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

Pabaiga 

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 Žemait i s 

Lietuvių karių drama 

(Tęsinys) 
Suėmus štabo karininkus, 

buvo likviduojami batalijonai. 
Vienur jie buvo nuginkluoti be 
pasipriešinimo, kitur tik po 
kautynių. Gegužės 16 d. 
Marijampolėje vokiečių 
tanketės puolė lietuvių kareivi
nes. Karo mokykla jau buvo 
išsiskirsčiusi. Vietinės komen

dantūros dalinys ir dalis likusių 
kariūnų atsišaudė. Iš abiejų pu
sių buvo aukų. 

Vilniaus krašte nuginkluo
jant vieną batalijoną sušaudyta 
13 lietuvių vyrų. Gegužės 17 d. 
Paneriuose (prie Vilniaus) buvo 
sušaudyta 17 karių (iš 306 bata-
lijono karių). Gyvuosius vertė 
žiūrėti į žudomus. Gegužės 21 
d. Vilniaus kareivinių kieme 

nuginklavo 800 karių, iš jų 12 
sušaudė. 41 Vietinės rinktinės 
karys, kurie buvo daboklėje Vil
niuje, irgi buvo sušaudyti. Iš 
visos Vietinės rinktinės pateko 
į vokiečių rankas dar apie 3500 
vyrų. Visi kiti su ginklais išsis
lapstė. Visi suimtieji buvo 
atvežti j Kauną, įkurdinti rusų 
belaisvių stovykloje. Po to 
aprengti vokiečių karo aviacijos 
drabužiais ir išvežti į Vokietiją 
darbams aerodromuose ir fabri
kuose. Kai kurie pakeliui 
pabėgo (5, P.348-349). 

Didelė dalis Vietinės rinkti
nės vyrų, iš t rūkusių nuo 
vokiečių, su ginklais pasitraukė 
į miškus — tai pradžia lietuvių 
partizanų, kurie veikė Lietuvoje 
1944-1954 m. 

Glasnostinis „smegenų plovimas 
Dixon miestelyje 

Dixon. — Kai prez. Reaganas 
ruošiasi susitikti su Gorbačiovu 
Maskvoje, tai jo vaikystės 
miestelyje Dixono gyventojai 
turės priimti sovietų delegaciją 
pagal miestų bendradarbiavimo 
„seserystės" planą. Daugelis 
Dixono gyventojų pareiškė 
nepasitenkinimą, kad pas juos 
atvyks Dicksono miestelio iš 
Sibiro meras su palydovais. Jie 
sako, kad tas vizitas bus tik 
Sovietų propagandos įrankis 
paskleisti komunistinei ideo
logijai amerikiečių jaunimo 
tarpe. 

Šis vizitas yra daromas pagal 
1985 m. Genevoje prez. Reaga-
no ir Gorbačiovo susitarimą 
išplėsti bendradarbiavimą tarp 
žmonių. Kai Reaganas kalbėjo 
bal. 10 d. Las Vegas mieste, jis 

Paskirta Gandhi 
premija 

Roma. — Taize' ekumeninės 
bendruomenės prieš dvejus 
metus įsteigta Gandhi premija 
šiais metais yra paskirta trim 
asmenim: dviem moterim — 
jaunai hait ietei , įkūrusiai 
pagalbos vargstantiesiem sąjūdį 
Haičio sostinėje ir etiopietei 
raupsais sergančios šeimos 
motinai. Trečiasis premijos 
laureatas yra lenkas žurnalistas 
Jerzy Turowicz, kuris jau 42 m. 
redaguoja lenkų katalikų sa
vaitraštį „Tygodnik Powszech-
ny". 

75 metų amžiaus žurnalistas 
Turowicz yra vienas žymiųjų 
lenkų intelektualų, kurio mo
ralinį autoritetą pripažįsta taip 
pat ir netikintieji. Taize eku
meninės bendruomenės Gandhi 
premija yra pagerbiami 
asmenys, pasižymėję savo 
veikla už taiką ir santarvę ir už 
pasitikėjimo tarp žmonių stip
rinimą. Gandhi premija buvo 
paskirta sausio mėn. Romoje 
užbaigiant Taize ekumeninės 
bendruomenės surengtą tarp
tautinį jaunimo sąskrydį, 
kuriame dalyvavo apie 25 tūkst. 
jaunimo iš įvairių Europos 
kraštų ir kitų pasaulio kon
tinentų. 

Policininkai surakintomis rankomis atveda Joną Demjanjuką į Izraelio 
teismą. Jam buvo labai sunku eiti, kadangi jį kamuoja nugaros sužeidimo 
skausmai. 

Demjanjukas pripažintas kaltu 
Dar galima apeliacija Vyriausiam Teismui 

pasakė, kad tą programą reikia 
dar labiau plėsti . Dixono 
miestelio 15,000 gyventojų, 
kuris yra tik 100 mylių į va
karus nuo Chicagos, daugelis 
nepasitiki sovietų intencijomis. 
Jie mano, kad atvykę sovietai 
padarys daugiau žalos negu 
gero. Art Bennett, senas Dixon 
gyventojas, pasakė, kad tai bus 
„glasnostinis smegenų plovi
mas" ir Dixono miestelio gyven
tojams to nereikia. Jis sako, kad 
tai pakenks jaunų žmonių 
galvosenai. 

Laikraštis prieš komunistų 
atvykimą 

Panašiai pasisakė ir to mies
telio laikraštis „Dixon Daily 
Telegraph" savo editoriale, kai 
miestelio meras paskelbė 
sovietų delegacijos atvykimą. 
Laikraščio nuomone, tai visai 
nereikalinga, kad to miestelio 
jaunimas būtų nuodijamas 
sovietų ideologija. „Mes visi 
žinome, kas įvyko Ja l tos 
konferencijoje, kai trys vadai 
susirinkę padarė nutarimus. 
Dabar yra laikas sustabdyti 
panašius dalykus, kai tie trys 
sovietai atvyksta pas mus", rašė 

• laikraštyje Alma Sorbe. „Jei 
kas abejoja, kad Amerika dar 
nėra komunistų infiltruota, te
gu pagalvoja, kad prieš keletą 
metų kolegijų profesoriai dėstė 
komunizmą mūsų jaunimui". Ir 
ji griežtai pasisakė prieš sovietų 
priėmimą. 

Nesąmoningi piliečiai 

Tačiau to miestelio kun. Tom 
Shepherd kitaip galvoja. Jis 
sako, kad reikia taikiai ir drau
giškai sugyventi su sovietais. Ir 
Dixon miestelio meras nori 
entuziastiškai sutikti komu
nistus ir sakosi esąs nustebęs, 
kad gyventojai pasisako prieš 
Sovietų delegacijos atvykimą. 
Mero duktė Mary Dixon 
(pavardė tokia pat, kaip ir 
miestelio pavadinimas), kuri 
veda radijo programas, ragino 
gyventojus apsirengti raudonais 
rūbais tada, kai sovietai atvyks 
į miestelį. Radijo stotis susi
laukė daug priekaištų iš gyven
tojų. 

Jeruzalė. — Izraelio teismas 
pirmadienį paskelbė, kad Jonas 
Demjanjukas, 68 m., gyvenęs 
Clevelande, yra kaltas už nacių 
karo meto nusikaltimus padary
tus prieš 45 metus Treblinkos 
mirties stovykloje. 

Trijų teisėjų tribunolas dek
laravo, kad jis buvo „Ivanu 
Žiauriuoju" koncentracijos sto
vykloje, kuris kankino kalinius 
vesdamas juos į dujų kameras 
Treblinkoje. 

Žiūrovai teismo salėje, kuri 
buvo iš teatro salės paversta 
teismo patalpa, kai teisėjai 
baigė skaityti 500 puslapių 
sprendimą, kuris užtruko 10 
valandų, pradėjo ploti. Teisėjai 
sprendimą skaitė pasikeisdami, 
pabrėždami nacių Vokietijos 
„šėtonišką planą" nušluoti 
žydus nuo žemės paviršiaus, kad 
jų daugiau nebūtų. Daugiau, 
negu 800,000 žydų buvo 
nužudyta Treblinkoje. 

Keturi punktai 

Demjanjukas į salę buvo 
beveik atneštas, nes jis turėjo 
didelius nugaros skausmus. Kai 
jį vežė į teismą, jis furgone 
sėdėjo ant žemės ir verkė, pra
neša Reuterio žinių agentūra. 
Šeši policininkai turėjo įvesti į 
teismą, surakintomis rankomis. 

Teismo sprendimas jam buvo 
verčiamas į ukrainiečių kalbą. 
Jis rastas kaltu keturiais punk
tais: nusikaltimais prieš žydų 
žmones, nusikalt imais prieš 
žmoniškumą, karo nusikalti
mais ir nusikaltimais prieš per
sekiotus žmones. Tai paskelbė 
vyriausias teisėjas Dov Levin. 

Bausmė pirmadienį 

Demjanjukui bausmė bus pa
skirta pirmadienį. Pagal Izra
elio įstatymus, jam gresia pako
rimas. Teisėjai pasisakė neturį 
abejonės, kad kaltinamasis yra 
Ivanas, dujų kameros tvarkyto
jas Treblinkoje. Žydų kaliniai 
Treblinkoje sargybinį vadino 
Ivanu Žiauriuoju. Liudininkų 
liudijimai buvę garbingi ir tikri, 
te i s ingi ir r imt i . Teisėjai 
a tme t ė , kad Demjanjuko 
asmens dokumento kortelė 
būtų buvus sovietu KGB paga
minta, jie taip pat nesutiko su 
alibi, kad Demjanjukas buvo ki
toje vietoje. 

Prieš 26 metus tik Adolf 
Eichman buvo pakartas Izraely
je už nacių nusikaltimus, kai jis 

buvo rastas kaltu už Holokausto 
organizavimą. 

Teisme dalyvavo visa Dem
janjuko šeima. Jo sūnus 
neišlaikė ir pavadino proku
rorus „melagiais"'. Policija jį 
išvedė iš salės. Gynybos adv. 
Yoram Sheftel p-ivačiai buvo 
įspėjęs šeimos narius, kad 
nesitikėtų nieko gero. Adv. 
John Gili pareiškė, jog kaltė 
prieš Demjanjuką vistiek nėra 
įrodyta. Sūnus Jonas spaudai 
pasakė, kad tai „buvo niekas 
daugiau kaip parodomasis 
sovietų teismas". Visi gynybos 
liudininkai buvę atmesti. 

Apeliacija Vyriausiam 
Teismui 

Demjanjuko advokatai nutarė 
paruošti apeliacijos dokumentus 
Izraelio Vyriausiajam Teismui. 
Taip 15 mėnesių užtrukęs 
te ismas eina į pabaigą. 
Maždaug 10.000 puslapių 
prirašyta šioje byloje. Adv. 
Sheftel pasakė, jog jam 1987 m. 
kovo mėnesį paaiškėjo, kad 
teisėjai yra priešiškai nusistatę 
šioje byloje. 

Praėjusį sekmadienį buvo 
paminėta Treblinkos 45 metų 
kalinių sukilimas Lenkijoje. Jei 
teisėjai paskirs mirties bausmę, 
tai savaime yra galima įteikti 
apeliaciją Vyriausiam Izraelio 
Teismui. Izraelio įstatymas 
leidžia abiem — ir prokurorui ir 
gynėjams apeliuoti. Vyriausio
jo Teismo sprendimas turi būti 
paskelbtas per 45 dienas. 

Nuskandino Irano 
laivą 

Washingtonas. — Persų 
įlankoje Irano laivas bandė 
apšaudyti Amerikos laivą, nors 
į jį ir nepataikė. Prez. Reaganas 
įsakė gintis ir Amerikos pajėgos 
puolė Irano alyvos platformas ir 
nuskandino vieną Irano laivą, 
kuris vežė minas. Tame laive 
buvo ir Irano radaro stotis. 
Amerikiečiai ispėjo to laivo 
įgulą prieš pradedant jų 
puolimą, kad jie pasišalintų. 
Baltieji rūmai pranešė, kad 
prezidentas įsakė apsaugoti 
Amerikos interesus. Tai pirmas 
toks rimtas Amerikos karo 
pajėgų puolimas Persų įlankoje, 
ginantis nuo Irano puolimų. 
Baltieji rūmai apie prezidento 
įsakymą pranešė Kongreso 
vadams ir gavo jų pritarimą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Chicagoje Lyric opera 34 
sezoną pradeda rugsėjo 17 d. su 
Bellini opera „La Sonnambula". 
Sezono metu bus pastatytos dar 
Verdi „La Traviata", Wagnerio 
„Tanhauser", Verdi „FalstafF', 
Mozarto „Don Giovanni" , 
Strausso „Salome", Verdi 
„Aida" ir Rossini „Tancredi" 
operos. Lyric Operos menedžerė 
Ardis Krainik paskelbė jau ir 
1989-90 sezono operas. 35-jo 
sezone bus atliekamos „Toscos", 
,,Der Rosenkavalier", ,,La 
Clemenza Di Titto", „Samsono 
ir „Dalilos", „Don Carlo", 
„Sevilijos Kirpėjo", „Die Fle-
dermaus" ir „Hamleto" operos. 

— Vatikano Valstybės sekre
torius kardinolas Casaroli 
Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo 
vardu pasiuntė sveikinimo tele
gramą Rygos ir Liepojos 

. apaštaliniam administratoriui 
kardinolui Julians Vaivods, 
kuris balandžio 7 d. minėjo savo 
kunigystės šventimų 70 
metines. 

— NBC žinios pranešė, jog 
Izraelio min. pirm. Shamir buvo 
tiek laimingas pasisekusia ope
racija, kad pasiuntė žudikams 
sveikinimo telegramą, nelauk
damas kol jie sugrįš namo 
sušaudę Arafato padėjėją VVazir. 

— Varšuvoje Reuterio žinių 
pranešimu buvo paminėtas 
1943 metų kalinių sukilimas, 
kurie buvo koncentracijos 
stovykloje. Tūkstančiai žydų ėjo 
su plakatais miesto gatvėmis, 
protestuodami, kad daugiau 
tokių dalykų nebeatsitiktų pa
saulyje, kaip kad buvo Treb
linkoje. 

— Maskvoje „Tašo" agen
tūra, pranešdama apie Palesti
niečių Išlaisvinimo organiza
cijos vado pavaduotojo nužudy
mą, pastebėjo, jog tai apsunkins 
Taikos pasitarimus Viduriniuo
se Rytuose. 

— Prancūzija atšaukė savo 
ambasadorių Kanadoje po to, 
kai buvo areštuoti 4 prancūzų 
politikai ir 17 jūreivių, kurie 
plaukė ginčijamuose vandenyse 
netoli Nevvfoundlando krantų. 

— Falls Church, Virginijoje, 
prasidėjo judėjimas išrinkti 
pulk. Oliver North į Senatą, nes 
sen. Paul Trible, respublikonas, 
daugiau nebekandidatuoja. 
Vienintelė kl iūt is gali 
susidaryti tada, kai prasidės 
pulkininko teismas Irano -
Contras byloje. 

— Senatas 63 balsais prieš 27 
nubalsavo, kad būtų įvesti 
suvaržymai prekyboje su 
Meksika, kuri nepaiso preziden
to Reagano prašymo sustabdyti 
marijuanos ir kitų narkotikų 
siuntimo į Ameriką. 

— Genevoje Jungtinių Tautų 
atstovas pabėgėlių reikalams 
kreipėsi į Afganistano komu
nistinę vyriausybę, prašydamas 
padėti afganų pabėgėliams 
grįžti į savo namus ir juos 
globoti. Klausimas, ar atsiras 
tokių, kurie panorės komunistų 
globos. 

— Washingtone Statistikos 
biuras paskelbė, kad tur
tingesnieji amerikiečiai moka 
vis didesnius mokesčius, kai 
prez. Reaganas tapo prezidentu. 

— Kuwaito lėktuvo grobikai 
paprašė Alžiro vyriausybės 
duoti jiem daugiau benzino, kad 
jie galėtų skristi toliau ir kito
je vietoje nužudyti 31 pagrob
tąjį, nes Kuwaitas nesutinka su 
teroristų reikalavimu paleisti iš 
kalėjimo jų pačių kitų teroristų. 

Tik stiprus prezidentas 
atsilaikys prieš 

Gorbačiovą 
Nixono samprotavimai 

VV'ashingtonas. — Buvęs pre
zidentas Richard Nixon pareiš
kė, kad jis ne visada sutinka su 
prez. Reagano ir viceprez. Bush 
nuomonėmis, bet jis mano, kad 
George Bush yra labiau kvalifi
kuotas, negu bet kuris demo
kratų prezidentinis kandidatas, 
tvarkyti reikalus su Sovietų 
vadu M. Gorbačiovu. 

Nixonas apibūdino Gorba
čiovą kaip „pasaulio klasės 
vadą", ku r i s galėtų būt i 
„žymiausiu šio amžiaus 
žmogumi". Nixonas turėjo 
valandos pasikalbėjimą su 
Amerikos laikraščių sąjungos 
redaktoriais. Jis pasisakė už 
mokesčių padidinimą, šalia 
sumažinimo gynybos ir sociali
nio aprūpinimo išlaidų, kad tuo 
būdu būtų galima sukontroliuo
ti federalinį deficitą. Bet Rea 
ganąs ir Bush abu yra nusistatę 
nedidinti mokesčių. 

Pavojingas ėjimas 
Jis dabar pasakė, jog būnant 

kandidatu yra labai sunku būti 
kartu ir atsakingu savo paža
duose ir tai jis sakė patyręs pats, 
būdamas kandidatu savo pra
eityje. Nixonas atmetė Reagano 
ir Busho propaguojamą kiek
vieno dalyko svarstymą at
skirai, ir jo manymu, tai neveda 
į efektingą deficito sumažinimą, 
kaip ši administracija mano. 

Administracijos pasiūlymas 
sumažinti 509c strateginio apsi
gynimo branduolinį supergaly-

Lietuvių užuojauta 
latviams 

New Yorkas. — Lietuvių In
formacijos centrą pasiekė 
lietuvių užuojauta latviams, 
mirus jų laisvės kovotojui 
Gunarui Astrai, kuris iškalėjo 
19 metų sovietų lageriuose. 
Gunars Astra mirė balandžio 6 
d. ant operacinio stalo Lenin
grado ligoninėj tariamai nuo 
kraujo užkrėtimo. Pateikiame 
užuojautos pilną tekstą. 

„Brolių latvių tautai, 
Mus giliai sukrėtė žinia apie 

drąsaus Jūsų tautos kovotojo už 
laisvę Gunaro Astros netikėtą 
mirtį. Dar viena auka ant 
Pabaltijo laisvės aukuro. Si 
netektis tuo skaudesnė, kad ji 
įvyko tautinės laisvės prieš
aušryje. Reiškiame gilią 
užuojautą velionio artimiesiems 
ir visai latvių tautai. 
Lietuva, 1988.4.07". 

Šeši broliai 
ambasadoje 

Roma. — Septyni Italijos 
arkivyskupai ir vyskupai vieni 
iš pirmųjų pasirašė peticiją, 
kuria i talų valdžia yra 
raginama imtis veiksmingų 
žygių, kad komunistinė Alba
nijos vyriausybė leistų šešiem 
albanam broliam išvykti į 
Italiją. Šeši broliai Popa prieš 
dvejus metus prisiglaudė Itali
jos ambasadoje Tiranoje, 
paprašydami politinės globos ir 
pareikšdami norą išvykti į 
Italiją. Jie tebegyna Italijos am
basadoje^ iš kurios negali 
pajudėti, nes albanų valdžia ne 
tiktai atsisako jiem duoti lei
dimą emigruoti, bet įspėjo, kad 
bus suimti, jei išeis iš am
basados namų. 

bių arsenalą yra pavojingas 
žingsnis, nes Sovietai tada pa
liks su daug didesne galimybe 
ateityje turėti daugiau tos 
rūšies ginklų, negu, kad yra 
dabar ir lengvai galės pirmieji 
pulti Ameriką, samprotavo 
Nixonas. 

Geriau atsisakyti ABM 
sutarties 

Jis nesutinka su Reagano 
pastangomis interpretuoti prieš-
branduolinę raketų sutartį taip, 
kad ji leidžia daryti bandymus 
erdvėse su strateginio ap
sigynimo programa. Jei 
Amerika ir Sovietų Sąjunga 
negali susitarti dėl Strateginio 
apsigynimo iniciatyvos reikalo, 
tai pagal Nixoną, būtų geriau, 
kad Amerika atsisakytų nuo 
ABM sutarties, negu, kad 
keistų jos tradicinę inter
pretaciją. Kaip „pasaulio klasės 
vadas", Gorbačiovas turėtų būti 
stipraus Amerikos prezidento 
priverstas apsispręsti pasirinkti 
ekonominį progresą namuose 
arba agresiją užsienyje", kalbėjo 
Nixonas. 

Jam reikia sandėrio 
Sovietų Gorbačiovas turi 

mažinti savo karines jėgas, kad 
gautų Vakarų paskolas ir 
technologinę pagalbą. 
Gorbačiovui yra reikalingas 
sandėris, sako Nixonas. „mes 
turėtume su tuo sutikti. Bet 
mes turėtume padaryti tokį 
susitarimą, kuris ne tiek padėtų 
jo interesams sustiprinti Sovie
tų ekonomiją, bet kad tarnautų 
daugiau mūsų interesams, kad 
Sovietų užsienio politika nebūtų 
tokia agresyvi, kaip kad ji yra 
dabar" . ,,Ką mes dabar 
matome, yra, jog 1990 metų 
dešimtmetyje mes turėsime 
Sovietų Sąjungą stipresnę 
kariškai ir ekonomiškai ir su 
dar agresyvesne užsienio 
politika..." 

Dukakis pralaimėtų... 

Stiprus prezidentas gali 
priversti Gorbačiovą atsisakyti 
karinių veiksmų. Nixonas 
mano, jog Michael Dukakis bus 
demokratų nominuotas 
prezidentiniu kandidatu ir 
pralaimės rinkimus viceprezi
dentui Bush. nežiūrint, kad 
Massachusetts gubernatorius 
yra labai gabus, šaltas ir labai 
kietas. Nixonas mano, jog 
Dukakis gynybos reikaluose 
pralaimėtų prieš Gorbačiovą. 

Be to, Nixonas pasakė, kad 
gub. Dukakis turėtų savo part
neriu pasirinkti sen. Sam 
Nunn, kur is yra Senato 
Ginkluotų pajėgų komiteto pir
mininkas ir galėtų „apšviesti" 
jį savo idėjomis, kurios yra „iš 
George McGoverno knygos". 

KALENDORIUS 
Balandžio 20 d.: Adeliaras, 

Marceninas. Goštautas. Lazdo-
nė, Nergantas. Etvydas. 

Balandžio 21 d.: Anzelmas. 
Oportūna, Argela. Milgedas, 
Kryvis. 

ORAS 
Saulė teka 6:05, leidžiasi 7:35. 
Temperatūra dieną 55 1., 

naktį 30 L 

i _ 



DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. balandžio mėn. 20 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ,-KŲ RAMOVĖ 
Redaguoja j v.s. Irena Regienė, 2652 W. 65th St.. Chicago, IL 60629 

„KUNIGAIKŠČIŲ ŠALIES 
STOVYKLOS VADOVAI 

M 

VILKIUKŲ 
PAŠTO VYKLĖS 

VADOVAS 

Skaut in inkas Romas Puodž iūnas 

Gražu ir džiugu, kai vilkiukų 
šaunios eilės praeina dulkėtu 
skautiškos stovyklos keliu. 
Jiems visi duoda pirmenybę, o 
jei koks skautukas mėgintų 
kelyje pasipainioti, tai vilkiukų 
būrys moka tokį neklaužadą 
sutvarkyt i i r pirmenybę 
išsikovoti. Vilkiukai yra žvalūs, 
sumanūs ir greiti, kai vadovų 
yra rūpestingai prižiūrimi. Juos 
dažnai reikia pavalgydinti, nu
prausti, paguosti ir namuose 
likusius tėvus pavaduoti, kai 
mažam berniukui pasidaro 
liūdna ir ilgu. 

s. ROMAS PUODŽIŪNAS įsi
pareigojo šioms labai svarbioms 
vilkiukų pastovyklės viršininko 
pareigoms. Romui tai ne nau
jiena, nes jis jau daugelį metų 
ir įvairiose stovyklose yra 
vadovavęs vilkiukams. 

Romas įstojo į dr. Basanavi
čiaus dr-vę „Geležinio Vilko" 
tunte Hanau, Vokietijoje. Daly
vavo 1948 m. T.S. Alpėse ir po 
to nuolatiniam skautavimui pa
skyrė dalį savo gyvenimo. Sukū
rę šeimą, Puodžiūnai nenu
traukė skautą vi mo. Skautiška 
veikla visam laikui pasiliko 
dalimi jų šeimos darbų. Jų 
sūnus yra išėjęs visą sk. 
mokyklą ir aktyviai dirba „Li-
tuanicos" tunte. Taip pat jie 
daugelį vasarų praleidžia 
įvairiose vasaros stovyklose su 
lietuvių jaunimu. 

Romas davė sk. vyčio įžodį ir 
buvo pakeltas į skautininkų 
laipsnius jau Chicagoje. Jis 
buvo kelių vilkiukų draugovių 
draugininku; vi lkiukų 
pastovyklės viršininku, įvairių 
sk. stovyklų sporto vadovu, Bro
lijos vilkiukų skyriaus vedėju ir 
t.t. Romo pateiktose pastovyk
lės programose vyrauja šios 
mintys: Vadovas privalo įsisą
moninti, kas yra vilkiukas. Tai 
yra lietuvis berniukas, lankąs 
pradinės mokyklos žemesnius 
skyrius, dėvįs mėlyną uniformą, 
t.y. LSS narys. Šis paskutinis 
atsakymas pateikia vadovui 
veiklos ruošimo ribas ir rėmus. 

Tuojau kyla įvairios mintys: 
Lietuva, aplinka, pasakos, 
padavimai ir dainos. Toliau eina 
žaidimai, gamta ir jos įvai
rumas, religija, moralė, šeima ir 
draugystė. Iš to išplaukia ben
dravimas, pareigos, tarnyba ir 
daugelis kitų gyvenimo paruo
šimui dėsnių. 

Vadovaudamasis šiomis min
timis, Romas paruošė vilkiukų 
pastovyklės programą, kuri 
jiems bus įdomi, įvairi ir, svar
biausia, linksma. 

„Skautavimas vilkiukui yra 
pati smagiausia ir linksmiausia 
dalis, žinoma, tokios turėtų būti 

ir jų stovyklos", užbaigia Romas 
savo mintis pastovyklės 
pravedimo temomis. 

s.m. 

BROLIJOS STOVYKLOS 
ADJUTANTAS 

Vytautas Dilba, „Kunigaikš
čių šalies" Brolijos stovyklos ad
jutantas, gimė Kaune. Į LSS 
įstojo 1945 m. Vokietijoje, 

s. Vytau tas Dilba 

Wiesbadene, „Dainavos" vieti-
ninkijoje ir tais metais davė jau
nesniųjų skautų įžodį. 1946 m. 
vasarą jau stovyklavo draugo
vės skautų stovykloje prie 
Edersee ežero. Vėliau persikėlė 
į Kasselį — Mattenbergą kur 
susipažino su Č. Kiliuliu. 1948 
m. davė skauto įžodį. 1949-ais 
metais su tėveliais atvyko 
Amerikon, į Brockton, MA. 
Savaitgalius, autobusų pagalba, 
praleisdavo Bostone, kur 1950 
metais įsijungė į organizuojamą 
skautų veiklą. Pateko ,,Lapinų" 
skiltin, DLK Kęstučio draugo
vėje, kuri išsivystė į Bostono 
„Senųjų Lapinų" skautų vyčių 
būrelį. 1953 m. „Sen. Lapinai" 
dalyvavo Jubiliejinėje stovyk
loje prie Niagara upės. 

Skautų vyčių įžodį Vytautas 
davė 1957 metais, prieš išeinant 
į kariuomenę. Dauguma „Sen. 
Lapinų" tuo pačiu laiku atliko 
karinę prievolę tai ir Vytautas 
priklausė naujai susiorganiza
vusiam „Lapinų Klajūnų" 
skautų vyčių būreliui. Buvo 
išleistas periodinis žiniaraštis 
„Kimas" - kareivių uniformas 
dėvintiems lapinams ir jų bičiu
liams. 

Grįžęs iš kariuomenės pradėjo 
lankyti meno mokyklą ir 1963 
metais Boston University gavo 
bakalaurą, BFS (Fine Arts). Jis 
buvo įtrauktas į skautišką 
darbą pradžioje mažais, vėliau 
didėjančiais meno darbais. 

Vytauto eitosios pareigos: 
skautų draugin inkas , s.v. 
būrelio vadas, ir iždininkas. 
Atlanto rajono stovyklos 
iždininkas, Brolijos sekretorius, 
vilkiukų ir vėliau prityrusių 
skautų pastovyklės viršininko 
pavaduotojas. Dabar Bostono 
„Žalgir io" tunte a t l ieka 
pavaduojančio tun t in inką 
pareigas. 1987 m. dalyvavo 
Gilwelio kursuose kartu su 
kitais LSS vadovais. Šią vasarą 
VH-je Tautinėje stovykloje 
sutiko atlikti Brolijos „Kuni
gaikščių šalis" stovyklos ad
jutanto pareigas. 

s.m. 

Clevelando skautų,-čių Kaziuko m u g ę a t idaro s. A. Va i ta i t ė -Bar tušk ienė ir v.s. V. C iv inskas ; 
s tebi iš k.: L S Seserijos Vyriausia skau t in inke v.s. t .n . Stefa Gedgaudienė , s. k u n . G e d i m i n a s 
Ki j auskas , S J , „Neringos" tunto t u n t i n i n k ė s. Julytė Taor ienė, LS Brolijos VS pavaduoto jas s. 
G i n t a u t a s Taoras ir „Pi lėnų" t u n t o tun t in inkas s. Remigijus Belzinskas . 

Nuo t r . V . B a c e v i č i a u s 

KAZIUKO MUGEI PRAĖJUS 
SĖKMINGA MUGĖ 
CLEVELANDE 

Skautai ir skautės Clevelan-
de ir šiemet gerai pasiruošę 
kovo 20 d. Dievo Motinos 
parapijos patalpose įdomiai ir 
sėkmingai pravedė tradicinę 
Kaziuko mugę. Iškilmingam 
atidarymui vadovavo sesė Vir
ginija Juodišiūtė. 

„Neringos" tunto tuntininkės 
Julijos Taorienės pakviesti, 
perkirpdami kaspiną mugę 
atidarė skautininkai A. Baltuš
kienė ir V. Civinskas. Trumpu 

SAVAITGALIO STOVYKLA 
ANGLIJOJE 

Anglijos lietuvių skautų ir 
skaučių savaitgalio stovykla 
vyks balandžio 30 — gegužės 1 
dienomis Manchesteryje, Lietu
vių Socialinio klubo patalpose. 
Kviečiami visi skautai ir 
skautės, o ypač t ie, kurie 
ruošiasi vykti į VH-ją Tautinę 
stovyklą Amerikoje. Šioje 
stovykloje bus paminėta ir 
Motinos diena. Vyks ir rajono 
vadijos posėdis. 

NUOTRAUKOS 
STOVYKLOS LEIDINIUI. 

Sesė v.s. Alė Namikienė (6041 
So. Fairfield Ave., Chicago, IL 
60629) VII TS leidinio 
redaktorė, dar toli gražu nėra 
gavusi prašytų nuotraukų, 
kurios turėjo pasiekti ją iki š.m. 
balandžio 1 d. 

Atsilikę vienetai prašomi 
nedelsiant atsiųsti, nes tai 
mūsų istorijos užfiksavimas, 
mūsų darbo pasididžiavimas! 
Ką darai — daryk gerai! Sesės 
Alės su brolio Juozo Toliušio 
talka redaguojamame leidiny 
lai atsispindi pilnas ir išsamus 
mūsų skautijos gyvenimas. 

žodžiu sveikino LS Seserijos 
Vyriausia skautininke Stefa 
Gedgaudienė ir Brolijos VS 
pavaduotojas Gintautas Taoras. 
Invokaciją sukalbėjo Dievo 
Motinos parapijos klebonas 
Gediminas Kijauskas. 

Salė buvo labai patraukliai 
papuošta gražiomis pavasario 
gėlėmis. Daugelį metų mugei 
tarnaujantieji (inž. Kersnausko 
padaryti) lietuviška tautodaile 
papuošti stalai ir šiemet buvo 
gausiai apkrauti skautų ir 
skaučių sukurtais rankdarbiais. 
Ir ko ten nebuvo! 

Akį viliojo ir į rankas paimti 
prašėsi meniški medžio pjaus
tiniai — žvakidės, laikrodžiai 
vaikams žaislai, rankšluostinės 
ir kt. — bylojantys apie mūsų 
brolių meniškus gabumus. 

Neatsiliko ir sesės dailiai 
išsiuvinėtais rankšluosčiais ir 
kitais įdomiais rankdarbiais bei 
lietuviškais maisto gaminiais. 
Meniškai išrikiuoti „ežiukai", 
gardūs lietuviški sūriai, virti
niai, dailiausi margučiai... 

Ir šiemet darbščiojo brolio 
Vlado Bacevičiaus stalas kaupė 
didelę pasiūlą įvairių skautiškų 
įvykių nuotraukų, ženklų ir kt. 

Besižavinčius skautiškais 
rankdarbiais lankytojus gun
dančiai kvietė iš virtuvės sklin-
dantieji kvapai, kviesdami 
pasivaišinti lietuviškais pie
tumis, pasigardžiuoti skaniau
siais tortais. Pirmą kartą šiemet 
veikęs „salotų stalas" pritraukė 
daugumą svečių. Čia didelės 
padėkos nusipelno mamytės, 
niekad neatsisakančios savo 
darbais paremti skautiškąją 
jaunimo veiklą. 

Smagiausi mugėje buvo 
vaikai. Jų krykštavimas pripil

dė mugės patalpas kai jie 
dideliu pulku sekiojo juokdarę 
su balionais. Didelį vaikų 
dėmesį patraukė ir „laimės 
šulinys". Daugelis mažųjų 
norėjo nusifotografuoti su Vely
kų kiškiu. O kaip smagu 
pabendrauti tokioje aplinkoje su 
draugais!.. 

Turtingą laimėjimų stalą 
turėjo darbščiosios židinietės. 
Čia buvo galima laimėti dideles 
tautiniais drabužiais papuoštas j 
lėles ir kitokias puošmenas. 

Mugė buvo baigta trumpa 
programėle. Vaizdelį sukūrė 
Aurelija Balašaitienė, o vaidin
tojus paruošė Vilija Klimienė. 
Abi sesės vertos padėkos už šį 
darbą. Skautiškam jaunimui ir 
vėl buvo puiki proga gražiai 
pasirodyti scenoje. 

Mugė buvo sėkminga, smagi 
ir visiems paliko malonius pri
siminimus. Skautams buvo 
smagu, kad visuomenė domisi ir 
remia jų pastangas. Skautai, 
skautės ir jų vadovai,-vės dė
kingi visiems atsilankiusiems, 
visiems kuo nors prie mugės 
pasisekimo prisidėjusiems, o 
ypač mamytėms, tėveliams ir 
nuolatiniams talkininkams. 

Šia proga norisi atkreipti 
dėmesį, kad šios Kaziuko mugės 
savaime nepasidaro . Jos 
pareikalauja daug darbo 
valandų ir nuoširdžių pastangų, 
aukojant laisvalaikio valandas 
po dienos darbų. Skautų organi
zacija auklėja lietuvišką jau
nimą ir ruošia juos gyvenimui. 
Visi kviečiami susipažinti su 
lietuviškuoju skautavimu, atve
dant savo dar neskautaujančius 
sūnelius ir dukreles į skautų 
sueigas. Dėl informacijos kreip
tis į tuntininkus — „Neringos" 
tunto tun t in inkę Juliją 
Taorienę ir „Pilėnų" tuntininką 
Remigijų Belzinską. 

v.sk. Audra Bielinienė 
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Valandos pagal susitarimą 
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Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

Clevelando „Neringos" tunto tuntininkė s. Julija Taorienė prie skaučių darbelių paviljono Siu 
metų Kaziuko mugėje. 

N u o t r . V . B a c e v i č i a u s 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

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

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

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 7769691 

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

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel . — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
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 ( namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai. pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlropractic — 
5522 S. Wolf Rd. 

Westom Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2*4159 

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

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 st Street 

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

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

425S W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12--) 

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

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

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

Pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medica i Building 

6132 S. Kedz ie 
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 
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6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
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Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
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Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

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

Dr. Tumasonio kabinetą pereme 
T. RAMA, M.D. 
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2454 W. 71 Street 
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Valandos pagal susitarimą 
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Valandos pagal susitarimą 
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SPECIALISTAS CHIRURGAS 
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Vai pagal susitarimą pirm . antr 
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Ko dabar siekia 

GORBAČIOVAS 
Dabar daugelio akys yra at

kreiptos į Gorbačiovą, bandant 
stebėti, kur jis pasuks Sovietų 
Sąjungos likimą ir kaip tas 
paveiks likusį pasaulį. Šiam 
klausimui spręsti daug ener
gijos skyrė Duke universiteto 
profesorius Thomas H. Naylor, 
dažnas JAV pramonės bend
rovių ir vyriausybės patarėjas, 
kelių knygų autorius, žinomas 
iš svarių straipsnių „New York 
Times", „Los Angeles Times", 
„International Tribūne" ir 
kituose laikraščiuose. Neseniai 
išėjo jo knyga pavadinta „The 
Gorbachev Strategy: Opening 
the Closed Society". 

Išstudijavęs Gorbačiovo pa
reiškimus ir jo ligšiolinius po
tvarkius, prof. Naylor suglaus
t a i skelbia pagr ind in ius 
Gorbačiovo siekimus. Sustiprin
t i ūkinį Sovietų Sąjungos 
gyvenmą ir pasiekti žymaus pa
gerinimo Sovietų žmonių bui
tyje. Pasiekti, kad Sovietų 
Sąjunga pakankamai pasi
gamintų ūkio gaminių, maisto. 
Sumažinti Sovietų Sąjungos 
atsilikimą nuo Vakarų, ypač 
kompiuterių, au tomat in ių 
mašinų ir robotų srityje. Gamin
ti pasaulino lygio gaminius 
vidaus vartojimui ir eksportui į 
užsienį. Įjungti Sovietų eko
nomiją į tarptautinę pasaulio 
ekonomiją. Plėsti demokratinių 
principų laikymąsi, savivaldą 
Sovietų Sąjungoje ir Rytų 
Europoje. Sustiprinti Sovietų 
Sąjungos polit inius, eko
nominius ryšius su tokiais kraš
tais, kaip Vakarų Vokietija, 
Japonija, Kinija, Izraelis , 
Meksika, Argentina ir Brazilija. 
Atsilikusiuose kraš tuose , 
vadinamame trečiame pasau
lyje, sumažint i Sovietų 
Sąjungos išlaidas, kaip Afganis
tane, Etiopijoj, Angoloj, Mozam
bike ir Kuboj. Sumažinti įtampą 
tarp Sovietų Sąjungos ir JAV. 
Iki 1990 m. sudaryti išsamų 
ginklų kontrolės susitarimą su 
JAV, apimant paprastuosius, 
atominius bei erdvių ginklus. 
Pakeisti Sovietų Sąjungos kul
tūrinį gyvenimą, kad su 
didesnėmis asmens laisvėmis 
atskiri piliečiai būtų paskatinti 
imtis atsakomybės savo gyve
nime ir patys būtų nuosaikesni 
savo veiksmuose. 

Nayloro daromas Gorbačiovo 
aptarimas negalimas lengvai at
mesti. Prof. Naylor yra ilgus 
mėnesius buvęs Sovietų Sąjun
goje, lankydamas svarbes
niąsias Sovietų tyrimų įstaigas, 
apklausinėdamas apie 250 So
vietų ekonomistų, vado
vaujančių mokslininkų, kom
piuterių specialistų, kurie buvo 
gavę uždavinį išstudijuoti 
gamybos ir prekybos planavimo 
decentralizaciją, atlyginimų ir 
kainų lankstumą, pelno ir 
paskatų reikalą, kredito ir 
bankų patarnavimus. 

Prof. Naylor surinkti duo
menys rodo, kad Kremliui daro 
įspūdį Kinijos bei Vengrijos 
nauji posūkiai, kur sėkmingai 
vykdomi nauji eksperimentai, 
pavienių žmonių iniciatyvos įve
dimas į ūkio sritis. 

Reikia sutikti su faktu, kad 
kai kurie pakeitimai Sovietų 
Sąjungoje matyti, bet čia dar 
yra daug nežinomybių. Klau
simas, kiek tuose Gorbačiovo 
siekimuose yra tikrovės ir kiek 
propagandos. Antra, jeigu jis ir 
nuoširdžiai eilės šių dalykų 
siekia, kiek jam pavyks 
pralaužti senesniąja biurokra
tiją, kuri yra kietai įsikibusi į 
ligšiol pasiektąsias privilegijas. 

PABALTIEČIŲ SUSIBŪRIMAS 
IR ATEITIES PLANAI 

Tie raudonieji buržujai neturi 
noro savo riebių postų užleisti, 
savo patogaus gyvenimo atsisa
kyti, savo pajamas sumažinti. 

Maskva vis dėlto pastebi, kad, 
kai beveik visi komunistiniai 
kraštai turi sunkumų su gyven
tojų maitinimu, o Vengrija, kuri 
daugiausia leido praplėsti 
individualų ūkį, yra vienintelis 
kraštas Sovietų orbitoje, kuris 
net eksportuoja savo ūkio gami
nius, jais aprūpindama savus 
žmones. Todėl, kaip skelbia 
duomenis surinkęs prof. Naylor, 
Gorbačiovas linksta decentra
lizuoti ūkinius sprendimus, ūki
niams vienetams paliekant 
daugiau teisės spręsti savo 
gamybos kryptį, kainas, atly
ginimus, tarnautojų telkimą, 
investavimus, net ir tyrimus, 
vystyti vietinę ir užsieninę 
prekybą, planuoti paskatus įvai
rias tarnybas atliekantiems. 
Norima steigti finansines insti
tucijas, kurios galėtų parūpinti 
lėšų, paskolų plečiant gamybą, 
net ir leisti privačią gamybą. 
Prie to lenkia stiprėjantis įsi
tikinimas, kad komunistinis lig
šiolinis ūkis nepateisino įdėtų 
vilčių. Pats gyvenimas verčia 
ieškoti naujų kelių. 

Norima net mažinti valsty
binius ūkius, sukant į koopera-
tyvinius. Norima didinti priva
čių ūkių skaičių. Norima plėsti 
apmokymą aukštosios technolo
gijos srity, kaip kompiuteriai, 
elektroninė inžinerija. Viliojant 
vakarų bendroves, šiose srityse 
parodžiusias pažangą, net 
norima steigti jungtines „abiejų 
pasaulių" bendroves. Norima 
padidinti investavimus į kas
dieninių prekių gamybą, de
centralizuoti net ir užsienio 
prekybą, daugiau dalyvauti 
tarptaut inėje prekyboje ir 
pasaulinėse finansinėse insti
tucijose. 

įžvelgiama, kad komunistinė 
diktatūra nenešė laukiamų vai
sių. Tas verčia įvesti kai kokių 
laisvių demokratėjimo kryptimi 
pačioje partijoje ir sovietiniame 
gyvenime. Norima išvystyti 
prekybą su Japonija ir Kinija, 
o net ir didinti politinio lais
vėjimo laipsnį Europoje. Ne tai, 
kad Maskva to labai norėtų, bet 
pats gyvenimas ima versti. Gal 
bus sumažinti ir antiamerikie-
tiški pareiškimai, siekiant 
sklandesnio susitarimo ginkla
vimosi klausimais. 

Gorbačiovo planuose taip pat 
skelbiamas reikalas didesnės 
kalbos, spaudos, literatūros, 
teatro, filmų, religijos laisvės. 
Firmoms numatoma galimybė 
bankrutuoti ir išmesti ne
tinkamus vadovus. Gorbačiovas 
jaučia, kad priespaudos per 
daug. Net „Tiesos" š.m. kovo 29 
d. numery Vilniaus švietimo 
skyriaus vedėjas J. Saladžius 
skundžiasi: „Mokytojus nukan
kino biurokratizmas, kurį kūrė 
ir dar kuria pernelyg išplėstas 
valdymo aparatas". Gorbačiovo 
planuose yra ir gerų dalykų, bet 
mes jais pilnai patikėsime, kai 
Maskva atšauks savo sutartį su 
Hitleriu, kai išves įgulas ne 
vien iš Afganistano, bet ir iš Lie
tuvos, kai grąžins Klaipėdos 
bažnyčią ir Vilniaus katedrą, 
kai paleis politinius kalinius, 
kai valdyme turės balsą ne vien 
komunistų gauja, bet ir visa 

William Hough II - paskaitininkas. 

Apie šimtas pabaltiečių, po 
trečdalį kiekvienos tautybės, 
suvažiavo kovo 11 d. į naują, 
tradiciškai elegantišką The 
Whitman restoraną, Farming-
ton, Connecticut. Buvo lietu
vių iš kelių Connecticut vie
tovių, o latvių ir estų net iš 
New Yorko ir Bostono. 

Atvykę buvo žmonės, kurie 
tiki, kad bendrą darbą yra na
šiau dirbti ne atskirai, o kartu. 
Užtat jie palaiko neseniai 
susikūrusią Estonian, Latvian 
and Lithuanian Alliance of Con
necticut (ELLA). Atvyko ne vien 
savo pritarimą paliudyti, bet ir 
lėšų sutelkti — bilietai buvo po 
50 dol. asmeniui. Kai kurie, 
patys negalėdami dalyvauti 
savo vietoj auką a t s iun tė , 
nustebindami ir pradžiugin
dami rengėjus. Pobūvis davė 
daugiau kaip 2,700 dol. pelno. 

Vakarui vadovavo ELLA narė 
Jūratė Vaitkutė, įjungdama 
estę Ilvi Cannon ir latvę Inara 
Punga, taip pat nares. 

Inž. Pijus J. Nasvytis, ELLA 
iniciatorius ir pirmininkas, su
pažindino svečius su ELLA 
įsteigimu, pristatė visų trijų 
tautybių atstovus ELLA sudėty 
tvisi atstovai dalyvavo pobūvy, 
užsimokėdami už bilietus), ir iš
dėstė 1988 metų veiklos planą. 

Užsibrėžta 

Kadangi rugpjūčio mėn. Lie
tuvoj, Latvijoj ir Estijoj gali 
pasikartoti demonstracijos prieš 
Molotovo-Ribbentropo paktą 
ELLA taip pat rengs , juodojo 
kaspino" demonstracijas at-

ELLA of Connecticut 

ELONA VAIŠNIENĖ 

kreipti amerikiečių dėmesį į de
monstracijas Pabaltijy, pa
aiškinti Stalino ir Hitlerio 
pakto svarbą ir tebesitęsiančias 
pasekąs. Tai bus taipogi proga 
iškelti Amerikos nepripažinimą 
esamos padėties teisėtumo, 
Connecticut senatorių pastan
gas padėti pabaltiečiams ir pan. 

Planuojamas simpoziumas 
Pabaltijo klausimu. 

Taip pat numatyta Universi-
ty of Connecticut teatre pasta
tyti Antano Škėmos dramos 
veikalą Pabudimas anglų 
kalba. Veikalą statys new York 
Arts Theatre Club, režisuos estė 
Linda Pakri. Pobūvio metu 
pirm. Nasvytis įteikė Arts 
Theater Club atstovei Julijai 
Nasvytytei LB Kultūros tarybos 
ELLAi atsiųstą čekį (3,000 dol.) 
šiam pastatymui paremti. 

Kalba William Hough III 

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
advokatas William Hough III, 
atkreipęs pabaltiečių dėmesį 
savo susidomėjimu pabaltiečių 
reikalais. William Hough teisės 
mokslus baigė New York Law 
School cum laude 1985 m. Jo di
sertacija tarptautinės teisės sri
ty vadinosi The Soviet Annexa-
tion o f the Baltic States and its 
Effect on the Development of 
Law prohibiting Forcible Seizu-
re of Territory. Šiuo metu Wil-
liam Hough dirba New Hamp-
shire valstijoj ir New Yorke, 
toliau gilina studijas korpora
cijų teisėje. 

William Hough pasidžiaugė 
ELLA susikūrimu, nes tai su

tankina pabaltiečių veiklos 
tinklą. Dabar tas tinklas turi 
mazgus Los Angeles — BAFL 
(Baltic American Freedom 
League), Clevelande — Cle-
veland Paltie Committee, New 
Yorke- 3ATUN(BalticAppeal 
to the UN), ir Connecticut — 
ELLA. (Prelegentas nepaminėjo 
Joint Baltic American National 
Committee Washingtone ir 
prieš kelerius metus įsisteigusią 
pabaltiečių jaunimo organiza
ciją, taipogi dirbančias visuo
meninį darbą). 

VVilliam Hough su Pabaltiju 
susipažinęs ne vien iš knygų — 
jis jau kelis kartus lankėsi Lie
tuvoj, Latvijoj ir Estijoj. Per 
d iskusi jas ir asmeniškus 
pašnekesius paaiškėjo, kad jis 

orientuojasi ir visų trijų grupių 
išeiviškoj veikloj ir yra susitikęs 
su nemažai mūsų veikėjų. 
Hough ypatingai entuziastiškai 
atsiliepė apie naująjį lietuvių 
Charge d'affaires Washingtone 
— Stasį Lozoraitį. 

Kalbėtojas pabrėžė, kad šiais 
laikais politinė jėga remiasi 
taikliu ir greitu žinių pateikimu 
ir pasikeitimu. Pabaltifečiai tu
rėtų išvystyti tampresnius 
tarpusavio ryšius ir labiau koor
dinuoti veiklą amerikietiškoj 
plotmėj. Jis siūlė ELLAi nebū
tinai veikti atskirai, bet prisi
dėti prie darbo, kurį atlieka kitų 

pabaltiečių vienetai, pvz. Kali
fornijos BAFL, kai jis organizuo
ja laiškų rašymą. Pabaltiečių 
vienetams prisijungus iš kelių 
Amerikos dalių gautųsi didesnis 
įspūdis. 

ELLA taip pat galėtų padėti 
New Yorke BATUN darbuo
tojams, kurie su informacija 
apie Lietuvą, Latviją ir Estiją 
lanko įvairių šalių atstovus prie 
Jungtinių Tautų. ELLA galėtų 
suorganizuoti aplankymus įvai
rių konsulatų Naujojoj Anglijoj 
arba kartą ar du per metus nu
siųsti delegaciją į Washingtoną 
aplankyti atstovybes tų šalių, 
kurių vyriausybės jaučia prie
lankumą Pabaltijo valstybėms. 

Hough ragino ELLA nepra
dėti visko iš naujo, o pasimokyti 
iš jau veikiančių pabaltietiškų 
vienetų, kokia veikla našiausia. 
Jam atrodo, kad būtų labai nau
dinga pabaltiečių veikėjams iš 

Inž. P . J . Nasvytis įteikia 3000 dol. 
čekį Julijai Nasvytytei 

Amerikos, Kanados, Anglijos, 
Australijos, Švedijos ir Pietų 
Amerikos kartą į metus suva
žiuoti ir susipažinti, išgirsti apie 
veikimo būdus, pasitarti. 

Simbolių svarba 

Šis jaunas tarptautinės teisės 
žinovas pabrėžė, kad būtina 
deramai vertint nepriklausomų 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
atstovų svarbą. Jie yra Pabaltijo 
šalių teisėtumo ir tęstinumo 
simbolis. (Prelegentas taip pat 
prašė, kad išeiviai savo 
nepriklausomų valstybių tęs
tinumo ir teisėtumo simbolius 
aprūpintų moderniom rašymo 
priemonėm!) 

Hough kėlė reikalą pabal
tiečių visuomeninės veiklos vie
netams padėti surasti gerų kan
didatų į konsulus, pvz. reikia 
naujo lietuvio konsulo Bostone 
ir estų konsulų Chicagoje ir 
New Orleans. Hough ragino es
tus konsulatą iš New Orleans 
mėginti perkelti į veiklesnį 
centrą, kaip Houston, Boston ar 
Atlanta. 

Kalbėtojo nuomone pabaltie-
čiai turėtų bendradarbiauti su 
lenkų ir ukrainiečių bendruo
menėmis ir linkėjo ELLAi pa
rodyti pavyzdį šiuo atžvilgiu 
Connecticut valstijoj. 

Atsakinėdamas į klausimus, 
William Hough prasitarė, kad 
jis apsiėmė redaguoti Kalifor
nijoj leidžiamą Baltic Bulletin, 
kėlė mintį leisti anglų kalba pa
baltiečiams bendrą žurnalą 
(neseniai teko sužinot apie 
Baltic News, šiaurinėj Kalifor
nijoj jau keletą metų anglų 
kalba latvio redaguojamą 
leidinuką, EV), painformavo 
apie New Yorke veikiantį 
NEXUS ,data bank', kur už me
tinį mokestį galima gauti žinių 
iš viso pasaulio. 

Programai pasibaigus prele
gentą apspito būrelis klau
siančių, komentuojančių ar 
besiklausančių pabaltiečių. 

Dainavo Vytis 
Meninę dalį atliko Hartfordo 

vyrų kvartetas Vytis, vado
vaujamas muz. Jurgio Pet-
kaičio. ELLA pirmininkas inž. 
Nasvytis ne tik dalyvavo kvar
tete, bet aksominiu bosu atliko 
solo. Pasitenkinimas nuvilnijo 
per salę pranešus, kad kvar
tetas padainuos ir po latvišką ir 
estišką dainą. 

Per vakarienę pasitaikė prie 
stalo atsisėsti su estais. Stebino 
jų entuziazmas est iškiems 
reikalams, jų tamprūs ryšiai su 
estais Estijoj ir Švedijoj, jų 
dažnas pasikeitimas Pabaltijį 
liečiančiom iškarpom iš laik
raščių, laiškų rašymas į ameri
kietiškus laikraščius. 

Lietuviams, ypač vien savo 
spaudą skaitant, atrodo, kad tik 
mes vieni veikiam. Bet paly
ginus su latviais ir estais greit 
paaiškėja, kad reikėtų pasi
tempti norint jiems prilygti. 
Nenuostabu, kad amerikietiškoj 
spaudoj Estija ir Latvija 
dažniau minimos negu Lietuva. 
Būtų tikrai vertinga, kaip siūlė 
VVilliam Hough, pabaltiečiams 
veikėjams kartą per metus su
važiuoti iš visų šalių, susi
pažinti, veiklą bendrai papla-
nuoti, vėliau padėti vieni 
kitiems planus įvykdyti. Visi 
dirbam tam pačiam tikslui. 
Laikas pradėti dirbti nebe atski
roms tautybėms ir nebe atski
roms vietovėms. Netgi nebe at
skirais kraštais. 

Dr. Jonas Račkauskas, Pedagoginio lit. instituto rektorius, ir meno istorikė 
Daiva Skuodytė, dėstanti lietuvių dailę. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Žmonijos milžinai buvo žmo
nės, kurie kaupė energiją, 
kurie, kaip kalviai, plakė kūju 
vieną vietą, kol pasiekė tikslą. 

O. S. Marsden 

ŽYGIS Į RYTUS - ŽYGIS 
Į VAKARUS 

visuomenė. Juoz. Pr. 

Ne mokslo patentai ir ne sep
tyneri talentai sudaro piliečių 
garbės vainiką, o darbas, dar
bas, darbas iš tikrų širdies 
motyvų. 

Vaižgantas 

Jei nori daug žinoti, turi dar
buotis; jei nori patirti laimės, 
turi darbuotis; darbas yra tiesa. 
Jei pamėgsime darbus, mūsų 
gyvenimas bus laimingesnis. 

Reskin 

JUOZAS ŽYGAS 

Paminėjus draugą Stlainą visi turėjo atsistoti, o 
pirmutinėse eilėse sėdintieji turėjo ne šiaip sau atsi
stoti, bet vikriai stryktelėti ir aukštai iškėlę rankas 
entuzias t i ška i p lot i . Toliau buvo Molotovas, 
Malenkovas, Berija, Timošenko, Vorošilovas, Paleckis, 
Sniečkus ir gal dar kai kas. Šaukiant šiuos vardus jau 
reikėjo sėdėti ir ne taip entuziastiškai ploti. Sudarymas 
garbės prezidiumo buvo labai atsakingos ir rizikingos 
pareigos. Turėjo gerai žinoti ką „Pravda" rašo. Jeigu 
pražiopsosi ir pakviesi tą, kuris buvo „Pravdoje" iš
bartas, tai galėjai pas baltąsias meškas į svečius 
nuvažiuoti. 

Po šių visų formalumų buvo darbo sesija, geriau 
pasakius, visų išvanojimas. Pirmutinis kalbėjo dalinio 
vadas (karjeristas), jau liaudies kariuomenėje gavęs 
paaukštinimą. J is piktais žodžiais pradėjo visus bar
t i , daugiausiai teko karininkams, kurie nesuvaldo ir 
neduoda pavyzdžio. Daugiausiai jam užkliuvo tai tos 
dainos, ir jis reikalavo nustoti triukšmą kėlus. Jo 
žodžiais: „Jums sutvarkyti priemonių yra milijonai, o 
Sibiras platus". Nežinau, ar tai buvojo paties mintys 
ar jis nurodymus iš aukščiau perdavė. Tik tiek žinau, 
kad jo karininkai bijojo ir buvusios draugystės buvo 
užmirštos. 

Tas mitingas visiems padarė labai blogą jspūdį, 
kurio, žinoma, viešai parodyti nebuvo galima. Tam 
nebuvo nė laiko. Visos rankos buvo įjungtos priesaikos 
pasirengimui. Visas sėkmingumas priklausė nuo to, 

kaip bus parengtas , Jtaudonasis kampelis" ir nuo įvai
rių plakatų gausos. Kas tik sugebėjo rašyti, paišyti ar 
teplioti — visi buvo įjungti į darbą. Darbas virė beveik 
dieną ir naktį. Kur tik buvo laisvas sienos plotelis, tai 
buvo nukabinėtas plakatais. Ar pritrūko dažų ar dėl ; 
įvairumo, to dabar negalėčiau pasakyti, vienas plaka-
tas buvo nupaišytas geltonais dažais. Dėl jo ir kilo 
triukšmas. Geltona spalva buvo „tabu" — nepatiko 
žydams. Iš kur mes dabar galėjome tuos visus „tabu" 
žinoti. Kaip galėjome žinoti kas buvo „košer" ar ne. 
Buvo išmokstama, taip sakant, „per kraują ir prakai
tą". Jau žinojome, kad, nurodant tautybes, nebuvo 
galima žydo vardo minėti, taip pat žinojome, kad be 
leidimo negalima Stalino paišyti (kad jo kilnių bruožų 
ir šypsenos nesugadintum), o dabar sužinojome, kad 
ir geltona spalva neleidžiama. Gal dėl to vokiečiai ir 
liepė geltonas žvaigždes dėvėti. 

Yra tokių paslapčių, kurios ne visiems prieinamos! 
Bendrai nei politvadovai, nei komisarai neturėjo jokio 
specialaus parengimo. Jie negalėjo suprasti, kad jie yra 
svetimame krašte. Taip pat jie negalėjo suprasti, kaip 
mes jų tvarkos nežinome, kodėl jaunesnieji karininkai 
nemoka rusiškai. Atrodo, jie net nežinojo, kad Lietuva 
turėjo savo nepriklausomą gyvenimą. Jų supratimu jie 
buvo ne Lietuvoje, bet Šiaurės vakarų krašte, kaip 
Muravjovo laikais. 

Kaip sakoma „viena bėda — ne bėda" arba „nelaimė 
niekuomet viena nevaikšto". Taip ir dabar išėjo, 
pačiame priesaikos įkarštyje (beje jos terminas nežinia 
kodėl atidėtas), užgriuvo kita nelaimė. Prasidėjo rinki
mų įkarštis (berods, į Aukščiausiąją tarybą). Vėl mi
tingai, aiškinimai, „diskusijos" ir plakatų rengimas. 
Nebebuvo nei sienų, nei staktų, kur juos kabinti. Prie 
tos bėdos prisidėjo dar kita: kadangi buvo baltais dažais 
ant raudonos medžiagos rašoma, tad pritrūko baltų 
dažų. Visame Vilniuje nebuvo galima jų nė su žiburiu 

rasti. Sabotažas! 
Kažin kas sugalvojo, kad vietoje dažų galima dan

tų pastą naudoti. Tad politvadovai bėgiojo po visą 
Vilnių ir supirkinėjo pastą. Nežinau, ką kituose dali
niuose darė. Be to. tas rinkiminis įkarštis buvo ne tik 
kariuomenėje, bet ir įvairiose įmonėse. Kariuomenėje 
gal buvo persistengiama, kadangi ji jau buvo apsėsta 
rusų komisarų ir politvadovų, o šie geriau „savąją" 
tvarką žinojo. Kažkam paminėjus, kad nebus dantims 
pastos, politvadovai tuojau atkirto, kad nereikia 
rūpintis: „u nas vsio jest" (pas mus visko yra) — pri-
vešime! Tai ir neteko sužinoti, ar jie tą savo pažadą 
įvykdė. 

Velnias visuomet pakiša koją, kur nereikia. Prie 
visų bėdų ir rūpesčių, lyg jų neužteko, visus ant kojų 
sukėlė lyg bombos sprogimas... Ant durų staktos ras
tas šautuvo šovinys. Lyg bitės sujudo politvadovai, 
prasidėjo begaliniai tardymai: iš kur tas šovinys atsi
rado, kodėl jis atsirado ir kam jis buvo skirtas? Tar
dymai tęsėsi be krašto ir be galo. Komisija tikrino 
ginklų sandėlį, ar ten nėra kokių nors trūkumų. Nors 
nieko nustatyti nepavyko, bet. žinant jų tvarką, galima 
prileisti, kad tos kuopos vado fkurio patalpose buvo 
rasta) personalinėje byloje tai buvo atžymėta (beje. tas 
kuopos vadas buvo išvežtas), žinoma, gal ne vien dėl to. 

Pagaliau atėjo ir rinkimų diena. Nežiūrint visų 
pasirengimų ir įtampos, svarbiausių dalykų ir neži
nojome. Kadangi rinkimai buvo sekmadienį, tada 
ramiai miegojome. Man vos atsikėlus ir, taip sakant, 
dar beveik nespėjus kelnių susisagstyti, į kambarį įvir
to politvadovas. Jis labai nustebo, kad aš dar ne 
balsavimų patalpoje. Man per daug neskubant jis 
ragino paskubėti, paskubėti. Sako, kiti daliniai jau pa
baigę balsuoti. Ką galime žinoti, kas darosi kituose 
daliniuose. 

(Bus daugiau) 
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APSKRITASIS 
RIDENAMAS 

STALAS 
TOLIAU 

Vilniškio „Gimtojo krašto" nr. 
9, 1988 m. vasario 25 - kovo 2 
d. laidoje tęsiamas pokalbis, 
pradėtas 1987 m. gegužės mėn. 
antroje pusėje ir paskelbtas G. 
kr. Nr. 27 — 1987 m. liepos 2-8 
laidoje. Šiame G. kr. numeryje 
tęsinys pažymėtas skaičium (3). 
Atseit , nepamirštama i r 
p r imenama pasikalbėjimo 
dalyviai ir turinys, o toliau 
susumuojami išeivijos lietuvių 
teigiami bei neigiami at
si l iepimai ir daromi savi 
siūlymai. Išvardinami išeivijos 
laikraščiai: Tėviškės žiburiai, 
Dirva, Darbininkas, Laisvoji 
Lietuva, Lietuvių balsas, Drau
gas, kurie vienaip ar kitaip atsi
l iepė į apskritojo stalo 
pokalbius. Neužmiršo paminėti 
ir išeivijos didžiųjų organizacijų 
pasisakymų tuo klausimu. 
Paminėtųjų tarpe yra: Ameri
kos Lietuvių Tautinės s-gos su
važiavimas (matyt, turėta 
galvoje tarybos posėdis), Ameri
kos Lietuvių Tarybos suvažia
vimas, VLDKo seimas, JAV Lie
tuvių Bendruomenės politinė 
konferencija. Rašo: „Visi subu
vimai taip pat kritiškai nag
rinėjo mūsų kuklų pokalbį 
Vilniuje. Nutarimai paskelbti 
išeivių spaudoje. Sudėjus viską 
į krūvą, susidarytų geras 
tomas". Pacitavę minėtų mūsų 
laikraščių kai kurias neigiamas 
i r ' jigiamas pasisakymų ištrau-
1 s, plačiau sustoja prie 1987 m. 
Dirvos Nr. 41 paskelbto straips
nio: „įdomi nuomonė pasigirdo 
iš visai, atrodytų, nelauktos 
pusės: 

Sekmadienio posėdyje (JAV 
LB, Jaunimo sąjungos ir Lie
tuvos Laisvės Komiteto poli

tinės konferencijos, — „G.k.") 
savo pagrindinėje kalboje buv. 
Lietuvos Helsinkio ir Lietuvos 
tikinčiųjų teisėms ginti komi
tetų narys, vėliau sovietų kali
nys Vytautas Skuodis (išvykęs 
legaliai į JAV 1987 m. -
„G.k."), kalbėdamas apie plates
nius kontaktus tarp lietuvių, 
gyvenančių Lietuvoje ir užsie
nyje, pasakė, kad daugelio disi
dentų nuomone, kultūriniai ry
šiai yra būtini, naudingi abiem 
pusėm. Tačiau kartu pabrėžė, 
kad tokie ryšiai turėtų duoti 
kuo mažiau naudos režimui 
(„Dirva" Nr. 41)". 

„... Visko sutalpinti būtų 
neįmanoma. Bet pokalbis 
vyksta arba bent užsimezga. Tai 
svarbiausia". 

Vis dėlto nauja, kad parašė 
apie Vytautą Skuodį, paminė
dami jo priklausymą Helsinkio 
komitetui ir už tai nubausto 
sunkaus darbo bausme. Anks
čiau to nebūtų buvę, nes Sovie
tų žmonės yra laimingiausi gy
vendami komunistiniam rojuje, 
o dabar atskleidžiama, kad tas 
rojus yra sunkaus darbo 
stovyklos. 

Už pareikštą norą išvykti į 
užsienį siunčiami į psichiatrines 
patikrinti, ar nesusimaišė pro
tas, kad iš sovietinio rojaus 
norima vykti į badaujančią ir 
nuskurdusią Ameriką. Kol 
KGB galia nesukontroliuota ir 
jų veikla nebaudžiama, tol 
Sovietuose, o kartu ir Lietuvoje, 
tebesiaučia stalininiai metodai. 
Tik prisiminkime Molotovo-Ri
bentropo akto ir Vasario 16 
demonstrantų likimą ir grubų 
persekiojimą. Argi tokioms sąly
goms esant įmanomas dialogas 

t a rp Vilniaus ir išeivijos 
lietuvių?! 

Jau apskritojo stalo pokalbyje, 
kaip rašo G.kr., buvo nutarta 
neliesti dviejų temų: Lietuvos 
įstojimo į TSRS sudėtį ir JAV 
vyriausybės užsienio politikos. 
Arti 50 metų skelbus mela
gystę apie Lietuvos liaudies 
sukilimą ir pasiprašymą įsi
jungti į nuskurdusią sovietinę 
sistemą, žinoma, būtų priešinga 
visai Sovietų politikai ir melo 
atidengimas ne tik savame 
krašte, bet ir visame pasaulyje. 
Kodėl jiems svarbu, kad nebūtų 
rašoma apie JAV vyriausybės 
užsienio politiką, mums sunku 
suprasti. Gal todėl, kad jiems 
net į galvą neateina mintis kri
tikuoti savo vyriausybę ir partiją 
už vedamą politiką, kai tuo tar
pu mes savo vyriausybės ėjimus 
ir darbus ne tik kritikuojame, 
bet sveriame ir persveriame, 
rodydami savo nusiteikimą ir už 
tai mūsų niekas nesiunčia į 
Gulagus. 

Grįžtant prie apskritojo stalo 
pokalbio, Tėviškės dr-ja ir Gim
tasis kraštas pateikia savo 
samprotavimus ir siūlymus. Net 
9 punktuose aiškina bendradar
biavimo reikalingumą ir net 
gąsdina, kad šaka (atseit, išei
vija) virs pelenais. Jeigu jau du 
priešingų politinių požiūrių 
vadai — Reaganas ir Gorbačio
vas pasirašė svarbią sutartį dėl 
vidutinio nuotolio atominių 
raketų panaikinimo ir ieško 
susitarimo dėl kitų ginklų 
sumažinimo, tai išeivijai belieka 
tik pulti į jų glėbį ir skubiai iš
naudoti esamą progą. Bet 
atrodo, kad svarbiausias šio 
pokalbio tikslas yra „sukurti 
išeivijos koordinacinį centrą 
bendradarbiavimui su Lietuva 
arba patikėti tas funkcijas išei
vių organizacijų ,pool'ui' , 
... — Kas koordinuos konkrečius 
išeivijos ryšius su tauta?... Gal 
geriausia būtų toks jūsų ,ad 
hoc' komitetas?" — klausia ir 

BOSTONO ŽINIOS 
SUŽEISTAS BALFO 72 

SKYRIAUS PIRMININKAS 

Balandžio 4 d. ryte netoli savo 
namų Brocktone automobilio 
avarijoje sunkiai sužeistas Balfo 
72-ojo skyriaus pirmininkas 
Jonas Suopy s. Jam sulaužyta 
kairė ir dešinė koja, žmonai 
sužalotas veidas. I Suopių vai
ruojamą automobilį trenkė iš 
priešingos pusės dideliu greičiu 
lėkęs automobil is , kuris 
kažkodėl persimetė iš dešinės į 
kairę gatvės pusę. Smūgis buvo 
toks s t ip rus , kad Suopių 
automobi l is numestas į 
pakalnę. Jonas Šuopys guli 
Cushingo ligoninėje Brocktone, 
o žmona gydosi namuose. 

KUN. ALBERTO 
KONTAUTO SUKAKTIS 

Šv. Petro lietuvių parapijos 
So. Bostone klebonas kun. 
Albertas Kontautas mini 
kunigys tės 40-ties metų 
sukaktį. Tos sukakties proga 
gegužes 1 d. Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje So. Bosto
ne sukaktuvininkas aukos 
padėkos šv. Mišias, dalyvaujant 
vysk. Pauliui Baltakiui, o tuoj 
po šv. Mišių pagerbimo banke
tas vyks Lantaną restorane 
Randolphe. Ten nuo 5 ligi 6 
vai. p.p. bus susipažinimas — 
socialinė valanda, o 6 vai. 
vakarienė, šokiams grojant Joe 
Paseikos orkestrui iš Connec-
ticut valstijos. Šv. Mišiose ir 
bankete dalyvaus ir kalbės 
vysk. Paulius Baltakis. 

STUD. RAMONĄ 
STEPONAVIČIŪTĖ -

PAVYZDYS 

„Laisvės Varpo" pavasariniu 
koncertu balandžio 13 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 

patalpose ne tik sudaryta 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
reta kul tūr inė atgaiva ir 
užbaigtas Lietuvių Fondui ket
virtas milijonas pagrindinio 
kapitalo, bet taip pat konkrečiu 
pavyzdžiu parodyta, koks mūsų 
jaunimas galėtų ir turėtų būti. 
Tą pavyzdį sudarė Lietuvių 
Fondo stipendininkė studentė 
Ramoną Steponavičiūtė iš 
Chicagos, koncerte — minėjime 
atstovavusi Lietuvių Fondui. 
Jos pasakyta kalba pasižymėjo 
minčių šviežumu ir gilumu, 
gražiu jų dėstymu, taisyklinga 
ir turtinga lietuvių kalba. 
Balandžio 10 d. laidoje „Laisvės 
Varpas" perdavėjos įspūdžius iš 
Bostono, kurie dvelkė įdomiu 
originalumu, jautriu nuošir
dumu ir taiklumu. Savo įvade 
ir užsklandoje programos vedė
jas Petras Viščinis pareiškė, 
kad tektų džiaugtis, jei visas 
mūsų jaunimas pasektų jos 
pavyzdžiu, įsijungtų į lietuvišką 
veiklą ir jaunatvišku entuziaz
mu bei karštu užsidegimu 
dalyvautų joje, kaip tai daro 
stud. Ramoną Steponavičiūtė. 

LB-NĖS TARYBOS 
RINKIMŲ 

POPULIARINIMAS 

Balandžio 10 d. pradedant LB-
nės XII-sios tarybos rinkimus, 
„Laisvės Varpas" vėl skyrė 
jiems vedamąjį. Šį kartą progra
mos vedėjas Petras Viščinis 
aiškino, kad demokratinėje san
tvarkoje rinkimai sudaro patiki
miausią visuomenės valios 
pareiškimą, o taip pat rodo tos 
visuomenės subrendimą, rūpini
mąsi jos reikalais ir atsako
mybės pajautimą jų tvarkymu. 
Rinkimų reikšmę ir svorį 
pripažįsta net tie, kurie yra 
linkę diktatoriškai tvarkyti 
visuomenės gyvenimą. Pavyz

dys — jėga, smurtu ir klasta 
Lietuvos okupavimas ir 
įjungimas į Sovietų S-gą. Norė
dama tą veiksmą pateisinti, 
Sovietų S-ga įrodinėja, kad 
Lietuva pati nubalsavusi 
įsijungti į Sovietų S-gą. LB-nės 
XII-sios tarybos vykdomi rinki
mai — tai proga kiekvienam 
pasisakyti dėl LB-nės atliekamų 
a r neatl iekamų darbų, 
i š renkant tuos, kur ia i s 
pasitikima, o susilaikant nuo 
balsavimo už tuos, kurie reiškė 
savo, ne visuomenės valią. 
Gausus balsuotojų skaičius 
sustiprins mūsų veiklą, pakels 
lietuvių svorį šio kraš to 
visuomenės ir administracijos 
akyse, sugriaus okupanto 
tvirtinimą, kad išeivija esanti 
nudžiūvusi šaka, suteiks stipry
bės okupacijoje ryžtingiesiems 
kovotojams dėl Lietuvos laisvės. 

Šalia to dar perduotos ištrau
kos iš „Darbininko" savait
raščio vedamojo „Atlikime 
tautinę pareigą — balsuokime", 
pateikta Bostone vykdomų 
rinkimų tvarka ir Bostono 
apygardos kandidatai, p .V. 

daro pasiūlymą G. kr. 
Iki šiol vilniškiai žmonės mo

kėjo naujuosius išeivius tik 
plūsti ir rašė tik neigiamai. Mes 
tebuvome ir esame tik nudžiū
vusi medžio šaka, o dabar staiga 
sumanė šaką atgaivinti, įlei-
džiant komunistinius syvus ir 
pajungiant savo interesams. Tai 
dar vienas būdas skaldyti išei
viją ir ieškoti kolaborantų. Jie 
nepaneigia, kad jie tėra tik filia
las visasąjunginių organizacijų, 
kontroliuojamų KGB. Kaip mi
nėjau, Sovietuose nėra išleistų 
naujų įstatymų, suvaržančių 
KGB neribotą galią, o tik lai
kinai apstabdžiusią viešą jų 
veiklą. Kelių knygelių išlei
dimas ar dailės darbų leidimas 
iškabinti tenykštėse galerijose 
tai tėra tik ankstyvo pavasario 
menki ženklai, nes, papūtus 
šiaurės vėjams, jie nušals ir nė 
ženklelio nebeliks. 

Tik ką perskaičiau Broniaus 
Daunoro parašytą knygą 
„Čekisto naguose", išleistą 
„Nidos" knygų klubo 1987 m. 
Londone, Anglijoje, o Amerikos 
skaitytojus pasiekusią tik šiais 
metais. Knygos autorius Bro
nius Daunoras vaizdžiai aprašo 
savo pergyvenimus, raudo
najam tvanui užliejus Lietuvą ir 
atsiųstiems bei saviesiems 
čekistams terorizuojant lie
tuvius. Jis buvo NKVD suimtas 
tik po pusmečio, atsisakius 
pasiūlymo įsijungti į šnipų eiles 
ir pranešinėti nugirstus draugų 
ir bendradarbių pokalbius. Po 
ilgesnio tampymo ir prikalbi
nėjimo buvo suimtas ir kanki
namas. Išsilaisvino tik kilus 
karui. 

Ar negalima išvesti analogiją 
su ano meto čekistų veikla, nors 
vardai keitėsi, bet jų galia liko 
nepažabota. Ir dabar po kul
tūr inio bendradarbiavimo 
skraiste G.kr. ir Tėviškė ieško 
išeivijos lietuvių tarpe žmonių, 
kurie vestų pokalbį su jais. Ku
riam tikslui tie pokalbiai veda
mi, jei Maskvos įsakymu ar jūsų 
pačių nuosprendžiu mes nega
lime nusivežti ar pasiųsti čia iš
leistų mūsų rašytojų knygų, 
laikraščių ar žurnalų, o ir jūsų 
išleistoms knygoms reikalingi 
jūsų pačių leidimai, net 
reikalaujant sum keti muito 
mokesčius. Dar nei^ko girdėti, 
kad išvežamos knygos būtų 
apdedamos muitais. Taip pat 
laikas panaikinti plėšikiškus 
muitus siunčiamoms dovanoms. 

Todėl pirma patys susitvar
kykite ir sudarykite vienodas ar 
panašias bendradarbiavimo 
sąlygas, o ne nustatykite rėmus, 
prie kurių išeivija tu rė tų 
prisitaikyti. 

Per 47 okupacijos metus išleis
ti išeivijos rašytojų 20-30 kny
gelių ar suruošti keletą kon
certų, net juos įspraudžiant į 
Vilniaus katedrą, paverstą 
koncertų sale, parodo jūsų 
nuoširdumą ir norą suniekinti 
mūsų kultūrines pastangas. 

Yra tiesa, kad išeivija neturi 
vieningos vadovybės, bet taip 
pat neturi ir KGB, kuri jūsų 
tarpe tą vienybę palaiko. Išei
vijoje nėra institucijų, diktuo
jančių ir kontroliuojančių mūsų 
ėjimus. Visą laiką mus va
dinote CIA ar FBI agentais, ma
nydami, kad kaip ir pas jus, visa 
kontrolė yra pavesta saugumui. 
Čia, jei ir atsiranda vienas kitas 
minėtų įstaigų tarnautojas, t a i ' 
prievartos. Jūsų sistemoje lais
vanoriškumas beveik neži
nomas, o viskas tvarkoma sau
gumiečių — Maskvos. 

Nors ir matomi pavasarėjan
čio oro ženklai, bet lieka dar 
daug neaiškumų ir nepasitikė
jimo, nes Maskva tautinių vals
tybių reikalu netarė žodžio, o 
iškilusius klausimus tvarko 
senais metodais. Išeivija beveik 
50 metų išlaikiusi Lietuvos bylą 
gyvą ir gavusi didžiųjų valsty
bių paramą — pripažįstant 
nepriklausomos Lietuvos 
atstovus, sukūrusi daug kul
tūrinių vertybių, negali lengvai 
numoti ranka ir nusilenkti 
vilniškių diktatui. Mūsų įnašas 
į bendrą lietuvybės aruodą ir 
kovą už Lietuvos nepriklau
somybę didina ir visos tautos 
atsparumą prieš rusiškąjį impe
rializmą. LKB Kronika, Aušra 
ir kiti pogrindiniai leidiniai pa
rodo tautos tikruosius siekius ir 
norą laisvai gyventi, tikėti ir 
rašyti. Čia atvykę lietuviai ne
vienodai vertina partizaniškas 
pastangas, megzti kultūrinius 
ryšius su Maskvos statytiniais 
ir su jais bendradarbiauti. Pa
sitikėjimo klausimas tebėra 
aktualus. 

A. Juodvalk is 

CLASSIFIED GUIDE 
HELP VVANTED REAL ESTATE 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI 
MIRUSIEMS PRISIMINTI AUKOTOJŲ 

SĄRAŠAS 

a.a. L. Kovienė: S. ir A. 
Jelioniai. 

a.a. kun. F. Gurecko 11-jų 
mirties metinių proga: I. Veb-
rienė, P. Kinderienė, Br. 
Pabarčienė. 

a.a. H. Padleckas: Stuttgarto 
Technische Hochschule studijų 
draugai, M. Kvedaras. 

a.a. dr. I. Kyrienė: dr. J. 
Jakševičienė. 

a.a. O. Malko: A. Malko. 
a.a. A. Žilinskas: C. Mitkienė. 
a.a. P. Mikulis: O. ir H. Mi 

1988 METAI — GERIAUSIAS LAIKAS APLANKYTI UETUVĄ! 

1988 METŲ KELIONIŲ Į LIETUVĄ 
TVARKARAŠTIS 

TOUft 
NO. 

tl-882 

TOUR 
COST 

$1.975.00 

DEPART 
USA 

JUNE 14 

ARRCVE 
MOSCOW 
JUNE 15 

MOSCOW 
VILNIUS 

JUNE 17 

VILNIUS 
MOSCOW 
HELSINKI 

JUNE 27 

HELSINKI 
NEWrO«K 
JUNE 28 

ITINERARY 
2 Niyits MQĮCOW. 10 Nights Vilmos. 1 Night Helsinki 

U o 8 3 $1.975 00 JULY12 JULY 13 JULY 15 JULY25 JULY 26 2 Niptits Moscow 10 Nights Vilnius. 1 Night HeHmki 

U - M 4 $1.975 00 AUGUST 16 AUGUST 17 AUGUST 19 AUGUST 29 AUGUST 30 2 Nignts Moscow. 10 nignts Vilnius 1 Night Helsinki 

LI-885 $1.975 00 SEPT 06 SEPT 07 SEPT 09 SEPT 19 SEPT 20 2 Ntgnts MOSCCTU. 10 Nignts Vilnius. 1 Night Helsinki 

Jei norite pasikviesti gimines i i Lietuvos aplankyti JAV ar Kanadą, 
dabar yra geriausias laikas. Nauji valdžios potvarkiai ryšium su 
giminių iškvietimu bei leidimu jiems lankytis užsienyje, yra žymiai 
palengvinti. Kreipkitės Į mus, pasiųsime smulkią informaciją. 

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

Baltic American Holidays Ine 
AOVKJONOF TOLLFREE 

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 10017 • (212)972-0200 

SALES/MARKETING MANAGER 
International N.Y.S.E. Listed Corp. 

Seeks 3 - 5 Men or VVomen 
Full or Part Time 

VVill Train 
Call Mr. Nabil Elddine 452-6470 

• Doboy Wrapping Maciūne Operaior 
• Pizza Maker 

Ask for Mike 7 am to 12 noon. 
• Clean up main. man 
• Mechanic — Bodyman 

Ask for Paul 11 am — 9 pm. 
344-1900 

Mušt speak fluent Engitsh. 

B š £ į KOMPIUTERI^ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - IHSURAMCt 
6529 S. KEDZIE 
- 778-2233 

\ 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK Z A P O U S 
3208V2 West 95th Stret 

Tel . — GA 4 -8654 

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 

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 

- • ? 
Firkt 
Republic 
ReĄlty, Inc. 

VALDA PAŠKUS 
TURIME PIRKĖJŲ, REIKIA NAMŲ! 

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

499-2912 857-7187 

FOR SALE 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
T«L 585-6624 po 5 vai . vakaro 

Kalbėti lietuviškai 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

NERINGA 
Putnamo seselių 

1988 stovyklų 
kalendorius 
VERMONT'e 

Iš gamtamokslio išplaukia 
tokie dievybės įrodymai, kad 
abejonės darosi absurdiškos, o 
ateizmas juokingas. 

Herschell 

chelevičiai. 
a.a. dr. VI. Šimaitis: dr. J. 

Jakševičienė. 
a.a. J . Paštukas: A. Stočkus, 

B. Petrošius, O. Bakaitienė. 
a,a. J. Truškūnas: S. Plenienė, 

L. Tverienė. 
a.a. L. Skeivelienė: Ant. 

Skeivelas. 
a.a. J. Puzinas: K. Puzinienė. 
a.a. Vyt. Žukauskas: dr. J. 

Jakševičienė. 
Nuoširdžiai dėkojame! 

Lietuvos Dukterų draugija 

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

Piknikas Putname — liepos 24 d . 

Stovykla šeimoms — liepos 24-30 d. 

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

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

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

1-600-835-6688 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

DAIGYNAS, romanas. Alė Rūta. 576 psl $12.00 
SAVANORIO DUKTĖ, romanas. Antanas Gailiu-

šis. 381 ps» $ 9 0 0 
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA, 

NR. 8. 527 psl $10.00 
LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS. Stasys Yla. 

180 psl $20.00 
LIETUVOS STUDENTAI UŽSIENIO UNIVERSI

TETUOSE XIV-XVIII AMŽIAIS. Vaclovas 
Biržiška. Redagavo ir papildė Mykolas 
Biržiška su Adolfos Šapokos įvadu. 217 psl. 

$10.00 
LIETUVOS VALSTIEČIAI LIAUDININKAI. Juozas 

Audėnas. 307 psl $18.00 
LIETUVOS RAITELIAI, XIII amžius Lietuvos kari

nėje istorijoje. I kn. Z. Raulinaitis. 308 psl. $10.00 
LIETUVOS RAITELIAI, XIII amžiaus vidurys, 

Mindaugo laikai, II kn. Z. Raulinaitis. 301 psl. 
$12.00 

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS 1918-1940. Bronius 
Povilaitis. 367 psl $18.00 

RUDENYS IR PAVASARIAI, romanas. I tomas 
350 psl. II tomas 346 psl. III tomas. 389 psl. 
Alb. Baranauskas. Visi 3 tomai $10.00. 

RINKTINIAI RAŠTAI, I tomAS 864 psl., II tomas 
748 psl. J . Puzinas. Abu tomai $25.00 

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



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

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

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

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

Rengia: JAV LB Kultūros Taryba 

Si 

Pasaulio Lietuvių jaunimo kongrese Australijoje prie australiško „Barbie". Iš kairės: dr. Jonas 
Sidrys iš S. Monica, Nida Bichnevičiūtė iš Chicagos, Rima Stroputė iš Chicagos, Brigita Novickytė 
iš San Francisco ir Paulius Kazakauskas iš Philadelphįjos. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Hartford, Conn. 

LIETUVIŲ DIENA 
CONNECTICUT 

SOSTINĖJE 

Jungtinis lietuvių komitetas, 
kuris labai sėkmingai suorgani
zavo 1987 m. gegužės 17 d. 
iškilmingą Lietuvos krikšto 600 
m. jubiliejaus paminėjimą ir 
pastatydino didelį, labai 
menišką lietuvišką kryžių prie 
pat Hartfordo, .katedros, vie
nintelį tokios rūšies religinį 
simbolį pačiame valstijos 
sostinės centre, liudijantį mūsų 
tautos tikėjimą ir ilgesį, nutarė 
savo darbą apvainikuoti dar 
vienu žygiu: suorganizuoti š.m. 
gegužės 1 dieną Lietuvių dieną 
su iškilmingom pamaldom, lie
tuvių kultūriniu pasirodymu ir 
pobūviu. 

Viskas vyks Hartfordo Šv. 
Juozapo katedroj, šios atnaujin
tos katedros 25 m. sukakties 
proga. Šv. Mišios lietuvių kalba 
bus 11 vai. Jas atnašaus 
Hartfordo lietuvių Švč. 
Trejybės parapijos klebonas 
kun. Juozas Matutis, o 
pamokslą pasakys Waterburio 
lietuvių Šv. Juozapo parapijos 
klebonas kun. Pranciškus Kar
velis. 

Visos šešios dar aktyvios 
lietuvių parapijos Connecticut 
valstijoje kviečiamos dalyvauti. 
Po pamaldų ten pat prie kated
ros bus įdomi programa. 
Komitetui vadovauja energin
gas, jau šiame krašte gimęs ir 
išsimokslinęs lietuvis kun. 
Jonas Rikteraitis, New Britain 
lietuvių Šv. Andriejaus parapi
jos klebonas. _ £ 

Brooklyn, N.Y. 

ŽAVINGA SEKMADIENIO 
POPIETĖ 

Saulėtą balandžio dienos 
popietę į didžiąją lietuvių kul
tūros Židinio salę sugužėjo apie 
200 lietuvių. Tiek jų čia suvilio
jo LMK federacijos New Yorko 
klubo rengtas pobūvis, pava
dintas „Tradicinė Atvelykio 
popietė". 

Tik įžengus į salę, tuojau 
metėsi į akis didžiulis stalas, 
ant kurio buvo išdėta rūpes
tingai moterų klubo narių pa
gaminti valgiai. Stalo viduryje 
— didžiulė gėlių puokštė. Salės 
pakraščiuose buvo pastatyti ir 

vaišėms paruošti apskriti stalai 
(dešimčiai asmenų), ant kurių 
geltonavo forsintijų šakelės ir 
kitos pavasarinės gėlės. Viskas 
puošniai, skoningai ir šventiš
kai atrodė. Per aukštus ir siau
rus Židinio salės langus, prasi
skverbęs pavasarinės saulės 
spindulys, pasiekęs vaišių 
stalus, žaidė forsintijų žieduose. 
Pavasarinė ir šilta nuotaika 
buvo pagavusi susirinkusius. 
Pavasarinė nuotaika vyravo 
visoje salėje. Šventiška, iškil
minga... Man norėjosi originalų 
šios popietės pavadinimą 
papildyti ir pavadinti „Ele
gantiška tradicine Atvelykio 
popiete". 

„Popietę" atidarė klubo pirmi
ninkė dr. Marija Žukauskienė. 
Pasveikinusi ir padėkojusi vi
siems už taip gausų atsi
lankymą, ji pakvietė išklausyti 
ir pasidžiaugti menine dalimi, 
kurią atliko New Yorke gyve
nanti jauna solistė Rasa Bo-
belytė-Brittain. J i padainavo: 
,,Išauš pavasarėl is" — Br. 
Budriūno, „Atsikėlus ankstų ry
telį" — A. Mikulskio, „Ugdė mo
tušė" — J. Žilevičiaus, „Na tai 
kas" — K. Kavecko, „Klausyk 
širdie" — Gorbulskio ir „To 
nebus" — Zellerio (iš operetės 
„Paukščių pardavėja"). Kartu 
su Viktoru Raliu solistė padai
navo du komiškus duetus: „Oi 
berneli vientury" — Tallat 
Kelpšos ir iš St. Šimkaus 
muzikinio veikalo „Čigonai" iš
trauką „Aš įsivilksiu čigono rū
bą". Atliktųjų dainų žodžių au
toriai nebuvo paminėti. Pianino 
palyda buvo muz. Donald 
Brower. 

Solistė lyrinis sopranas Rasa 
Bobelytė-Brittain yra girdima 
jau ir toliau nuo New Yorko 
esančiose lietuviškose vietovėse. 
Anksčiau ji dainavo „Harmo
nijos" dainos vienete, ji yra Ap
reiškimo parapijos Brooklyne 
choro solistė, talkininkauja cho
rams, esantiems už New Yorko 
ribų, atlikdama solo partijas. 
Nors solistė, dainuodama šiame 
pobūvyje, buvo tik ką atsikra
čiusi slogos, bet maloniai ir dar
niai praskambėjo, sugebėdama 
pradžiuginti ir palinksminti šio 
pobūvio dalyvius. Jos laikysena 
scenoje — laisva ir grakšti. 
Dainavimą paįvairino kukliais 
(o retkarčiais ir šelmiškais) ju
desiais, vaidyba, kas tinkamai 
derinosi su dainavimu. Gal tik 
reikėtų „pakarpyti" vaikščio

jimus, kurie kartojosi kiekvieną 
dainą dainuojant. Yra pavojaus, 
kad tas gali pavirsti į monoto
niją. Kadangi ši salė nėra per 
daug „skambi", kai kurioms 
dainoms, panaudojus mikrofo
ną, efektas galėtų būti stipres
nis. 

Abu menininkai buvo ap
dovanoti gausiais plojimais, o 
solistė dar gavo ir gėlių puokštę. 

Po to buvo svečių pristatymas, 
kurių tarpe buvo Lietuvos gene
ralinis konsulas A. Simutis ir 
LB N.Y. apygardos pirmininkas 
A. Vakselis. Svečių matėsi ir iš 
tolimesnių Amerikos vietovių, o 
tap pat ir iš Lietuvos. 

Kun. dr. Kornelijui Bučmiui 
sukalbėjus maldą, vaišes pra
dėti buvo pakviesta konsulo 
žmona Janina Simutienė. Popie
tės dalyviai rikiavosi prie jau 
minėto stalo, rinkosi, kas kam 
patinka, ir vaišinosi. 

Vyko laimėjimai.Kęst. Mikė
no (iš Los Angeles) vazą ir J. E. 
Žukų padovanotą servyzą 
laimėjo Leonardas Šimkus iš 
New Jersey. A. Pakalkienės 
piniginė dovana (20 dol.), ati
teko viešniai iš Chicagos Al
donai Markevičienei. Ji čia pat 
savo laimikį vėl padovanojo 
klubui. Buteliuką kvepalų lai
mėjo S. Skabeikienė. 

Malonioje aplinkoje buvojant 
ir vaišinantis, net nepastebėjus, 
saulutė rengėsi nakčiai. Svečiai 
ėmė skirstytis ir grįžti į savąsias 
pastoges, išsinešdami šviesų 
„elegantiškos Atvelykio popie
tės" prisiminimą. 

p. palys 

Phoenix, Az. 
LIETUVOS DUKTERŲ 

GEGUŽINĖ 

Balandžio 10 dieną Lietuvos 
Dukterų draugija Phoenixe 
buvo suruošusi jaukų pobūvį 
Marijos Edelienės sodyboje. 
Nors čia jau pavasario pabaiga, 
bet dėka darbščių Marijos 
rankų jos kiemelyje skaisčiomis 
spalvomis dar žydėjo daugybė 
įvairiausių gėlių. Baltomis stal
tiesėmis uždengti ir velykiniais 
margučiais papuošti stalai bei 
skoningai išdėstytas maistas 
suteikė šventišką ir pakilią 
nuotaiką. Dalyvavo beveik visi 
Phoenixo apylinkės lietuviai. 
Žmonės mėgsta pasisvečiuoti 
draugiškoj ir vaišingoj Dukterų 
aplinkoj. Į šį pobūvį buvo 
atvykęs ir nuolatinis mecenatas 
kun. Juozas Domeika iš Tucson, 
atveždamas ir padovanodamas 
Dukterims dar vieną savo dar
bo kūrinį. Tai jau ketvirta jo 
dovana, kurią laimėjimo keliu 
gauna pobūvio dalyviai. Šį 
kartą laimė nusišypsojo Onai 
Mieželienei. 

Ši gegužinė davė gražaus 
pelno, kurio nemaža dalis bus 
skiriama neturtingiems Pietų 
Amerikos lietuviams šelpti. Iki 
šiol gal daugiausia buvo sušelp
ti Uruguajaus lietuviai. Netur
tinga našlė neturi iš ko 
nusipirkti vaistų, k i t iems 
namelio stogas prakiuro, lyja j 
vidų ir nėra iš ko jį pataisyti, 
gabus mokinys neturi lėšų 
nuvykti į Vasario 16-tosios 
gimnaziją, kur daugiau prasi
lavinęs, pats dėstys lietuvių 
kalbą savo šeštadieninėj para
pijos mokykloj ir t.t. Jiems po 
truputį padedam. Vargo daug ir 
kiekvienas gautas trupinėlis 
užsiskaito. 

Todėl Lietuvos Dukterys yra 
labai dėkingos visiems, kurie 
vienaip ar kitaip paremia jų 
darbą. Vadovaujant M. Ede-
lienei, Phoenixo skyrius sėk
mingai veikia jau 5 metus ir 

turi per 30 narių. Mažoj koloni
joj tai gražus skaičius. Daugu
mas jų vyresnio amžiaus. 
Jaunus žmones gana sunku 
pri traukti . Gal jie įsijungs 
vėliau. 

Vikt. Zakar ienė 

Phila delphia 

ROMO KALANTOS 
MINĖJIMAS SU 

IRENA SKUODIENE 

Įsižydėjus pavasariui, vėl 
ateina laikas prisiminti pačioje 
jaunystėje savo gyvybę paauko
jusį jaunuolį Romą Kalantą, 
Jau prabėgo 16 metų nuo to 
sekmadienio Kauno miesto 
sodelyje, k u r , norėdamas 
atkreipti abejingo pasaulio 
dėmesį į raudonojo okupanto 
teriojamą savąją tėvynę, Romas 
Kalanta žuvo liepsnose. Žinia 
apie jo didvyrišką mirtį paskli
do po visą žemės rutulį, o mus 
lietuvius pavergtoje tėvynėje ir 
laisvajame pasaulyje uždegė 
naujam ryžtui kovoti dėl Lietu
vos laisvės. 

Romo Kalantos aukai pri
siminti ir pagerbti minėjimas 
yra rengiamas gugužės 1 dieną, 
sekmadienį. Minėjime kalbą pa
sakyti iš Chicagos atvyksta 
Irena Skuodienė, neseniai su 
šeima išleista iš okupuotos 
Lietuvos. Minėjime bus proga 
arčiau susipažinti bei pabend
rauti su prelegente. Visuomenė 
yra maloniai kviečiama gausiai 
dalyvauti. 

Minėjimas prasidės su 10:30 
vai. r. Mišiomis ir procesija Šv. 
Andriejaus bažnyčioje (19th & 
Wallace Str.) ir tęsis parapijos 
salėje, kur apie 12 vai. bus pie
tūs ir minėjimo programa. 
Meninę programos dalį atliks 
dainos vienetas „Aidas" iš 
Baltimorės. Minėjimą rengia 
Lietuvių Moterų Federacijos 
Philadelphįjos klubas. 

Sn. 

Darbas yra pasilinksminimas Paukščio jėga — sparnai, žmo-
fiziniuose skausmuose. gaus jėga — draugystė. 

W. Shakespeare Kazachų patarlė 

A.tA. 
ANGELEI BAJORIENEI 

mirus, velionės dukrai ALDONAI MAŽULIENEI ir 
sūnui komp. FELIKSUI BAJORUI, jų šeimoms ir ki
tiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Stefanija Baltūsienė 
Tadas ir Genė Baužai 

fcfl micllcincl FedGrcil 
• • • • r Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

A.tA. 
APOLONIJAI BALTAKIENEI 

pavergtoje Lietuvoje mirus, vysk. PAULIŲ BAL
TAKĮ, OFM.ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučia 

Lietuvos Kronikos sąjunga 

Brangiam Broliui 

A.tA. 
PETRUI JANUTAI 

Lietuvoje mirus, jo broliui KAZIMIERUI reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime 

Liudvika Adomkavičienė 
Vladas Adomkus 
Edmundas ir Doris Adomkavičiai 
Valerijonas ir Rūta Svirtūnai 
Joana Wilhelm 

BĖK 1=1 
tJLMMOUSMG 
UNDER 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 69 th S t r e e t - Te l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . — T e l . 974-4410 
9236 S . R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

V A S A I T I S 
LAIDOTUVIŲ 

- B U T K U S 
DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, 

Telefonas 
Illinois 

- 652 -1003 



DRAUGAS, trečiadienis. 1988 m. balandžio mėn. 20 d. 

x Lietuvos Vyčių choras 
dalyvaus meninėje programoje 
naujų LKB Kronikos tomų su
tiktuvėse Jaunimo centro didžio
joje salėje gegužės 8 d. 3 vai. p.p. 
Knygas aptars prof. Vytautas 
Skuodis, jaunimas paskaitys iš 
naujų Kronikos knygų. Po to 
bus vaišės kavinėje. Visi lie
tuv ia i maloniai kviečiami 
atsilankyti. 

x Sol is tė L a i m a Stepai-
t i e n ė giedos per Putnamo 
seselių rėmėjų Mišias ateinantį 
sekmadienį 3 vai. Jėzuitų koply
čioje. Po Mišių bus vakarienė 
Jaunimo centro salėje. Pakvie
timai vakarienėn dar gaunami 
Vaznelių prekyboje. 

x Cicero vysk. M. Valan
č iaus kuopos tėvų komitetas 
ruošia vaizdajuostės pristatymą 
sekmadienį, balandžio 24 d.. Šv. 
Antano parapijos salėje Cicero 
po 10:30 v.r. pamaldų. Vaiz
dajuostėje kalba katalikiškos 
Northridge aukšt. mokyklos ve
dėjas James B. Stenson apie 
.,Peer pressure". Bus kavutė ir 
vaišės. Taip pat bus priežiūra 
mažamečiams vaikams. Visi 
susidomėję šia tema kviečiami 
atsilankyti. 

x „Pirmieji žingsniai" , Kr. 
Donelaičio lituanistinių mo
kyklų laikraštėlis, balandžio nr. 
3, išėjo iš spaudos. Gražiai pačių 
moksleivių prirašytas, iliustruo
tas ir, padedant mokytojams, 
suredaguotas. Spaudai paruošė 
mokyt. Gražina Sturonienė, prie 
šio numerio išleidimo prisidėjo 
mokinė Beatričė Sturonaitė. Fi
nansuoja Tėvų komi te t a s . 
Viršeliai piešti Elenos Tus-
kenytės ir Aurelijos Blvskvtės. 

x Juozas Bardauskas , New 
Buffalo, Mich, pratęsdamas 
„Draugo" prenumeratą, at
siuntė ir 20 dol. auką. J. Bar-
dauską skelbiame garbės pre
numeratorium, o už rėmimą 
savos spaudos tariame nuoširdų 
ačiū. 

x G. Kazlauskas , Beverly 
Hills. Cal., atsiuntė 30 dol. 
„Draugo"' paramai ir kartu pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams. G. Kazlauską skel
b iame garbės p renumera 
torium, o už auką labai dėko
jame. 

x A. Senkus iš Toronto. Ka
nada, pratęsdamas prenumera
tą paaukojo ir 20 dol. dienraščio 
stiprinimui. A. Senku skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už auką labai dėkojame. 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advoka tas Jonas Giba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel, — 776-8700 

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

x „ A u k š t a d v a r i o " , Vyt. 
Alanto dramos, pastatymui 
bilietai jau gaunami Vaznelių 
prekyboje. Pastatymas bus 
gegužės 7 d., šeštadienį, 6:30 
vai. vak. Jaunimo centre. 
Kadangi Chicagos lietuviai 
t ea t ro išsiilgę, visuomenė 
kviečiama bilietais apsirūpinti 
iš anksto. 

x Dr. K. Ėringis supažin
dins vakaronės dalyvius su a.a. 
dr. Broniaus Povilaičio knyga 
„Lietuvos Žemės ūkis 1918 -
1940". Knygos sutikimas bus 
a te inant į penktadienį, ba
landžio 22 d., 7:30 vai. vak. Jau
nimo centro kavinėje. Literatū
rinę pusę apžvelgs rašyt. Danu-
tp BiTicioKion.£ 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal .susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x Rita Kazlauskaitė, 16 me
tų su tėvais gyvenanti VVauke-
gane, 111., mokosi Carmel aukš
tesniojoje mergaičių mokykloje, 
konkursiniu būdu yra priimta į 
Chicagos Youth Symphony or
kestrą. Prieš išvykstant gast
rolėms į Europą Chicagos Jau
nimo simfoninis orkestras kon
certuos Orchestra Hali Chica-
goje, 111., balandžio 22 d., 
penktadienį, 8 vai. vak. Bilietus 
į koncertą galima rezervuotis 
telefonu 939-2207. 

x Dr. J . S h u k i s . Fresh 
Meadovvs. N.Y., parėmė „Drau
gą" 20 dol. ir pratęsė prenume
ratą 1988 metams, dr. J. Shukį 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už paramą labai 
dėkojame. 

x M art ha Arlauskas, Mid-
dleton, Ohio, suprasdama lietu
viškos spaudos sunkumus, at
siuntė 20 dol. dienraščio stipri
nimui ir pratęsė prenumeratą 
1988 metams, M. Arlauską 
skelbiame garbės prenumera-
tore, o už auką labai dėkojame. 

x A. Gudonis, St. Peters-
burg, Fla., pratęsė „Draugo" 
prenumeratą su 25 dol. auka. A. 
Gudonį įrašome į garbės pre
numeratorių sąrašą, o už auką 
labai dėkojame. 

x Lietuva ir Lenkija — rug
pjūčio 25 dieną. 10 dienų Lie
tuvoje. Rezervacijos: Travei 
Advisers Inc. 1515 N. Harlem, 
#110, Oak Park, 111. 60302, 
312-524-2244. 

(sk) 

x KASOS 1988 m. informa
cinis susir inkimas bus balan
džio 24 d., sekmadienį, 1 vai. 
p.p. Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Po susirinkimo pasivai-' 
šinimas. Visus narius ir KASOS 
veikla besidominčius kviečiame 
dalyvauti. 

KASA 
(sk) 

x J e i norite greit parduoti 
ar pirkt i nuosavybę Palm 
Beach, Juno Beach, ar Jupiter 
apylinkėse, Floridoj skam
binkite į R. A. Realtrust Pro-
pert ies . Inc. Algiui Petru
liui 407-622-5000 arba 
407-747-5946. 

(sk) 

x Darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travei Service Bu-
reau, 9727 S. VVestern Ave., 
Chicago. 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x Putnamo seselių rėmėjų 
valdyba ir talkininkės, susi
rinkusios balandžio 18 d., 
aptarė metinės vakarienės 
ruošą ir pasiskirstė darbais. 
Vakarienė su menine pro
grama, kurią atliks akt. Julija 
Dantienė, bus šį sekmadienį, 
balandžio 24 d.. Jaunimo centre. 

x A.a. Jonas Steponaitis, 
buvęs netoli Marijampolės 
stambus ūkininkas, sulaukęs 
103 m., mirė balandžio 18 d. 
New Yorke. Gyveno pas savo 
gimines Juzelę ir Kostą Nor
vilus, kurie rūpinasi ir jo 
laidotuvėmis. 

x Prel. Vytautas Balčiū
nas, Thompson, Conn.. „Drau
go" garbės prenumeratorius, 
nuoširdus lietuviško žodžio ir 
veiklos rėmėjas, pratęsė 
prenumeratą 1988 metams su 
visa šimtine. Prel. V. Balčiūnui 
už mielą auką labai dėkojame. 

x Alex Plėnys iš Mississau-
ga. Ont., Kanada, dažnai mus 
remia aukomis. Pratęsdamas 
prenumeratą 1988 metams, pri
dėjo 20 dol. auką. A. Plėnį įra
šome į garbės prenumeratorių 
sąrašą, o už paramą labai 
dėkojame. 

x Arnoldas Chesna, Melro-
se Park, 111., ne tik skaito 
„Draugą", bet jį remia ir au
komis. Pratęsdamas prenume
ratą, pridėjo 20 dol. dienraščio 
stiprinimui. A. Chesną skel
biame garbes prenumerato
rium, o už auką labai dėkojame. 

x Mykolas Bajorūnas, Chi
cago, 111., jau daug metų kaip re
mia savo dienraštį. Pratęs
damas prenumeratą vėl paauko
jo 20 dol. „Draugo" stiprinimui. 
M. Bajorūną skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už nuola
tinę paramą tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Liucija Kurkulienė, Ro-
chester. N.Y., pratęsė pre
numeratą, užsisakė naujausių 
leidinių ir dar pridėjo 43.26 dol. 
dienraščio palaikymui su 
laiškučiu: „Širdingai dėkoju už 
labai geros minties laikraštį 
.Draugą' . Jus gerbianti". L. 

Kurkulienei, mūsų garbės 
prenumeratorei ir rėmėjai, 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Vaclovas Kleiza, 
Lietuvos generalinis konsulas, 
Bronė Širvinskas, Irena Vinclo-
vas, Saulius Gylys, M. ir P. 
Skruodžiai, V. Kuzmickas, A. 
Uždavinys, Alina Skrupske-
lienė, Aldona Aistienė, C. Valai
tis, Regina-Mindaugas Laba
nauskai, R. Poskočimas, B. 
Underys, Gintaras Plačas, Biru
tė Podienė, Jonas Rėklaitis, A. 
Eitmanas, kiekvienas atsiuntė 
po 10 dol. už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x A. H. Marchertas, Balys 
Platakis. Vincas Padvarietis, V. 
Tauginas. Jonas Rimkūnas, 
Elona Vaišnys. Vincas Akelai
tis, B. Klimavičius, V. J. Petru-
šis, Bernadeta Zeikus. Pranas 
Gudaitis, Pranas Grušas, Paul 
Talandis, Vytautas Zelenis, P. 
Andrejauskas, A. P. Urbutis, 
Stanley Dimgaila, Jonas Vyš
nioms, Elena Muchila, K. 
Černa, L. Skrebutėnas, Marilyn 
Jaselskis kiekvienas atsiuntė po 
10 dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai dėkojame. 

x Dėmesio turintiems sve
čių iš Lietuvos! Iki gegužės 13 
d. būsiu su grupe Lietuvoje. 
Grįžęs vel siųsiu kargo, pa
rūpinsiu video, stereo aparatū
rą. Giminėms iškviesti nemo
kamas patarnavimas vyks ir to
liau. Tarpininkausiu nebran
giai automobilių ir kt. prekių 
pirkime Lietuvoje. Rašykite 
pranešdami savo telef. Grįžęs 
tuoj pat jums paskambinsiu. 
Romas Pūkštys, 9040 S. Ro-
berts Hickory Hills, IL 60457. 
Tel.: 312^130-4145. 

(sk) 
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Piešė Renata Kvantaitė, 
Marąuette Parko lit. m-los 7 sk. mokinė 

Jonas Minelga 

AČIŪ 

Pavasari, sveikas! 
Tu čia jau? Gerai! 
Pamatėm, dar vaikas — 
Stebuklus darai. 

Atsinešei saulę — 
Iškėlei aukščiau, 
Kad būtų pasauly 
Šviesiau ir šilčiau. 

Toks šiltas vėjelis 
Plazdena laukuos. 
Gėlytės žiedelis 
Danutės plaukuos. 

Jau obelys žydi, 
Žaliuoja beržai. 
Pavasari, ačiū, 
Kad vėl sugrįžai! 

KNYGOS 

Aš jums dabar papasakosiu, 
kodėl yra labai svarbu knygas 
skaityti. 

Pirma: knygos gali praplėsti 
žinias apie mūsų pasaulį. 
Vienas pavyzdys tokios knygos 
yra almanachas. Jame surašyta 
daug įdomių faktų apie mūsų 
pasaulį. 

Antra: knygos teikia poilsį 
nuo visų pasaulinių rūpesčių. 
Pavyzdys tokios knygos yra Ray 
Bradburio „Fahrenheit 451". 
Šioje knygoje aprašomas atei
ties ugniagesys, kuris pradeda 
gaisrus ir degina knygas. 

Trečia: skaitydamas patin
kamą knygą esi gerai nuteiktas 
— linksmas. Pavyzdys „Senojo 
bokšto paslaptis". Ši knyga yra 
geriausia lietuviška knyga, 
kokią bet kada esu skaitęs. 

Ketvirta: skaitant knygas, 
galima sužinoti apie naujus iš
radimus, apie palengvinimą 
žmogaus gyvenimo. Pavyzdžiui, 
architektūros ir kiti žurnalai 
parodo mums naujesnius ir 
geresnius gyvenimo būdus. 

Pet ras Mošinskis, 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

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

LAIŠKAS DRAUGEI 

Miela Kristina, 

mūsų klasėje reikėjo įsi
vaizduoti kelionę į Lietuvos 
sostinę Vilnių. Mėginsiu 
parašyti Tau. ką mes matėm to
je kelionėje. 

Pirmiausias vaizdas — 
daugybė įvairių gražių baž
nyčių, o pakelėse daug kryžių su 
koplytėlėmis. Lietuva yra 
vadinama „Kryžių žemė". 

Vilniaus mieste svarbiausia 
vieta — Gedimino pilis. Aš papa
sakosiu Tau trumpą Vilniaus 
atsiradimo istoriją. Legenda 
kalba, kad Didysis kunigaikštis 
Gediminas medžioklės metu 
sapnavęs sapną apie geležinį 
vilką. Jis norėjęs sužinoti, ką 
tas sapnas reiškia. Jam jį išaiš

kino vyriausias kunigas Liz
deika. Geležinis vilkas reiškiąs 
stiprų miestą, kurį Gediminas 
pastatysiąs. Vilko staugimas 
reiškiąs, kad tas miestas būsiąs 
garsus visame pasaulyje. Gedi
minui patikęs toks sapno išaiš
k in imas . Jis pastatęs pilį 
pavadinęs ją Vilniumi. Apie pilį 
išaugęs didelis miestas. Jis ta
pęs Lietuvos sostine. Aš norė
čiau kada nors pamatyti Vilnių. 
Parašyk man, kaip Tau patiko 
toji legenda? 

Tavo Ilona. 
Dona Naujokaitytė-Lewis, 

Ottawos Dr. Vinco Kudirkos 
lit. m-los mokinė. Kanada. 

(„Trupinėliai"). 

KELIONĖ l PRAEITĮ 

Einu kariauti su karžygių 
2000 (KITT) ir A-TEAM bei 
Airwolf malūnsparniu į 
Lietuvą. Yra 1795 metai. Mes 
šaudysim rusus. 

Jau KITT Lietuvoje užėmė ru
sų ambasadą, grasindamas šau
tuvu. Aš ir Airwolf šaudome iš 
rytų ir keliaujame į vakarus. 
A—TEAM išvarė rusus iš 
Lietuvos. Po keturių valandų 
aš, Airwolf ir KITT palikome 
Rusijos tuščią žemę. A—TEAM 
sakė, kad dabar Lietuva yra 
laisvas kraštas... 

Staiga pabundu ir nutariu: 
vieną dieną reikės nugalėti 
rusus ir išlaisvinti Lietuvą. 

Rimas Kružikas, 
Toronto Maironio lit. 

m-los mokinys. Kanada 
(Maironio mokyklos metraštis) 

MOKYTOJA VISKĄ ŽINO 

Septintame skyriuje mūsų 
mokytoja mums daug namų 
darbų duoda. Mums reikia 
atlikti sąsiuvinyje tris grama
tikos pratimus. Ji liepia mūsų 
rašomuosius tėvams parodyti ir 
gauti tėvų parašą. Mūsų klasė
je yra penki mokiniai. Mokyto
ja vienos mergaitės darbų laukė 
penkias dienas. Man reikia 
daugiau mokytis, o dviem 
mergaitėm mažiau. Klasėje yra 
v ienas berniukas, kuris 
niekuomet neruošia pamokų. 
Mūsų mokytoja niekada nepa
miršta mums duoti pamokų, 
todėl mums visada reikia jas 
ruošti. Skaitome knygą „Du 
draugai". Mums reikia parašy
ti, apie ką mes skaitėme. I kla
sę reikia atsinešti trečiadienio 
„Draugo" numerį, iš ten skaito
me „Tėvynės žvaigždutę". Kas 
atsineša — gauna pliusą, o kas 
neatsineša — gauna minusą. 
Kartais rašome įvairius darbus 
lentoje. Du mokiniai visuomet 
yra tvarkdariai, kurie klasėje 
palaiko tvarką. Jie keičiami 
kiekvieną mėnesį. Štai kodėl 
mokytoja tuoj sužino,kas nepa
ruošia pamokų. 

Andrius Prialgauskas, 
Marąuette Parko lit. 

m-los mokinys. 

RŪTA. (K. Binkis) 

Mergaitė skina rūtą ir galvo
ja apie bernelį. J i nori, kad jis 
sužinotų, kad ji skina rūtą savo 
berneliui. Mergaitė turbūt 
labai myli šį berniuką. 

Daiva Memėnaite 

Daug merginų skina rūtas. 
Jos visos galvoja apie bernelius. 
Tą naktį pora merginų susitiko 
su berniukais. Kai jos skina, jos 
svajoja, gal bern iukai jas 
pakvies į šokius. Ar berniukai 
galvoja apie jas? 

Viktoras Memenąs 

Mergaitė skina rūtą berneliui. 
Ji galvoja apie jį ir tyliai galvo
ja, kad jis sužinos. Bet po kiek 
laiko jai nesvarbu,ar jis sužinos, 
ar nes. 

Nida Černiauskaitė 

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

(„Žiburio spinduliai") 

GALVOSŪKIO NR. 116 
ATSAKYMAS 

Skirtinga yra figūra,pažymėta 
nr. 2. 

GALVOSŪKIO NR. 118 
ATSAKYMAS 

Nupieštus įrankius vartoja šie 
žmonės: 1) Dažytojas. 2) Siuvė
jas ir kiekvienas, kuriam reikia 
ką nors susiūti. 3) Kalvis. 4) 
Elektrikas. 5) Menininkas ir 
kiekvienas, kuris spalvoja pieši
nius. 6) Šukuotojas ir kiekvie
nas, kuris turi plaukus. 7) 
Stalius ir kiekvienas, kuriam 
reikia ką nors pjauti . 8) 
Mekanikas ir šaltkalvis. 9) Dar
žininkas ir kiekvienas namų sa
vininkas. 

parašyta. Mokiniai katalog 
nepirko, todėl nežinojo, ką t a 
piešinys reiškia. J ie įvairia 
spėliojo. Pamėginkite ir jūi 
spėti. Kiekvienam, pareišku 
šiam savo nuomonę, skiriu f 
taškus. O kas iš tikrųjų atspės 
kataloge pažymėtą pavadinimą 
gaus 10 tšk. 

GALVOSŪKIS NR. 138 

Taip pertvarkykite skaičiaus 
0123456789 skaitlines, kad jai 
sudėjus gautume 180. Negalinu 
tą pačią skaitlinę naudoti di 
kartu. 

(5 taškai 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

119 

Skaičiaus 816 aštuntoji dalis 
bus 102. Atėmus tą skaičių 
lieka 714. 

GALVOSŪKIO NR. 120 
ATSAKYMAS 

Pardavėjas turėjo 100 litų 
nuostolio. 

GALVOSŪKIS NR. 136 

Trys vyrai nori persikelti per 
plačią upę į kitą krantą. Prie 
kranto yra keltas, kuris gali 
išlaikyti 200 svarų svorį. Pir
mas ir antras vyras sveria po 
100 svarų, o trečias — 200 
svarų. Jie visi tuo keltu negali 
persikelti, nes per didelis svoris. 
Tačiau jie persikėlė per upę. 
Kaip jiems pasisekė? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 137 

GALVOSŪKIS NR. 139 

•F* W </7l 
7/ 

•n •s 

(Žiūrėkite piešinėlį). Sujun
kite taškus ir sužinosite^as čia 
nupieš ta . Nuspalvoki te 
piešinėlį. 

(5 taškai: 

GALVOSŪKIS NR. 140 

Sužinokite vardą ir pavardę t* 
ispanų tyrinėtojo, kuris 151c 
meta is a t r a d o Floridą ii 
paskelbė, kad šis kraštas bu* 
Ispanijos kolonija. Tas tyrinė 
tojas sakė , kad j is iešką: 
, jaunystės šaltinio". 

(5 taškai 

PERKŪNAS IR VELNIAS 

(Lietuvių tautosaka) 
Viename lauke buvo didelis 

akmuo. Vienas žmogus kartą 
medžiodamas pamatė , kad 
kažin kas kaišioja iš po akmens 
liežuvį. J is šovė keletą kartų, 
bet vis liežuvį rodo ir rodo. Užėjo 
audra su žaibais ir perkūnu. 
Žmogus dar kartą šovė į liežuvį 
ir perkūnas tuo metu trenkė į 
akmenį, kad akmuo į gabalus 
sutrupėjo. Po to pasirgirdo bal
sas: „ L a i m i n g a s tu, kad 
Perkūną į pagalbą pasikvietei". 
(Papasakojo V. Jucius 53 metų 
amžiaus iš Antaniškės vien
kiemio, Kaltinėnų valsčiaus. 
Užrašė A. Brazdeikis 1937 m.) 

Iš dr. J. Balio archyvo. 

ADIKLIS 

Didelė r ies tu galu adata 
kojinėms ir kitiems audiniams 
adyti (taisyti). Žmonės yra 
sukūrę įvairių palyginimų šiam 
įrankiui: 1) Varnos snapas kaip 
adiklis (smailas ir plonas). 2) 
Tavo paršai, kaip adikliai Giesi). 
3) Tavo kojos, kaip adikliai 
(plonos). 4) Siaura suknelė kaip 
adiklis. 

(Žiūrėkite piešinėlį). Vienos 
mokyklos mokiniai aplankė 
modernaus meno parodą. Kai 
kurie mokiniai ilgiau sustojo 
prie vieno piešinio, kurį 
sumažintą Čia pridedu. 
Paveikslų kataloge buvo ir to 
piešinio reikšmė pažymėta, bet 
prie piešinio nebuvo nieko 

Velykų rytą anksti šluojant 
trobą (kambarius), reikia su
semti sąšlavas į skudurą ir 
nunešti į kito ūkininko žemę. 
Ten numetus skudurą, reikia 
greitai bėgti atgal ir neat
sigręžti į užpakalį. Jei atsigręši, 
tai ne tik tie, bet ir kito ūki
ninko parazitai — nešvarumai 
sugrįžta a tga l į namus . 
(Tauragė). 




