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„Aušra", Nr. 40 (80) 
Tęsinys — pradžia Nr . 34. 

P a b a i g a 

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

Keturiasdešimt metų 
( 1 9 0 4 - 1 9 4 4 ) 

T o m a s Žemai t i s 

Lietuvių karių drama 
Lietuvių savisaugos batali-

jonai susidarė iš karių, kurie, 
karui prasidėjus, išvengė pasi
traukimo į Rusiją. Vokiečiai 
tokiems, Lietuvoje pasiliku
siems, grasino palikti rusų be
laisvių stovyklose, jei nestos į 
batalijonus (vokiečių pagalbinę 
tarnybą). Vėliau batalijonai 
buvo papildyti savanoriais, 
kviestais į pagalbinę karo polici
jos tarnybą. Šie savanoriai 
turėjo pasirašyti sutartį tar
nauti tik 3 mėnesius. Tačiau 
tam laikui praėjus, niekas iš jų 
nebuvo paleistas namo, nors 
daugelis jų nebenorėjo toliau 
tarnauti. Visi jie užuot 3 mėn. 
buvo privesti tarnauti ir toliau. 
1942 m. šių batalijonų buvo net 
22. Vėliau (1944 m.) jų skaičius 
sumažėjo iš 20,000 iki 4-6 tūkst. 
Bėgo, nes buvo apgauti. Batali-
jonams vadovavo ne lietuviai, 
bet vokiečiai. Nepaisant pažado, 

kad tai batalijonai vietinei ap
saugai, kai kurie jų buvo pa
siųsti į Lenkiją, Ukrainą, net 
Jugoslaviją ir Italiją. 

1942 m. vokiečiams pavyko 
sudaryti SS legijonus Estijoje ir 
Latvijoje. Lietuvoje SS legijonas 
pradėta organizuoti 1943 m. 
sausio mėn.; iš lietuvių niekas 
nesiėmė jo organizuoti. Tada 
ėmėsi patys vokiečiai ir nieko 
neišėjo. Nebuvo pažado, kad SS 
legijonas bus skirtas Lietuvos 
nepriklausomybei ginti. Po to 
sekė represi jos, įvykdytos 
1943.III.16-17 d. Gestapas 
suėmė 46 in te lek tua lus ir 
išgabeno juos į Štuthofą. Tarp jų 
buvo tarėjai, profesoriai, gim
nazijų direktoriai, kunigai, gy
dytojai ir kitoki, jaunimas ir 
senimas. Daugiausia paimta iš 
Kauno ir Vilniaus, taip pat ir 
Marijampolės ir Šiaulių. 

(Bus daugiau) __ 

Rusai tikrins sprogdinimus 
Washingtonas. — Sovietų 

Sąjungos mokslininkų grupė at
vyko į Washingtoną, jog galėtų 
susipažinti su metodais, kad 
požeminiai branduoliniai 
sprogimai būtų kuo mažiau 
kenksmingi aplinkai. Amerikie
čių ir sovietų mokslininkai kar
tu stebės ir registruos dviejų 
sprogdinimų seisminius žemės 
drebėjimus; tie sprogdinimai 
bus pravesti šį mėnesį netoli 
Nevados, kur Amerika bando 
savo branduolinius ginklus. 

Nėra leidimo, bet vizos 
išduodamos 

Šių eksperimentų tikslas yra 
kaip galima greičiau susekti, 
kad ir mažą atominį sprogimą, 
ir kaip jį greičiau patikrinti bet 
kurioje pasaulio dalyje. Šis ben
dras eksperimentas neturi 
vyriausybės patvirtinto leidimo. 
Bet šis vizitas sovietų moksli
ninkams buvo įmanomas, nes 
mūsų Valstybės departamentas 
pirmą kartą išdavė kelionės 
vizas ir į tą sritį, kuri iki šiol 
sovietams buvo uždrausta. O ta 
sritis kaip tik yra Nevados 
branduolinių bandymų plotai. 
Tik tuo būdu sovietai dabar 
galės dalyvauti sprogdinimų 
metu kartu su amerikiečiais. 
Šiuos eksperimentus globoja 
Gamtos Turtų Apgynimo tary
ba, ne pelno siekianti aplinkos 
svarinimo ir nusiginklavimo or
ganizacija. Ji kartu su Sovietų 
Mokslo akademija, kuri yra val
džios organizacija, praves čia 
minėtus stebėjimus ir juos 
užsirašys į magnetofonines 

juostas. 

Toną instrumentų 

Praėjusiais metais ameri
kiečiai mokslininkai turėjo savo 
seismologinius instrumentus 
netoli sovietų bandymų vietos, 
kur buvo atlikti trys ne bran
duoliniai sprogdinimai. Sovietų 
mokslininkai su savim atsivežė 
vieną toną seismologinių ins
trumentų, kuriais maždaug per 
visą mėnesį registruos Ameri
kos daromus bandymus Neva
dos laukuose. Instrumentai yra 
jautrūs seismografai, kuriais už

registruojami žemės drebėjimai 
ir gali susekti, kad ir mažiausią 
sudrebėjimą. Jie bus išdėstyti 
įvairiose vietose maždaug apie 
120 mylių nuo pačios bandymų 
vietos. Šiais instrumentais gali
ma užregistruoti bet kokį karinį 
sprogdinimą. 

To nori sovietai 
Minėtoji Gamtos Turtų apsau

gojimo organizacija ragina 
Sovietų Sąjunga ir Ameriką 
pradėti derybas, kad būtų 
uždrausta daryti bandymus ir 
labai mažo kalibro sprogdi
nimams. Šį kartą Nevadoje bus 
panaudota ne daugiau kaip 15 
tonų sprogstamosios medžiagos. 
Reagano administracija yra 
priešinga šios organizacijos 
reikalavimams. 1970 m. Sovie
tai ir Amerika yra pasirašę 
sutartį, jog bandymuose nebus 
naudojama daugiau kaip 150 
kilotonų arba 150,000 tonų 
sprogramosios medžiagos. Bet 
šis susitarimas niekada nebuvo 
ratifikuotas. 

Gorbačiovas neleidžia 
skelbti slapto protokolo 
Nemaloni Molotovo-Ribbentropo pakto tiesa 

Armėnai demonstruoja prie Sovietų Sąjungos misijos Jungtinėse Tautose New Yorke, 
reikalaudami sujungti autonomine Karabacho sritį su Armėnijos respublika. Ta sritis dabar yra 
Azerbaidžano kontrolėje. Armėnų arkivyskupas Torkom Manoogian, vidury, vadovavo 
demonstracijoms, kuris pareiškė: „Karabachas yra istoriniai, kultūriniai ir gyventojais 
armėniškas. Nusikaltimą padarė Stalinas, įjungdamas šią teritorija į Azerbaidžaną, klaida privalo 
būti atitaisyta". 

Lietuvių pareiškimas 
Armėnijos reikalu 

Sovietų kompromisas 

VV'ashingtonas. — Sovietų Są
junga pradėjo švelniau kalbėti 
Afganistano reikalu. Sako, jog 
nebereikalaus, kad būtų nu
traukta afganų partizanams 
karinė parama, kai Sovietų 
kariuomenė pasitrauks iš Afga
nistano. Tai pasakė oficialus 
Administracijos vyresniojo ran
go pareigūnas. 

Sovietų l anks tumas šioje 
srityje buvo pare ikš tas jų 
Užsienio reikalų ministerio E. 
Shevardnadze, kai jis praėjusią 
savaitę lankėsi Washingtone ir 
turėjo pasitarimus su Valstybės 
sekretoriumi Shultzu. Dėl to po 
šių diskusijų Pakistanas sutiko 
pas i rašyt i su s i t a r imą su 
Amerikos pritarimu Genevoje. 
Sovietų pasitraukimas turėtų 
įvykti po 60 dienų, kai bus pa
sirašyta sutartis. 

Reagano pokalbis 

Afganų laisvės kovotojai iš 
Amerikos gauna apie 600 mil. 

New Yorkas. Lietuvių Infor
macijos Centrą New Yorke 
pasiekė iš Lietuvos pareiš
kimas, kuriame lietuviai pa
reiškia solidarumą su armėnais 
ir reikalauja, kad jiems būtų 
grąžinamos tėvų ir protėvių 
žemės. Pateikiame pilną pareiš
kimo tekstą. Pareiškimas pa
siųstas TSRS prezidiumui, o 
nuorašas daug iškentėjusiai ar
mėnų tautai. 

„Tragiškomis armėnų tautai 
dienomis, mes grupė lietuvių 
reiškiame savo užuojautą ir so-
lidarizuojamės su armėnų 
tauta, kuri kovojo už savo 
tėvynės teritorijos suvienijimą. 

Armėnų — lietuvių politiniai 
santykiai turi gilias šaknis 
praeityje. 1410 m. Žalgirio 
mūšio metu armėnai kovojo 
Lietuvos kariuomenės pusėje. 
Beveik vienu metu armėnų ir 
lietuvių tautos pradėjo vilkti 
Rusijos imperijos joms primes
tą jungą. Taip Armėnija, taip ir 
Lietuva, 1918 m. atstatė savo 
valstybingumą. Beveik tuo 
pačiu metu Armėnija ir Lietuva 
tapo Tautų Sąjungos nariais. 
Viename periode Lietuvos liki
mas buvo... palankesnis, nors 
trečdali Lietuvos buvo užgrobę 
lenkai, tačiau Lietuvai pavyko 
22 metus išsaugoti savo nepri
klausomybe tuo metu, kai Rusi
ja ir Turkija tarpusavyje pasi
dalino visą Armėniją. 1940 m. 
likimas vėl suvedė mūsų tautas. 
Stalinas naikino taip armėnų, 
taip ir lietuvių tautas — mūsų 
etnografines teritorijas didele 

dol. metuose pinigais ir gink
lais, bet jie dar gauna ne ką 
mažesnę paramą iš Kinijos ir 
Saudi Arabijos, rašo New York 
Times. Visa ta parama parti
zanams eina per Pakistano 
rankas. 

Trečiadienį prez. Reaganas 
kalbėjosi telefonu su Pakistano 
prezidentu ir buvo aptarta 
Amerikos — Pakistano laiky
mosi pozicija. Plačiau nieko ne
buvo paaiškinta. Valstybės de
partamentas patvirtino žinią, 
kad Reaganas kalbėjosi su 
Pakistano prezidentu ir tuo 
pačiu pasakė, jog Amerika 
nesustabdys Afganų rezistenci
ja i pagalbos, jei Sovietai 
nesustabdys savo Kabulo reži
mui. 

dalimi išdalino Armėnijos ir 
Lietuvos kaimynams. Turint 
visa tai mintyje, mes lietuviai 
labai gerai suprantame armėnų 
tautos skausmą ir liūdesį, ir 
kartu su armėnų tauta reika
laujame, kad TSRS Aukščiausia 
Taryba griežtai prisilaikytų 
savosios Konstitucijos nuostatų 
ir Armėnijai gražintų jos tėvų ir 
protėvių žemes. Taip pat mes 
reikalaujame, kad TSRS 
vyriausybė gerbtų jos pačios 
ratifikuotus tarptautinius fak
tus, liečiančius žmogaus teises, 
ir nedelsiant išlaisvintų už savo 
nuomonės pareiškimą netei
sėtai suimtą aktyvų Armėnijos 
patriotą Paruirą Airikyaniną ir 
k i tus du žmogaus teisių 

į gynėjus. 
Pasirašo: kun. A. Šeškevičius, 

Mečislovas Jurevičius, Bronė 
Valaitytė, Liudas Simutis, 
Janina Juškaitė, Juozas Kaza-
lupskas, kun. Vytautas Prajara, 
Alfonsas Bumbulis, Robertas 
Grigas, Povilas Pečeliūnas. 
Algimantas Vaišnoras. (Iš viso 
26 parašai). Kiti parašai neiš
skaitomi. 

Liuteronai reikalauja 
dialogo 

Rytų Berlynas. — Rytų Vo
kietijos liuteronų Bažnyčios 
sąjungos pirmininkas vyskupas 
Werner Leich, kaip praneša 
Associated Press žinių 
agentūra, paragino komunis
tinę valdžią nedelsiant atnau
jinti aukščiausiojo lygio dialogą 
tarp Bažnyčios ir Valstybės 
Rytų Vokietijoje. Liuteronų vys
kupas pažymėjo, kad dialogo 
atnaujinimas yra skubus ir 
būtinas atsižvelgiant į augantį 
Rytų Vokietijos gyventojų nepa
sitenkinimą esama padėtimi ir 
į sustiprėjusi visuomenės jaut
rumą ją ties;ogiai liečiančiom 
problemom. Associated Press 
agentūra šia proga atkreipia 
dėmesį, kad evangelikų - liute
ronų Bažnyčios Rytų Vokietijoje 
yra tapusios susitikimų centrais 
visų tų, kurie reikalauja, kad 
Rytų Vokietijoje būtų pravestos 
veiksmingos politinės reformos. 
Agentūra pažymi, kad vis 
dažniau liuteronų veikėjai 
reikalauja, kad Rytų Vokietijoje 
būtų įgyvendintos pagrindinės 
žmogaus teisės bei laisvės. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Maskva. — Sovietų istorinės 
knygos nerašo daug apie Stali
no valymus 1930 m. arba apie 
Ukrainoje siautusį badą, sunai
kinusį ukrainiečių ūkininkus. 
Taip pat nėra paaiškinimo tau
tai apie pasibjaurėtiną Krem
liaus 1939 metų sutartį su nacių 
Vokietija, rašo Maskvos kores
pondentas Thom Shanker 
Tribūne dienraštyje. Apie tuos 
dalykus Kremlius tyli. 

Sovietai papras ta i tuos 
žmones, kurie prarado vy
r iausybės malonę, laiko 
nuasmenintųjų sąraše. Jei jis 
yra muzikas, jis daugiau ne
bekviečiamas koncertuoti, jei 
rašytojas, jo knygos išimamos iš 
lentynų ir jo raštai nebespaus-
dinami, o jei politikas, tai jų pa
vardės ir veidai pranyksta iš 
viešojo gyvenimo. Kai Nikita 
Chruščiovas/buvęs partijos sek
retorius ir ministeris pirmi
ninkas, mirė 1971 m. tai buvo 
tik keliomis eilutėmis pranešta, 
kad mirė „pensininkas Chruš
čiovas". 

— Limoje, Peru sostinėje, 
maoistų grupės nariai nužudė 
du policijos tarnautojus iš
vakarėse, kai ten atvyko Ameri
kos Teisingumo departamento 
viršininkas Edwin Meese. Jis 
lanko Lotynų Amerikos kraštus 
ir tariasi narkotikų sustabdymo 
reikalais. 

— San Salvadore vyriausybė 
pranešė, jog kairieji sukilėliai 
Usulutan provincijoje nužudė 10 
kareivių ir sužeidė dar 20 
kareivių. Sukilėliai sunaikino 
du kariuomenės tankus, suža
lojo 4 autobusus ir padegė vy
riausybės įstaigas. 

— Rutlande, Vermonto 
valstijoje, apkaltintas buvusios 
demokratų kandidatės į vicepre-
zidentės vietą Geraldine Fer-
raros sūnus kokaino pardavinė
jimu. 

— Bostone LaRouche ad
vokatai pare ikalavo, jog 
asmeniniai pulk. North užrašai, 
kurie liečia LaRouche pastabas, 
kad FBI ir CIA yra infiltravę 
savo agentus į tos grupės veiklą, 
būtų perduoti jiems peržiūrėti. 

— Austrijos parlamentas pri
ėmė įstatymą, pagal kurį bus iš
mokėta 416 dol. kiekvienam as
meniui, kuris nukentėjo nuo 
nacių, kai Austriją užėmė vokie
čiai II Pasaulinio karo metu. 

— Jerusalem Post dienraštis 
praneša, jog Sovietų vyriausybė 
sutiko peržiūrėti savo duome
nis, ar švedų diplomatas Raoul 
VVallenberg yra kur nors dar gy
vas. VVallenberg padėjo tūkstan
čiams žydų išsigelbėti nuo 
deportacijų į mirties stovyklas 
nacių karo metu iš Vengrijos. 
Kanados adv. Invin Cotler, 
neseniai važinėjęs po Sovietų 
Sąjungą, sako, jog sutikęs 
žmonių, kurie jam sakė, kad 
Wallenberg matę dar gyvą 1977 
m. 

— Washingtone prez. Reaga
nas dar kartą kreipėsi į Kongre
so vadus, prašydamas paskirti 
reikalingą sumą pinigų įrengti 
erdvės skydui apsigynimui nuo 
branduolinių raketų. 

— Kinijoje suareštuota 203 
žmonės už nelegalų medžiojimą 
pandų, kurios pasaulyje labai 
mažėja. 

— Panamoje gen. Manuel 
Noriega pasikvietė Kubos 
karinius patarėjus, kurie yra 
atvykę į Panamą, praneša diplo
matai. 

Glasnost netinka politikai 
Gorbačiovas pageidavo, kad 

būtų užpildyti tušti puslapiai 
Sovietų istorijoje. Tačiau 
Kremliaus glasnost politika 
tinka ekonominiam, bet ne poli
tiniam reikalui. Dešimtmečiais 
Vakarų istorikai buvo kalti
nami, kad jie Sovietų istoriją 

piešia juodomis spalvomis, o 
dabar patys Kremliaus istorikai 
rašo Staliną buvus despotu. 
Gorbačiovo nustalinimo pro
cesas vyksta labai pamažu. 
Oficialios statistikos, kiek žuvo 
žmonių partijos valymuose, kon
centracijos stovyklose, suorga
nizuotame bado vyksme, suva
rant ukrainiečius į kolektyvines 
kolchozo vietas, vis dar nelei
džiama skelbti. 

Nemaloni tiesa ir po 49 metų 
Ir glasnost laikais Gorba

čiovas neleidžia skelbti Sovietų 
istorikams kai kurios tiesos. 
Pavyzdžiui, rašo minėtasis 
žurnalistas, dar neatspausdin
tas ir slaptasis protokolas, pa
sirašytas nacių Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos dar preš 
Antrąjį Pasaulinį karą, kuris 
padalino Rytų Europą į įtakos 
sferas ir paruošė kelią Kremliui 
aneksuoti Pabaltijo valstybes. 
To susitarimo slaptoji dalis, 
žinoma kaip Molotovo-Ribben
tropo paktas, yra sovietų ir 
vokiečių ministerių pasirašytas 
1939 metais, kaip tik dar prieš 
metus laiko, kai okupavo 
Pabaltijį, o sovietai ir dabar 
skelbia, kad Latvija. Lietuva ir 
Estija laisvai įsijungė į Sovietų 
Sąjungą. Šis melas Gorbačiovo 
turi būti atitaisytas ir 1939 m. 
slaptasis protokolas po 49 metų 
paskelbtas viešai. 

OSI nutraukė Virkučio bytą 
Americans for Due Process 

pranešė, kad OSI balandžio 8 d. 
nutraukė Antano Virkučio, 
gyvenančio Ciceroje, bylą. Byla 
buvo pradėta 1983 m. 
Chicagoje. 

OSI Antaną Virkutį kaltino, 
kad jis, būdamas Šiaulių miesto 
kalėjimo viršininku, žiauriai 
elgėsi, ir net kankino žydus. Jų 
advokatai buvo Lietuvoje ir ten 
vedė liudininkų apklausinėji
mus. Jiems paaiškėjo, kad jie tos 
bylos negali laimėti. Už poros 
savaičių turėjo prasidėti teismo 
sesija. 

Balandžio 8 d. OSI advokatai 
pasiūlė kaltinamojo advokatei, 
kad Virkutis atsisako Amerikos 
pilietybės ir OSI pasižada 
palikti jį ramybėje — nebekelti 
tolimesnės bylos. Antanas 
Virkutis sugrąžino Amerikos 
pilietybės dokumentus. OSI 

Žurnalistas 
ugniagesio darbe 

Praha. — Čekoslovakijoje bu
vo išlaisvintas žmogaus teisių 
gynybos sąjūdžio „Chartija-77" 
narys Ervin Moti. 1986 liepos 
mėnesį jis buvo nuteistas trejus 
metus kalėti vien už tai, kad 
klausėsi „Amerikos Balso" ir 
„Laisvosios Europos" radijo 
laidų ir pogrindžio spaudoje 
apie jas paskelbė savo komen
tarus. Ervin Moti ya 39 m. žur
nalistas, bet dėl jo veiklos 
, ,Chartijos-77" sąjūdyje ir 
politinių įsitikinimų jam nelei
džiama dirbti savo profesijoje ir 
jis dabar yra ugniagesys. Apie 
Ervin Moti išlaisvinimą prieš 
laiką spaudai pranešė netei
singai persekiojamų asmenų gy
nybos sąjūdis, kurį prieš keletą 
metų įkūrė kitaminčiai. 

sutiko nutraukti deportacijos 
bylą. Prieš tai OSI dar reika
lavo, kad Virkutis prisipažintų 
kaltu, bet jis niekada neprisipa
žino, nes nekankino žydų. OSI 
pripažino jam teisę toliau gy
venti Amerikoje ir sugrąžino 
žalią imigranto kortelę. 

Tai pirmas kartas, kad OSI 
atsisako savanoriškai de
portuoti buvusį Amerikos pilie
tį. J i s sut iko a t s i sakyt i 
pilietybės, kad tik jie daugiau 
nebekankintų jo. Dalį šios bylos 
išlaidų apmokėjo Lietuvių Tei
sėm ginti fondas Chicagoje. 
Virkučio advokatė Mary K. Kel
ly buvo pati nuvykusi į Lietuvą, 
kai ten buvo vykdomi liudinin
kų apklausinėjimai. 

Chicagoje nuo pat pradžios 
šioje byloje talkino Mykolas 
Drunga. Jis vertė dokumentus 
į anglų kalbą ir tikrino vokiečių 
kalba pristatytus OSI doku
mentus, kuriuose buvo rasta ne
tikslumų. 

Sausio mėnesį OSI apkaltin
to žydo J. Tannenbaum byloje 
pažadėjo nedeportuoti jo. kai jis 
atidavė savo pilietybės do
kumentus. Jis anksčiau buvo 
prisipažinęs vykdęs įvairius 
žiaurumus Goerlitzo koncentra
cijos stovykloje. OSI jam 
pažadėjo nebevesti toliau bylos. 

KALENDORIUS 
Balandžio 13 d.: Hermas, 

Ida, Algaudė. Mindaugas, Jus
tinas. 

Balandžio 14 d.: Tiburcijus, 
Visvaldas. Vainila. Valerijonas 
ir Maksimas. 

ORAS 
Saulė teka 6:16. leidžiasi 7:28. 
Temperatūra dieną 58 1., 

naktį 39 1. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

Redaguoja j.v.s. Irena Regienė, 2652 W. 65th St, Chicago, IL 60629 

VYRIAUSIA SKAUTININKE 
PRANEŠA 

PASIRUOŠIMAI 
STOVYKLAI 

Vyr. skaučių pastovyklės vir
šininkės pareigoms pakviesta, 
sesė s. fil. Dalė Lukienė jau 
beveik pilnai sudarė savo štabą. 
Pastovyklės vardas — „Laumių 
takas". Prašoma, kad prie tos 
temos vyr. skautės pritaikytų 
pastovyklės papuošimus ir pasi
rodymus. 

Jau laukiama žinių ir stovyk
los registracijos formų iš visų 
rajonų. Bus smagu vėl sutikti 
seses iš tolimų vietovių ir 
pabendrauti Tautinėj stovykloj. 
Bus labai įdomi ir gerai supla
nuota programa ir daug smagių 
užsiėmimų. Tad iki pasimatymo 
Tautinėj stovykloj! 

Pačių jauniausiųjų gėlyčių 
(liepsnelių — aguonėlių ir ban
gelių) ir giliukų pastovyklė, 
vadovaujama ps. fil. Vidos 
Juškienės, taip pat gražiai 
įsisiūbavo ir turi savo pa
grindinį štabą, bei pastovyklei 
pritaikytą programą. Ruošiama
si gausiam būriui jauniausiųjų 
ir kviečiama kartu su tėveliais 
— mamytėmis jau dabar regis
truotis. Jų pirmoji Tautinė 
stovykla liks nepakeičiamu 
išgyvenimu rūpestingoj mylin
čioj ir skautiškoje aplinkoje. 
Laukiame Jūsų visų! 

Kviečiame kuo greičiau visus 
registruotis VII Tautinei sto
vyklai, nes ankstyva registra
cija ne tik palengvins adminis
tracinį darbą, bet taip pat 
įgalins papildomus jos paįvai
rinimus, kurie yra įmanomi 
t ik ta i iš anksto žinant 
stovyklautojų skaičių. VISI Į 
TALKĄ VII-SIOS TAUTINĖS 
STOVYKLOS RENGĖJAMS! 

VIENETAMS 
NEPRIKLAUSANČIOS 

SESĖS 
Yra širdingai kviečiamos 

dalyvauti VII Tautinėje sto
vykloje! Seserijos rajone „Mano 
Lietuva", kur vyresniųjų sesių 
globojamoje pastovyklėje turė
sime savo „skautiškuosius na
mus'*, įdomią programą ir 
galimybę pamatyti iš arti dabar 
aktyvias seses, prisimint — 
patalkint — ir pabūti drauge su 
jomis taip žavioje skautiškoje 
aplinkoje. Skambinkite ar 
rašykite registratorei: s. Onutė 
Šilėnienė, 24301 Oakhill Drive, 
Euclid, OH 44117. Tel. 216 -
531-8207. 

Visos yra kviečiamos susisiek
ti su Zidiniečių sk. vedėja (s. 
Vanda Zelenienė, 19419 Lanark 
St., Reseda, CA 91335), Skauti-
ninkių sk. vedėja (v .s. fil. Lilė 
Milukienė, 111 Grohmans 
Lane, Plainview, N Y 11803) ar

ba tiesiog su Vyriausia skau
tininke (v.s.t.n. Stefa Gedgau
dienė, 2216 Coventry Rd., 
Cleveland Hts., OH 44118), kad 
galėtume iš naujo užmegzti ryšį 
nors retkartiniam susižinoji
mui, informacijai. 

Vieną sykį (kai buvo tai labai 
svarbu!) žadėjom visad palaikyti 
ryšį su Lietuviškąja Skautija. 
Pavieniui — ar sujungtų rankų 
skautiškam rate — ne vieną 
kartą pakartojom t a i . Ir, 
nežiūrint kur bebūtumėm, nė 
ką beveiktumėm, kaip toli 
atitrūkę būtumėm nuo tiesio
ginės veiklos, skautiškosios 
idėjos liepsnelė niekad neužges. 
VTI Tautinė Stovykla tegul 
atranda mus visas ir vėl vienam 
rate! Laukiame Jūsų visų! 

GARBĖS NARĖS 
SESERIJOS VADIJOJE... 

Su džiugesiu skubame pra
nešti, kad mūsų veiklą pagerbė 
dvi vetaranės, buvusios Vyriau
sios Skaut in inkės — v.s. 
Ksavera Žilinskienė ir v.s. Lidi
ja Čepienė, sutikdamos priimti 
kvietimą būti Garbės narėmis 
mūsų Vadijoje. 

Švenčiant 70-sius Sukaktuvi
nius metus, gera jausti šalia as
menybes, kurios yra tarp vado
vavusių Seserijai,, jai dedant 
pagrindus savarankiškam dar
bui, mergaitės charakterio — as
menybės ugdymui, akiračio plė
tojimui, bei tiesiant tas pačias 
gaires jau atsikuriant toli nuo 
Tėvynės, be žemės savos. Sukosi 
Seserijos r a t a s , keitėsi 
vadovybės, vadovės ir kartos, 
gyvenimas maišė kelius, o 
širdyje degusi Skautybės lieps
nelė liko neužgesinta, rusenanti 
ir nemari. Ir šiandien Jos vėl 
stovi greta , kad kartu 
išgyventų, džiaugtųsi ir sektų 
visą šių dienų skautavimo eigą 
iš arti, ir vėl pilnai pasijustų 
tebesančios tikra ir neatskiria
ma Seserijos dalimi. 

Sutinkame Jus su šypsniu 
širdy ir lūpose! Ir su Jūsų diegta 
ir saugota žalia rūta jau kaip 
simboliu brandžios idėjos, 
išlaikyta tolimoj kelionėj sau
gojimo bei puoselėjimo verta, 
ištikima duotiems pažadams, 
tarnybai Dievui — Tėvynei — ir 
Artimui. Skautiškame sujungtų 
rankų rate, mes atnaujinsim 
kartu jau duotus pažadus, kad 
su dar didesniu ryžtų Lietu
viškoji Skautija dirbtų ir kovotų 
tėvų žemei laisvės atgavimui. 
„Mano Lietuva" sveikins Jus 
VH-je Tautinėj stovykloj! 

v.s.t.n. Stefa Gedgaudienė 
LSS vyriausia skautininke 

Los Angeles Kaziuko mugėje prie skautiškų rankdarbių stalo „Pa langos" tunto vadovės. Iš k.: 
ps. R. Baipšienė, v.sl. Ina Sekienė, v.sl. P. Jocienė, psl. Rima Nav icka i t ė , s. Laima Jarašūnienė, 
v. si. Gailė Radvenytė, tuntininkė s. Danutė Giedraitienė, v.s. Alfa Paž iūr ienė . Viduryje — vieš
n ia iš Atlanto rajono v.s. Milda Kvedarienė. 
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Iškilmingoje jūrų skautų,-cių sueigoje LS Seserijos jūrų skaučių sk. vedėja 
j.v.8. Dalia Bylaitienė apžiūri įdomią bebrų vieneto gairelę, stebint LSB jūrų 
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AKADEMIKŲ 
STOVYKLA 
„LAISVĖ" 

1988 m. rugpjūčio 12-24 
dienomis į Kensington, Ohio — 
BSA Seven Rangers Scout 
reservation, iš visų pasaulio 
kraštų rinksis stovyklauti 
nusiteikę skautai . A.S.S. 
nariai irgi turi progą 
pastovyklauti, susitikti su 
senais draugais, sutikti naujų 
draugų. Stovykla bus mums 
įprastoje studijų dienų formoje 
— rimta akademinė programa ir 
gera, l inksma skaut iška 
nuotaika. Programą pravesti 
yra sutikę atskiri A.S.S. skyriai. 
Tai suteiks puikią progą 
praplėsti akiratį ir išgirsti 
naujų minčių. 

A.S.S. rajono LAISVĖ dienų 
mintys: r. 

Sekmadienis, rugpj. 14 d. — 
Stovyklos atidarymas. 

Pirmadienis, rugpj. 15 d. — 
Vertybių diena. 

Antradienis, rugpj. 16 d. — 
Gamtos diena1 — iškyla — bend
ras laužas. 

Trečiadienis, rugpj. 17 d., — 
Spaudos diena. 

Ketvirtadienis, rugpj. 18 d. — 
Maironio diena. 

Penktadienis, rugpj. 19 d. — 
Pavergtų tautų diena — bendras 
laužas. 

Šeštadienis, rugpj. 20 d. — 
Lietuvos laisvės diena — ASS 
diena — bendras laužas ir 
Mišios už Lietuvą. 

Sekmadienis, rugpj. 21 d. — 
Laisvės kovotojų diena. 

Pirmadienis, rugpj. 22 d. — 
Jaunystės diena — sportas — 
tautinių šokių šventė. 

Antradienis, rugpj. 23 d. — 
Žvilgsnis į save — bendras lau
žas. 

Trečiadienis, rugpj. 24 d. — 
Stovyklos uždarymas. 

Išsamesnė programa bus 
paskelbta vėliau. Raginame 
visus A.S.S. narius stovykloje 
dalyvauti. Norėdami daugiau 
informacijos,kreipkitės į A.S.S. 
Vadijos pirmininkę fil. Danutę 
Eidukienę, 4629 S. Mozart St., 
Chicago, IL 60632, Tel. 312 -
376-2153. ri 

PADĖKIM IŠLEISTI 
REIKALINGA KNYGA 

Prieš dešimtį metų Jūri
ninkystės knygos fondo vado
vybė — dr. A. Pacevičius, j.v.s. 
H. Stepaitis ir j . ps. E. Nami-
kienė, išleido B. Stundžios pa
ruoštą knygą „Burės ir varik
liai". Šią knygą naudoja jūrų 
skautai,-ės ir buriuotojai. 

Knyga išparduota, bet yra jos 
pareikalavimas, todėl nutarta 
papildomai atspausdinti, nes 
išaugusi jaunoji karta, nei čia. 

KAZIUKO MUGEI PRAĖJUS 
Tęsiame aprašymus t ra 

dicinės skautų.-čių Kaziuko 
mugės įvairiose vietovėse 
Dalis straipsnių betarpiškai 
prisiųsti, kiti — surankioti iš 
įvairios lietuviškos spaudos. 
Tikslas — suburti vienon vieton 
mūsų svarbių įvykių aprašy
mus, ne tik dabarties skaitytojų 
informavimui, bet taip pat 
žvelgiant į ateitį, kad rašant 
tolimesnę išeivijos skautijos is
toriją, palengvinti istorikams 
suvokti ir pateikti šio laiko
tarpio lietuviškos skautijos 
veiklos pasireiškimus. Tikiuos, 
nors dalinai šiame reikale 
pasitarnausime. 

ĮDOMI MUGĖ RAMIOJO 
VANDENYNO RAJONE 

Los Angeles skautiškoji Ka
ziuko mugė įvyko sekmadienį, 
kovo 6 d., Šv. Kazimiero para-

SVEČIUOSE PAS 
KERNAVIETES 

Kovo 18 d. paskambino tunti
ninkė s. Rita Penčylienė ir pap
rašė kovo 19 d. nuvykti į Jau
nimo centrą pagloboti „Kerna
vės" jaun. skaučių draugovės 
sueigą. Atsitiko taip, kad tą 
savaitgalį draugininke ir jos 
pavaduotojos buvo užimtos 
įvairiais kursais ir studijiniais 
egzaminais. 

Greitomis pasiruošiau velyki
nei sueigai ir nuvykau. Po eilės 
metų grįždama į skautavimo 
lopšį, nežinojau ką rasiu. Ir kaip 
buvo miela (iki graudumo),kai, 
pravėrusi klasės duris, išgirdau 
jaunąs ias seses t a rpusavy 
kalbantis lietuviškai! Nors 
pradžioje vyresnių vadovių 
nebuvo, viskas vyko nusistovė
jusia tvarka: po mažo užkan
dėlio — tvarkinga rikiuotė, 
raportai, draugovės šūkis ir 
vėliau — mano velykinis užsiė
mimas. Kaip noriai visos margi
no lietuvišku būdu ir lietuviš
kais raštais margučius ir kaip 
smagiai juos ridinėjo! Greitai 
prabėgo viena trumpa valanda 
su labai entuziastingomis ir lie
tuviškomis paukštytėmis. 

Už šią mielą progą sugrįžti į 
jaun. skaučių sueigą ir arčiau 
susipažinti su t a ip daug 
žadančiom sesėm esu dėkinga 
jų puikioms vadovėms: Vidai 
Damijonaitytei , Danu te i 
Penčylaitei, Marytei Utz ir tun-
tininkei. 

s. Ritonė Rudaitienė 

nei Lietuvoje nėra mačiusi lietu
viškos jūrininkystės knygos. 

Prašome finansiniai paremti 
šį užmojį. Pinigus, arba čekius 
siųsti fondo iždininkui H. Ste-
paičiui, 21 Cosmo Rd., Toronto, 
Ont. M8X 1Z3, Canada. Dėko
jame iš anksto. 

pijos patalpose, kieme ir abie
jose parapijos salėse. 

Jei vadovai mugės metu, 
atrodė ir senstelėję ir žilstelėję, 
n e k a l t a s nei amžius, nei 
laikas... bet — gamta... Visą 
savaitę prieš mugę lietus pylė, 
kaip iš kibiro. Visiems buvo 
nemažai rūpesčio: kur ir kaip 
pasirodyti „pilnoje didybėje" su 
visais skautų ir skaučių spe
cialiai mugei padarytais rank
darbiais, kurių šį kartą buvo 
nemažai; ir dar vienas, svarbus 
rūpestis — ar nepabūgs lietaus 
svečiai ir viešnios. 

Mugė, apėmusi visą parapijos 
kiemą buvo gana įdomi. Puikus, 
namuose keptų pyragų, duonos 
ir kitų lietuviškų skanumynų, 
stalas greitai ištuštėjo. Labai 
įdomūs ir originalūs natūralių 
grybų ornamentai, kurie puoš
niai atrodo ir ant stalo ir ant 
lentynos, buvo labai greitai iš
graibstyti; daugelis juos pirko 
ne tik sau, bet ir kitataučiams 
dovanoti, pabrėžiant, kad tai 
mūsų skaučių darbas. Tie 
natūralūs grybai — s. A. Pažiū-
rienės meniška išmonė. 

Netrūko ir velykinių margu
čių, medinių lėkščių, išdegintų 
lietuviškais ornamentais, lėlių, 
dirbinių iš jūros kriauklių ir 
kitų gėrybių. Nestigo ir stalų su 
laimikiais. 

Vyresnieji skautai ir skautės, 
apatinėje parapijos salėje, tęsė , 
ir toliau savo tradiciją, kasmet 
įruošti kavinę vis kita tema. 
Šiemet atėjo eilė arabams... 
„Šeikai" pardavinėjo kavą ir 
, ,oaz i škus" gėr imus, o 
„heremų" merginos patarnavo 
svečiams prie stalų. Vėliau 
„haremo" mergina D. Augutė 
a t l i ko programą, pašoko 
arabišką šokį. Reikia sveikinti 
jaunimą, sugalvojantį vis naują 
temą. Prieš kelis metus turėjo 
įsirengę prancūzišką kavinę su 
visais „kankanais". 

Skaučių LDK Gražinos 
būrelis, populiariai vadinamos 
gražinietės, viršutinėje parapi
jos salėje suruošė lietuviškus 
pietus su kugeliu, dešromis, 
kopūstais. 

Mugę atidarė Jonas Petronis, 
(jo dėka Tautiniuose namuose 
gautos patalpos skaučių veda
mam knygynui, skautų,-čių 
būklui), ir s. Rimtautas Dabšys, 
dabartinis Ramiojo Vandenyno 
rajono vadas. Abu užjų didelius 
nuopelnus ir darbus, buvo apdo 
vanoti dideliais (ir skaniais) 
medaliais, kuriuos iškepė pačios 
skautukės. 

, Smagu, kad mūsų jaunimas 
dirba, stengiasi, nepraranda nei 
j auna tv i škos energijos nei 
humoro gyslelės. Esą su daina 
— žygiuoti daug smagiau, su hu
moru — gyventi daug lengviau. 

Vaje 
Šį straipsnelį pasiskolinom iš 
„Lietuviai Amerikos Vakaruose" 

DR. J A M E S V. HUDSON 
OR. LORETA V. S T O N C I U S 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71st St . 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chhst ligoninėms 

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

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

Of*. 735-4477; 
Raz. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS 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. 
penki.: 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 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

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

Valandos pagal susitarimą 
Penkt., antr.. ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59thSt. Chicago, IL 
Tel . 476-2112 

9525 S. 79th Ave. Hickory Hills. IL. 
Tel. 596-8101 

Vai pagal susitarimą 

DR. VIUJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlropractlc — 
5522 S. Wotf Rd. 

VVestern 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 PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą v 

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) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

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 71st Street 

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

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W.»1st Street 

Kabineto M . RE 7-1168; 
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Naujas perspėjimas OSI 

MASKVOS APGAULĖS 
Americans for Due Process, 

Coalition for Constitucional 
Justice, Lietuvių Teisėms ginti 
komitetas, o taip pat įvairūs tei
sininkai pakar to t ina i yra 
atkreipę dėmesį, kad OSI bylo
se negalima pasitikėti KGB ir 
sovietinių įstaigų talka. Jų kru
vinos diktatūros atstovų bet 
koks dalyvavimas demokrati
niuose Amerikos teismuose 
kertasi su mūsų šalies demokra
tiška konstitucinio teisingumo 
dvasia. Ypač neleistinas yra bet 
kokių asmenų, net neįrodžius jų 
kriminalinio nusikaltimo, trė
mimas į Sovietų Sąjungą, kur 
su jais elgiamasi, kaip kitados 
naciai elgėsi su žmonėmis. 

Jeigu OSI įstaiga nekreipia 
reikiamo dėmesio į minėtų in
stitucijų perspėjimus, į pabal-
tiečių balsus, tai turėtų atkreip
ti dėmesį į pačių amerikiečių 
perspėjimus, o jie pateikiami 
net ištisomis studijinėmis kny
gomis, paruoštomis atitinkamų 
sričių specialistų. Apie vieną 
tokį veikalą jau rašėme. Tai 
„Mesmerized by the Bear: The 
Soviet Strategy of Deception". 
Dabar pasirodė antras svarus 
dokumentinis leidinys;,,Soviet 
Strategic Deception" (Sovietų 
strateginės apgaulės). Ši knyga 
daugiau nagrinėja Maskvos ap
gaules kariškuose dalykuose, 
bet ir labai ryškiai, dokumen
tuotai atkreipia dėmesį į plačiai 
įvairiose srityse Maskvos 
vykdomas apgaules. Šį veikalą 
suredagavo prof. Brian D. 
Daileyir prof. Patrick J. Parker, 
abudu dėstą JAV aukštojoje lai
vyno mokykloje. Šis leidinys yra 
kolektyvinis. Jame dalyvauja 
arti 25 autoriai, įvairių šakų 
specialistai ir jų žodžio negalima 
praleisti negirdomis. 

Knygos pradžioje pažymi, kad 
jau nuo 1978 metų grupė tos 
aukštosios mokyklos profesorių 
stebi ir studijuoja Sovietų 
naudojamTS apgaules. Tais 
klausimais minėtoji aukštoji 
mokykla, ruošianti studi
juojančius moksliniams laips
niams, buvo sušaukusi specialią 
konferenciją nagrinėti sovie
tines apgaules. Jie primena, 
kaip Sovietų Sąjungos slaptoji 
tarnyba net buvo įsteigusi spe
cialų padalinį spausdinti netik
rus Amerikos pinigus ir juos 
apgaulingai iškeisti kituose 
kraštuose ir susidariusias pa
jamas panaudoti žvalgybos 
reikalams. Net 28 metus sekęs 
Sovietų elgesį R. J. Heuer at
skleidžia Maskvos veikimą 
vadinamuose „aktyvių prie
monių veiksmuose' ' , kurie 
amerikiečių vadinami dezin
formacija — apgaulingas klaidi
nimas. Tam net sudarytas spe
cialus KGB departamentas. Be 
kitų dalykų, šis departamentas 
įvairiais būdais, jų tarpe ir la
bai apgaulingais, stengiasi įvai
riuose kraštuose įrodinėti, kad 
JAV yra agresyvi, kolonialinė, 
imperialistinė valstybė. Sten
giasi įtikinėti, kad Amerikos 
siekimai nesiderina su atsili
kusių kraštų gerovės reikalais. 
Heuer primena, kaip Sovietų 
agentai stengiasi tokius dezin
formaciją, apgaulę skelbiančius 
straipsnius apie Ameriką įves
ti į vakariečių ar vadinamo tre
čiojo pasaulio spaudą. Autorius 
tvirtina, kad tokia apgaulė 
daugely atvejų yra visiškai 
melagingai sufabrikuota, o 
dažnai pateikiamos iškraipytos 
žinios iš JAV dokumentų. 

Į Vakarus pabėgęs sovietų 
KGB pareigūnas Levčenko pra
nešė, kad Maskvoje tiems užda
viniams turima apie 200 kari
ninkų, pareigūnų. Levčenko net 
papasakojo, kad tos srities agen
tų paruošimo mokykloje, kurią 
lankė ir jis pats, jie buvo mo
komi, jog agentas, kuris gali pa

veikti politinį gyvenimą ar net 
pakreipti kurio krašto spren
dimus esąs daug vertingesnis, 
kaip tie žvalgybos agentai , 
kurie išvagia paslaptis. Lev
čenko pats Maskvos buvo skir
tas veikti Japonijoje. Pasiekęs 
vakarus, paliudijo, kad jam iš 
Maskvos buvo atsiunčiamos 
informacijos, kokias apgaules, 
kokių tikslų siekiant reikia 
vykdyti, kokias tam reikalui 
priemones geriau panaudoti. 

Georgetovvno universiteto pro
fesorius John Lenczewski, dabar 
Washingtone Europos ir Sovie
tų padalinio direktorius JAV 
saugumo taryboje, pradėdamas 
savo straipsnį apie Sovietų ap
gaulę ir dezinformaciją, cituoja 
C.S. Lewis be le t r i s t ikos 
kūrinyje aprašomą tariamą šė
tono duodamą instrukciją savo 
siunčiamiems velniukams į 
pasaulį: svarbiausia įtikinti 
žmones, kad velnio iš viso nėra. 
Taip ir Sovietai nori sudaryti 
įspūdį, kad jų šėtoniškų ap
gaulių nėra, bet jos egzistuoja ir 
yra labai klastingos. Maskva 
net stengiasi sudaryti įspūdį, 
kad Sovietų Sąjunga y ra pasi
keitusi. Panašiai Lietuvoje prieš 
pirmą okupaciją atsirasdavo ti
kinčių, kad Maskva jau kitokia. 
Gyvenimo faktai parodė ką 
kita. Prof. Lenczevvski net pa
brėžia, kad sovietiniai kolchozai 
tai tik baudžiavos atgaivinimas, 
nors Maskva apgaudinėja, kad 
tai kooperatyvinis ūkis. 

Hooverio instituto moksli
ninkas Arnold Beicheman, ke
lių knygų apie sovietų Sąjungą 
autorius, tiesiog pabrėžia, kad 
„Sovietų Sąjungos tų aktyviųjų 
priemonių esmė yra šmeižti 
Jungtines Amerikos Valsty
bes". JAV laivyno kolegijos pro-
fesorius;buvęs atašė JAV Mask
vos ambasadoje Robert Bat-
hurst savo straipsnyje toje kny
goje primena ir Lietuvos okupa
ciją. Kartais Sovietams pavyks
ta taip apgauti vakariečius, kad 
prof. Bathurst net primena pa
vyzdį rašytojo George Bernard 
Shaw, kuris Sovietų suplanuo
to bado Ukrainoje metu apsilan
kęs Sovietų Sąjungoje, vėliau 
rašė, kad jis niekada taip gerai 
nesimaitino, kaip b ū d a m a s 
Sovietų S-goje ir, grįždamas į 
Angliją, jis galvojo, kad jis palie
ka vilties žemę, grįždamas į 
savo desperatinį kraštą... 

DIDŽIOSIOS TAUTOS TRAGEDIJOS 
ISTORIJA 

Neįkainuojamas K. Girniaus įnašas 
Visos tautos istorijos eigoje 

išgyvena savo didybės ir 
tautinio pasididžiavimo metus. 
Bet joms taip pat tenka istori
jos slinktyje išgyventi ir ilgus 
pralaimėjimų, svetimųjų paže
minimo ir net vergijos laikus. Ir 
mūsų tautos istorijos puslapiai 
yra papuošti karališkosios didy
bės žymėmis, bet taipgi juose 
yra įrašyta ir svetimųjų paver
gimo, baudžiavos ir skaudžių 
pralaimėjimų prisiminimai. Bet 
šiandien tik galime džiaugtis, 
kad mūsų is tor inė t a u t a 
nepaklydo savosios didybės 
metais ir kantriai pakėlė prie
spaudos bei pavergimo laikotar
pius. Visoms svetimųjų piktoms 
užmačioms mūsų tauta rado 
jėgų narsiai pasipriešinti. 

Lie tuvių t au tos istorinis 
didvyriškumas jau išryškėjo 
1863 metų sukilime. Vėliau jį 
dar paryškino tautinio atgi
mimo ir knygnešių gadynė. O 
savanorių kovos, Klaipėdos at
vadavimo pastangos sužibėjo 
pačiomis skaidriausiomis mūsų 
tautos tautinio patriotizmo ir 
jos sūnų pasiaukojimo spalvo
mis. 

Į šią visų istorinių mūsų tau
tos g r u m t y n i ų g rand inę 
įsirikiuoja ir Lietuvos partizanų 
— miško brolių kovos. Jos 
sukūrė tiesiog legendarinę ir 
savitą gadynę. Laisvės kovos 
prasidėjo, vos tik okupantui 
peržengus Lietuvos valstybės 
sienas. Ginkluotas tautos pasi
priešinimas ne okupanto įsaky
mu ar perga le , bet pačių 
kovotojų nutarimu buvo sustab
dytas maždaug 1952-53 metais. 
Tuo metu Lietuvoje gyvenęs 
dr. A. Štromas teigia, kad 
paskutinysis partizanas Krau
jelis saugumiečių buvo nukau
tas tik 1965 m. Partizaninio 
karo pradėtos kovos nėra dar 
galutinai sunaikintos net ir 
šiandien; jos tik yra veda
mos kitomis priemonėmis ir 
naudojami kiti pasipriešinimo 
ginklai. 

JONAS DAUGĖLA 

dras pastangas surinkti kiek ga
lima daugiau ir patikimos me
džiagos. Šiuo metu tėvynėje ir 
išeivijoje dar yra likę gyvų šio 
laikotarpio liudininkų. Yra dar 
gana daug ir tokių, kurie turėjo 
asmeniškus ryšius su laisvės ko
votojais ir to laikotarpio 
veikėjais. Bet metų slinktyje jie 
visi skubiai t raukiasi į 
amžinybę. O plačiai pasklidu
sius dokumentus jau baigia 
išblaškyti laiko vėjai. 

Iki šiol, partizaninio karo 
prieš rusų okupaciją atskiri 
fragmentai yra kelių autorių 
užrašyti Vakarų pasaulyje. Šios 
mūsų tautos žūtbūtinės kovos 
rado ne mažą atgarsį ir paverg
toje tėvynėje. Yra išleistos ke
lios knygos, ir tos kovos ran
da atgarsį ir kasdieninėje spau
doje. Be abejo, laisvės kovos 
laisvajame pasaulyje ir okupaci
joje yra visai priešingai ir skir
tingai vertinamos ir aptaria
mos. Bet kiekvienu atveju tiek 
vienoje, tiek kitoje geležinės 
uždangos pusėje yra užregis
truota labai daug patikimų 
įvykių ir istorinės tiesos. 

Kęstutis K. Girnius aukojosi 
surinkti kiek galima daugiau 
šios medžiagos. ..Partizanų ko
vos Lietuvoje" leidiny jis šią 
medžiagą kruopščiai sutvarkė ir 
papildė savo aptarimais ir išva
domis. 

Šis naujas K. Girniaus 
veikalas yra neabejotinos vertės 
tiek dabarčiai, tiek tolimesnei 
ateičiai. Jis mums vaizdžiai 
primena netolimos praeities 
mūsų tautos skaudžius istori
nius išgyvenimus. O ateities 
kartoms liudys mūsų tautos 
gyvastingumą, jos sūnų tėvynės 
meilę ir norą aukotis tautos 
ateičiai ir jos laisvei. 

Šis 422 puslapių leidinys yra 
suskirstytas į vienuolika skyrių. 
Šiuose skyriuose autorius apta
ria partizaninių kovų tikrąsias 
priežastis, kovų pobūdį, skirtin
gą įvertinimą, kovos organizaci-

Aplamai istorinius įvykius ir ją ir jungimosi pastangas bei 

Hooverio Instituto t irt i karus, 
revoliucijas ir taiką moksli
ninkas Robert Conąuest savo 
studijoje šioje knygoje išryškina 
Maskvos ideologines apgaules. 
Jis primena, kad jau Solženicy
nas savo kalboje, priimant No
belio premiją^ pabrėžė, jog 
„kiekvienas, kuris savo metodu 
skelbia prievartą, būna privers
tas griebtis melo". Pa t s Con
ąuest pažymi, kad „Rusijos 
revoliucionieriai y r a skelbę 
demokratiją ir laisvę, bet juk 
griebėsi diktatūrinės prievartos, 
bandydami kurti savo utopiją". 
Pats Leninas savo kūriny „Kai
rysis komunizmas rašė, kad 
siekiant įsistiprinti darbo uni
jose, reikia manevruoti, apsi
mesti, griebtis ir nelegalių 
metodų, išsisukinėti, prisidengti 
ir varyti komunistinį darbą bet 
kokia kaina. 

Čia galėjome suminėti t ik 
mažą dalį to, ką apie Maskvos 
apgaules, klastas minėtoje 
dokumentuotoje knygoje at
skleidžia pora tuzinų JAV 
mokslininkų ir tyrinėtojų. Jei 
OSI bendradarbiaus su komu
nistais, kurių draugai buvo na
ciai, jei sieks tremti žmones į 
Sovietų Sąjungą, t a i b u s 
vykdomas naujas holokaustas. 
Tikimės, kad žydai, kurių įtaka 
OSI įstaigoje yra žymi, to ne
norės. 

J u o z . P r . 

l a iko ta rp io nuo ta ikas yra 
įmanoma tinkamai įvertinti ir 
tiksliau aprašyti tik žvelgiant į 
juos iš tolimesnės laiko tolumos. 

Nuo partizaninio karo yra jau 
maždaug praėję visi keturi de
šimtmečiai. Bet istorijos mastu 
matuojant, tai yra dar turbūt 
nepakankamas atstumas šių 
įvykių tikrovę įamžinti mūsų 
publicistikoje ar beletristikoje. 
Tad šiandien tik belieka neati
dėliotinas uždavinys daryti ben-

kasdieninius partizanų gyveni
mo vargus ir kančias. Taip pat 
autorius bando suvesti tiek par
tizanų, tiek pavergėjo gyvybių 
nuostolių balansą. Be to, jis 
aptaria partizanų ryšius su 
laisvuoju pasauliu ir mūsų išei
vių politinėmis vadovybėmis bei 
jų įtaka į partizaninį karą. 

Knygoje labai išryškintas 
partizanų ir visos mūsų tautos 
nusivylimas Vakarų demokrati
nio pasaulio abejingumu. Nevil

ties siaubo priblokštas mirties 
akivaizdoje kunigaikščio Žvel-
gaičio apygardos vadas Mu-
ningis savo pagieža išlieja: 
„Būkite prakeikti anglai ir 
amerikonai žmonių žudikai. 
Mes kovojome beprasmiškai, 
liejome kraują, žudėme kitus... 
Vyrai, gelbėkitės kaip kas 
išmanote, mus apgavo, apdūmė 
akis" (psl. 358). Be abejo 
šiandien šis prakeikimas gal ir 
per griežtai atrodo. Bet juk jis 
buvo padarytas ano meto aplin
koje ir mirties akivaizdoje. 

Bolševikų propaganda 
pradžioje partizanų kovoms 
bandė primesti „klasių kovos" 
vardą. Atseit lietuviai kovojo 
vieni prieš kitus ir lietuviai 
žudė lietuvius. Tačiau toms 
kovoms numalšinti jiems nebe
užteko vietinių stribų ir milici
jos. Teko iš Rusijos gilumos pri
sišaukti kelias raudonarmiečių 
bridagas. Nebeužteko vien 
automatinių šautuvų ir kul
kosvaidžių. Reikėjo panaudoti 
sunkiąsias patrankas ir malūn
sparnius. Tad tada jau ir pas 
juos atsirado partizanų vardas. 
Ir tuojau jie buvo apšaukti ban
ditais, žmogžudžiais, teroristais 
ir sadistais. 

Bet tikrasis partizaninių ko
vų tikslas buvo: „Partizanai 
nesvajojo apie pergalę, bet 
vylėsi išsilaikyti, kol Vakarai 
pabus ir privers komunistus iš 
Lietuvos pasitraukti" (34). Tad 
„Išalkę, sušalę, nuolat gy/enda-
mi pavojuje, partizanai 
pergyvendavo daug sunkumų, 
palaikomi įsitikinimo, k-id jų 
auka padės šaliai atgauti 
laisvę" (229). 

Jų viltimis tada gyveno ir visa 
mūsų tauta: „Tad daug 
gyventojų turėjo remti par
tizanus, nors ir žinojo, kad už 
tokią pagalbą gresia areštas ir 
ištrėmimas, o už išdavystę 
galima pelnyti valdžios malonę" 
(228). 

Bet pagaliau Lietuvos partiza
nai, kaip šiandien Nicaraguos 
sukilėliai, turėjo padėti ginklus, 
nes: „Nors Amerika tiesiogiai 
nekurstė partizanų ir nežadėjo 
karo prieš Sov. S-gą, partizanai 
jautėsi Washingtono apgauti ir 
apvilti "(358). 

Nuo pat pirmųjų ginkluoto 
pasipriešinimo akimirkų parti
zanai gyveno mirties pavojaus 
šešėliuose. Jiems „Gyvybė buvo 
brangi, bet išlikimas gyvu 
nebuvo aukščiausia, visa 
pateisinanti vertybė" (403). 
Apytikriai skaičiuojama, kad 
kovose yra žuvę 10-12,000 lais

vės kovotojų. J bolševikų rankas 
pakliuvę partizanai buvo pačio
mis žiauriausiomis ir išradin
giausiomis priemonėmis kanki
nami. Tad daugelis partizanų, o 
ypatingai jų vadai, pavojaus 
metu geriau nusižudydavo nei 
pasiduodavo. „Ramiai be 
panikos, lyg jie šimtą kartų 
būtų darę, apsuptieji sude
gindavo archyvus ir ki tą 
dokumentinę medžiagą ir tik 
tada susisprogdindavo" (317). 

Užvertus paskutinįjį šio stam
baus veikalo puslapį, tikrai kyla 
mintyje, kad „Net ir platesniu, 
ne vien Lietuvos mastu šios 
kovos kelia nuostabą, jei ne dėl 
kitų priežasčių, tai dėl to, kad 
šitokia nelygi kova tarp mažos 
ir jau pavergtos tautos, ir dar 
tokiomis nepalankiomis sąlygo
mis, taip ilgai užtruko" (32). 

Anuo metu Lietuvos miško 
broliai kovojo ir kovose mirė ne 
tik vien už savo tėvų žemės 
laisvę, bet už didžiuosius 
Vakarų demokratijos idealus. O 
be to jie buvo patys pirmieji, 
kurie ryžosi pastoti kelią bol
ševikų veržlai į Vakarų laisvąjį 
pasaulį. Tačiau „Amerikiečiai 
neturėjo jokių iliuzijų apie 
partizanų veiksmingumą. Jiems 
rūpėjo žvalgybos duomenys, o 
ne ginkluotas pasipriešinimas" 
(356). 

Ir tik vėliau, kai panašios 
partizaninės kovos užvirė An
goloje, Afganistane, Mozam-
biąue ir pagaliau net kaimy
ninėje Nicaraguoje, Vakarų pa
saulyje buvo prisiminti ir 
Lietuvos partizanai. Aukštas 
JAV valdžios pare igūnas 
Frederic N. Smith knygoje 
„Kovos komunistų teritorijose" 
plačiai aprašo Lietuvos parti
zaninių kovų raidą ir pabrėžia: 
„Tai buvo mūšiai, kurie ilgai 
tęsėsi Lietuvos ir Gudijos 
miškų gilumose, dėl šių kovų 
Maskvos valdovai turėjo pada
ryti daug nuolaidų, ne ' i 'e bijo
jo, kad panašios kov<. , faali išsi
plėsti ir pačioje Rusijoje" (psl. 6). 

Apie partizanų kovas per 
visus ilgus metus bolševikai ne 
tik pavergtose šalyse, bet ir 
laisvajame pasaulyje yra pa
skleidę labai daug propagandos. 
Visomis priemonėmis jie bando 
suniekinti šių kovų reikšmę. 
„Partizanai vadino save laisvės 
kovotojais, o komunistai jiems 
nori prisegti banditų ir nacių 
kolaborantų e t iketę" (39). 
Žmogžudžiais ir teroristais jie 
yra pristatyti ir viso pasaulio 
civilizuotai žmonijai. 

Tad yra būtina tam Vakarų 
pasauliui išryškinti tikrąjį 
mūsų laisvės kovotojų vaizdą ir 
nuneigti bolševikų propagandą. 
Ir ši pareiga gula ant mūsų 
lietuviškos išeivijos pečių. 

Dr. K. Karvelis rašo: „Taip 
ateinančios kartos Lietuvoje 

nieko nežinos apie partizanines 
kovas dėl Lietuvos ir lietuvių 
laisvės. Viso pokarinio dešimt
mečio pokarinė literatūra bus 
užgošta kažkokių banditų siau
tėjimu" („Varpas" # 18 psl. 34). 
K. Girniaus „Partizanų kovos 
Lietuvoje" šią spragą, kiek tai 
liečia mus pačius, užpildo. „Į 
Laisvę" fondas užsipelno visų 
lietuvių deramo dėmesio ir 
dėkingumo už šį didžiulį darbą. 
Belieka tik daryti pastangas, 
kad ši knyga būtų ypač pla
čiau paskleista lietuviškoje vi
suomenėje. Be abejo tada ji 
pateks ir į jaunosios kartos 
rankas, o jie dar perduos ir savo 
palikuonims. Būtų labai 
naudinga šios knygos didesnį 
skaičių kuriuo nors būdų 
permesti ir per geležinę 
uždangą į partizaninių kovų 
žemę. 

Bet vis dėlto tai tik dalis dar
bo. Yra būtina tą tikrąjį 
partizaninių kovų portretą 
parodyti ir svetimajai aplinkai. 
O šiam tikslui laikas šiandien 
yra ypatingai patogus. Juk kaip 
tik šiandien panašios kovos visu 
įnirtimu vyksta visame žemės 
rutulyje. Šiandieninis raudono
sios imperijos valdovas jau 
išdrįso pasmerkti kelis savo 
pirmtakūnus. Jis reabilitavo 
kelių komunistų partijos 
iškeiktų ideologų ir karo vadų 
vardus. Bet mūsų laisvės 
kovotojai dar ir šiandien jo 
lūpose skamba banditų ir žmog
žudžių vardu. O mes užskaitomi 
jų talkininkais. 

Tad tikrai būtų labai daug 
pasitarnauta bendrajam lietu
viškam reikalui, jeigu K. Gir
niaus veikalas būtų išverstas į 
anglų kalbą ir paskleistas 
visose angliškai kalbančiose 
šalyse. Jis turėtų rasti 
užtarnautą vietą didžiosiose 
bibliotekose ir taip pat mūsų 
politikų ir žinių teikimo tarny
bos atstovų knygynuose. 

Leidžiant šį leidinį svetimo
mis kalbomis, be abejo, tektų 
susitarti su autoriumi. Tekstą 
reikėtų gerokai sutrumpinti, 
išleidžiant kai kurias neesmines 
smulkmenas. Ir taip pat kiek 
pataisyti, ypač politinės par
tizanų veiklos aprašy us. 

MOKSLEIVIŲ PARODA 

Chicagos Mokslo ir pramonės 
muziejuje praeitą savaitgalį 
atidaryta pradžios mokyklų ir 
jaunių aukštesnių mokyklų 
mokslo darbų paroda, kurioje su 
savo eksponatais dalyvauja 300 
jaunių. Parodoje jų auginti au
galai, sukurti vėjo tuneliai, 
skausmą užmušą cheminiai jun
giniai, augimą žadinantieji 
mišiniai ir daug kitų dalykų. 

DAINOS GALIA 
N o v e l ė 

J . VIZBARAS-SŪDUVAS 

Apgyvendino įmonės kieme pastatytuose barakuose. 
Be įmonės vadovybės leidimo nei į fabriką įeiti, nei iš 
jo išeiti nebuvo galima. Vartus kontroliavo ginkluota 
sargyba. Dirbti reikėjo septynias dienas trijose pamai
nose po aštuonias valandas. Maistas buvo prastas ir 
to nedaug. Darbe buvo privaloma dėvėti nuo ugnies 
impregnuotą chalatą, akių apsaugos akinius ir galvos 
šalmą. Visa aplinka, juo labiau fabriko vidus buvo per
sunktas anglies ir jo gaminių dujomis. Ypatingai 
rudens ir pavasario drėgnose dienose sunku būdavo 
kvėpuoti, nes aplink supantys kalnai sulaikydavo gai
vinančius vėjus. 

— Pusę metų išdirbęs jaučiausi nusilpęs: skaudėjo 
gerklę, krūtinę. Panašiai sveikata skundėsi daugumas 
personalo darbininkų. Bedirbdamas susipažinau ir 
keletą ne vokiečių chemikų: italų, čekų, danų Susi
draugavome ir visi laukėme karo pabaigos. Su anglia
kasiais laborantams buvo griežtai uždrausta bendrauti. 
Matyt, bijojo išdavimo. Jų barakai buvo toliau kal
nuose. Kiekvieną dieną padangėje girdėdavome 
lėktuvų ūžesį, bet mūsų fabriko, matyt, negalėdavo 
surasti. Buvome su tuo apsipratę ir nesirūpinome. 
Bet vieną dieną atsitiko, kaip paprastai atsitinka 
„ąsočiu vandenį nešant", — pagal lietuvišką patarlę. 

Čia Sabonis valandėlei nutilo. Atsilošė kėdėje ir, 
nurijęs gurkšnį kavos, tęsė pasakojimą. 

— Buvo vasario šeštosios saulėtas sekmadienio 
vidurdienis. Šviežiu sniegu užkloti kalnai spindėjo 
saulės atokaitoje. Pūtė stiprus vakarų vėjas, kuris 
galėjo prasklaidyti dirbtinę miglą. Dirbau pirmojo 
aukšto centrifūgų stoties laboratorijoje. Staiga išgir
dau milžinišką sprogimą, kuris supurtė bloką iš 

— Fabrikas buvo sudaužytas, anglių šachtos 
užgriautos. Ligoninėje teko išbūti apie šešias savaites. 
Rusams veržiantis į Sudetus su ligonine buvau evakuo
tas į Bayreuthą. Išrašant iš ligoninės mano slaugės 
medicinos sesers patarimu ir rekomendacija atvažia
vau į Coburgą, Bavarijoje. Ramų karo audros nepalies
tą miestelį vildamasis atgauti jėgas. Jame sulaukiau 
karo pabaigos. Amerikiečiams pradėjus organizuoti iš-

pamatų. Perbėgo mintis, gal kur sprogo anglies dujos?... vietintų asmenų stovyklą, ir aš turėjau joje įsiregist-
— Po tojau sekė sprogimų serija. Sustaugė oro ruoti. Laimei joje sutikau tave. Štai, kokia mano beveik 

pavojaus sirena. Išbėgęs į koridorių skubėjau centri- dvejų metų odisėja nuo tos dienos, kai buvome perskir-
nio išėjimo durų ir slėptuvės link. Netoli laiptų, susiu 
bavus sienai, lyg kas kūju trenkė per galvą. Netekęs 
sąmonės sukritau vietoje. Atsibudęs pastebėjau esąs 
ligoninėje: aprišta galva, sprandas, kairioji koja. 
Panašių, kaip aš buvo pilnas kambarys. Pajutęs mie
guistą silpnumą vėl užmigau. 

— Naktį kažkieno žadinamas, pramerkiau akis. 
Prie lovos stovėjo Raudonojo Kryžiaus medicinos sesuo 
ir šaukštu siūlė man kažkokio skysčio. Vėliau suži
nojau, kad turiu sulaužytą koją, ranką, apdegintą 
sprando odą ir sutrenktą galvą. Išlikau gyvas, kad grei
tai buvau surastas gelbėjimo komandos, kad buvau 
netoli pagrindinės slėptuvės angos ir laiptų geležiniai 
stulpai apsaugojo nuo griūvančios sienos. 

— Bombardavo Amerikos lėktuvai, skrisdami ban
gomis apie pusę valandos. Kiek buvo užmuštų — oficia
liai neskelbė, bet reikia manyti daug, nes bombardavo 
dienos dvyliktąją, kada keitėsi pamainos. Apgailė
damas prisimenu ir savo nuoširdų bičiulį čeką inžinie
rių chemiką Jeanek. Abudu dirbome toje pat pamai
noje. Jeigu būtų gyvas, tikriausiai būtų aplankęs mane 
ligoninėje. 

ti Kustrine, — baigė pasakojimą Sabonis. 
— Tikrai daug pergyventa palyginti per trumpą 

laiką, bet likimo, matyt, dar buvo leista gyventi. Tačiau 
jau laikas poilsiui, nes greit auš diena, o devyniomis 
aš turiu būti darbe. Prašau į mano miegamąjį. Ilsėkis, 
miegok, kaip namuose. Kada sugrįšiu — nežinau, 
nes paskyrimus gaunu štabe kiekvieną rytą. Maistą 
pagamins šeimininkė. Miegok, valgyk, vėl miegok 
nieku nesirūpindamas. Sustiprėk... Jei būtų nuobodu, 
kambary rasi įvairių knygų vokiečių kalba. Kai grįšiu, 
tai planuosime tolimesnius ėjimus, — ramino šeimi
ninkas, lydėdamas svečią į miegamąjį. 

— Vacy, dabar aš... aš jaučiuosi lyg tas Odisėjas, 
išsigelbėjęs iš sudužusio laivo, vaišingų Feakų šalyje, 
— vapaliojo pušiai miegodamas Sabonis 
nusirenginėdamas. 

— Nesisielok! ... Žinau, kad vyšninis likeris ne 
vienam sukelia nuostabias haliucinacijas. Tai nieko!... 
Išsimiegojęs vėl atsirasi Germanijoje... — juokavo 
Žiedonis. 

(Bus d a g i l i ) 
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Bostono lituanistinės mokyklos tėvų komiteto pirmininkė Dalia Zikienė 
dėkoja Juozui Renteliui už Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos dosnią auką 
mokvklai. 

BOSTONO ŽINIOS 
VELYKOS PER RADIJĄ 

Velykų šventė ir šiemet 
stipriai paryškinta „Laisvės 
Varpo" balandžio 3 d. laidoje. Ji 
iškelta, kaip krikščioniškosios ir 
lietuvių tautinės vienybės jung
ties, vilties ir tikėjimo į 
prisikėlimą simbolis. Šia 
prasme kalbėjo programos 
vedėjas Petras Viščinis ir pran
ciškonas kun. Leonardas An-
driekus. Jiedu kėlė lietuvių 
tautos laukiamą prisikėlimą, 
atremtą į religinį aspektą, labai 
drąsiai reiškiamą dabartinės 
Lietuvos okupacijos sukaus-
tyme. Anksčiau ar vėliau tas 
prisikėlimas įvyks, kaip jis jau 
kartą įvyko, kai 1918 m. Lietu
va atgavo laisvę po 123 metų 
carinės vergijos. Tik reikia 
nenustoti vilties to prisikėlimo 
galimybe, stiprinti tikėjimą juo 
anapus ir šiapus geležinės 
uždangos. 

Šiomis ir kitomis mintimis 
siekta sudaryti jungtį tarp 
lietuvių įvairiose situacijose, 
iškeliant padėtį pavergtoje 
Lietuvoje, siaubinguose gula
guose ir laisvojo pasaulio klyst
keliuose. Pagrindinę prisikė
limo mintį stiprino ir akt. Hen
riko Kačinsko atliktas Evange-
lininko Vilniaus katedroje vaiz
do atkūrimas, Juozo Strolios 
kūrinys , ,Parveski mus, 
Viešpatie" bei kitos religinės 
velykinės giesmės bei atitin
kamos pavasariškos nuotaikos 
ir prisikėlimo aspektu persunk
tos lietuvių dainos. 

Angliškoje programos dalyje 
taikliai apie Velykas ir lietuvių 
tautos laukiamą prisikėlimą 
kalbėjo Birutė Duobaitė-Silvia, 
nuolatinė „Laisvės varpo" 
talkininkė anglų kalba. 

Tokios programos yra reikš
mingas papildymas tų Velykų 
pamaldų, kurios vyksta 
bažnyčiose. Jos pasiekia tuos. 
kurie dėl vienų ar kitų prie
žasčių neatvyksta į bažnyčias. 
Jomis plečiama ir stiprinama 
jungtis tarp lietuvių, 
išsiskirsčiusių įvairiose vie
tovėse. O toji jungtis — tai viena 
sąlygų lietuvių tautos prisi
kėlimui pagreitinti. 

DIDELĖ NELAIMĖ 

Kovo 16 d. eismo avarijoje 
sunkiai sužeistas inž. Juozas 
Dačys, jo žmona Aldona ir 
dukra iš Norvvoodo. Jiems 
visiems sulaužyti kaulai. Dabar 
jie gydomi ir slaugomi Nor
vvoodo ligoninėje. Nelaimė 
įvyko, kai į inž. Juozo Dačio 
vairuojamą automobilį trenkė 
sunkvežimis. 

AUKŠTAS LIETUVIŲ 
ĮVERTINIMAS 

Kultūrinių mainų pagrindu 
Bostone viešinčioje Sovietų S-
gos arti 250-ties menininkų 
grupėje dalyvauja vien rusai, iš
skyrus du lietuvius: komp. Vy
tautą Laurušą ir sol. Ireną Au
gustienę (sopraną). Kovo 23 d. 
atlikus komp. Vytauto Laurušo 
kūrinį balsui ir styginiam kvar
te tu i , pavadintą „Degant i 
naktis", labai aukšto įvertinimo 
dienraštyje „The Boston He
rald" susilaukė ne tik komp. V. 
Laurušas, bet ir jo kūrinio atli
kime dalyvavusi sol. Irena 
Augustienė. Pasirinkęs savo 
rašinio antrašte „Lithuanian 
Composer Shines" — „Lietuvis 
kompozitorius šviečia", re
cenzijos autorius tvirtina, kad 
įvykęs koncertas sudarė retą 
brangakmenį. Jis pabrėžia, kad 
komp. V. Laurušas yra mažiau
siai toje grupėje reklamuojamas 
iš visų l i k o s sovietų kompozi
torių iš Maskvos ir Leningrado, 
bet iš tikrųjų jis vertas didžiau
sio dėmesio. O sol. Irena Augus
tienė laikoma idealia to kūrinio 
atlikėja su styginiu kvartetu — 
„The Boston Globė" dar pažy
mėjo, kad koncertas įrodė, jog 
Sovietų S-gą sudaro įvairios tau
tos su skirtingomis savo kultū
romis. Laurušas kalbėjo tik savo 
gimtąja lietuvių kalba. Nei 
moderatorius Lew Ginssburg. 
nei rusų vertėjas nesugebėjo pa
teikti vertimo. Tik iš publikos 
Amerikos lietuvis Gintaras 
Čepas iš Quincy savanoriškai 
pasisiūlė padėti . Laurušo 
kūryba paremta lietuvių liau
dies muzika. 

Federalinei lietuvių kredito 
unijai Kasai šiemet sukako 8 
metai. Oficialus metinis narių 
susirinkimas įvyko kovo 20 d. 
New Yorke. Susirinkimo pro
gramoje buvo padaryti praneši
mai apie iždo padėtį, paskolų 
apyvartą, revizijos eigą, skyrių 

Taip Sovietų S-ga puošiasi 
lietuvių menininkų laimėtais 
laurais. Laimei, šį kartą abu di
dieji Bostono dienraščiai įsak
miai pabrėžė, kad tai buvo ne 
rusų, bet lietuvių kūrybiniai 
laimėjimai. 

NAUJAS BENDRADARBIS 

Kaip spaudai, taip lygiai lie
tuvių radijo programoms svar
bu turėti kuo daugiau gerų 
bendradarbių. Tokių nuolat ieš
ko „Laisvės Varpas". Pasku
tiniu metu jo laidose vis dažniau 
pasireiškia Alfonsas Petrutis, 
buvęs Amerikos Balso lietuvių 
skyriaus vedėjas. Mirus dr. 
Kostui Jurgėlai, jis padarė pla
tesnį pranešimą apie velionio 
darbus Lietuvos labui, iš
ryškindamas veiklą Lietuvoje 
savanoriu ir Klaipėdos sukilimo 
dalyviu, o šiame krašte rašymu 
istorinėmis Lietuvos temomis ir 
darbu Amerikos Balse bei 
vertėjo pareigų atlikimu Kers-
teno komisijoje, kuri tyrė Lie
tuvos okupacijos aplinkybes ir 
būdus. O kovo 20 d. programoje 
Alfonsas Petrutis paruošė repor
tažą iš „Laisvės Varpo" 58-ojo 
koncerto, kuriuo paminėtas 
„Laisvės Varpo" šakotos veiklos 
34-rių metų ir Lietuvių Fondo 
reikšmingos veiklos 25-rių metų 
sukaktys. Tokių patyrusių ra
dijo darbuotojų įjungimas į 
„Laisvės Varpo" darbą yra nau
dingas visais atžvilgiais. 

LB TARYBOS RINKIMŲ 
TVARKA 

LB-nės Bostono apylinkėje 
rinkimus į LB XII-tąją tarybą 
praves apylinkės valdybos 
sudaryta rinkimų komisija į 
kurią pakviesti: Antanas Gir
nius. Rėdą Veitaitė ir Henrikas 
Čepas. Balsavimas vyks sekma
dienį, balandžio 17 d., Šv. Petro 
lietuvių parapijos salėje po 
bažnyčia, tuoj po 10:15 vai. r. šv. 
Mišių ligi 12:30 vai. p.p. Nuo 
1:00 vai. p.p. iki 7:00 vai. vak. 
balsavimai vyks So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos užkan
dinėje. Balsuojantieji paštu 
vokus turi išsiųsti ne vėliau, 
kaip balandžio 17 d. šiuo adresu: 
Rėdą Veitaitė, 79 Shaw St., 
Braintree, MA 02184. Bostono 
apygardoje kandidatais yra Gin
taras Čepas iš Quincy, Eduar
das Meilus, Jr., iš VVorcesterio, 
Česlovas Mickūnas iš Cape 
Codo, Alfonsas Petrutis iš Cape 
Codo ir Marius Žiaugra iš Sha-
ron. 

P . Viščinis 

veiklą ir apie Kasos rolę lietu
vybės išlaikymo pastangose. 
Taip pat buvo įvykdyti 
direktorių tarybos rinkimai. Iš 
visų skyrių atsiųstais balsais 
rinkimuoe dalyvavo netoli 700 
Kasos narių. Visi ke tur i 
nominacijų komiteto pasiūlyti 
kandidatai buvo perrinkti į 
tarybą. Trejų metų kadencijai 
buvo išrinkti gen. konsulas Vac
lovas Kleiza, Algirdas Šilbajoris 
ir Gintas Žemaitaitis, o vienerių 
metų kadencijai — Romas Pet
rauskas. Susirinkimas taip pat 
patvirtino kredito komiteto 
sudėtį, kuriam vadovauti buvo 
pakviesta Vida Jankauskienė. 

Tuoj po rinkimų direktorių ta
ryba pasiskirstė pareigomis 
1988 metų veiklai. Kasos 
tarybos pirmininkas ir preziden
tas dabar yra prof. dr. Rimas 
Vaičaitis, viceprezidentas Vy
tautas Alksninis, iždininkas bei 
vyr. reikalų vedėjas Gintas 
Žemaitaitis ir tarybos sekre
torius Romas Kezys. Ki t i 
tarybos nariai: New Yorke — 
Romas Petrauskas ir Algirdas 
Šilbajoris, Chicagoje — gen. 
kons. Vaclovas Kleiza ir dr. 
Tomas Remeikis, Detroite — 
Stasys Klimas. Taryba tuoj pat 
paskyrė ir revizijos arba kont
rolės komitetą, kuriam vado
vaus Zenonas Juryš. 

Kasos iždo pranešimas buvo 
pateiktas metinės apyskaitos 
knygutėje, todėl jis nebuvo 
susirinkime skaitomas, o skai
čiai kalbėjo patys už save. Kapi
talo aktyvas 1987 metų 
gruodžio 31 viršijo 67 milijonus 
dolerių. Grynų santaupų buvo 
daugiau 62 milijonų, o rezervų 
fondas buvo pakeltas iki netoli 
dviejų ir pusės milijono dolerių. 
Nariams buvo išmokėta dau
giau negu 4 milijonai dividendų, 
o atidėjus visus reikalaujamus 
rezervus, gryno pelno liko ge
rokai daugiau pusės milijono do
lerių. Paskolų balansas kilo 
beveik lygiagrečiai su kapitalo 
paskolinto nekilnojamo turto 
pirkimui, po to biznio finan
savimui ir įvairioms asmeni
nėms paskoloms. Visos paskolos 
garantuotos nuosavybės arba 
kitų rūšių turto užstatais. 

Kituose pranešimuose vyravo 
Kasos indėlininkų santaupų 
apdraudos paaiškinimai, kuo 
labiausia ir domėjosi susirinkę 
nariai. Buvo nustatyta ir užtik
rinta, kad kiekviena taupomoji 
sąskaita Kasoje yra NCUA 
valdiškos agentūros apdrausta 
iki 100,000 dolerių. Be to, 
šiandien yra žinomas faktas, 
kad federalinių kredito unijų 
apdraudos fondas yra nepap
rastai geroj padėty ir yra 
stipresnis už kitų komercinių ar 
taupymo bankų apdraudos 
fondus. 

Lietuvių visuomenės veikloje 
kredito unija Kasa kasmet 

padaro didelį įnašą lietuvybės 
i š la ikymo darbuose. 1987 
metais aukomis bei reklamomis 
Kasa parėmė lietuvių periodinę 
spaudą, radijo valandėles , 
renginių programas ir organi
zacijų veiklą 32,850 dolerių 
suma. Ypatingai buvo kreipia
mas dėmesys į lietuviškų* 
mokyklų ir jaunimo veiklos 
paramą, nes čia glūdi išeivijos 
lietuvių ateitis. Per aštuonerius 
Kasos gyvavimo metus lietuvių 
veiklai Kasa jau yra išleidusi 
125,900 dolerių. Reikia tikėtis, 
kad tiek Kasos, tiek visų kitų 
l i e tuv iškų kredito unijų 
lietuvybės išlaikymo parama 
pasiekia savo tikslą ir yra 
t inkamai vadovaujančių visuo
menės sluoksnių įvertinama. 

New Yorko Kasos 
susirinkime šį kartą dalyvavo ir 
svečias — kaimyninių Naujosios 
Anglijos valstijų kredito unijos 
Taupos prezidentas Romualdas 
Veitas. Taupa taip pat veikia 8 
metus Bostone, o paskutiniuoju 
laiku yra praplėtusi veiklą į 
Worcesterį ir Brocktoną. R. 
Veito tiesus ir entuziastingas 
sveikinimo žodis susirinkimo 
dalyvių buvo šiltai priimtas. Jo 
mintyse vyravo pasitikėjimas 
lietuvių patvarumu, pasitikė
jimas vienas kitu ir vieningo 
kooperacijos bei sugyvenimo 
fronto reikalingumas lietuvių 
tautos kultūrinių ir materia
linių gerovių išlaikymui ateities 
kartoms. 

Kasos prezidentas dr. Rimas 
Vaičaitis padėkojo visiem susi
rinkimo dalyviam ir svečiui už 
atsilankymą ir visiems nariams 
už pasitikėjimą lietuviškomis fi
nansinėmis institucijomis. To
kiomis organizacijomis, kaip 
Kasa, galime tik džiaugtis ir 
didžiuotis, nes jos lietuviams 
yra reikalingos ne tik dabar, bet 
bus dar reikalingesnės ateityje 
lietuvių kilmės jaunimo ir viso 
pasaulio lietuvių jungimui į 
tautiniai susipratusią visuo
menę. 

Alg.S. 

JAV VYSKUPAI VYKSTA 
ROMON 

Vasario 29 d. Romoje prasi
dėjo metus besitęsianti serija 
susitikimų pop. Jono Pauliaus 
II-jo bei kurijos vadovų su JAV 
vyskupų grupėmis. Tarpe disku
tuosimų klausimų bus JAV 
vyskupų kontroversiškas pa
reiškimas apie AIDS ir prie
monės išvengti nukrypimų nuo 
bažnytinio mokymo JAV kata
likų tarpe. Šie susitikimai 
dalinai yra išdava popiežiaus 
lankymosi JAV-ėse. Tuo metu, 
nors jis ir gyrė JAV katalikų 
dosnumą ir gyvastingumą, 
griežtai perspėjo vyskupus, kad 
Bažnyčios mokymų atsirinki
mas negali būti toleruojamas. 
Šie susitikimai 186-ių vyskupijų 
ganytojams sutaps su regulia
riu, kas penkeri metai turimu 
ad U mina pasitarimu Romoje. 

CLASSIFIED GUIDE 

1 9 8 8 METAI — G E R I A U S I A S LAIKAS A P L A N K Y T I L IETUVĄ! 

1988 METŲ KELIONIŲ Į LIETUVĄ 
TVARKARAŠTIS 

TOU*» TOU»« 
NO. COST 

U-8S2 S197500 

OCPART ARRtVE MOSCOW 
USA MOSCOW VILNIUS 

JUNE14 JUNE 15 JUNE17 

VILNIUS 
M O S C O * 
HELSINKI 

JUNE ZT 

HELSINKI 

NCWVORK ITINERARY 
JUNE ?8 2 NigMs Moscow, 10 Nights Vilnius. 1 N(gnt Helsinki 

L4-M3 $197500 JULY12 JULY13 JULV15 JULY2S JULY 26 2 Ntghts Moscow 10 N.ghts Vilnius 1 N.ght Helsinki 

L I - M 5 

J1.975 00 AUGUST 16 AUGUST 17 AUGUST 19 AUGUST 29 AUGUST 30 2 Nfcgnts M O Į C O O , 10 n.ghts V.ln.us. 1 NigUt Helsinki 

H.97500 S6PT 06 SEPT 07 S£PT 09 SEPT 19 SEPT 20 2 Nghts Moscow. 10 NigMS Vilnius. 1 nfcght Hebmki 

Jei norite 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 mformaci|ai gauti, skambinkite ..tollfree" arDa rašykite: 

Baltic American Holidays Ine 
A OtvisON OF TOLL FREE 

R O B E R T J . E L L Y N T R A V E L I N C . 
501 Fifth Avenue. New York. N Y 1001 7 • (212)972-0200 1-800-835-6688 

Asmeninės dovanos 
giminėms Lietuvoje 

Kaskart atsiranda nauji ir skirtingi būdai paremti gimines 
Lietuvoje. 

Galima paremti siuntiniais, gal ima nupirkti j iems 
dovanas ten, arba paremti finasiniai. 

Pageidaujamos prekės iš užsienio yra šios: 
Striukės-anorakai, sportiniai batai, bliuskutės, suknelės, 

sportiniai kostiumai, skaičiavimo mašinėlės, kava. 

Popul iarus siuntinys, 1 9 8 8 - 1 . 

Vyriška arba moteriška stirukė-anorakas, vyriški arba 
moteriški sportiniai batai, puiki bliuskutė, nailoninė gėlėta 
skarelė, pasiunčiant oro paštu kainuoja $ 2 4 0 . 

Finansinės paramos reikalu prašome teirautis atskirai. 
Persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir 

PAVELDĖTOJUI naudingiausiu būdu. 
Tarpininkaujame įvairių dokumentų sutvarkyme. 

Z. JURAS, 
11 London Lane, Bromely, Kent, BR1 4HB. 

England. 
Tel. 01-460—2592. 

HELP VVANTED REAL ESTATE 

Doboy Wrapping Macbine Operator 
Pizza Maker 
Ask for Mike 7 am to 12 noon 
Clean up rr.ain man 
Mechanic — Bodyman 
Ask for Paul 11 am — 9 pm. 

344-1900 
Mušt speak fluent English 

LATHE OPERATOR 
(Mušt Speak Fluent English.) 

Job shop looking for Experienced 
Operator. Mušt have years in shop & 

have run machine over 10' long. 
Call 594-1732 3:30 PM - 6 PM 

MACHINIST 
(Must Speak Fluent English.) 

Mill & Lathe experienced required. 
Have ovvn tools. 

Call 594-1732 3:30 PM - 6 PM 

3 MLS KOMPIUTERIU 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

' J . BACEVIČIUS 
BELL-8ACE BEALTORS 

INCOUB TAX — INSURANCE 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

MISCELLANEOUS 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

F R A N K ZAPOLIS 
3208V2 West 95 th Stre t 

T e l . — GA 4 - 8 6 5 4 

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 

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

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

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312)839-5829 

Republic 
ReĄJty, Inc. 

VALDA PAŠKUS 
TURIME PIRKĖJŲ, REIKIA NAMŲ! 

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

499-2912 857-7187 

Česlovas Grincevičius 

V I D U D I E N I O VARPAI 
Pasakoj imai ir pasakos 

(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

Šioje knygoje autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje-Hšgyventus atsitikimus. 
Tai apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kurį kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais. 

Išleido LK klubas Chicago, 1985. 
Kaina su persiuntimu S5.0O. Illinois 
gyv. moka $5.32. 

Užsakymus siųsti; 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

ALĖS RŪTOS 
Naujas romanas 

DAIGYNAS 
Liet. Knygos klubo leidinys, ką tik išėjo iš spaudos. 

Plačiai skaitoma autorė svarsto jaunosios lietuviškos 
išeivijos kartos problemas pasaulyje, ryšium su ištikimybe 
lietuviškumui ir realiomis sunkenybėmis. Du knygoms saki
niai abipusiu būdu parodo jaunosios kartos problemas. 

Lietuviškame koncerte „Mano senelis šluostydavosi 
ašaras Aš tik čiulpdavau saldainį..." 

Bet šioje knygoje yra ir kitas jaunos lietuvės daug 
žadantis pasisakyn.as:,,/ vvonder, dėde, ką manai, jeigu aš 
mamos knygą išleisčiau?" 

Knyga kainuoja su persiuntimu 13 .50 dol . Illinois gyven
tojai moka 14 .50 d o l . Užsakymus siųsti: D r a u g a s , 4545 
W . 6 3 r d St . , C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 . Knyga gaunama ir pas 
knygų platintojus. I 

NERIR 
Putnamo seselių 

1988 stovyklų 
kalendorius 
VERMONT'e 

Lietuv iška i ka lban t iems — mergaitėms/berniukams 
nuo 7-16 metų — liepos 10-24 d 

P ikn ikas P u t n a m e — liepos 24 d. 

S t o v y k l a š e i m o m s — liepos 24-30 d 

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

S t u d e n t a m s — nuo 17-24 metų — ilgas savaitgalis prieš 
studijas — rugp. 25-28 d. 

In formaci ja i k re ip t is : NERINGA, Rt 2 1 , Putnam, 
Ct 06260. 

I • 



Paskutinis pasimatymas Sydnėjaus Lietuvių namuose Kalėdų pirmą dieną. Iš kairės— NN, Rita 
Likanderytė, Zina Dresliūtė — abi iš JAV, Paulius Cirtautas, Vladas Witkus ir Rimas 
Barischauskas — visi iš Vak. Vokietijos. 

KELIONĖ Į 
AUSTRALIJĄ SU 

KLIŪTIMIS 
RITA LIKANDERYTĖ 

Nors šis J a u n i m o kongresas 
jau yra praeityje ir daugelis be
veik užmiršo, kad jis t ikrai 
įvyko prieš 4 mėnesius , bet tie 
atstovai, dalyviai, a r turistai , 
kur ie turėjo progos paviešėti ir 
p a b u v o t i , . t he l a n d down 
under", jo niekad neušmirš. 
Je igu nereikėtų rūpint i s pini
gais, darbu ar mokslu, visi 
šoktumėm į pirmą lėktuvą, 
skrendantį į šį tolimą kraštą. 
Tokį puikų įspūdį j is mums 
paliko. Nors gal ir nepilnai 
dalyvavome kongreso suruoš
tuose renginiuose, gal ir kartais 
,paaukodavom' kokį nors kon
certą, kad galė tumėm pamatyti 
įdomesnes Australijos vietas, 
bet tik kongreso dėka mes čia 
atkeliavom. Vis t i ek mus visus 
t raukė ne t ik nepažįstama šalis, 
bet ir proga susipažinti ir pa
bendrauti su bendraamžiais , 
bedraminčiais iš k i tų kraštų 
atvažiavusiais lietuviais. Naujų 
ir a tnauj intų draugysčių daug 
buvo. 

Mano svajonė pakel iaut i po 
Australiją prasidėjo jau per V-
tąjį PLJ kongresą studijų dienų 
metu, kai buvo nubalsuota kitą 
kongresą ruošti tolimoj Aust
ralijoj. Vis galvojau, kaip gražu 
būtų čia nuvažiuoti , pamatyti 
A u s t r a l i j o s m i e s t u s i r 
susipažinti su vietiniais žmo
nėmis. J a u nuo praei to sausio 
mėnesio buvo s u s i t a r t a su 
skyriaus vadovu darbe, su drau
gais išdiskutuota, ka ip ir kada, 
su kuo ir kur mes važiuosim. 
Pagaliau svajonė tapo realybe — 
pinigai buvo užmokėti , bilietai 
(pagal iau) gau t i , l agamina i 
sudėti, kelionė suplanuota ir 
sus i t a r t a su d raugėmis dėl 
maršruto. 

Kelionės pradžia, deja, nebuvo 
labai įspūdinga. Bilietus gavau 
tik porą dienų prieš išvykstant, 
o t ie patys bilietai buvo sumai
šyti — kambar io rezervacijos 
Naujoje Zelandijoje padarytos 
vienai dienai, o skridimai visai 
k i ta i dienai. Ir dabar nėra 
užtenkamai laiko čia sutvarkyti 
— reikės bėgti į Qan t a s oro lini
ją nuvykus į Australiją. Aš 
galiu suprasti, kad lėktuvų skri
dimai per greit užsipildo ir kar
ta is pasitaiko, kad skridimai 
y ra ,double-booked\ bet kodėl 
n iekas apie tai m a n nepranešė 
iš anksto? Būčiau visai kitaip 
susi tvarkius . Man šis .malo
numas ' ka inavo 4 brangius 
ry tus Australijoj, ka i reikėjo 
stovėti eilėj, laukt i ir vis grįžti 
atgal, užuot galėjusi miestą 
pamatyt i . Nežinau kieno čia 
kaltė buvo, bet man atrodo, kad, 
tokį didelį darbą dirbant , reikia 
arčiau ir t iksl iau bendradar

biauti su oro linija arba rasti 
žmogų, kuris šioj srityj turi dau
giau patirt ies. 

Kai atsigavau nuo šio nemalo
numo, Chicagoj atsirado antra 
spraga. Kaip tik prieš išskren-
dant, Chicagos miestas buvo ap
dengtas baltu kilimu — pradėjo 
baisiai snigti, sustojo judėjimas 
ir buvo uždaryti aerodromai. 
Beveik net juokas mane apėmė 
— su darbu susitvarkyta, bilie
tai j au rankose, lagaminai su
dėti — o aš niekur negalėsiu pa
judėti. Laukiau savo draugės 
Zinos atvykimo iš rytinio pa
kraščio ir nežinojau ar ji galės 
atvažiuoti. Pagaliau po kelių 
valandų ji vis dėlto nusileido 
mūsų žiemos metu, nors ir 
turė jo ke i s t i oro liniją ir 
skridimą. 

Susidėjus visus daiktus iš
važiavome į O'Hare aerodromą, 
kur susitikom su kitais keliau
tojais. Visi dalinosi ne laiku 
iškritusio sniego įspūdžiais, ne
kantrumu ir smalsumu, važiuo
jant į tolimą ir beveik visiems 
nematytą kraštą. Čia mus išly
dėjo Rimas Dirvonis ir Birutė 
Jasait ienė, kur i pranešė, labai 
liūdną žinią. Šiaurinėj Australi
joj prieš keletą dienų tragiškai 
žuvo vienas iš Chicagos atstovų 
— a.a. Algimantas Žemaitaitis, 
kuris buvo išvažiavęs anksčiau 
negu visi ki t i , nes norėjo pama
tyti Australiją prieš kongresui 
p ra s idedan t . Net š iurpulys 
mane nut renkė išgirdus tokias 
žinias. Atsisveikinimo momen
tas ir taip liūdnokas, o dabar 
tokios žinios prieš pradedant 
kelionę. Apsiašaroję vienas kitą 
raminom ir vis galvojom, kad 
neteisybė, kad turbūt pavardės 
sumaišytos arba kažkas ne taip 
perduota. Deja, tai buvo teisybė. 
Mes netekom vieno narsaus 
lietuvio, gero žmogaus ir jau
nimo atstovo. O tau, mielasis 
Algimantai, linkime amžiną 
atilsį šioj svetimoj, bet svetingoj 
žemelėj. 

Toks ūpas išlydėjo visus iš 
Chicagos į Los Angeles, tokia 
kelionės pradžia. Nusileidus Los 
Angeles aerodrome, susitikom 
su PLJS pirmininku Gintaru 
Grušu bei ki tais kongresantais 
iš kitų miestų, ir mūsų grupė 
žymiai padidėjo. Nors čika-
giškių ūpas buvo tylus, gal šiek 
tiek niūrus, bet kiti tikrino 
dokumentus, pasus, pinigus, 
pažiūrėdami, kad viskas būtų 
tvarkoj prieš pradedant ilgą 
kelionę. 

Čia atsirado dar viena kliūtis. 
Vieno dalyvio rankinis bagažas 
dingo, o j ame buvo sudėti jo 
pasas, dokumenta i , bilietai, 
pinigai ir kt. Ačiū Dievui, ba

gažas ats irado pas vieną sargy -
bininkę, kur kaip t ik nešė 
maišą į pamestų dalykų skyrių. 
Mes ją tuoj sustabdėm. Bagažas 
buvo atiduotas ir viskas tvarkoj. 
Visi galėjo lengviau atsikvėpti , 
o tas vargšelis to maišo nepalei
do iš savo akių per visą l ikusią 
kelionę ir per patį kongresą. 

Tokia buvo mūsų kelionės 
pradžia. Gal čia buvo įrodymai, 
kad n e r e i k ė j o v a ž i u o t i į 
Australiją, gal reikėjo apsisukti 
ir grįžti namo. Bet namo grįžti 
niekas negalėjo — Chicagos 
aerodromas dėl sniego užda
rytas. Be to, niekas nenorėjo 
grįžti a tga l — visi sakė tol iau 
bus geriau. 

Pati kelionė ilgoka ir vargi
nanti . Per aštuonias va landas 
galima t ik tiek laiko praleis t i 
sėdint ar stovint, paskui nėra ką 
daryti — miegas neima, val
gyti n iekas nebenori, visi drau
gai ir pažįstami kelis ka r tus ap
lankyti. Pusiaukelėj nusileidom 
Tahiti aerodrome, kur j au tės i 
visai ki toks oras negu tas , kur į 
palikom Chicagoj. Čia ši l ta , 
karš ta ir tvanku , o mes žiemiš
kai apsirengę. Aerodrome gro
jo vietinis orkestrėlis , sveikin
damas visus keleivius, a tvyku
sius į Tahit į . 

Po valandos sustojimo visi 
laukė lipti atgal į lėktuvą, k u r 
bent buvo vėsu. Toliau tęsėsi 
mūsų kelionė — dar 8 valandos, 
dar 3 valgiai, dar mažiau miego. 
Pagaliau nusileidom Sydnėjaus 
aerodrome. Niekas negalėjo 
tikėti, kad ši kelionės dalis j au 
užbaigta, kad mes t ikrai esame 
kengūrų žemėje. 

Iš viso skr id imas (iš Los 
Angeles) t ruko 16Vfe valandų su 
vienos valandos sustojimu ir 
dideliu laiko pakei t imu. Mes 
praradom vieną dieną, skren
dant į Australiją. Išskridom t re 
čiadienį, gruodžio 16 d., 9:30val. 
vakaro iš Los Angeles, o Syd-
nėjuj atsiradom tik penktadienį 
9 vai. ryto. Chicagos la iku ta i 
buvo 4:30 vai. p.p. ketvirtadienį. 
Mes ir nebandėm vis galvoti, 
koks l a i k a s y r a n a m u o s e , 
l a i k r o d ž i u s t uo j n u s t a t ė m 

Australijos laiku. 
P i r m a s įspūdis išl ipus iš 

lėktuvo — karšta! Vietiniai 
s akė , kad, palyginus, tai gan 
vėsus oras, bet, atvažiavus iš 
snieguotų kampų, mums visai 
ka r š t a . Labai mes visi rūpi
nomės, kas m u s pasitiks, kaip 
m u s visus atpažins. Nereikėjo 
rūp in t i s — j a u iš tolo matėm 
plevėsuojančią lietuvišką tri
spalvę, kurią laikė Australijos 
j a u n i m o sąjungos atstovas. 
Sudar ius sąrašą atvykstančių 
žmonių, paaiškėjo, kad iš viso 
t u o pačiu la iku atskrido 100 
j a u n ų žmonių — 60 iš Los 
Angeles, 40 iš San Francisco. 
Čia susit ikom su kun. Antanu 
Saulaičių ir kitais draugais, 
kur ie skrido per San Francisco. 
Pasidalinę keliones įspūdžiais ir 
išsikeitę pinigų į pirmuosius 
aus t ra l i škus dolerius, buvom 
pasiruošę važiuoti toliau. Ant
ras ir trečias Australijos įspūdis 
— kaip jie keistai kalba ir kaip 
j i e keistai važiuoja — viskas iš 
ki tos pusės. Pražilsim, kol pri-
prasim prie šių keistenybių! Su
krovus visą bagažą į autobusą 
(o to bagažo buvo baisiai daug 
ir su kiekvienu žingsniu jis 
darėsi sunkesnis ir sunkesnis), 
važiavom Lietuvių namų link. 
Važiuojant svetimoj žemėj ir ne 
tos pusės kelio, paaiškėjo ir dar 
v ienas dalykas — o k u r visos 
kengūros ir koalos, apie kurias 
mes skaitėme? Mes manėm, kad 
jų visur bus ir jas visur galėsim 
pamatyt i . Pasirodo, kad ne taip 
dažni y ra t ie žvėriukai, nela
bai lenda prie žmonių, o mies
tuose juos galima pamatyti tik 
parkuose ar zoologijos soduose. 
Koks nusivylimas! 

Už valandos, kuri mums atro
dė daug ilgesnė, pasiekėm Lie
t u v i ų n a m u s — k o k s čia 
judėjimas, koks čia triukšmas! 
V i e n i a t v a ž i a v o pas i t i k t i 
d r a u g ų , k i t i giminių, treti 
a tvažiavo smalsumo dėlei, o 
šeimininkai lauke pasiimti savo 
svečių. Visur tik išmėtytas 
bagažas , pasimetę veidai, grūs
t i s , kamšat i s ir netvarka. 

Kongreso registracija vyko 
a n t r a m aukšte — čia viskas 
buvo išdėta pagal pavardes i r 
kraštą. Visi kongreso atstovai ir 
dalyviai gavo specialiai pa
ruoštą portfelį (voką), kuriame 
buvo įdėta daktarų ir dantistų 
adresa i ir valandos, tolimesnė 
kongreso dienotvarkė, vardo 
kor te lė , bilietai į visus Sydnė
j a u s r e n g i n i u s , są rašas su 
kraš to smulkmenų detalėmis — 
b a n k ų ir pašto valandos, pašto 
ka inos bei kitos smulkmenos ir 

kongreso knygutė, kurioj api
būdinta gamta, aplinka, mies- • 
tai, komitetai ir komisijos. 

Toliau reikėjo nulipti laiptais 
į apačią ir registruotis nakvy
nei. P r i e regis t raci jos sta
lo sėdėjo Galiūnas ir Australi
jos L J S pirmininkė Kris t ina 
Coxaitė. Čia atrodė, kad viena 
ranka nežinojo, ką k i t a ranka 
darė. Je i Kristina sakė vienaip, 
tai Gal iūnas sakė kitaip, jei jis 
taip aiškino, ji kitaip rodė. Pas 
juos du buvo 4 a r net 5 sąrašai 
— vienas turėjo vieną, ki tas kitą 
ir t i e są ra ša i n e s i d e r i n o . 
Viename sąraše tavo pavprdė 
buvo įrašyta du kartus (ir pas du 
skir t ingus šeimininkus apgy
vendinta), kitam sąraše tavęs iš 
viso nebuvo. Galiūnas įrašė, 
Coxaitė išbraukė ir t . t . Pasi
rodo, kad sąrašuose t rūko labai 
daug pavardžių iš JAV-bių. 
Daugelis atvykusių net nebuvo 
į sąrašą į traukti . 

Čia nebuvo australų kaltė, o 
rengėjų Amerikoj. Sąrašas su 70 
pavardžių iš Amerikos Australi
joj pasirodė tik prieš t r i s dienas 
registracijoj, ir tada reikėjo 
a u s t r a l a m s suras t i v is iems 
nakvynes. Mano draugei buvo 
pasakyta, kad ji į Australiją net 
nea tvaž iuo ja , jos v a r d a s 
išbrauktas iš sąrašo, o j i čia pat 
stovi. Šis darbas būtų žymiai 
palengvėjęs, jeigu bū tų visų 
kraštų, ypač Amerikos, sąrašai 
atsiųst i gerokai anksčiau. Tik 
tada tuos sąrašus reikėjo su
jungti į vieną bendrą sąrašą ir 
tik t a d a šį sąrašą padaugint i . 
Tokiu būdu visi dirbantys prie 
registracijos turėtų tą pačią 
informaciją. 

Man ir Zinai dar išėjo ne taip 
blogai — mes abi kar tu tur ime 
kur miegoti, gyventi ateinančią 
savaitę. Tačiau buvo dar ir 
tokių, kurie iš anksto nebuvo 
užsiregistravę, bet atvažiavo į 
Australiją. Jų pavardžių iš viso 
nėra, bet ir juos reikia kur nors 
apgyvendinti. Juos pagal iau 
nudėjo kažkur po įvairiausius 
Sydnėjaus viešbučius, bet tiems 
baimingiesiems' da r reikėjo 
primokėti ekstra pinigų už šiuos 
kambarius, o tų pinigų j iems 
niekas negrąžins. 

Aš t ikra i nepavydėjau regist
racijos komitetui šio viso darbo 
— j ie turėjo išaiškinti re ikalus 
ir padaryt i sprendimus, kurie 
turėjo jau iš anksto būti sut
varkyti . Be to, pykčio buvo 
nemažai, nes atvykusieji pa
vargę po ilgos kelionės ir nori 
kuo g r e i č i au į s i k u r t i i r 
apsiprausti. 

(Bus daugiau) 
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Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1988 m. 
balandžio 8 d. mi rė mūsų mylima Mama ir Senelė 

A.tA. 
BRONĖ GADEIKIENĖ 

sulaukusi 88 me tų amžiaus. Velionė gimė Latvijoje, 
gyveno Kretingoje ir Vilniuje. Tremties metus išgyveno 
Filadelfijoj. 

Nul iūdus ios d u k t e r y s ir jų še imos: Aldona JAV-
se ir Regina Australijoje; anūkės: Audronė ir Regina 
JAV-se, Laima i r Audronė Australijoje. 

f$\ midlcind Fedcrcil 
mMK^K^' .Cauinnc anrl I n^n Accnr.iatinn 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 

593-9400 

A.tA. 
pulk. leitn. JONAS ŠVEDAS 

kūrėjas-savanoris 
Gyveno Čikagoje, anksčiau Cicero. 
Mirė 1988 m. balandžio 10 d., sulaukės 94 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Plokščių valsč., Karka-

zų kaime. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros Aldona Čeplienė, 

žentas Algirdas, Zita Deveikienė, žentas Mykolas ir Danutė 
Mickūnienė su šeima Australijoje; vienuolika anūkų, aštuoni 
proanūkai ir kiti gimines Lietuvoje. 

Priklausė daugeliui organizacijų. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, balandžio 13 d. nuo 3 iki 

9 v.v. S. Butkus koplyčioje, 1446 S. 50th Ave., Cicero, IL. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 14 d. Iš 

koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę dukterys su šeimomis. 

Laidotuvių direkt. Sally Butkus. Tel. 652-1003. 

A.tA. 
ANTANAS (TONY) RAMELIS 

Gyveno Gould City. Michigan. 
Mirė 1988 m. kovo 18 d., sulaukęs 65 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Utenos mieste. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ruth, du sūnūs Ja

mes Floridoje ir Paul Detroite: duktė Terry 'Elizabeth* 
Woodry, Romeo, Michigan ir keturi anūkai. 

Gedulingos pamaldos už velionio sielą buvo atlaikytos 
kovo 21 d. Šv. Stepono katalikų bažnyčioje. Naubinvvay. 
Michigan. 

Nuliūdę žmona, sūnūs, duktė ir anūkai . 

• * 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 South Hermi tage A v e n u e 

Te le fonas - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4348 S. Cal i forn ia A v en u e 

Te l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St . , Chicago 
Te le fonas — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So . 5 0 t h Av. , C i c e r o 
T e l e f o n a s - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

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

EIE 1=J 
UESDER 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, 

Telefonas • 
Illinois 

- 652-1003 
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x Stella K a u l a k i e n ė , Ma 
rijonų bendradarb ių pirmi
ninkė, su savo valdyba rūpinasi, 
kad Marijonų bendradarbių 
susirinkimas balandžio 20 d., 
trečiadieni, 1 vai. p.p. Marijonų 
salė je s ė k m i n g a i p rae i tų . 
Kviečiami ne tik nar ia i , bet ir 
nar ia is norį būti. Po susi
rinkimo bus vaišės. 

x B r o n i u s Ž a l y s rodys 
filmus iš įvairių lietuviškų 
įvykių Chicagoje balandžio 13 
d., t rečiadienį , 3 vai . p.p. 
Seklyčioje. Pasižiūrėti šių įdo
mių filmų kv ieč iami visi 
lietuviai. 

x L ie tuvos Vyčių 112 kuo
pa turės susirinkimą, kuriame 
pranešimus padarys Esteile Ro-
gers, Konnie Savickus ir Alex 
Mockus apie vyčių 75-rių metų 
ve ik lą . S u s i r i n k i m a s bus 
balandžio 19 d., antradienį. 8 
vai . vak. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje Mar-
quette Parke. 

x M a r ą u e t t e P a r k o Lietu
vių namų sav in inkų organiza
cijos narių susir inkimas bus 
balandžio 15 d., penktadienį, 
6:30 vai. vak. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje Mar
ąuette Parke. Prašomi visi na
riai gausiai dalyvauti . Po susi
rinkimo bus kavutė. 

x „ E l t a " , In fo rmat ion 
Bulletin. kovo mėnesio nr. 3, 
išėjo iš spaudos. Siame numery
je anglų kalba duodama infor
macijos apie Gorbačiovo ir jo 
valdinių elgesį Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimuose, apie 
santykius su kunigija, apie Hel
sinkio susitarimo priežiūros 
komi te to p r o t e s t ą dėl N. 
Sadūnaitės sumušimo. Taip pat 
yra daug informacijos apie 
pasaulinę politiką pavergtųjų 
tau tų atžvilgiu. Eltą finansuo
ja Tautos Fondas. 

x R a y Izokait is , Pe t r a s Klio-
rys, Bronė Arminas , Jonas 
Kilčiauskas, Marius J . Sayus, 
Stasys Mileika, Algis Žemaitis, 
Bronius Kūkalis, Magdalena 
Akelaitis. Laimutė Vasiliaus
kienė. Stasys Rupeika. Antanas 
Baronaitis, Natalija Išganaitis, 
Jan ina Miliauskienė, Arūnas 
Grigalauskas, Joseph Tijūnėlis, 
M. Saulis, Henry Česnauskas, 
kiekvienas pratęsė ,,Draugo" 
prenumeratą vieneriems me
tams su 10 dol. auka. Labai dė
kojame. 

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

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

Te!. 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 
Tel. — 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lie tuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel. 7784)800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 K. Ojrden A ve. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandom pagal susitarimą 

x A L R K Mote rų sąjungos 
Chicagos apsk r i t i e s suvažia
vimas bus gegužės 14 d. Cicero. 
Prasidės 12 vai. šv. Mišiomis už 
Lietuvą Šv. Antano par. bažny
čioje, 15 St. ir 49 Ct., Cicero, 111.. 
o po pamaldų parapijos salėje 
bus pietūs ir susirinkimas. Su
važiavimą globoja 2 kuopos 
narės. Visos kuopų delegatės 
prašomos dalyvauti. Chicagos 
apskričiai pirmininkauja Stella 
Kaulakienė. 

x Dr . Br. Povilaičio knygos 
„Lietuvos Žemės ū k i s 1918 -
1940'? sutiktuvės Jaunimo cen
tro kavinėje bus balandžio 22 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak. Su 
knyga supažindins dr. K. Ėrin-
gis, l i teratūrinę pusę apžvelgs 
rašyt. Danutė Bindokienė. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

x Korp! Gied ros pamaldos 
Marijonų koplyčioje bus atei
nantį sekmadienį, balandžio 17 
d., 10 vai. ryto. Po pamaldų bus 
bendri pusryčiai ir trumpas 
susirinkimas. Vadovauja pirmi
ninkė Raminta Marchertienė. 

x J o n a s Guobužis , Chicago, 
111., lankėsi „Draugo" admi
nis t raci joje ir p ra tęsė 
prenumeratą su 15 dol. auka. 
Labai dėkojame. 

x K u n . J o h n Tamul i s , Ca
dillac, Mich., atsiuntė 20 dol. 
auką ir kartu pratęsė prenume
ratą 1988 metams. Kun. J. 
Tamul į s k e l b i a m e garbės 
prenumeratorium, o už auką 
labai dėkojame. 

x A n t a n i n a Sužiedėlienė, 
Elena Dambriūnienė. Jonas Ba
ranauskas , Marija Macieža, 
Matilda Marcinkienė, Elsie Ju-
revich, Feliksas Mikuckis, Agnė 
Kižienė, Tony Dameika, Karolis 
Avižienis , M. Kaz lauskas , 
Birutė Navickas, A. Voketaitis, 
Ona Miniatas, Ona Jakimavi
čius, G. Gedra i t i s , , Balys 
Auginąs, Ignas Skirgaudas, J. 
Ūsas, Eugenia Pakulis, Romu
aldas Nemickas. Regina Spi-
r a u s k a s , V. L e s n i a u s k a s , 
Danielius L iu t ikas , Joseph 
Glebus, Kostas Podolskis, Mar
tiną Ž iemel i s , k i ekv ienas 
atsiuntė po 10 dol. aukų už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdus ačiū. 

x R o z a l i s A m b r o z i e j u s , 
Jonas Žostautas, Vincas Kėzi-
naitis. A. Spuodys, Simas Nau
jokas, Vytas Bakūnas, Kazys 
Jakštas , Laima Aleksienė, E. 
Ja sa i t i s , Vladas Bal t rūnas , 
P r a n a s Gudai t i s , Casimira 
Jankauskas, Faustas Rajeckas, 
Vytautas Kačienas, Aleksandra 
Šlenienė. Antanas Tėvelis, Ona 
Pusdešrienė, pratęsė „Draugo" 
prenumeratą 1988 metams ir 
kiekvienas paaukojo po 10 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

x I e š k o m a s žmogus prižiū
rėti senyvą vyrą Brighton Par
ko apyl. Duodamas atskiras gra
žus bu tas ir padengiamos išlai
dos. Skambint i tel.: 523-4473. 

(sk) 

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

(sk.) 

x P e r k u au tomob i l i u s ir 
kitas p r e k e s jūsų giminėms 
Lietuvoje. Tarpininkauju ne
brangiai. Pas i t ikr inki te . Lydė
siu pirmą grupę balandžio 24 d. 
Siunčiu siuntinius, k a r g o į Lie
tuvą. Parūpinu s tereo , video 
aparatūrą. Giminėms iškviesti 
p a t a r n a v i m a s nemokamas . 
Skambinkite rytais 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. 
Rohe r t s , H ickory Hills, 111. 
60457. 

(sk) 

x V. A l a n t o d r a m a „ A u k š 
t a d v a r i s " bus statoma gegužės 
7 d., šeštadienį, 6:30 v.v. Jau
nimo centre. Su šiuo veikalu at
važiuoja Toronto „Aitvaras", 
režisuojamas Elenos Dauguvie-
tytės-Kudabienės. Visuomenė 
prašoma šį vakarą paskir t i 
lietuviškam tea t ru i . 

x Muz. J u o z o Soda ič io ve
damas šaulių Vytauto D. Mote
rų choras at l iks meninę progra
mą pranciškiečių seserų rėmėjų 
rengiamoje vakar ienėje ba
landžio 17 d., sekmadienį, 3:30 
vai. p.p. Šaulių namuose Brigh
ton Parke. Kviečiami visi nariai 
ir svečiai vakarienėje dalyvauti. 

x A s t r a i r E d i s A n d r i u šia i, 
gyveną Hickory Hills, 111., lai
mingai susi laukė dukrelės Re
nės Viktorijos. Jie jau augina du 
vyresnius ir džiaugiasi iš naujo 
tėvais tapę, t a i pa t džiaugiasi 
seneliai. 

x J u r g i s Š t u o p i s , Sharon, 
Mass., pratęsė prenumeratą su 
25 dol . a u k a . J . Š tuop į 
skelbiame garbės prenumera
to r ium, o už a u k ą l aba i 
dėkojame. 

x J u o z a s N e v e r a u s k a s , 
Munster, Ind., parėmė „Drau
gą" 20 dol. auka ir pratęsė 
prenumeratą 1988 metams, J . 
Neverauską skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už paramą 
labai dėkojame. 

x A l e k s a s P a b r ė ž a , Oak 
Lawn, 111., „Draugo" rėmėjas, 
garbės prenumerator ius , pra
tęsė p r e n u m e r a t ą su v i sa 
šimtine. A. Pabrėžai už dien
raščio stiprinimą tar iame nuo
širdų ačiū. 

x Kun . F . Kirei l is , Pe t ras 
Jadviršis, Gražina Staniulis, 
Anelė J u o d v a l k i s , R a s a 
Pakalnis, K. Karnza, J ame B. 
White, Antanas Stuikys, Jeroni
mas K a č i n s k a s , A n t a n i n a 
Juknevičius, J .B. Televičius, 
Antanas Diržys, Jonas Kėnius , 
Jonas Vaičiulėnas, Elena Anta
na i t i s , P e t r i e P e k a r s k a s , 
kiekvienas pratęsė „Draugo" 
prenumeratą ir dar pridėjo po 10 
dol. auką už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x V i k t o r a s Ž e r o n a s , O. Izo-
ka i t i enė , J . P a l š i s , Sofija 
Holiuša, Jan ina Babecky, Jonas 
Miceika, Rapolas Krasauskas , 
Julius Veblaitis, Raymondas 
Paškus, A. Stankevičius, Ona 
Žukas Norkus, Bronė Švipas, 
Bronė Liaudanskis , J. Jovaiša, 
Mykolas G e č i a u s k a s , J o e 
Šukys, K. Bal t ramait is , Jonas 
Bakšys, pra tęs tami „Draugo" 
prenumeratą, kiekvienas pridė
jo po 10 dol. aukų. Labai dėko
jame. 

x Šok ių š v e n t ė — Hamil
tone, viešbučio rezervacijoms 
kreipkitės į mus, yra vietų: Tra-
vel Advisers Inc. 1515 N . 
Harlem #110, Oak Park, 111. 
60302, 312-524-2244. ( g k ) 

x L ie tuva i r Lenk i j a — rug
pjūčio 25 dieną, 10 dienų Lie
tuvoje. Rezervacijos: Trave l 
Advisers Inc. 1515 N. Har lem, 
#110, Oak Park , 111. 60302, 
312-524-2244. 

(sk) 

x C h i c a g o s Al tą š.m. balan
džio 16 d., šeštadienį 2 vai. p.p. 
Lietuvių taut in ių namų patal
pose rengia darbo konferenciją. 
Jos metu bus pat iekta met inė 
piniginė apyskai ta ir įvert inta 
Altos veikla. Visi Chicagos 
Altos rėmėjai maloniai kvie
čiami joje dalyvaut i . 

(sk) 

x P a r e m s i t e L ie tuvos Duk
terų dr- jos ve ik lą , dalyvau
dami P a v a s a r i o p o k y l y j e 
balandžio 30 d., 7 v.v., J a u n . 
centre. Bus nuotaikinga pro
grama, užkandžiai, šilta vaka
rienė, „laimės šul iniai" , ku
riems papildyti laukiame fantų 
dr-jos raštinėje kasdien 10-2 v. 
Rezervacijoms tel. — 925-3211. 

(sk) 

F^^y ^ <^. • 

m i k ŽVAIGŽDUTE 
i * n 7% Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Keoaguoja J Ptacas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

J o n a s Mine lga 

T Ė V Y N Ė M A N O 

Čia Mississippė ir Missourė — 
Ontario, Erio ežerai... 
Stebiu linksmų indėnų būrį: 
Čia jų šalis, čia j iems gerai . 

O parke kuplios liepos š lama — 
Vaikai sukrykščia 

pakraščiuos... 
Graži šio miesto panorama, 
Tik aš čia svetimu jaučiuos. 

Kai nuo Atlanto pučia vėjas, 
Saulutė leidžiasi — matau , 
Pr ie seno ąžuolo nuėjęs 
Ilgai mąstau, mąstau, mąstau. 

O ne! Ne ši tėvynė mano. 
J i ten — už jūrų, už kalnų. 
Tėvai, senoliai ten gyveno, 
O a š ? -
Klajūno vieškeliu einu. 

T Ė V Y N Ė S L A I S V Ė -
T I K R A S I S L A I M Ė S 

ŽIBURYS 

Jono Biliūno ,Xaimės žiburio" 
pasaką galime palyginti su ne
pr iklausomybės t rošk imu ir 
t ikslais. Tas s tebuklingas ži
burys yra kaip mūsų krašto 
Lietuvos laisvė. Daug jaunų 
vyrų ir berniukų drąsuolių 
mirė kovoje už Lietuvos laisvę. 
Taip ir drąsuoliai Jono Biliūno 
„Laimės žiburyje" kovojo dėl 
laimės žiburio. Piktos dvasios, 
š m ė k l o s , ba idyk lė s t r u k d ė 
drąsuoliams pasiekti tą laimės 
žiburį, o kliūtys t rukdė t iems 
kovojant už Lietuvos laisvę. 
Žmonės juokėsi iš kovotojų, 
vadino juos svajotojais. 

Lietuva gavo savo nepriklau
somybę 1918 m. vasario 16 d. 
Daug kraujo buvo l ieta mūsų 
piliakalniuose, mūsų giriose, 
mūsų miesteliuose, a n t mūsų 
kalnų, žemumų, mūsų vandeny
se ir miškuose. Bet kai Lietuva 
a tgavo n e p r i k l a u s o m y b ę j i 
tebuvo t ik 22 metus laisva. Per 
tą laiką visi džiaugėsi. Mes čia 
Amerikoje ją švenčiame kiek
vienais metais. 

A u š r i n ė B a g d o n a i t ė , VI kl. 
K. Donelaičio lit. m-la. 

K O D Ė L LIETUVIŲ KALBA 
YRA S V A R B I 

Aš manau, kad lietuvių kalba 
y ra svarbi. Mano tėveliai yra 
l ietuviai. Aš esu l ietuvaitė, 
t odė l aš n o r i u k a l b ė t i 
l ietuviškai. Kad ger iau išmok
čiau lietuvių kalbą, aš tu r iu 
mokytis. Namuose kalbu lietu
viškai, einu j Šv. Kazimiero 
l i t u a n i s t i n ę m o k y k l ą . Esu 
aš tun tame skyriuje. Į mokyklą 
e inu savo noru. Man pat inka 
t inklinis. Aš žaidžiau daugelį 
šeštadienių, todėl p ra le idau 
daug lietuviškų pamokų. Dabar 
t u r i u daugiau mokyt is , nes 
mano draugai jau daug išmoko. 
Sportas pasibaigė, dabar man 
niekas nebetrukdo. Gal iu kiek
vieną šeštadienį eit i į litua-

3» GALVOSŪKIS NR. 133 

Manim džiaugiasi visi, 
Ir maži, ir dideli. 
Bet jei raidę vieną 
Nubraukt i sugebėsi, 
I r dar vienai sparniukus 
Viršuj pridėsi, 
An t veido mane j au regėsi. 

M. Merkev ič ius 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 134 

Prieš Taksiuką Šleivį Tvankstės pilyje išvedė dvikovon tokį didelį ir piktą 
šunį, kad nenoromis teko sudrebėti. Iš A. Gustaičio knygutės vaikams 
" v a n s p i y5e Dail. A Variakojienė ir V. Variakojytė 

nistinę mokyklą. Aš mokaus 
gramatikos, l i teratūros, isto
rijos, geografijos, dainavimo. 
Man t i e visi dalykai labai 
pat inka. Sekmadieniais einu į 
„Grandinėlę". Man patinka tau
tiniai šokiai ir visų draugystė. 
Man pa t inka ponai Sagiai, kad 
j ie mus moko. Be Grandinėlės 
būtų l iūdna. 

Mes visur stengiamės kalbėti 
l ietuviškai. Je igu mes nekal
bėsime l ietuviškai , t a i mes 
užmiršime Lietuvą. Užmiršim 
l ie tuv iškas knygas , o je igu 
neskaitysime, tai mūsų kalba 
bus silpna. 

R i t a P e n k a u s k a i t ė , 
Clevelando Šv. Kazimiero 

lit. m-los 8 sk. mokinė 
(„Mūsų žingsniai"). 

D A N U T Ė S Ž I E D A S 

K a r t ą vienoje k r a u t u v ė j e 
buvo l a b a i g r a ž u s ž i edas . 
Danutė tą žiedą pamatė krau
tuvės lange. Tą naktį Danutė 
sapnavo, kad ji labai nori to 
žiedo. Tą norą pasakė savo 
mamytei . Paklausė mamytės: 
, ,Aš a š ga l iu n u e i t i į t ą 
k rau tuvę?" — „Ne, tu negal i" , 
— pasakė jai mama. Danutė 
nepaklausė ir nuėjo. Kadangi 
kitaip ji negalėjo gauti to žiedo, 
tada ji pavogė. Danutė apie ta i 
nesakė mamai. Tada ji atsibudo. 
J i neturėjo to žiedo, nes tai buvo 
sapnas Kai buvo Danutės gim
tadienis jos mama jai padavė tą 
žiedą kaip gimtadienio dovaną. 

D a i n a L u k a i t ė , 
Dariaus Girėno lit. 
m-los 4 sk. mokinė. 

M U R Z A IR ŠIŠKA 

Viena šeima turėjo du šu
niukus Murzą ir Šišką. Jie buvo 
labai panašūs . Kai jie išaugo, 
gerai saugojo namus. Vieną 
kar tą svetimas žmogus įėjo į 
kiemą. Šunys jį puolė. J i e 
įkando j am į koją. Svet imas 
žmogus pabėgo. Šunys buvo pa
tenkint i . Niekam nereikia eiti 
į svetimą kiemą. 

R a s a A u g a i t y t ė , 8 m . 
Ottawos Dr. V. Kudirkos lit. 

m-los mokinė Kanada 
(„Trupinėliai") 

G A L V O S Ū K I O N R . 111 
A T S A K Y M A I 

1) Je r iche . 2) Sychare. 3) 
Nain 'e . 4) V i r š Galilėjos ežero. 
5) Naza ra t e , 6) Kapernaume. 7) 
Betanijoje. 8) Betliejuje. 9) 
Pilypo Cezarėjoje, 10) Jeruza
lėje. 

GALVOSŪKIO NR. 112 
ATSAKYMAS 

Abi figūros vienodo dydžio. 

G A L V O S Ū K I O N R . 113 
A T S A K Y M A S 

Skruzdėlė — dėlė — lėlė. 

G A L V O S Ū K I O N R . 114 
A T S A K Y M A S 

\3_Š 
S 1 

\n 6, 

(Žiūrėkite piešinėlį). Kairėje 
piešinėlio pusėje yra 3 tušti 
puodukai, o dešinėje — 3 pilni 
a r b a t o s . Uždavinys : vienu 
ve iksmu pakeisti piešinėlio 
vaizdą taip, kad būtų vienas 
tuščias ir šalia pilnas, tuščias — 
pilnas, tuščias — pilnas. Lėkš
tučių nereikia keisti , t ik puo
dukus . Galite pasipraktikuoti 
namuose su tikrais puodukais. 
Visą keitimą aprašykite. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 135 

K e t u r i a i s k e i t i m a i s žodį 
k a l n a s pakeiskite į v a r d a s . 
Vienu kartu galima keisti tik 
vieną raidę, sudarant naują 
žodį, likusias raides palikti savo 
vietoje. Pakeistas žodis turi būti 
r e i k š m i n g a s , va r to j amas 
kalboje. 

(5 taškai) 

Žiūrėki te brėžinėlį. 

G A L V O S Ū K I O N R . 115 
A T S A K Y M A S 

Aunas , K a u n a s , j aunas , (aut i 
— to pu t on shoes, stockings). 

G A L V O S Ū K I S N R . 131 

Pas i ska i t ę l i tera tūros , a tsa
kyki te į š iuos klausimus: 1) 
Kaip pas idaro urvai (caves)? 2) 
K u r i a m t ik s lu i tie urva i buvo 
seniau naudojami? 3) Kuriuos 
žymesnius u r v u s žinai JAV? 4) 
Gal žinai padavimų apie urvus? 
5) K u r i a m t iks lu i dabar u rva i 
yra naudojami, kaip vadinasi di
dieji urvai? U ž platesnius paaiš
k in imus gaus i t e 10 taškų. Už 
t r u m p u s a t s a k y m u s t i k 5 
t a škus . 

G A L V O S Ū K I S N R 132 

Smagu pasirodyti scenoje Viduryje su akordeonu — muz. Faustas Strolia. 

(Žiūrėki te piešinį). Matote 
nupieštą apskr i t imą. Pagalvo
ki te , ką ga l i t e nupiešt i v ien 
naudojant apskr i t imą. Pamė
ginki te nup ieš t i iš įvai raus 
dydž io a p s k r i t i m ų žuv į , 
m e š k i u k ą , žuvų t a n k ą s u 
žuvimis, k i šk į ir k a t ę . K i tu s 
dalykus pr ipieški te , kaip t a i : 
akis , aus is , kojas ir t.t. už 
kiekvieną daiktą gausite po 
vieną tašką. 

MIELI „ T Ė V Y N Ė S 
ŽVAIGŽDUTĖS*' 
SKAITYTOJAI 

J a u seniai g a u n u „Mūsų 
Žingsnius". Juos man siunčia 
Clevelando Dievo Motinos Nuo
la t inės pagalbos parapijos kle
bonas kun. G. Kijauskas, SJ., ir 
ta lk in inkai . Tai savait inės lie
tuv ių žinios. Tai religinis ir 
p a t r i o t i n i s žu rna l a s , visos 
l ietuviškos parapijos turėtų 
pasekti Clevelando pavyzdžiu ir 
tokius žurnaliukus spausdinti. 
Žmonėse blėsta religija ir tau
t i škumas , reikia daugiau pa
s tangų, kad stiprėtų parapie-
čių sąmoningumas. 

N e t a ip s en i a i , ,Mūsų 
Žingsniai" pradėjo leisti mūsų 
mažiesiems žurnaliuką „Žibu
rė l ių sekmadienis". Gausiai 
i l i u s t r u o t a s ir p a t r a u k l u s . 
Ka lba tokia paprasta, kad ir 
darželio vaikučiams supranta
ma . Yra galvosūkių ir pasakė
lių. Tas žurnaliukas t inka tos 
parapijos vaikučiams, bet juo 
galėtų naudotis visų lietuviškų 
parapijų mažamečiai. 

Ta ip pat toji parapija išleido 
„Kryžiaus kelias va ikams" 68 
psl. knygutė iliustruota. Pats 
pavadinimas nusako knygutės 
tur inį . Kita knygutė „Kryžiaus 
kel ias skautiškam gyvenime", 
20 psl . i l ius t ruo ta . Trečia 
knygutė „Lietuvos laisvės Vigi
lija", 12 psl. montažas, tinkąs 
t au t inėms bei religinėms šven
t ėms , minėjimams. 

Atkreipkite dėmesį į šiuos 
visus leidimus ir užmegzkite 
ryšį su šia parapija, tada gausite 
naujų idėjų taut iniam ir reli
g in iam auklėjimui. Jei viena 
parapija gali tą padaryti , kodėl 
negal i kitos. Už viską esu 
dėk ingas klebonui kun . G. 
Kijauskui, SJ., adresas: 18022 
Neff Road, Cleveland, Ohio, 
44119. 

T.Ž. R e d a k t o r i u s 
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