaus 
meno galerijoje. Tą dieną bus 
paskutinė proga ap lankyt i jos 

parodą. 
x J o n a s B a l n i o n i s , Detroit, 

Mich., a t s i u n t ė 35 dol. dien
raščio s t ipr in imui ir kar tu pra
tęsė prenumeratą 1988 metams. 
J . Balnionį ske lb i ame garbės 
prenumera tor ium, o už paramą 
labai dėkojame. 

x V l a d a s L e n d r a i t i s , Cen-
terville, Mass . . p r a t ę s d a m a s 
prenumeratą , pridėjo ir 20 dol. 
auką. VI. Lendra i t į skelbiame 
garbės p r e n u m e r a t o r i u m , o už 
auką labai dėkojame. 

x LB C i c e r o a p y l i n k ė s va l 
d y b a , Cicero. 111., pe r valdybos 
narį inž. Kostą Dočkų a ts iuntė 
„Draugo" p a r a m a i 30 dol. ir 
palinkėjo v i sam „ D r a u g o " šta
b u i geros s ė k m ė s d i r b a n t 
lietuvišką darbą. Laba i dėko
jame. 

x P r a n a s J u r k u s , An tanas 
G a l d i k a s , V y t e n i s ir V i t a 
Vilkai, Juozas Glavinskas , V. 
Stuogis, V incas S a r a s , Juozas 
Kudirka, dr . I rene Lange, Pra
nas Joga. S te l la Gencevičius, 
Teodora Se rap i en i enė , Marija 
Salucka, Aldona Tamošiūnienė, 
I. Žilinskas, V y t a u t a s Raulinai-
t i s . Kostas B u r b a k iekvienas 
ats iuntė po 10 dol. už kalėdines 
korteles ir ka lendor ių . Labai 
dėkojame. 

x Gre i t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų n a m u s 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 a rba 
636-6169. 

(sk.) 

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa
sams ir k i t i ems d o k u m e n t a m s , 
kur ias ga l ima tuojau ats i imti . 
American Trave l Service Bu-
reau, 9727 S. Wes t e rn Ave., 
Ch icago , 111. 6 0 6 4 3 . T e l . 
238-9787. 

(sk) 

x P e r k u a u t o m o b i l i u s i r 
k i t a s p r e k e s j ū sų g iminėms 
Lie tuvoje . Tarp in inkau ju ne
brangiai. P a s i t i k r i n k i t e . Lydė
siu pirmą g rupę balandžio 24 d. 
Siunčiu s iunt inius , k a r g o į Lie
tuvą. Pa rūp inu s t e r e o , v i d e o 
aparatūrą. G i m i n ė m s iškviesti 
p a t a r n a v i m a s n e m o k a m a s . 
Skambinki te ry t a i s 7-9 vai. , 
vakarais iki 9 vai . ir šeštd., 
sekmd. (312) 430-4145. Rašyki
te: R o m a s P ū k š t y s , 9040 S. 
R o b e r t s , H i c k o r y Hi l l s , 111. 
60457. 

(sk) 

x Dr . J . M e š k a u s k o pager
b i m a s ir jo parašytos „Lietuvos 
Med ic inos i s to r i j a " knygos 
s u p a ž i n d i n i m a s bus šį šeš
tadienį , balandžio 9 d. — 6:30 
vai. vak. Jaun imo centro didžio
joje salėje. Invokaciją sukalbės 
vysk. P. Bal takis . Apie dr. J. 
Meškauską , kaip žmogų, dak
ta rą , kul tūr ininką, visuomeni
n inką kalbės dr. P. Kisielius, dr. 
Danie l ius Degėsys iš Clevelan-
do visus supažindins su naujai 
pa r a šy t a knyga „Lietuvos Me
dicinos istorija". 

x K u n . J o n a s J u o z u p a i t i s , 
l ietuvių evangel ikų liuteronų 
bažnyčios išeivijoje prezidentas, 
vadovaus kun . Hanso Dumpio 
i šk i lmingam įvesdinimui į „Tė
v i škė s " evangel ikų liuteronų 
bažnyčią. Iškilmės bus šį sekma
dienį, balandžio 10 d., 10:30 vai. 
ry to . Dalyvaus visa eilė kunigų 
i r svečių. Giedos parapijos 
choras , vadovaujamas muz. As
tos Šepetytės, vargonuos muz. 
A r ū n a s Kaminskas . Visi kvie
čiami dalyvauti iškilmėse ir pa
r a p i j o s M o t e r ų draugi jos 
ruošiamose vaišėse. 

x S o f i j a R a k s n y s , Hal-
l a n d a l e , F l a . , p r a t ę s d a m a 
prenumera tą , a t s iuntė 20 dol. 
„Draugo" paramai ir 5 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. S. Raksnį skelbiame garbės 
prenumeratore , o už auką labai 
dėkojame. 

x Dr . J o s e p h P e t r i k a s , St. 
Petersburg, Fla., parėmė „Drau
gą" 20 dol. auka ir pratęsė 
p renumera tą 1988 metams. Dr. 
J . Petriką skelbiame garbės pre
numera to r ium, o už paramą 
labai dėkojame. 

x K u n . V a c l o v a s K a -
t a r s k i s , A. Radžius, S. Saliamo
nas , Jonas Valukonis, Ona Rut
kauskas , Jonas Montvilas, A. 
K a n a p k a , J u o z a s Sniečkus, 
J e r o n i m a s Č i b i r a s , Mary 
M a r k u s , E. Marčiukait is , J . 
B a r t k u s , pra tęsdami prenume
ratą, kiekvienas paaukojo po 10 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai dėkojame. 

x I r e n a E . K r i k š č i ū n i e n ė , 
Evergreen Park, 111., Valerija 
Makarausk ienė , Philadelphia, 
Pa., Liucija Stasiūnienė, Chica
go, 111., už kalėdines korteles ir 
kalendorių a ts iuntė po 15 dol. 
a u k ų . Labai dėkojame. 

x Inž . V y t a u t a s A. J u o d k a , 
Chicago, 111., Emily Eksevics, 
Wes t Chicago, 111, F rank Ne-
n ius , Union Pier, Mich., Ona 
Mekiš ius , Los Angeles, Cal., A. 
G y l i e n ė , O l y m p i a , Wash . , 
R i m u t ė ir Jonas Krumpliai , Ci
cero, 111., už kalėdines korteles 
i r k a l e n d o r i ų k i e k v i e n a s 
a t s i u n t ė po 20 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Ke l i aun inka i b e r a u d o n ų 
a k i n i ų — aktua l i vakaronė su 
Ginte Damušyte šį penktadienį, 
balandžio 8 d. 7:30 v.v. JC ka
vinėje. (sk) 

««&. ŽVAIGŽDUTĖ &M 

»». " • * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrtoua 
Keoiguo^ J Placas. Medžiagą siųsti. 3206 W. 65th Place, Ch.cago, IL 60629 

x J a u p a v a s a r i s ir visa gam
ta atbudo. Laikas pasilinksmin
ti! Bal . 6 d. (trečiadienį) 3 v. p.p. 
Seklyčioje įvyks dainų popietė, 
kur ią įdomiai akordeonu praves 
p. Ruikis . Veiks laimės šulinys, 
bus kavu tė ir pyragai . Visus 
kviečiame a tvykt i ir l inksmai 
pra le is t i laiką! 

(sk) 

x V a s a r o s k e l i o n ę į žymią
sias Vakarų Amerikos vietas — 
G r a n d Canyon, Yellowstone, 
Zion, Bryce Canyon, Rushmore 
— organizuoja VYTIS kelionių 
b i u r a s Brooklyne. Laikas — 
r u g p . 16-28 d. Ka ina vienam 
asmeniui iš Chicagos $1,419.00, 
gyvenan t kambary dviese. I 
ka iną įsiskaito kelionė lėktuvu 
iš Chicagos į Las Vegas ir atgal 
iš Denverio į Chicagą, autobu
sai , viešbučiai. Algimantas Ke-
zys veda registraciją Chicagoje 
ir pageidaujant iems išduoda 
informacinius lapelius. Skam
b i n k i t e tel.: (312) 749-2843. 

(sk) 

Mieli „Tėvynes žvaigždutės" 
skaitytojai ir bendradarbiai' 

Išgirdę Velykų varpus gau
džiant, prisiminkite tylias mūsų 
pavergtos Tėvynės bažnyčias, 
kur bet koks religinis pasireiš
kimas yra slopinamas. Tegul 
prisikėlęs Kristvs leidžia mūsų 
tautai prisikelti iš komunistinės 
vergijos! 

Redaktorius 

J o n a s Minelga 

VELYKŲ RYTAS 

Velykų rytas — 
Sviesti ima. 
Pabudo Vytas, 
Pabudo Rima. 

Ant stalo — mato 
Margučių kraitė. 
Kam jie — suprato. 
Kiek jų ten — skaitė. 

Atrodė puikiai — 
Žali, raudoni... 
O gudrūs zuikiai — 
Turėjo skonį. 

Varpai , tylėję, 
J au girdim, ima 
Skelbt Atpirkėjo 
Prisikėlimą. 

VELYKOS 

Aš e s u devyner ių metų 
a m ž i a u s . Išmokau t a r n a u t i 
Mišioms. Esu vilkiukas, lankau 
šeštadieninę mokyklą. Mokyto
ja prašė, kad parašyčiau straips
nelį į laikraštuką. Kitaip pa
sakius, turiu būti žurnalistas. 
Nežinau kaip, bet pamėginsiu. 

Man nepatinka Gavėnia. Per 
septynias savaites reikia valgyti 
žuvį penktadieniais. Esu katali-
kas,negaliu valgyti mėsos, o 
žuvies nemėgstu. Po Gavėnios 
a te ina Kr is taus prisikėlimo 
šventė — Velykos. Sau lu tė 
grįžta, dienos ilgos ir gražios. 
P r a s i d e d a atostogos. Galiu 
žaisti lauke. Didįjį Šeštadienį 
dažome kiaušinius . Pe rna i 
dažėm pas mano tėvelio mamą 
Reginą. Man labai patiko. Bal
tas kiaušinis pavirsta į gražuolį. 
Visada noriu, kad mano kiau
šinis būtų gražesnis už Venesos 
ar Pauliuko. Tai mano brolis ir 
sesuo. J a u labai laukiu šventų 
Velykų. 

T o m a s Kašel ionis , 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

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

YPATINGA PAMOKA 

Mano septintojo skyriaus mo
kytoja yra švelni ir supranta 
mus. Ji paaiškina mūsų klasės 
ir namų darbus. Dabar mano 
namų darbai yra didesni: man 
reikia ištaisyti ir perrašyt i 
prat imų instrukcijas, k a s man 
labai nepatinka. Bet aš supran
tu kodėl, nes tas padeda mums 
geriau atlikti darbą. Klasėje 
istorijos pamokos metu, mes 
tur ime surasti atsakymą, tas 
nėra ta ip lengva atlikti , bet 
nėra ir taip blogai. Gramatika 
ne visada sunki. Mūsų mokyto 
ja pasako, kada bus rašomasis 
d a r b a s . Tas man p a t i n k a , 
g a l i m a pas i ruoš t i . Mūsų 
mokytoja yra kartais gera, o 
ka r t a i s ir pikta. Ji dažnai 
įdomių dalykų papasakoja apie 
ką nors. Tokia pamoka visiems 
p a t i n k a . Apskr i ta i , ga l iu 
pasakyti , kad lietuvių kalbos 
pamoka yra man ypat inga 

R e n a t a Kvanta i tė , 
Marųuette Parko lit. 

m-los 7 sk. mokinė. 

Per kryžių į prisikėlimą 
Piešė Darius Mikrut, 

Dariaus Girėno lit. m-los 
7 sk. mokinys. 

VELYKINIAI P A P R O Č I A I 

Velykų rytą, saulei netekėjus, 
reikia nuogam išsimaudyti, tai 
per visus metus būsi baltas. 
(Liškiava). 

Velykų rytą nuo žarijos (pir
mieji šviesos ženklai danguje) 
žmonės dar laukia kaip saulė 
supsis. Kai ima ji suptis, tai 
viršun, žemyn (supasi), žalia — 
melsva pasidaro, negalima atsi
grožėti. (Tverečius). 

Velykų rytą einant su procesi
ja ap l ink bažnyčią, r e i k i a 
sukalbėti septynerius poterius 
Kristaus prisikėlimo intencijai 
ir pabaigus pridėti žodžius: 
„Kad aš nesusižeisčiau ir jokių 
biaurybių nematyčiau". Tada 
visus metus nesusižeisi ir nesusi
tiksi su gyvate (Dusetos). 

Velykų rytą, vos tik pasi
baigus bažnyčioje pamaldoms ir 
kunigui pašventinus velykinius 
valgius, visi skubinasi ko grei
čiausiai namo: lenktyniauja 
raiti, važiuoti ir pėsti. Kiek
vienas stengiasi aplenkti savo 
kaimyną ir pirmas pasiekti 
namus. Mat tikima, kad kas pir
mas pasieks namus, tas ir su 
darbais vasaros metu visus 
aplenks. J a m labai seksis , 
visuose darbuose bus pirmas. 
Pirmiau už kitus apdirbs lauką, 
suvalys javus, visą vasarą eis 
sodžiuje pirmutinis su darbais. 

Velykų rytą n e š a m a 
bažnyčion šventinti velykiniai 
valgiai: marginti kiaušiniai, 
pyragas ir mėsa. Taip daroma, 
kad šeimos nariai, paragavę 
šventintų velykinių patiekalų, 
būtų dori, geri žmonės, tar
pusavy nesiginčytų ir nesi
pyktų, kad namuose nuolat 
būtų ramybė ir broliška san
taika. (Veliuona). 

I š dr . J . Balio a r c h y v o 

Č I A 

K u r tik bažnytėlė — 
Gaudžia aleliuja. 
Nešdams pint inėlę 
Takeliu šuoliuoja 

Kiškutis Velvkų, 
Žvelgdams į knygutę , — 

— A, čia!... ir pal ieka 
Vaikučiams margut į . 

Čia — žodžio senolių 
Dar neišsigynę, 
Čia — kasdien t ies guoliu 
Meldžias už tėvynę. 

St . R a d ž i ū n a s 

K E L I O N Ė J P R A E I T I 

Vieną dieną, e idamas namo iš 
mokyklos, aš pamačiau blizgan
čią skylę ore. Man bežiūrint, ji 
pradėjo t r a u k t i s . Aš grei t 
įlindau į tą skylę, nežinodamas 
kas toliau bus. Po to, keletą 
valandų vaikščiojau ieškodamas 
tos skylės, bet neradau. . . 

Po ilgo ir g i l a u s miego 
atsikėliau ir išgirdau stiprų 
balsą: „Tai, žmogau, ir tu at
siradai laiko uoloje! Tu turi 
išsirinkti laiką, kur iame tu nori 
atsirasti". — „Aš noriu atsirasti 
1984 metuose" , skubia i at
sakiau. „Neįmanoma!" — vėl 
pasigirdo žemas balsas. „Gerai, 
gerai , t ad aš nor iu atsirasti 
2,000,000,000 metų prieš Kris
t aus gimimą. „Nebūk kvai las" 
— sušuko vėl balsas. Tada aš at
siradau žalioje ir raudonoje 
jūroje. Čia buvo įdomu, nes 
viskas atrodė t a ip , kaip mano 
istorijos knygoje parašyta . Bet! 
— Aš ats iminiau, kad tais lai
ka is be augalų negalėjo būti 
ORO! 
T o m a s L i a č a s , 

Toronto Maironio lit. 
mokyklos mokinys. Kanada. 

(Maironio mokyklos metraštis) 

G A L V O S Ū K I O NR. 109 
A T S A K Y M A S 

Elgeta jiems pasakė, kad susi
keistų arkliais. 

G A L V O S Ū K I O NR.110 
A T S A K Y M A S 

Vienas: pienas, šienas. 

G A L V O S Ū K I S NR. 126 

Mane ras i te miške. 
Bet jei raidę vieną 
Kas nubraukt i sugebės, 
Tuojau mane mieste regės. 
Bet jei dar vieną raidę mainysi , 
Tada per mane nieko nematysi . 

Kas aš? 
(5 taškai) 

G A L V O S Ū K I S NR. 127 

1 

' -

(Žiūrėkite brėžinėlį). 
Skaičius nuo vieno iki dvi

d e š i m t p e n k i ų s u r a š y t i į 
k v a d r a t o dv ideš imt p e n k i s 
langelius taip, kad skaičiai 
sudėti gulsčiai, skaičių ir įstri
žai sumos duotų po šešiasde
šimt penkis. 

(5 taškai ) 

G A L V O S Ū K I S NR. 128 

K. B I N K I O „ T U L P Ė S " 

Pražydo tulpės ir atrodė lyg 
vėliava. Pavasar i s , rašytojas — 
poetas nenori, kad žiema grįžtų. 
Gėlės skuba žydėti, kad kruša 
nesunaikintų ir šaltos naktys 
nesugrįžtų. 

N i d a Č e r n i a u s k a i t ė 

Poetas parodo, ka ip gėlės 
mėgina gintis nuo smarkių 
lietų, ypač tulpės. Gėlės skuba 
peržydėti prieš baisų šaltį. 

K a r i g a i l a Pe t ru l i s , 

Ši pasaka yra apie tulpes, 
kurios pavasarį žydi. Pasakoja 
apie įvairias spalvas, kurios 
pražys ka r tu , jei pievų kruša 
neužbers. 

V y t a u t a s V i s k a n t a s 

Detroito „Žiburio" aukšt. 
lit. m-los mokiniai. 

(,,Žiburio spinduliai") 

G A L V O S Ū K I O NR. 106 
A T S A K Y M A S 

Žodžiai: Saulė, ėr iukas, sodas, 
siela, adata , Ada. 

G A L V O S Ū K I O NR. 107 
A T S A K Y M A S 

1) J u o k i a s i p u o d a s , kad 
kat i las juodas. 2) Kas nedirba, 
t a s nevalgo. 

G A L V O S Ū K I O NR. 108 
A T S A K Y M A S 

Abiejų brėžinėlių keturkam
piai yra lygūs. 

(Žiūrėkite piešinėlį). 
P a m ė g i n k i t e s u s k a i č i u o t i 

šiuos namų reikmenis ir parašy
ti jų l ietuviškus pavadinimus. 

(5 taškai ) 

G A L V O S Ū K I S NR. 129 

(Žiūrėkite brėžinėlį). 
Padėki te mergaitei pereiti šį 

labirintą. 
(5 taškai) 

G A L V O S Ū K I S NR. 130 

Vientisiniame sakinyje yra du 
būdvardžiai. Vienųjų išreikštas 
der inamasis pažyminys. Kuri 
sakinio dalis išreikšta antruoju 
būdvardžiu? 

(10 taškų) 
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