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Žinios iš
Tauragė. 1988 m. kovo 21 d. j 

Tauragės kino teatrą susitiki
mui su RRT įgaliotiniu Petru 
Anilioniu buvo sukviesti rajono 
parapijų komitetų nariai. 
Susitikimo pradžioje buvo 
demonstruojamas filmas „Kata
likai Tarybų Sąjungoje”. P. Ani- 
lionis, komentuodamas rodytą 
filmą, įtikinėjo: „Nors religija 
nesuderinama su komunistine 
morale, bet kulto laisvė 
Sąjungoje tikintiesiems pilnai 
užtikrinta”. Tik esą blogai, kad 
kunigai, įgaliotinio vadinami 
ekstremistais, blogai tą laisvę 
panaudoja, kaip pavyzdį nurodė 
1987 m. Žemaičių Kalvarijoje 
Marijos atlaidų metu kun. Jono 
Kaunecko pasakytus tris pa
mokslus, kuriuose, anot P. 
Anilionio, kunigas nieko nekal
bėjęs apie Mariją, o tik kurstęs 
tikinčiuosius nepriimti komu
nistinės ideologijos. „Tokiems

Demokratų slaptieji pasitarimai
White Sulphur Springs. —

Šioje kurortinėje vietoje, Vaka
rų Virginijos dalyje, praėjusį 
savaitgalį susirinko 142 
demokrtų kongresmenai savo 
metiniam suvažiavimui, kurio 
metu aptarė savo partijos 
reikalus. Svarbiausieji klausi
mai buvo atlyginimų padidi
nimas ir valstybės biudžeto 
klausimai.

Telefonų linijos į šį miestelį 
buvo visą laiką užimtos, nes 
skambino žmonės protestuo
dami prieš kongresmenų algų 
padidinimą 50%. Traukinys, 
kuris vežėjuos į šią vietą, buvo 
aplipytas nepalankiais šūkiais. 
Maždaug 20 telefoninių pa- 
skambinimų kas valandą 
būdavo į viešbutį, kuriame buvo 
apsistoję demokratai. Kongres
menai, jų žmonos ir vaikai buvo 
žmonių ir reporterių sulaikomi 
ir klausinėjami, ką jie mano 
daryti, ar sutiks su pasiūlymu 
priimti didesnes algas.

Atstovų rūmų speakeris Jim 
Wright, kad išvengtų žurnalis
tų ir žmonių klausimų, atskrido 
su malūnsparniu. Jis pasiūlė, 
kad atlyginimai būtų padidinti 
tik 30%. Kongresmenai 
nesitikėjo, kad bus tiek daug 
reporterių. Daugiausia prieš 
algų padidinimą priešinasi 
Ralph Nader, kuris kalba prieš 
juos per televiziją ir per radijo

Sunkus kelias į laisvę
Vilnius. Kai kam sunkus ir 

nesuprantamas demokratijos 
kelias. Štai Klaipėdoje kursuo
ja platinami lapeliai su didelėm 
raidėm „Stalinas-gyvas”. O 
„Vakarinės naujienos” rašo, 
kad M. Darvydienei, kuri su 
tėvais buvo išvežta 1940 m. į 
Sibirą, nebuvo taip blogai 
gyventi, o ypač tiems, kurie ne
tingėjo dirbti. Pagaliau 
„Atgimime” V. Stanionis rašo, 
kad lietuviams nereikia jokio 
suvereniteto. Daug geriau 
gyventi, kad už mus galvoja ir 
sprendžia Maskva.

Atrodo, kad Lietuvos kelias į 
demokratiją nepaprastai sun
kus. Per greitai, kad stalinistai 
muštųsi kumščiu į krūtinę ir 
atgailaudami skubėtų į Sibirą 
sutvarkyti savo aukų kapų, 
sako V. Katilius „Gimtajame 
krašte”.

Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink!

vyskupijų
kunigams nebus leidžiama 
sakyti pamokslų Žemaičių 
Kalvarijoje ir kituose didžiuo
siuose atlaiduose. O jei kun. J. 
Kauneckas toliau nesiliaus 
sakęs tokio turinio pamokslus, 
bus uždaryta ir Skaudvilės 
bažnyčia. Skaudvilės bažnyčios 
komitetas privalo sudrausti 
kun. J. Kaunecką ir neleisti jam 
sakyti antitarybinių pamoks
lų”, — reikalavo ir įtikinėjo P. 
Anilionis.

Viena iš salėje buvusių moterų 
paklausė lektorių: Jei jau tokia 
pilna religijos laisvė, tai kodėl 
mokytojai negali viešai lankyti 
bažnyčios ir dalyvauti pamal
dose?” „Ar ne per daug uoli esi? 
nori sužinoti, nueik ir pasitei
rauk švietimo skyriuje”, — 
atšovė įpykęs įgaliotinis. 
Panašiai buvo atsakinėjama į 
visus tikinčiųjų pateiktus klau
simus.

transliacijas. Senatas pasisakė 
prieš algų pakėlimą, bet sutiks, 
jei tai automatiškai įsigalios.

Didelė apsauga
Traukinys, kuriuo važiavo 

demokratai, buvo labai saugo
jamas. Ypač stotyje buvo daug 
policijos, kurie tikrino su šu
nimis jų bagažą. Kiekvienas 
kongresmenas turėjo praeiti pro 
metalinį detektorių. Saugumo 
malūnsparniai pasitiko trauki
nį prieš atvykstant į stotį. 
Žurnalistams nebuvo paaiškin
ta, kodėl reikalinga tokia dide
lė apsauga.

Washingtone respbulikonai 
pirmadienį reikalavo, kad įvyk
tų balsavimas 50% pakėlimui. 
Atstovų rūmų reikalų vedėjas 
kongr. Tony Coelho pasakė, jog 
jis garantuoja, kad dauguma de
mokratų pasisakys tik už 30% 
padidinimą. Atstovų rūmuose, 
jei bus balsuojama, yra reika
linga du trečdaliai balsų. 
Tačiau, jei nebus balsuojama, 
tai 50% savaime įsigalios ir 
Kongreso nariai gaus 135,000 
metinio atlyginimo.

— Asuncion, Paragvajaus 
sostinėje, naujasis save 
pasiskelbęs prezidentu gen. An
drės Rodriguez pranešė, kad 
nauji prezidento ir Kongreso 
rinkimai bus gegužės 1 d. Jis 
paneigė jam primetamus kalti
nimus, kad jis užsiima kokaino 
prekyba.

— Los Angeles Bel-Air srity
je buvęs prez. R. Reaganas 
atšventė savo 78-jį gimtadienį 
labai geroje nuotaikoje ir 
pasirašė kontraktą su talentų 
agentūra, kad už savo kalbą jis 
gaus 40,000 dol., jei bus 
pakviestas viešai kalbėti.

— Kuvvaito žinių agentūra 
pranešė, jog Prancūzijos Užsie
nio reikalų ministeris Roland 
Durnas gavo pažadą iš Irano vy
riausybės, kad kai kurie 
vakariečiai, kurie buvo pagrob
ti, bus greitai iš Libano paleisti 
į laisvę.

— Transportacijos departa
mento sekretoriumi Senatas 
vienbalsiai patvirtino Samuel 
Skinner. Jo priesaikoje dalyva
vo ir Illinois gubernatorius J. 
Thompsonas.

Lietuvos Diplomatinės tarnybos narių susitikimas Washingtone sausio 21-23 dienomis. Iš kairės 
sėdi: Anicetas Simutis, Diplomatijos šefas dr. Stasys A. Bačkis; stovi: Vytautas Čekanauskas, 
Lietuvos pasiuntinys Stasys Lozoraitis, Vaclovas Kleiza ir Harris Lapas.

Išžudyta 40 milijonų žmonių
Maskva. Sovietų savaitraš

tis atspausdino detalų Stalino 
aukų aprašymą, kuris pirmą 
kartą buvo pristatytas plačiajai 
gyventojų masei. Jame sakoma, 
kad maždaug 20 mil. žmonių 
mirė darbo stovyklose, badu ar
ba buvo išžudyti. Apie tai rašo 
istorikas Roy Medvedevas 
„Argumenti į Fakti” laikraš
tyje, kuris turi skaitytojų 
daugiau negu 20 milijonų. Tai 
yra beveik toks pats skaičius 
kaip kad žuvo Sovietų kareivių 
II-jo Pasaulinio karo metu 
fronte. Istorikas Medvedevas 
jau lapkričio mėnesį apie tai 
buvo rašęs „Maskvos Žiniose”, 
kurios turi 200,000 skaitytojų, 
bet tik bendrais bruožais.

Iš viso Medvedevas surado, 
kad Stalinas nužudė maždaug 
40 milijonų žmonių, įskaitant ir 
tuos,kurie buvo deportuoti iš 
savo kraštų. Tikslaus skaičiaus 
neįmanoma nustatyti, bet šis 
Medvedevo apskaičiavimas ati
tinka Vakarų ekspertų kalku
liaciją, kuri jau seniai buvo 
skelbiama ir dabar sovietų is
torikų priimama. Į šiuos 
skaičius įeina ir jo tėvas, pasakė 
Medvedevas.

Medvedevas, disidentas mark
sistas, paskutiniu metu pri
pažįstamas Sovietų istorijos au
toritetu, ypač žiauriesiems 
Sovietų Sąjungos laikams. Jis 
dar negalėjo patikrinti duo
menų oficialiuose archyvuose, 
tačiau savo apskaičiavimą pa
darė iš sovietinės spaudos 
pasisakymų per eilę metų.

Istoriko apskaičiavimai
Medvedevas rašo, jog 40 

milijonų nekaltų aukų buvo 
nužudyta šia eile:

Vienas milijonas žmonių nuo 
1927 iki 1929 m. buvo netei
singai įkalinti ar ištremti, 
apkaltinus juos sabotažininkais 
arba opozicionieriais.

Nuo 9 iki 11 milijonų 
ūkininkų buvo išvežti iš savo 
žemės ir 3 mil. buvo areštuoti 
1930 m., kai buvo vykdoma pri
verstinė kolektyvizacija ir dau
gelis jų buvo nužudyti.

1932-33 m. 7 mil. žemdirbių 
buvo išnaikinti priverstiniu 
badu Ukrainoje. 1935 m. iš

Maskvos ir Leningrado vienas 
milijonas kilmingųjų šeimų 
narių, pramoninkų ir kapita
listų buvo išnaikinti. Maždaug 
milijoną nukankino ,.didžiojo 
teroro” metu 1937-38 metais ir 
maždaug šeši milijonai išvežti į 
darbo stovyklas, įskaitant ir pa
ties Medvedevo tėvą, kuris ne
besugrįžo į namus. Apie 3 mil. 
sušaudyti stovyklose už tariamą 
darbo įstatymo pažeidimą 1940 
m. Apie 12 milijonų, įskaitant 
sovietų vokiečius, buvo prievar
ta išvežti ir daugelis sunaikinti. 
Daugiau kaip milijonas žmonių 
buvo areštuota nuo 1946 m. iki 
Stalino mirties 1953 m. tik dėl 
politinių motyvų.

Medvedevas sako, jog niekada 
nebus galima sužinoti kiek buvo 
nužudyta, kadangi daugelio do
kumentai buvo sunaikinti arba 
iš viso nebuvo sudaryti, nes 
nebūdavo teismų.

Sovietų milžiniškas 
deficitas

Maskva. — Sovietų vyriau
sias ekonomistas Leonid 
Abalkin pasakė, jog Sovietų 
Sąjungos biudžeto deficitas yra 
triskart didesnis, negu oficialiai 
buvo paskelbta. Tas kolosalinis 
deficitas yra pasiekęs 165 bili
jonus dolerių ir tai yra pati 
didžioji ekonominė sovietų prob
lema. Vyriausybė mano suba
lansuoti deficitą per trejus 
metus, sumažindama karines ir 
civilines išlaidas. Šis ekono
mistas mano, kad praeis dar šeši 
metai, kol perestroika pradės 
veikti, pagerindama gyvenimo 
sąlygas. Vakarų ekonomistai 
dėkoja jam už šią žinią. Sovietų 
165 bil. dol. deficitas yra lygus 
11-kai procentų nuo jų visos 
produkcijos, kai tuo tarpu 
Amerikos biudžeto deficitas yra 
maždaug 4% nuo esamos pro
dukcijos.

— Bostone gubernatoriaus
M. Dukakio įstaiga pranešė, jog 
gubernatoriaus žmona Kitty 
išvyko gydytis nuo alkoholizmo. 
Ji jau 1982 m. vieną kartą 
gydėsi nuo šios ligos. Šiuo metu 
ji daug išgerdavo namuose.

TRUMPAI
IŠ VISUR

— Praėjusio šeštadienio lai
doje apie „Lietuvos demokratų 
platformą” gautame tekste iš 
Lietuvos įvyko korektūros 
klaida. Turėjo būti: „Lietuva, 
atkūrusi savo valstybingumą, 
tapusi Suvienytų Nacijų (ne 
Nacių) organizacijos nare bei 
įeidama į Europos laisvą valsty
bių bendriją, būtų stiprus taikos 
faktorius ir daug prisidėtų prie 
teisingos politikos įgyvendinimo 
tiek Europoje, tiek visame 
pasaulyje”.

— Washingtone prez. Bu- 
shas pasakė, kad yra pasiruošęs 
padėti taupymo bendrovėms, 
kurios atsidūrė finansiniuose 
sunkumuose. Pagal prezidento 
planą, toms bendrovėms bus iš
mokėta 40 bilijonų dolerių per 
10 metų ir taupytojai nepraras 
nė vieno dolerio. To plano deta
lės nebuvo šį kartą paaiškintos.

— Atstovų rūmų didesnė 
dauguma kongresmenų pasisa
kė prieš 50% algų padidinimą ir 
privertė speakerį Jim Wright 
paskirti balsavimo datą, kad 
visi kongresmenai galėtų pagal 
savo sąžinę pasisakyti. Ameri
kiečių visuomenė sukėlė didelę 
audrą prieš tokį didelį algų
padidinimą.

— Pakistano sostinėje Isla- 
mabade esantys diplomatai pra
neša, jog iš privačių pasikal
bėjimų su ką tik ten buvusiu 
Sovietų Sąjungos Užsienio 
reikalų ministeriu E. Shevard- 
nadze susidarė įspūdį, kad So
vietai yra pasiruošę „nurašyti 
Afganistaną”,nors viešai sako 
jam padėsią. Iš Pakistano She- 
vardnadze išskrido į Maskvą 
nesusitikęs su partizanų vadais, 
kaip kad buvo visą laiką 
skelbiama.

— Washingtone po penkių 
dienų apklausinėjimo pakviestų 
žmonių būti „prisiekusiais tei
sėjais” pulkininko Oliver North 
Irano—Contras teisme, šią 
savaitę bus baigtas „teisėjų” 
parinkimas.

Teisėjas Gerhard Gesell 
pasakė, kad dabar yra 29 
moterys ir 9 vyrai, kurie yra 
kvalifikuoti būti teisėjais. Iš jų 
bus atrinkta 12 ir 6 kandidatai, 
kurie ir sudarys „prisiekusiųjų 
teisėjų” kolegiją.

Paskutinis Sovietų 
kareivis išvyko iš Kabulo
Šią savaitę Raudonoji armija pasitraukia 

Iš Afganistano

Kabulas. — Maskvos žinios 
skelbia, jog sekmadienį Sovietų 
kariuomenė pradėjo paskutinį 
savo pasitraukimą iš Afganis
tano ir paskutiniai ešalonai 
peržengia Afganistano ir 
Sovietų Sąjungos sieną. Tuo 
baigiasi Kremliaus devynerių 
metų karinė intervencija Afga
nistane. Sekmadienio laidoje 
„Pravda” rašė, kad „sekma
dienį paskutinis sovietų 
kareivis apleido Kabulą”.

Washingtone Amerikos vy
riausybės oficialūs pareigūnai 
pripažino, kad dideli kariuo
menės daliniai lėktuvais ir 
žemės keliu pradėjo pasitrau
kimą ir iki savaitės galo bus 
išvykę iš Afganistano. Afganų 
komunistų žinių agentūra 
pranašavo, kad prieš sovietų 
palaikomą Najibullah režimą 
antikomunistinės pajėgos pra
dės kitą savaitę brolžudiškas 
kovas, nes partizanai nori 
įsteigti islamišką respubliką.

Sudaryta partizanų taryba
Prez. Najibullah, sukvietęs 

10,000 komunistų partijos 
narių, ir jiems kalbėdamas, 
grasino laisvės kovotojams 
partizanams, kad kovos prieš 
juos ir be Maskvos pagalbos. 
„Rusų armija palieka kraštą ir 
mes patys apsiginsime”, kalbėjo 
43 metų lyderis. „Mes turime 
būti stiprūs ir vieningi. Jie sako, 
kad mūsų žmonės neapgins savo 
krašto, bet tai melas”.

Tuo pačiu metu kaimyninia
me Pakistane Sovietų Sąjungos 
Užsienio reikalų ministeris E. 
Shevardnadze pratęsė pasita
rimus su ministere pirmininke 
Benazir Bhutto ir pareiškė no
rįs susitikti su mujahedeen — 
partizanų vadais, kurie kovoja 
prieš marksistinę vyriausybę 
Kabule. Teherane afganų vadas 
pasakė, jog visos partizanų gru
pės susitarė sudaryti vieną ta
rybą ir tuo reikalu susirenka 
Islamabade pasitarimui, kad 
būtų sudaryta nauja vyriau
sybė.

Speakerlo „vienybė”
YVashingtonas. — Atstovų 

rūmų speakeris Jim Wright 
pažadėjo sulaikyti įstatymo 
projektą nuo balsavimo, kuris 
reikalauja prazidentą Bushą 
pranešti Kongresui per 48 
valandas apie slaptas operacijas 
užsienyje. Texas demokratas 
Wright taip pat nustatė tai
sykles santykiavimui su 
Valstybės sekretoriumi James 
Baker III žvalgybos klausimais. 
Jis sako: „Mes pažadame 
vienybę visoje Amerikos 
užsienio politikoje”. Tuo būdu 
būsiant išvengta konfliktų tarp 
administracijos ir Kongreso. Bet 
administracijos atstovas tuoj 
pastebėjo, jog Mr. Wright 
paskutinėje Kongreso praėjusių 
metų sesijoje užblokavo karinę 
paramą Nikaragvos laisvės 
kovotojams ir ragino pradėti 
pasitarimus su kairiųjų 
sandinistų vyriausybe Manag- 
voje, rašo Sun-Times biuro 
atstovas Washingtone.

— Paragvajaus pašalintasis 
prezidentas Alfredo Stroessner 
šiuo metu yra Brazilijoje.

Sovietai nelaimėjo Pakistane
Sovietų ir Pakistano oficialūs 

asmenys nieko nepranešė apie 
ką kalbėjosi Bhutto ir Pakistano 
prez. Khan su Shevardnadze, 
išskyrus tik tai, kad Pakistano 
vadai buvo pakviesti atsilankyti 
Maskvoje. Kadangi Shevardna
dze susitiko ir su Pakistano 
Užsienio reikalų ministeriu, tai 
manoma, kad norima pagerin
ti ryšius tarp tų dviejų kraštų. 
Bet užsienio diplomatai prane
ša, kad Shevardnadze išvyko iš 
Pakistano nieko nelaimėjęs.

Kabule tūkstančiams režimo 
palaikytojų buvo dalinami 
ginklai ir įvestas specialus 
gyventojams laikas, kada jie 
negali pasirodyti gatvėse. Af
ganistano partizanai netrukdė 
pasitraukiantiems rusams.

Afganistano laisvės kovotojų 
taryba vasario 10 d. pirmą kartą 
renkasi Pakistane aptarti 
vyriausybės sudarymo klausi
mą. Diplomatai, kurie stebi Af
ganistano, reikalus, sako, jog 
Pakistanas pajėgs atsispirti 
Sovietų Užsienio ministerio 
Shevardnadzės spaudimui išva
ryti partizanus iš Pakistano. 
Afganų partizanai turi Ame
rikos ginklų tiek daug, kad jų 
užteks jiems bent metams laiko.

Partinis suverenitetas
Vilnius. — Lietuvos 

Komunistų partijos centro 
komitetas kreipėsi į gyventojus, 
prašydamas balsuoti už partijos 
kandidatus. „Tiesa” rašo, kad 
kreipimasis apibrėžia suvereni
tetą, kaip mūsų išimtinę teisę į 
žemę, miškus, gamtos ir kul
tūros turtus, savą Konstituciją 
ir įstatymus, pilietybę, valstybi
nę kalbą, laisvę palaikyti ryšius 
su kitomis tarybinėmis respub
likomis ir užsienio šalimis”... 
„Dabar vis labiau įsitikiname, 
kad Respublikos Aukščiausios 
Tarybos pastarojoje sesijoje 
skambėjęs reikalavimas naują 
Konstituciją priimti nei 
svarstytą, nei visų suintere
suotų, matytą, buvo nepagrįs
tas ir todėl atmestas visiškai 
pelnytai”... „Kreipimesi 
išreikštas tvirtas pasiryžimas 
žengti ir partinio suvereniteto 
keliu, reikšmingais darbais pat
virtinti komunistų teisę vado
vauti atgimstančios Lietuvos 
žmonėms, telkti juos naujiems 
pertvarkos žygiams”.

„Paremdami Lietuvos Komu
nistų partijos rinkimų plat
formą, išreiškime savo valią 
plėtoti Respublikos ekonomiką, 
mokslo ir technikos pažangą, 
kuo greičiau išspręsti aprūpi
nimo maisto produktais prob
lemą, pertvarkyti pramonės ir 
žemės ūkio gamybinę veiklą”.

Vasario 8 d.: Pelenų diena.
Saliamonas, Daugvilė, Nirma, 
Jeronimas, Honorata, Doman
tas.

Vasario 9 d.: Marijus, Apo
lonija, Algimantas, Prišman- 
tas, Algė, Erikas, Joviltas, Gir- 
vydas.
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ
Redaguoja j.v.s. Irena Regienė, 2652 W. 65th St., Chicago, IL 60629

BURIUOTOJŲ IŠ TĖVYNĖS 
BELAUKIANT

Patyrus apie ok. Lietuvos bu
riuotojų užsimojimą ateinančią 
vasarą leistis kelionėn per 
Atlantą — iš Klaipėdos į New 
Yorką, niekam nesisiūlant 
padėti jiems šj planą įvykdyti, 
jūros skautininkų,-ių „Grandis” 
Chicagoje nutarė imtis inicia
tyvos organizuoti jiems reika
lingą talką. Šj reikalą aptarus 
sausio pradžioje vykusiame 
„Grandies” posėdyje ir sausio 18 
d. „Skautybės Kelio” laidoje 
(„Drauge”) ir „Darbininko” sau
sio 27 d. laidoje išspausdinus 
informacini straipsnį „Lietuvos 
buriuotojai ruošiasi kelionei per 
Atlantą”, „Grandis” jau gavo 
atsiliepimų iš talkinti norinčių 
asmenų. Laukiama ir daugiau 
atsiliepimų.

Vasario 1 d. šios transatlanti
nės kelionės reikalu „Grandies” 
sušauktame posėdyje dalyvavo 
iš ŠALPAS S-gos pirm. Valdas 
Adamkus, o taip pat neseniai 
ok. Lietuvoje lankęsis A. Lau
raitis, turėjęs progą pats 
asmeniškai plačiau šios ke
lionės reikalus pagvildenti su 
plaukti besiryžtančiais buriuo
tojais. Pasitarimo išvadoje nu
tarta pasiūlyti šios kelionės or
ganizatoriui, Kauno dirbtinio 
pluošto įmonės jachtos „Audra” 
kapitonui Ignui Miniotui arti
miausiu laiku atvykti į JAV-es 
ir čia visus planus išsiaiškinti 
bei aptarti įvairius su šiuo už- 
mojum susijusius klausimus. 
„Grandžiai” talką šiame reikale 
pasiūlė ir ŠALFAS s ga. Bendri 
„Grandies” ir ŠALFASS laiškai 
bus siunčiami galimiems talki
ninkams ir rėmėjams, o taip pat 
ir skelbiami spaudoje.

Lietuvos buriuotojai rimtai 
ruošiasi šiai kelionei trimis 
jachtomis. Šį k o užmojį drąsina 
Lietuvos buriuotojų ir sporto 
organizacijos, apie tai rašo 
tenykštė spauda, garsina tele
vizija. Palaikomi koresponden- 
ciniai ryšiai su asmenimis 
JAV-ėse. Gauti ir sąrašai visų 
trijų jachtų įgulos narių, 
dalyvausiančių šiame drąsiame 
žygyje. Jų bus arti 40 asmenų.

Šioje laidoje skelbiame 
„Audros” įgulos surašą. Visi šie 
buriuotojai gyvena Kaune. Mū
sų skaitytojai, norintieji su 
turiuo iš jų susirašinėti, adre
sus gali gauti kreipdamiesi į 
.Grandies” atstovus: Leopoldą

Lietuviškos Skautybės 70-mečio minėjimo sueigoje Los Angeles, žvakutę uždega vilkiukas ir 
paukštytė.

Kupcikevičių, 6935 So. Maple
vvood, Chicago, IL 60629, tel. 
312-476-3875 ir 312-434-9766, 
arba — Antaną Levaną, 6134 S. 
Sacramento, Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-3095. Galintieji 
finansiniai paremti ar kuo nors 
kitu prie šio užmojo įvykdymo 
prisidėti, prašomi nedelsiant 
apie tai pranešti.

JACHTOS„AUDRA” 
ĮGULA

Miniotas Ignas
Jankovecas Aleksandras
Paulauskas Audronis
Stasiūnas Kazys Algimantas
Boguševičius Algirdas
Miniotas Darius
Sartatavičius Ričardas
Kazakevičius Arūnas
Čitavičius Paulius
Gubanovas Vasilijus
Trainys Eugenijus
Storpirštis Jaunutis Petras
Machankovas Leonas
Ateinančios savaitės „Skauty

bės Kelyje” paskelbsime Vil
niaus „Dailės” ir Klaipėdos
„Lietuva” įgulas. Tn

IK

RUOŠKIMĖS
SUVAŽIAVIMUI

Vyresniųjų skaučių, gintarių, 
skautų vyčių, jūrų budžių, pri
tyrusių skautų,-čių ir jūrų 
skautų,-čių suvažiavimas 
gegužės 27-29 dienomis 
ruošiamas Rockville, MD, netoli 
VVashington, D.C., L.E. En- 
vironmental Education Center.

Suvažiavimui parinkta labai 
graži vieta. „Smith Centras” 
apima 30 akrų parką su ežerė
liu, upeliu ir 15 kilometrų taku 
iškyloms. Yra keturi dormito- 
rijų nameliai. Reikės atsivežti 
miegmaišius ir pagalves. Erdvi 
valgykla talpina daugiau negu 
100 stovyklautojų. Puiki lauža
vietė ir patalpa užsiėmimams 
(paviljonas).

Suvažiavimo programos pa
grinde — susipažinimas su da
bartiniais įvykiais Lietuvoje. 
Tai aktuali tema.su kuria visi 
lietuviai, ypač skautai, turėtų 
būti gerai susipažinę.

Registruotis iki balandžio 30 
dienos. Suvažiavime dalyvavi
mo mokestis — ne daugiau 40

LSS Tarybos akivaizdiniame suvažiavime posėdžiauja: Česlovas Kiliulis — Lietuviškos Skautybės 
fondo pirm., LSS Pirmijos sekretorė Genė Treinienė, K. Nenortas, LS Seserijos Vyriausia skau
tininke Stefa Gedgaudienė, LS Tarybos vicepirm. Irena Kerelienė, LSS Tarybos pirmijos pirm. 
Petras Molis, ASS vadijos pirm. Danutė Eidukienė, LS Brolijos Vyriausias skautininkas Gediminas 
Deveikis, Lilė Milukienė, Kazys Matonis, Laima Kiliulienė ir Eugenijus Vilkas. Trūksta Liudos 
Rugienienės, Marytės Utz ir Sigito Miknaičio.

Nuotr. Gintarės Kerelytės-Thaus
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LSS TARYBOS 
AKIVAIZDINIAM 

SUVAŽIAVIMUI PRAĖJUS
LSS Tarybos Akivaizdinis 

suvažiavimas, šauktas Tarybos 
Pirmijos pirm. vs fil Petro Mo
lio, š.ųi. sausio 28 ir 29 dienomis 
vyko Lietuvių centre, Lemont, 
IL. Suvažiavimą globojo LSS 
Tarybos Chicagoje ir apylinkėse 
gyvenantieji Tarybos nariai , 
vadovaujant Tarybos vicepirm. 
vs Irenai Kerelienei.

Skautiškos spaudos atstovams 
suvažiavime nedalyvaujant, 
platesnio raportažo apie šį įvykį 
ir jo eigą negalime pateikti. 
Teko patirti, kad suvažiavimas 
nebuvo pilnos apimties. Jame 
dalyvavo: LSS Tarybos pirm. vs 
fil. Petras Molis, vicepirm. vs 
Irena Kerelienė Pirmijos 
sekretorė jvs Genė Treinienė, 
LSS Vyriausia skautininke vs 
tn Stefa Gedgaudienė, LS Broli
jos Vyriausias skautininkas vs 
Gediminas Deveikis^Akademi-

dol. asmeniui.
Visais klausimais prašoma 

kreiptis į vietovių vadovus,-es 
arba pas vs Dalę Lukienę, 
10622 Great Arbor Dr., Poto- 
mac, MD 20854. Tel. (301) 
983-0763.

„Smith Centras” yra maž
daug 20 mylių į šiaurę nuo Wa- 
shingtono miesto. Planuojan
tiems skristi, arčiausi aero
dromai yra Washington Na
tional, arba Dulles.

Vadovai ir vadovės, galintieji 
talkinti suvažiavimo pro
gramoje, prašomi nedelsiant 
apie tai pranešti sesei Dalei. 
Laukiama pagalbos ir entuziaz
mo šiam suvažiavimui ruo
šiantis.

Budėdama,
fil vs Dalė Lukienė

nio Skautų sąjūdžio pirm. vs fil. 
Danutė Eidukienė, lietuviško
sios Skautijos fondo pirm. vs fil. 
Česlovas Kiliulis ir Tarybos na
riai: vs fil. Sigitas Miknaitis, vs 
fil. Liuda Rugienienė, s. Marytė 
Utz, vs K. Nenortas, vs Lilė Mi
lukienė, vs fil. Kazys Matonis, 
vs Laima Kiliulienė ir vs fil. 
Eugenijus Vilkas. Stebėtojais 
dalyvavo LSS Kontrolės komisi
jos nariai, LS Seserijos garbės 
gynėja vs Malvina Jonikienė ir 
keletas kitų LSS vadovybės 
narių.

Suvažiavimo posėdžiuose 
buvo tartasi ir svarstyta įvairūs 
LSS reikalai, išklausyti ir 
diskutuoti pranešimai, padaryti 
svarbūs nutarimai. Tikimasi, 
kad nutarimai artimu laiku bus 
paskelbti skautiškoje spaudoje.

Suvažiavimo uždaromajame 
posėdyje po trumpų diskusijų 
buvo priimta Rezoliucijų komi
sijos pateikta rezoliucija, kurią 
čia spaudiname. (Rezoliucijų 
komisiją sudarė vs Sigitas Mik
naitis, vs Liuda Rugienienė ir vs 
Jonas Paronis).

LSS TARYBOS 
AKIVAIZDINIO 
SUVAŽIAVIMO 
REZOLIUCIJOS

Pasaulio Lietuvių Centras, 
Lemont, IL, 1989 m. sausio 
28-29 dienomis.

1. LSS Taryba įpareigoja pir
mininką raštu pasveikint atsi
kūrusią Lietuvos Skautų są
jungą ir kard. Vincentą Sladke
vičių.

2. Lietuviškosios skautybės ir 
lietuvių kalbos išlaikymas yra 
pagrindinis Lietuvių Skautų 
sąjungos uždavinys.

3. Sudaryti sąlygas jauniems 
skautų tėvams įsijungti į LSS 
vienetų veiklą ir įpareigoti juos 
remti savo vaikų skautavimą.

4. Didėjant mišrių šeimų skai
čiui, LSS vadovybė atkreipia 
ypatingą dėmesį į jų vaikų 
įjungimą į mūsų organizaciją.

5. Skatinti vienetų vadovus 
naudotis sąjungos vadovų lavi
nimo mokyklomis, vadovų suva
žiavimais ir tuntininkų konfe
rencijomis.

6. Taryba siūlo ASS, Brolijai 
ir Seserijai dažniau svarstyti 
ideologines temas.

7. Taryba siūlo atkreipti 
dėmesį į jaunesniųjų skautų, 
Giliukų ir Liepsnelių programų 
išvystymą, jas pritaikant dabar
tiniams reikalavimams.

8. Komunikacijos stoka yra
viena iš priežasčių stabdanti 
efektyvią LSS veiklą. Siūlome 
naudotis moderniomis
priemonėmis (pavyzdžiui kom
piuteriais) ir pasitarti su šios

srities specialistais.
9 Pirmija kreipiasi į Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenę ir kraš
tų bendruomenes, kuriose 
veikia skautų vienetai, prašant 
atkreipti dėmesį į jaunimo orga
nizacijų veiklos koordinavimą ir 
jų atstovų kvietimą.

10. Taryba įpareigoja Pirmiją, 
kad 10-14 mėnesių laikotarpyje 
būtų sušauktas akivaizdinis 
LSS Tarybos posėdis.

11. Taryba dėkoja Lietuviško
sios Skautybės fondui, skautiš
kos spaudos ir kitoms sąjungos 
institucijoms už nepailstamą 
darbą.

12. Trisdešimt dienų laiko
tarpyje Pirmija išsiuntinėja 
akivaizdinio posėdžio nutari
mus ir rezoliucijas LSS vado
vybei.

Rezoliucijų komisija

* * *

LSS Pirmijai ir Tarybai lin
kime sėkmingos ir našios 
veiklos, artimesnės komuni
kacijos su LSS Sąjungos va
dovais,-ėmis ir skautiškąja 
spauda. Komunikacija ugdo 
tarpusavio ryšius, išlygina 
nesklandumus, ugdo įvertinimą 
ir pagarbą dirbantiesiems, kad 
mūsų Lietuviškoji Skautybė 
klestėtų ir vispusiškai stiprėtų.

Budėdama,
Irena Regienė

„Skautybės Kelio” redaktorė

AKADEMIKŲ SUEIGA 
BOSTONE

ASS Bostono skyriaus sueiga 
įvyks vasario 10 d., penktadienį, 
7 vai. vak. fil. K. Nenorto 
namuose, 44 Alban St., Dorches
ter, MA. Numatyta tokia 
darbotvarkė:

Atidarymas ir pranešimai. 
Naujų narių pristatymas. Suei
gos tema: „Vasario 16-toji ir da
bartinė Lietuva”. Uždarymas.

Sueigoje dalyvauti maloniai 
kviečiami visi nariai bei no
rintieji įsijungti į ASS veiklą. 
Pasikvieskite ir savo draugus 
bei drauges.

s.v. fil. Romas Buivydas
Bostono sk. Korp! Vytis 

pirmininkas

ŠIRDELIŲ ŠOKIAI 
JAUNIMUI

„Aušros Vartų” tunto „Gabi
jos” vyr. skaučių draugovė šeš
tadienį, vasario 11 d., Lietuvių 
centre, Lemonte, rengia 
„Širdelių” šokius jaunimui nuo 
14 metų amžiaus. Šokiai vyks 
nuo 7-12 vai. vak. centro di
džiojoje salėje. Įėjimo auka 
asmeniui — 5 dol. Tėveliai, 
atvežę savo jaunimą, galės 
paviešėti, pasivaišinti ir pa
bendrauti jiems paruoštoje ka
vinėje.

VASARIO 16-TOS SUEIGA 
DETROITE x

Vasario 16-tosios — Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
bendra iškilminga „Baltijos” ir 
„Gabijos” tuntų sueiga įvyks
vasario 11 d., šeštadienį, 1:00 
vai. p.p. Lietuvių Kultūros cen
tre. Visi Detroito ir apylinkių 
skautai prašomi dalyvauti.

•

Dr. Romualdas Povilaitis
DANTŲ GYDYTOJAS

Tel. 767-7575
5780 Archer Avė.

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

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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 Avė.,
Chicago, III. 60652

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

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 Cardiac Diagnosis, Ltd. 

Marąuette Medical Building
6132 S. Kedzie

Chicago, IL 60629
Tel. 436-7700

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

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

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

3900 W. 95 St.
Tel. 422-0101

Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

Namų 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

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

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

Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

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

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

Vai pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tel. 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIJA R. KERELYTĖ
CHIROPRAKTIKA

— Amber Chlropractlc —
5522 S. VVolf Rd.

VVestern Springs, IL
246-4000

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.

Tel. kabineto Ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero

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

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

Specialybė — Chirurgija
2454 VVest 71 st Street

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

3 iki 7 v.v. Tik susitarus

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY

DR. JAMES BURDEN
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
155 N. Michigan Ava., Suite 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL

Tel. 565-2960 (veikia 24 val.) 
Valandos pagal susitarimą

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

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

11800 Southvrest Hlghway
Palos Helghts, III. 60463 

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

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81 st Street

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street

Vai.: antr 1-4 v. p.p. ,r ketv. 2-5 v. p.p. 
Sešt. pagal susitarimą

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-554!
Dr. Tumasonlo kabinetą perėmė 

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

2454 W. 71st Street
434-2123

į Pirm. 2-7. Antr. ir
1 ketv. 9-12. Penkt. 2-7

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. 585-7755

KAZIUKO MUGE 
CHICAGOJE

Skautiški vienetai Chicagoje 
intensyviai ruošiasi Kaziuko 
mugei. Mugė šiemet ruošiama 
kovo 5 d. Jaunimo centre.

tema.su


Sąjūdžio laisvės DVI BŪTINOS ATSARGOS

BALSAS
AMERIKOJE

Lietuvos Persitvarkymo sąjū
dis Vilniuje paruošė anglų 
kalba 57 psl. leidinį. Jis pava
dintas „The Constituent Con
gress of the Lithuanian Reform 
Movement .Sąjūdis’ Draft 
Resolutions”. Informuojant apie 
sąjūdžio rezoliucijas, supažindi
nama su pagrindiniais Sąjūdžio 
siekimais, išryškinant net 34 
punktus. Pradedama nuo to, 
kad pažymima, jog stalinistinis 
laikotarpis buvo didelis 
moralinis smūgis visuomenei, 
suardė harmoningą bendravimą 
tarp atskirų asmenų ir or
ganizuotų grupių. įvesta sle
gianti nepasitikėjimo ir netole
rancijos atmosfera. Lietuvos 
visuomenė buvo suskaldyta 
politiškai, ideologiškai, sociališ- 
kai, tautiškai ir kitose srityse. 
Sąjūdis siekia panaikinti šiuos 
neigiamus reiškinius, atstatyti 
pasitikėjimą ir sutarimą visuose 
respublikos piliečiuose. Siekia
ma, kad kiekvieno piliečio da
barties ar ateities veikimas 
būtų sprendžiamas ne pagal 
priklausymą kokiai socialinei 
grupei, bet pagal tai, kaip jis 
atlieka savo pareigas, ypač kaip 
jis laikosi įstatymų ir 
konstitucijos. Sąjūdis nori atsta
tyti pasitikėjimą socialiniu tei
singumu, panaikinti visas netei
sėtai įgytas privilegijas ir vi
siems pripažinti lygias teises, 
palikti lygias galimybes.

Sąjūdis siekia atstatyti Lie
tuvos suverenumą, užtikrinti 
piliečiams laisvę, nepriklauso
mai kokia jo socialinė padėtis, 
koks jo priklausomumas par
tijai, tautybei, kokie jo politiniai 
ir religiniai įsitikinimai. Sumi
nimi siekimai, kurie jau laimėti 
— teisė naudoti lietuvišką vėlia
vą, lietuvių kalbos vyravimą 
krašto institucijose ir gyvenime. 
Jokie kiti įstatymai neturi 
galioti Lietuvoje, kaip tie, kurie 
priimti Lietuvos įstatymdavys- 
tės. Sąjūdis siekia Lietuvos eko
nominės nepriklausomybės. Tai 
yra neatskiriama konstitucinė 
suverenumo dalis. Siekiama 
reformų švietimo ir auklėjimo 
srityje, nes stalinizmo metu įsi
galėjo stagnacija, išnyko švie
timo laisvė, buvo palaužtos 
vakarietiškos ir vietinės tra
dicijos. Mokyklos turi būti atvi
ros pažangioms tautinėms tra
dicijoms ir pasaulio pedago
giniams laimėjimams. Vilniaus 
ir Kauno universitetai turi 
turėti plačią autonomiją, 
palaipsniui modeminami. Jie 
turi atitikti dvasiniams ir ma
terialiniams respublikos porei
kiams.

*

Oficialūs valstybės dokumen
tai, visos oficialios tarnybos, 
susirinkimai, mitingai turi būti 
pravedami lietuvių kalba, palie
kant teisę kitoms Lietuvos tau
tybėms savo veikloje naudoti 
savo kalbą. Stipriai pasisakoma 
prieš tautinę nelygybę. Turi 
būti laikomasi visuotinai 
pripažintų demokratijos dėsnių, 
tarptautinių įstatymų ir nuosta
tų, turi būti tautoms pripažįs
tama laisvo apsisprendimo teisė 
ir turi būti gerbiamas jų suve
renumas. Sąjūdis riekalauja 
teisminių ir konstitucinių ga
rantijų Lietuvos suverenumui.

Imigracijos ir apskritai migra
cijos tvarkymas turi būti 
išimtinoj Lietuvos respublikos 
žinyboje. Laikantis atvirumo 
politikos, visuomenė turi būti

Evangelija nėra tik knyga. 
Tai gaivinanti jėga. Aš niekada 
neapleidžiu jos skaitymo ir 
kiekvieną dieną skaitau su tuo 
pačiu malonumu. Niekur kitur 
negalima rasti tokių puikių idė

informuojama apie vykstančią 
imigraciją, kitų tautybių 
atsikėlimą. Lietuvos pilietybės 
turėjimas turi būti lemiantis 
veiksnys imigracijai į Lietuvą. 
Pasisakoma prieš nekontroliuo
jamą kitataučių gabenimą į Lie
tuvą. Prisimenant tremtinius, 
reikalaujama jiems laisvės 
grįžti į savo kraštą, įsigyti 
butus, ūkius, net duodant jiems 
tai nemokamai. Kitose respub
likose gyvenantiems lietuviams 
turi būti duota teisė turėti savas 
mokyklas. I Lietuvą turi būti 
grąžintos išvežtos kultūrinės 
vertybės, kaip archyvai, 
Vilniaus universiteto ir muziejų 
kultūrinės vertybės. Turi būti 
pašalinti ekologiniai pavojai, su
kontroliuota tarša, sudarant 
sąlygas harmoningai gyventi su 
gamta. Stabdyti alkoholio varto
jimą, nekliudyti katalikų or
ganizuojamam blaivybės sąjū
džiui. Sąjūdis reikalauja nušluo
ti biurokratinę priešalkoholinę 
draugiją ir kviečia katalikus 
Valančiaus pavyzdžiu išvystyti 
blaivybės akciją.

•

Pabrėžiama tėvų teisė auklė
ti vaikus, net reikalaujant, kad 
jie iki 7 m. pasiliktų namuose 
prie savo motinų. Reikalaujama 
teisės laisvai skleisti religinius 
ir nereliginius įsitikinimus, 
laisvės religinei spaudai, or
ganizacijoms, labdaros veiklai. 
Reikalaujama visas atimtas 
bažnyčias grąžinti tikintie
siems. Reikalaujama pripažinti 
kunigams teisę pilnai dalyvauti 
viešąjame gyvenime visose vals
tybinėje sferose, laisvės skelbti 
savo pažiūras masinių informa
cijų priemonėmis.

Lietuva turi turėti olimpinį 
komitetą, savarankiškai daly
vauti olimpiadose. Reikalau
jama Lietuvai laisvės vandens 
sporto srityje, laisvės atkurti 
savo jachtklubą, laisvės ryšių, 
net ir konsularinių, su užsieniu. 
Turi būti sudaryta Lietuvos 
teritorinė armija ir jos daliniai 
negali būti siunčiami kitur į 
Sovietų Sąjungą. Turi būti 
paskelbti kaltais tie, kurie buvo 
įsijungę į Stalino vykdomą 
genocidą, turi būti reabilituoti 
nukentėjusieji. Pokario kovos 
Lietuvoje buvo rezultatas netei
sėtų Stalino veiksmų ir neteisė
tos Lietuvos okupacijos. Trem
tiniai turi būti grąžinti į 
Lietuvą, jiems paskirtos pen
sijos. Reikalaujama, kad 
Rainių, Panevėžio, Pravie
niškių, Červenės, Raseinių, 
Telšių ir kitų vietų žudikai būtų 
paskelbti ir teisiami kaip karo 
kriminalistai. Birželio 14 d. turi 
būti paskelbta tautinio gedulo 
diena.

Turi būti panaikintos visos 
biurokratų privilegijos — spe
cialūs butai, ligoninės, specia
lios krautuvės, klinikos ir t.t. 
Sąjūdis reikalauja laisvų 
rinkimų, pilietinių teisių pri
pažinimo, susirinkimų, de
monstracijų laisvės, politinių, 
religinių kalinių išlaisvinimo ir 
įteisinimo. Turi būti įsteigtas 
konstitucinis teismas. įvesta 
spaudos, televizijos, radijo lais
vė.

Sąjūdis siekia suverenumo, 
laisvės, politinio atsinaujinimo, 
moralinio atgimimo. Nors sąjū
dis dar neskelbia atsiskyrimo 
nuo Sov. Sąjungos, bet reikalau
ja daugelio svarbių laisvių.

Juoz. Pr.

jų ir nuostabių dorovės dėsnių, 
kurie prieš mūsų akis praeina 
kaip dangiškos armijos bata
lionai... Siela niekada nepaklys, 
šią knygą turėdama savo vadu.
Napoleonas, šv. Elenos saloje

Sunki galva

Kai ilgiau paskaitai oficialią 
ir sąjūdinę spaudą iš Lietuvos, 
pasiklausai Vilniaus radijo 
laidų, skirtų išeivijai iš Vil
niaus, pakalbi su iš ten tik 
dabar atvykusiais žmonėmis, 
apsunksta galva. Apsunksta 
galva nuo prieštaraujančių 
minčių. Ne savaime įsibrovusių, 
bet stengiantis teisingai suvok
ti informaciją ir ja grįsti 
išvadas. Spraudžiasi lyg paša
linės, lyg tiesioginės įtakos, 
kurių beveik negalima vienaip 
ar kitaip klasifikuoti, — reikš
mingai priartėja ir Washing- 
tono, ir Bonnos, ir Londono ro
lės. Žiūri į Vilnių, į Rygą, į 
Talinną, o iš akių neatsitraukia 
Maskva, o jos šešėlis guli ištįsęs, 
kol kas nejudąs, bet grasus. Pi
nasi vardai. Terleckas, Lands
bergis, Brazauskas ir, žinoma, 
generolas E. Eismuntas, lietu
viškojo KGB galva. Ar iš minčių 
galima išjungti Gorbačiovą? 
Juk net mūsų G. Bush į šį vurdų 
sąrašą, turintį reikšmės Lie
tuvos ateičiai, įeina.

Staigumu, priešingumu, 
džiugumu, slogumu pinasi ten 
įvykiai, seniems neišblėsus, 
naujiems atkylant. Tautos him
nas, lietuvių kalbos įvalstybi- 
nimas, tautinė vėliava, Vasario 
16 įteisinimas, Vilniaus ka
tedros, Klaipėdos ir Kauno 
Prisikėlimo bažnyčių grąži
nimas — tai entuziazmo vers
mės. (Dar labai neseniai ateiz
mo .popiežius* Lietuvoje tvir
tino, kad tokių dalykų niekados 
nebus). Joms atstovauja ir laisvi 
masiniai susibūrimai, paįvaire 
jusi spauda, teisingos kalbos 
apie trėmimus Sibiran, apie Lie
tuvos okupaciją ar aneksiją, 
apie Rainių miškelio, Panevėžio 
gydytojų ir kitas žudynes. 
Ekonominio savarankiškumo ir 
politinio nepriklausomumo 
siekiai Žada Šviesesnius, rames
nius metus ateityje.

Bet Maskva savo konstitucijo
je kelią į .Šviesesnius' metus už
kirto barikadomis. Ir Lietuvos 
konstitucijos projekte mūsų 
šalis lieka būtinai socialistinė, 
būtinai vienpartinė, būtinai su 
grandine, pritvirtinta prie 
Kremliaus bokštų. Nurodinėji
mai Lietuvos pramonei nesilio
vė iš Maskvos plaukę. Sąjūdžio 
sąskaita banke buvo uždaryta. 
„Kauno aidas", Kauno inicia
tyvinės grupės biuletenis, bau
gintas uždraudimu. Leidiniams 
įvesta cenzūra, jų spausdinimo 
vietose darytos kratos.

Nenujaučiame, kas iškils gera

BALTASIS BANGINIS
HERMAN MELVILLE
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Pagaliau po įžanginės kelionės, tokios ilgos ir 
plačios, Ahabas, atrodo, rado tinkamą vietą ir laiką, 
atrodo, įvaręs savo priešą į vandenyno užkampį, kad 
galėtų lengviau jį užmušti. Daugmaž atsidūrė toje 
pačioje geografinėje platumoje ir ilgumoje, kur jis buvo 
skaudžiai sužeistas. Po pasikalbėjimų su laivu, kuris 
sudidūrė su Siautulinguoju Diku, dabar Ahabo akyse 
glūdėjo kažkas, ką silpnos sielos vos galėjo pakelti. Tar
tum nenusileidžianti poliarinė žvaigždė, kuri nesibai
giančioje arktinėje šešių mėnesių naktyje išlaiko savo 
prasiskverbiančią lygią, koncentruotą šviesą, — tikslas, 
kurio siekė Ahabas, dabar atkakliai žėrėjo neper
traukiamoje paniurusios įgulos naktyje. Jis taip pri
trenkė jūreivius, kad visi jų nujautimai, abejonės, 
baimės bevelijo slėptis jų sielų gilumose, neišleisdami 
į viršų jokio stiebelio ar lapo.

Tą pažymėtiną valandą dingo bet koks humoras, 
savaimingas ar priverstinis. Stubbas nebesistengė pra
juokinti, Starbuckas nebesistengė juokus nutildyti. 
Džiaugsmas ir skausmas, baimė ir viltis, atrodė, lygiai 
buvo sumalti į smulkiausias dulkes, tą akimirką 
supilti į Ahabo geležinės sielos savotišką trintuvą. 
Vyrai, tartum automatai, tylėdami judėjo ant denio, 
visados žinodami, kad tolydžio juos seka senio despo
to akys.

VYTAUTAS VOLERTAS

ir bloga, kol šios mintys bus 
laikrašty atspausdintos.

Jei keliaus gyvi lietuviai

Išeivijoje — gal taip yra, gal 
taip manome — tautinis gyve
nimas, politinis ir kultūrinis, 
kunkuliuoja virimo stadijoje, vis 
per kraštus laistydama6is, vis 
garuodamas, vis mažėjant tū
riui, kuriame vartosi nebūtinai 
tobulas mišinys. Okupuotoje ar 
aneksuotoje Lietuvoje po lais
vėjimo katilu liepsnai palaikyti 
taip pat reikia daug pastangų, 
kurios maišosi su auka ir pavo
jumi. Mitingai, posėdžiai, 
kelionės po provinciją vyksta 
žmonių laiku, išlaidomis. Susi
tikimas akis į akį su gen. E. Eis 
muntu, Valstybės saugumo ko
miteto pirmininku, aktyvui bol
ševikinėj karjeroj, negalėjo pa 
dėti. Jų pokalbis, trukęs 2.5 
valandos, juostelėje įrašytas, 
buvo kietas, aštrus. Dar aštres
nis pokalbis vyko tarp Kauno 
iniciatyvinės grupės ir Kauno 
miesto vadovų, aiškių stalinis- 
tų. (Kauno miesto pirmasis 
sekretorius R. Rimaitis, sekre
torius J. Jeruševičius, vykdo
mojo komiteto pirm. P. Staškū 
nas, pavaduotojas Z. Kazakevi
čius, miesto saugumo komiteto 
pirm. G. Bagdonas). Pokalbis 
tęsėsi 3 valandas. Abu pokalbiai 
atspausdinti. Pirmasis užima 18 
puslapių („Kauno aidas", Nr.8), 
antrasis — 14 puslapių („Kauno 
aidas”, Nr. 11). Šiuos pokalbius 
iš juostelių reikėjo mašinėle per
rašyti, perkelti į matrisas, at
spausdinti. Savo laiku, savo 
lėšomis, savo rizika. Kovojo su 
vidaus reikalų ministeriu ir 
saugumu dėl 1988.IX.28 provo
kacijos Vilniuje, Oedimino 
aikštėje, kai specialūs saugumo 
daliniai užpuolė susirinkusius 
(,,Atgimimas”, Nr.3).' Ėjo, 
įrodinėjo, namie palikę atsargu
mą. Dalyvavo bepartiečiai ir ko
munistai bardamiesi, nuosta
biai logiškai naudodamiesi 
gausybe žinių. Mes nuogąstau
jame dėl Lietuvos, jiems reikėjo 
nuogąstauti dėl Lietuvos ir dėl 
savęs. Mes vengiame užpykinti 
Kongreso atstovą ar senatorių, 
jie nebijojo Eismunto Vilniuje 
ir Bagdono Kaune, Sąjūdis pa
skelbė žudynių detales, apklau- 
sinėjęs liudininkus, pervertęs 
užsilikusius dokumentus. 
Nekalbame apie šių žmonių ir 
pastangų nuvertinimą. Kalba
me apie jų neprivertinimą.

Gorbačiovas gelbstisi nuo eko

nominės prapulties. Gorbačio
vas persitvarkymu stengiasi ap
saugoti Sovietų Sąjungą.

Šie tvirtinimai yra teisingi. 
Bet ar Gorbačiovo motyvai 
mums yra svarbesni už pozity
vius kelius Lietuvoje? Neteisi
name jo agresyvios imperijos 
gelbėjimo tikslų. Bet 
nesmerkiame, neniekiname, 
nemažiname gerų įvykių, prie 
kurių privedė nepartiniai ir ko
munistai lietuviai. Kokie nešva
rūs tikslai gina Lietuvos žemę, 
gamtą, vandenis, orą nuo baisių 
sužalojimų? Kokios slaptos min
tys skatina tuos, kurie kelia 
lietuvių kalbą,istoriją ir tautinę 
simboliką?

Ne, ne. Lietuva nepriklauso
mybės neatgavo. Ar jos link 
vedąs kelias nesibaigs ar nekris 
prarąjon, nežinome. Jei jis tęsis, 
jei neįvyks katastrofų, šis kelias 
ves dar daugelį, daugelį metų. 
Jei laikinai pablogės ir sulėtins 
judėjimą, kiek jau nueita, bus 
nueita. Negalime stovėti 
nejudėję tik dėl to, kad kelio 
galo nematyti. Gali būti klaidų, 
aukų, nuleistų padangų. Bet jei 
keliaus nesurusėję, gyvi, 
neatsilikę, pasaulio kvėpavimą 
girdį lietuviai, pataisys, kas lūž
ta. ir stumais pirmyn. Kad tik 
nesipainiotų žmoniškumo neap- 
valdomi kerštas, neapykanta, 
įvairūs skilimai.

Negalime peikti tų, kurie šiuo 
keliu leidžiasi. Tai ne 
niekadėjai. Tai drąsuoliai. 

Rezoliucija mums
perbėgs nr įsmuks? Niekas jos 
ateities nenumato, o ką nors 
lemti gali tik namuose esanti 

Ir štai ta mūsų kasmet tauta.
išeivijoje prisiminta, tik dabar, 
po kelių dešimtmečių, paverg
toje Lietuvoje įteisinta Vasario 
šešioliktoji. Ateina Šventė, at
skuba Lietuvos ir laisvės —

JAV LB krašto valdybos narini tarp posėdžiu. Ii kairės: Švietimo tarybos 
pirmininke Regina Rudienė, sekretorius Pranas Joga ir iždininkas Vladas 
Sinkus.

Tačiau, jeigu kas atidžiau būtų pasekęs tomis 
paslaptingomis valandomis, kai tarė, kad toks 
žvilgsnis, išskyrus vieną, nėra atkreiptas į jį, būtų 
galėjęs pamatyti, kad taip, kaip Ahabo akys drebino 
įgulą, panašiai ir parsio neišmatuojamas žvilgsnis kėlė 
baimę kapitono akyse. Nauja ir keista paslaptis, atrodė, 
dengė dabar plonus Fedallos sąnarius, kurie virpėjo ir 
tolydžio jį drebino, kad galėjai suabejoti, ar matai žmo
gų ar nematomos būtybės mirguliuojantį šešėlį, nuo 
latos atsišviečiantį ant laivo denio. Netgi ir nakčia ne
galėjai būti tikras, kad Fedalla miegodavo ar nusileis
davo į apačią. Valandų valandas išstpvėdavo nepaju
dėdamas. niekad neatsisėsdavo, nė į ką atsiremdavo. 
Jo nuostabios akys aiškiai sakė: „Mudu, du sargai, 
niekados nesiilsime”.

Bet kuriuo laiku, ar tai būtų diena ar naktis, jū
reiviai ant kiekvieno žingsnio susidurdavo su stovinčiu 
Ahabu, kaulinę koją įkišusiu į skylę, ar bevaikščiojant) 
tarp dviejų nesikeičiančių ribų: didžiojo ir paskutiniojo 
stiebų. Arba jį matydavo bestovintį ant kajutės 
laiptelių, gyvą koją iškišus) ant denio, tartum norintį 
žengti pirmyn, su skrybėle giliai užmaukšlinta ant 
kaktos. Taip ištisom naktim bestovėdamas, nesirūpino, 
kad nakties drėgmė perlais padengdavo jo apsiaustą 
ir skrybėlę, kurie atrodė tartum iškalti iš akmens. Jau 
nebenusileisdavo į kajutę ir visa, ko reikėdavo iš kaju
tės, pasiųsdavo ką, kad jam atneštų.

Taip pat ir valgė atviram ore, ir tai tik pusryčius 
bei pietus, nes vakarienės niekados nepaliesdavo. Barz
dos irgi nekarpėji jam žėlė tamsi, susisukusi, tartum 
išvirtusių medžių iš žemės išrautos šaknys. Nors jų 
dviejų gyvenimai atrodė sudarą vienui vieną ir nors 
paslaptingas parsio budėjimas buvo lygiai pastovus 
kaip ir jo, abu vyrai, rodos, niekados savo tarpe nesi
kalbėdavo, nebent tik retkarčiais, kai koks menkas 
reikalas juos vertė tai daryti. Nepaisant to, kad gal

ingi burtai juodu jungė išoriniai, baimės apimtos įgulos 
akyse jie buvo vienas kitam taip tolimi, kaip ašigaliai. 
Jeigu dienos metu persimesdavo vienu kitu žodžiu, 
nakčia abu būdavo tartum nebyliai. Kartais, kai per 
ilgas valandas stovėdavo toli vienas nuo kito, 
žvaigždžių šviesos apšviečiami, Ahabas ant kajutės 
laiptelių, o Fedalla didžiojo stiebo papėdėje, atidžiai 
vienas į kitą žiūrėdavo, tartum parsyje Ahabas matytų 
savo matomą šešėlį, o parsis Ahabe, — savo būtybės 
apleistą medžiaginę dalį.

Tačiau kiek tai lietė kiekvienos dienos, valandos 
ir minutės vadovavimą, Ahabas buvo ponas, o parsis 
jo vergas, nors aiškiai abu buvo kartu pąjungti ir juodu 
vedė kažkoks nematomas tironas.

Vos tik pradedant aušti, pasigirsdavo jo geležinis 
balsas:

— Žvalgai, ant bokštelių!
Ir per visą dieną, netgi jau po saulėleidžio, 

kiekvieną valandą,kai tik nuskambėdavo vairuotojo 
varpelis, tas pats balsas šaukdavo:

— Ką matote? Greitai! Greitai!
Bet kai prabėgo trys ar keturios dienos po pasima

tymo su „Rachele” ir nebuvo pastebėtas joks čiurkšlys, 
monomaniškas kapitonas pradėjo netekti pasitikėjimo 
savo įgula, išskyrus laukinius perstekininkus. Pradėjo 
netgi galvoti, ar Flaskas su Stubbu tyčia nepraleido 
vaizdo, kurio jis ieškojo. Bet jeigu ir iš tikrųjų įtarė, 
nieko nesakė.

— Pamatysite, aš būsiu pirmas, kuris pastebės 
banginį, — jis sakė — ir gausiu aukso monetą.

Savo paties rankomis nupynė lizdą iš virvių ir, 
pasiuntęs jūreivį su trauktuku į viršų, jam paliepė jį 
pritvirtinti prie didžiojo stiebo viršūnės, pagriebė abu 
numestus lyno galus ir prie vieno jų pririšo savo kašę 
ir paruošė virbalą kitam, kad pririštų lyną prie borto.

(Bus daugiau)

abiejų kartu — simbolinė diena.
Išjos augo ir išaugo nepriklau
somybę gerbianti tauta, šviesus 
žmogus, našus kūrėjas, pažan
gus ūkininkas, rūpestingas ad
ministratorius. Vargas visiškai 
neišnyko, bet jam numarinti 
dviejų dešimtmečių neužtenka, 
ypač po atsilikusios Rusijos il
gos okupacijos. Vidaus politi
niame gyvenime idealas 
nesusiformavo, bet jei būtų 
valdę ir administravę kiti, ar 
galėjo šį idealą laiduoti?

Artėja Vasario šešioliktoji gal 
net gąsdinančioje, išeiviją 
supančiusioje tyloje. Bet kas 
pasakė, kaip mums sušukti?

Gal kaip nors kalbinti Jung
tines Tautas? Apie tai iš mūsų 
tarpo niekas žodžio netarė. JT 
skelbiasi taikos, žmogaus teisių 
ir tautų apsisprendimo šventu 
užtarėju. Štai net Arafatas ten 
susilaukia dėmesio, gal jis ir 
mums slapčia padėtų? JAV 
Valstybės departamentas, kaip 
Evangelijos Lozorius pakely 
atsišliejęs. Bet gal ir prie jo 
lazdų reikėtų krauti mūsų 
kietesnius reikalavimus. Jei 
stebuklu atsikeltų ir pajudėtų... 
Europa su savo atskiromis 
valstybėmis, su bendru parla
mentu, ką jai tariame mes, ką 
ji taria mums?

Tylėti yra labai negerai, bet 
niekas nepasako, kaip sušukti 
ir į kurią pusę kreipti balsą. 
Tylos priešai taip pat tyli. Ir 
vien todėl, kad nežino, kaip tylą 
pralaužti.

Pavergta Lietuva šiuo metu 
yra ant siūbuojančio ledo. Ar

Kiek mūsų žodis iš čia — ir 
koks mūsų žodis iš čia — galėtų 
reikšti, kol nesulūžo Maskvos 
pjautuvas su kųju? Kad štai ir 
dabar, svarstant lietuvių kalbos

naudojimo įstatymą ir ekonomi
nį savarankiškumą. Mūsų žodis 
visada yra pavėluotas, jis tik 
nušviečia padėt), bet jos turbūt 
tiesiogiai nekeičia. Ten uni
versitete steigiasi studentų kor
poracijos, mūsų neatsiklausu- 
s i os. Ten kuriasi Lietuvių de
mokratų partija šalia Sąjūdžio, 
net su Vliku nepasitarus. Todėl 
man atrodo, kad iki šiol išeivija, 
nepakankamai sušukusi, jau 
būtų nusikaltusi. Bet iki Šiol 
išeivija dar nėra pasiruošusi 
ateičiai nei finansiškai, nei pro
tiškai.

Turėdamas reikalų su JAV 
LB, visada ragindavau at
sargoje turėti neliečiamą sumą 
ypatingiems atvejams. Man ar
ba nepritardavo, arba 
nesisekdavo tai įvykdyti. Tą 
patį šiandieną, — LB turi tokią 
atsargą kaupti, nes aukoms 
rinkti gali nebūti laiko, kaip 
šįkart laimingai buvo su 
Lietuvos istorija. Reikia 
sukaupti ir išminties atsargą, 
nes mūsų šiandieninės lais
vinimo ir vadavimo sampratos 
gali staiga pasikeisti. Gali tap
ti tik pagelbiniais uždaviniais, 
niekam nežadančiais preziden
tūros. Vienas sprendimas, 
išneštas visos išeivijos vardu, 
atremtas į daugelį įvairių nuo
monių, nustumtų mūsų tarpe 
galimų kaltinimų pavojų.

Tarp rezoliucijų prezidentui, 
senatoriams ir pėstininkams 
Vasario 16 minėjimuose turbūt 
daugelyje vietovių ir šįmet 
įprastiniuose, reikia rezoliucijos 
sau, kad susirūpintume finansų 
ir išminties atsargomis. Ir šią 
rezoliuciją priimkime ne pa
reiškimo. bet apsisprendimo 
prasme.

Ar šios mintys prieštarauja 
artėjančios šventės nuotaikoms?

ORIENTO MENAS

Chicagos meno institutas at
naujina savo patalpas orien 
talinio meno parodai. Darbai 
bus užbaigti 1991 m. Ne
judamos nuosavybės prekiau
tojas Masao Kato paaukojo 
300,000 dol. pirkimui orien- 
talinio meno kūrinių tam nau
jai paruoštam muziejaus 
skyriui.

GEDIMAS ATOMINĖJ 
JĖGAINĖJ

Commonwealth Edison atomi
nėje jėgainėje netoli Jolieto pra
dėjo sunktis vanduo. Jėgainė 
buvo uždaryta, pataisyta ir 
šiomis dienomis vėl pradeda 
veikti.
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O tačiau Lietuva 
Tik atbus gi kada:
Ne veltui ji tiek iškentėjo!

Maironis

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
PROGA VISIEMS LIETUVIAMS!

VIENYBĖJE SU TAUTA 
ŠVĘSKIME VASARIO 16!

Lietuvių tautos laisvės šauksmas praėjusiais metais išsiveržė kaip nesustab
domas ugniakalnis. Su Lietuvos himnu ir iškeltomis trispalvėmis sustiprėjęs 
laisvės troškimas atnešė naujas viltis laisvam, savarankiškam gyvenimui savoje 
žemėje. Įvykiai tėvynėje dar kartą patvirtino, kad baisioje okupanto priespau
doje tauta nepalūžo. Tikimės, kad ir mūsų pastangos išeivijoje priartino tautai 
laisvėjimo dienas.

Kartu su visa tauta mes kovojame ir kovosime laisvajame pasaulyje už teisę

Lietuvai atgauti laisvę ir nepriklausomybę, kuri Stalino ir Hitlerio smurtu buvo 
išplėšta.

Šių metų Vasario 16 yra mūsų visos tautos naujo atgimimo šventė, jungianti 
ir uždeganti mus vienybės ir ryžto liepsna, kurios Maskvos vėjai nebeužgesins. 
Švęsdami Vasario 16 sujunkime visas kūrybines, organizacines ir finansines jė
gas tautos laisvės atstatymui, jos atneš nepriklausomybę Lietuvai ir sutvirtins 
lietuvybės išlaikymą išeivijoje.

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
XII-TO,I TARYBA

PREZIDIUMAS
pirm. Angelė Nelsienė 
Almis Kuolas 
Danguolė Navickienė 
Romas Nelsas 
Algis Raulinaitis

GARBĖS TEISMAS
pirm. Vytautas Kutkus 
Gražina Kamantienė 
Gražina Kriaučiūnienė 
Vytautas Petrulis 
Algis Rugienius

KONTROLES KOMISIJA
pirm. Česlovas Mickūnas 
Alfonsas Petrutis 
Marius Žiaura

BOSTONO APYGARDA
pirm. Ignas Budrys

VAKARŲ APYGARDA
pirm. Angelė Nelsienė

Vytautas Alksninis 
dr. Kazys Ambrozaitis 
Adolfas Armalis
Linas-Bafsys-------- ----------
dr. Vytautas Bieliauskas 
Rima Binder 
Arūnas Bitėnas 
Rimantas Bitėnas 
dr. Zigmas Brinkis 
Romualdas Bublys 
Gintaras Čepas 
Asta Conner 
Algis Danta 
Danguolė Didžbalienė 
Zina Dresliūtė 
Mykolas Drunga 
Eglė Dudėnienė 
Alfonsas Dzikas 
Gailė Eidukaitė

Teresė Gečienė 
Algimantas Gečys 
Jolita Gudaitytė 
Povilas Jančiauskas 
Birutė Jasaitienė 
Rasa Juškienė 
Rūta Juškienė 
Dr. Ferdinandas Kaunas 
Romas Kezys 
dr. Petras Kisielius 
Daina Kojelytė 
Mečys Krasauskas 
Romualdas Kriaučiūnas 
Kazys Laukaitis 
Milda Lenkauskienė 
Eduardas Meilus Jr.
Rasa Miliauskaitė 
Antanas Milišauskas

Lilė Milukiėhė 
Jaunutis Nasvytis 
Linas Norušis 
Juozas Polikaitis 
Jonas Račkauskas 
dr. Antanas Razma 
Algirdas Šilbajoris 
Donatas Skučas 
Asta Spurgytė 
dr. Viktoras Stankus 
Jonas Urbonas 
Kazys Urbšaitis 
Aleksandras Vakselis 
Danguolė Valentinaitė 
Birutė Vilutienė 
Birutė Vindašienė 
Virgus Volertas 
Pranas Zunde 
Kazys Žiedonis

Boston apylinkė 
pirm. Brutenis Veitas

Brockton apylinkė 
pirm. Stasys Eiva

Cape Cod apylinkė 
pirm. Vladas Židžiūnas

Kennebunkportas 
Rev. Rafaelis Šakalys

Providence apylinkė 
pirm. Aldona Kairienė

VVorębester apylinkė 
pirm. Stasys Rudys

I an mot

Detroit apylinkė 
pirm. Nijolė Zelvvinder

.J./

MICHIGAN APYGARDA
pirm. Vytautas Kutkus "r

■. , 'M: gtUbJ :r.rrr.t 1
Lansing apylinkė 
pirm. dr. Romas Kriaučiūnas

'iq <’iib
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Arizona apylinkė 
pirm. Antonija Petrulienė1

Los Angeles apylinkė 
pirm. Edmundas Kulikauskas

Portland apylinkė 7
pirm. Algimahtaš TekoriosC*

. * ■/nlo
San Francisco apylinkė . 
pirm. Danutė Janutienė1i

XII-TOJI KRAŠTO VALDYBA

Grand Rapids apylinkė 
pi n. Gražina Kamantienė

Elizabeth apylinkė 
pirm. Julius Veblaitis

Jersey City apylinkė 
pirm. Antanas Gražulis

NEVV JERSEY APYGARDA
pirm. Rasa Juškienė

Nevvark apylinkė 
Danguolė Didžbalienė

Paterson apylinkė 
pirm. Gediminas Klimas

Kearny-Harrison apylinkė 
dr. Stasys Skripkus

i ai
V'if'-rfjfjbprypt oįp-ftgibbttO*

VIDURIO VAKARŲ APYGARDA
pirm. Birutė Vindašienė

f fi Brnbl ;i /

Santa Monica apylinkė 
pirm. Stasė Korienė

Seattle apylinkė 
pirm. Ina Bartulytė-Bray

Las Vegas apylinkė 
pirm. Mary Yanauskas 

Havvaii
ryšininkė Elena Aglinskienė

dr. Antanas Razma
pirmininkas

Linas NoruSis
vykdomasis vicepirmininkas 

Birutė Jasaitienė
Vicepirmininkė organizaciniams 
administraciniams reikalams

Pranas Joga
sekretorius

Bronius Juodelis
Vicepirmininkas
finansų reikalams

Regina Kučienė
Švietimo tarybos pirmininkė

ir

Dalia Kučėnienė 
Kultūros tarybos pirmininkė

Arvydas Barzdukas 
Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas

Danguolė Valentinaitė 
Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė

Kun. A. Saulaitis S.J.
Religinių reikalų tarybos pirmininkas

dr. Petras Kisielius 
vicepirmininkas specialiems 
reikalams

Ramona Steponavičiūtė 
vicepirmininkė ryšiams su jaunimo 
organizacijomis

Ramunė Kubiliūtė 
vicepirmininkė informacijos 
reikalams

Darius Sužiedėlis
JAV Lietuvių jaunimo sąjungos
pirmininkas

Rimantas Dirvonis 
vicepirmininkas sporto reikalams

Vladas Sinkus 
Iždininkas

Danbtė Korzonienė 
reikalų vedėja

Akron apylinkė 
pirm. Viktoras Palūnas

Buffalo Lietuvių klubas 
pirm. Milda Neuman

Cincinnati apylinkė 
Jonas Matulaitis

Cleveland apylinkė 
pirm. Vytautas Brizgys

OHIO APYGARDA
pirm. Kazys Žiedonis

Columbus apylinkė
dr. Z. Prūsas

Pittsburgh apylinkė
pirm. Vytautas Yucius

Rochester apylinkė
pirm. Danguolė Klimienė 

Dayton
ryšininkas kun. Vaclovas Katarskis

Aurora apylinkė . , 
pirm. Domicėlę Vizgirdienė

Beverly Shores.
pirm. Roma Dambrauskienė

Bridgeport apylinkė 
pirm. Antanas Būga

Brighton Park apylinkė 
pirm. Salomėja Daulienė

Cicero apylinkė 
pirm. Raimundas Rimkus

East Chicago apylinkė 
pirm. Birutė Vilutienė

E. St. Louis apylinkė 
pirm. Zigmas Grybinas

Gage Park apylinkė 
pirm. kun. J. Borevičius, S.J.

Hot Springs apylinkė 
pirm. Stepas Ingaunis

Indianapolis apylinkė 
pirm. Rimantas Guzulaitis

VVisconsin apylinkė
pirm. Vytautas Janušonis

Lemont apylinkė
pirm. Liudas Šlenys

Marųuette Park apylinkė 
pirm. Jonas Levickas

Melrose Park apylinkė 
pirm. Ona Rakauskienė

Waukegan-Lake County apylinkė 
pirmininkės Regina Narušienė ir 
Rima Kašubaitė-Binder

JAV LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS VALDYBA

Darius Sužiedėlis — pirmininkas 
Paulius Mickus 
Rūta Virkutytė 
Algis Šilas

Laurynas Vismantas 
Vija Bublytė 
Rasa Raišytė 
Rita Zakarkaitė

APYLINKĖS NEPRIKLAUSANČIOS APYGARDOMS
PIETRYČIŲ APYGARDA
pirm. Algimantas Gečys

Hartford apylinkė 
pirm. Zina Dresliūtė

Nevv Britain apylinkė 
pirm. Romas Butrimas

Nevv Haven apylinkė 
pirm. Vaiva Vebraitė-Gustienė

CONNECTICUT APYGARDA
Pirm. Jaunutis Nasvytis

Bridgeport-Stanford apylinkė 
pirm. Sigitas Liaukus

Nevv London apylinkė 
pirm. Stasys Miknius

Putnam apylinkė
pirm. dr. Česlovas Masaitis

VVaterbury apylinkė 
pirm. Linas A. Balsys

Atlanta apylinkė 
pirm. Rimas Česonis 

Daytona
pirm. Juozas Paliulis

FLORIDOS APYGARDA
pirm. Povilas Jančauskas

Floridos Auksinis Krantas 
pirm. Ona Liutermozienė

Miami apylinkė 
Petras Griškelis

Palm Beach apylinkė 
pirm. Algis Augūnas

St. Petersburg apylinkė 
pirm. Algis Dūda

Sunny Hills apylinkė 
Ona Adomaitienė

Baltimore apylinkė 
pirm. Vytautas Eringis

Philadelphia apylinkė 
pirm. Teresė Gečienė

NEVV YORKO APYGARDA
pirm. Vytautas Alksninis

Bushvvick apylinkė
pirm. Rev. Pranas Giedgaudas

Great Neck apylinkė 
pirm. Vytautas Žukas

Nevv York apylinkė 
pirm. Juozas Kazlas

Maspeth apylinkė
pirm. Kazimieras Vainius

Nevv York 1-oji apylinkė 
pirm. Apolonija Radzivanienė

Queens apylinkė
pirm. Romas Kezys

VVoodhaven apylinkė 
pirm. Vladas Sidas

So. Nevv Jersey apylinkė 
pirm. Jonas Mingaila

Washington apylinkė 
pirm. Donatas Skučas

Centrinė apylinkė 
pirm. Jonas Urbonas

Colorado apylinkė 
pirm. Arvidas Jarašius

Omaha apylinkė 
pirm. Algis Antanėlis

Kansas City apylinkė 
pirm. Kazys Žemaitis

Sioux City apylinkė 
pirm. kun. Simas Morkūnas

VIENINGAS DARBAS IR BENDRA AUKA VEDA MUS VISUS 
J LAISVĄ IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

VASARIO 16 ŠVENTĖS PROGA
JAV LB K.V. PASTANGOMS IŠLAIKYTI LIETUVYBĘ
IR PAREMTI BESILAISVINANČIĄ LIETUVĄ skiriu $

Vardas ir pavardė 

Adresas__________

Zip

Čekį prašome rašyti LITHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY, INC. 
vardu ir siųsti: 2713 VVest 71st St., Chicago, IL 60629.

Aukas galėsite nurašyti nuo mokesčių. Jūsų grįžęs čekis atstoja 
kvitą, bet jei pageidaujate atskiro kvito, prašome pažymėti □
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BOSTONO ŽINIOS \
INŽ. V. IZBICKO 

MIRTIES METINĖS

Sausio 28 d. sukako metinės, 
kai Bostone po sunkios ir ilgos 
ligos mirė inž. Vytautas Iz- 
bickas, eidamas 68-sius metus. 
Jis paliko giliame nuliūdime 
žmoną Feliciją, sūnų Vytenį, 
dukterį Dainą, brolį Lionginą ir 
daugybę draugų)Su kuriais jam 
teko dirbti įvairiuose lietuviš
kuose baruose.

Toji sukaktis plačiai ir 
jautriai paminėta „Laisvės Var
po” sausio 29 d. laidoje. Prog
ramos vedėjas Petras Viščinis 
apibūdino inž. Vytautą Izbicką, 
kaip visuomenės žmogų, mokė
jusį suderinti savo asmeninį 
gyvenimą, studijas ir profesinį 
darbą su lietuviška veikla. Nuo 
jaunystės jis reiškėsi įvairiuose 
visuomeniniuose darbuose. Vy
tauto Didžiojo Universitete 
Kaune įsijungė į korporaciją 
Neo-Lithuania, buvo studentų 
atstovybės narys, veikė Laisvės 
kovotojų s-goje. Atsidūręs 
Vokietijoje, vėliau Anglijoje, jis 
steigė PLIAS skyrius, prisidėjo 
prie Lietuvių namų Londone 
organizavimo, o Bostone reiš
kėsi Tautinėje s-goje, Naujosios 
Anglijos Baltų d-joje Lietuvių 
Bendruomenėje, „Laisvės Var
pe”, rėmė Lituanistikos kated
ros organizavimą ir stipendijų 
fondo prie jos steigimą, prisidėjo 
prie Lietuvos atstovybės Wa- 
shingtone namų remonto ir 
seselių Putnam, CT , sodybos 
bei Alkos muziejaus statybos, 
vadovavo Šv. Kazimiero 500 
metų jubiliejaus Bostone minė
jimui.

Vytautas Izbickas su visais 
rasdavo bendrą kalbą ir darbą. 
Ilgam jis išliks mūsų išeivijos is
torijoje, ne tik savo darbais, bet 
ir stambesniais piniginiais įna
šais, kaip 5,000 dol. Seselėms 
Putnam, CT , ir 6,800 dolerių jo 
ir žmonos Felicijos vardu stipen
dijoms Lietuvių Fonde. Jis 
šviečia pavyzdžiu kitiems, kaip 
galima ir reikia dirbti paliktos 
tėvynės labui.

Minėjimas užskleistas Jono 
Navakausko sukurtu gedulingu 
„Varpų maršu”.

AUKOS LB VYKDOMAM 
VAJUI

Vis daugiau Bostono ir apy
linkės lietuvių savo aukomis 
įsijungia į JAV LB-nės šio

CLASSIFIED GUIDE

REAL ESTATE

MISCELLANEOUS____

A VILIMAS 
MOVING

Tel. 376-1882 ar 376-5998
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus.

FRANK ZAPOLIS
32O8’/i W««t SSth Stret 

Tel. — GA 4-8S54

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI

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

685-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

krašto valdybos vykdomą vajų, 
kurio tikslas — parūpinamas po
pieriaus Lietuvos istorijai 
išleisti Lietuvoje, grąžinimas 
dar gyvų tremtinių iš Sibiro ir 
atlikimas kitų reikšmingų 
uždavinių. Paskutiniu metu tą 
vajų parėmė buv. Lietuvos ope
ros solistas Stasys Liepas iš So. 
Bostono ir Stasė Gofensienė iš 
Brocktono, įnešė per „Laisvės 
Varpą” po 100 dolerių. Tuo 
būdu ligi šiol „Laisvės Varpas” 
pasiuntė tam reikalui 1,650 
dolerių aukų, gautų iš įvairių 
asmenų. Vajus siekia sudaryti 
bent ketvirtį milijono dolerių, 
įsijungimas į tą vajų — tai 
atsiliepimas į kovojančios tautos 
pagalbos šauksmą: „Padėkite 
mums!”

INFORMACIJA APIE
LIETUVĄ PER RADIJĄ

Vasario 16-sios minėjimo 
išvakarėse Lietuvos reikalais 
pranešimus per radiją padarys 
Montellos Lietuvių Tautinio 
klubo pirmininkas adv. William 
Pribušauskas. Pasikalbėjimą su 
juo radijo stotis WATD-AM 
1410 perduos vasario 7 d. nuo 
8:15 vai. ligi 10 vai. ryto, o radi
jo stotis WBET-AM 1460 — 
vasario 9 d. 9:10-10:00 vai. ryto. 
Abu pasikalbėjimai bus per
duoti ne iš juostos, bet tiems 
pasikalbėjimams vykstant radi
jo stotyse, kad klausytojai 
galėtų telefonais įsijungti įjuos 
savo klausimais.

VĖLIAVOS IŠKĖLIMAS

Vasario 16-tąją 10:30 vai. ryto 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo sukakties minėjimas 
vyks State House. Lietuvos 
vėliava iškeliama 11 vai. prie 
State House, o 12 vai. prie City 
Hali. Kiek galima gausesnis lie
tuvių dalyvavimas šiose iškilmė
se yra reikšmingas visais atžvil
giais, nes jis rodo mūsų solida
rumą su kovojančia tauta savo 
žemėje ir sudaro rodyklę šio 
krašto visuomenei ir adminis
tracijai, kokią jėgą lietuviai 
įstengia suorganizuoti, o taip 
pat, kiek jie savo balsais gali 
paveikti šio krašto politiką.

PAMINKLINĖ LENTA

Lietuvos krikšto 600 metų 
jubiliejaus minėjimo Naujoje 
Anglijoje paminklinės lentos

REAL ESTATE

® Mijį KOMPIUTERIŲ
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS

INCOUe TAX - INSUHANCt
6529 S KEDZIE

771-2233

I

GOVERNMENT HOME8I
$1.00 (U Repair) Foreclosures, Tax 

Dellnqunt Property. Now Selling. This 
areal Call (Refundable) 1-518-459-3546

EXT. H 664A for listings.

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys
Tai. 585-6624

Nuo 8 v. ryto Iki 8 V. vakaro
Kalbėti lietuviškai

i

Į
j
1
1

ALGIRDAS LEONAS

GIEDRE
Knyga 166 psl., kieti viršeliai, gražiai 

išleista. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė 1984. Kaina su persiuntimu 
$8.00. Illinois gyventojai moka $8.50.

Užsakymus siųsti;
DRAUGAS
4548 W. 63rd 8treet
Chicago, IL 60629

ašventinimas ir atidengimas 
v. Kryžiaus katedroje Bostone 

įvyks balandžio 30 d. 5 vai. po 
pietų. Lenta yra 24 colių pločio, 
18 colių aukščio. Joje yra įmon
tuotas skulptoriaus Vytauto 
Kašubos sukurtas Lietuvos 
krikšto medalis ir dail. Juliaus 
Špakevičiaus sukurta emblema, 
o taip pat pateiktas sąrašas 
13-kos Naujosios Anglijos 
lietuvių parapijų ir trijų 
vienuolijų, dalyvavusių krikšto 
jubiliejaus minėjime. Pamink
linę lentą pašventinus, bus 
baigtas Lietuvos krikšto ju
biliejaus komiteto darbas. 
Pagal ankstyvesnį nutarimą 
jubiliejaus iždo likutis bus 
padalintas Lietuvių religinei 
šalpai, vysk. Pauliaus Baltakio 
įstaigai ir kun. Kazimiero 
Pūgevičiaus vadovaujamam 
Lietuvių Informacijos centrui. 
Jubiliejaus vykdomojo komiteto 
pirmininku yra Viktoras Kubi
lius. ,

SEKSTETO KONCERTAS

Daivos Matulionytės-de Sa 
Pereira vadovaujamas Bostono 
lietuvių vyrų sekstetas ruošiasi 
savo koncertui, kuris įvyks 
gegužės 20 d. So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje. Sekstetą yra įkūręs 
komp. Julius Gaidelis, jam 
vadovavęs ligi mirties. Dabar 
sekstetą sudaro: tenorai — 
Norbertas ir Helmutas Linger- 
taičiai, baritonai Bronius Ba
naitis ir Ričardas Lizdenis, 
bosai — Vytautas Eikinas ir 
Gintas Simokaitis.

„LAISVĖS VARPAS”

Vienintelė lietuvių radijo pro
grama Bostono ir apylinkės lie
tuviams yra „Laisvės Varpas”. 
Jis perduodamas lietuvių ir 
anglų kalba sekmadieniais 9-10 
vai. ryto iš radijo stoties WCAV 

— FM 98. Tai komercinė radijo 
stotis, kuri už skiriamą lietuvių 
radijo programai laiką reikalau
ja tiek, kiek gėlėtų gauti iš kitų. 
„Laisvės Varpo” vedėjas jau 
35-tus metus yra jos steigėjas 
Petras Viščinis, 173 Arthur St., 
Brockton, MA 02402, telefonas: 
(508) 586-7209. Programos metu 
skubiais reikalais skambinti į 
radijo stotį telefonu: (508) 
587-9898. p v

RENGINIAI

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo minėjimas 
Bostone vasario 12 d. Pa
grindinė kalbėtoja — Gintė 
Damušytė iš New Yorko.

Vasario 16-sios minėjimas 
Brocktone vasario 12 d. Pa
grindinis kalbėtojas — Andrius 
Eiva iš Washingtono, D.C.

Bažnytinės muzikos kon
certas balandžio 2 d. Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
Norwood. Velykinės religinės 
muzikos koncerto programą 
atliks styginis kvartetas.

„Laisvės Varpo” pava
sarinis kultūrinis renginys

f-' midlcind Federal
Savings and Loan Association

70 metų aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

BUTKUS - PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

Donald M., Jr.

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK
2657 VVEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE

925-7400 254-4470

BRIDGEVIEW
8929 S. HARLEM AVĖ.

598-9400

(0UU H0U9NC
LENDER

V A N C E
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI
1424 So. 50 Avė., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245

LIETUVIAI FLORIDOJE DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. vasario mėn. 8 d. 5

Sunny Hills, FL

MIRĖ KUN. ANTANAS 
RAČKAUSKAS

Pirmadienį, 1989 m. sausio 
30, apie 11 v. prieš vidurdienį 
Chipley Northwest Florida 
Community ligoninėje mirė 
Sunny Hills gyventojas a.a. 
kun. Antanas Račkauskas.

Gimęs 1907 m. spalio 21 d., 
Žemaitis, kretingiškis. Gimna
ziją lankęs ir kunigų seminariją 
baigęs Telšiuose. Vikaravęs ir 
klebonavęs keliose Žemaitijos 
parapijose, buvęs Prezidento An
tano Smetonos karo laivo kape
lionas. Kapelionavęs išvietin- 
tųjų stovyklose bei lietuvių gim
nazijose Vokietijoje. Veikęs su 
katalikų jaunimu. Daugelį 
metų Brooklyno, N.Y., lietuvių 
Apreiškimo parapijos vikaras. 
Tai tik keletas enciklopedinių 
biografinių duomenų be datų. Iš 
Neš Yorko gavęs daugiau jo 
biografijos, plačiau parašysiu 
apie velionį kitą kartą.

Sunny Hills lietuviai su 
velioniu atsisveikinimui turėjo 
tik porą valandų antradienį, 
Sausio 31., tarp 2 ir 4 v. po 
pietų, Šv. Teresės bažnytėlėj, 
nes po gedulingų pamaldų 
kūnas karste bus lėktuvu 
išskraidintas į New Yorką. 
Laidotuvės New Yorke buvo 
šeštadienį, vasario 4 d. Sunny 
Hills jo laidotuvėmis rūpinosi 
Viktorija Dėdinienė ir kun 
Leonardas Musteikis.

Po insulto bene prieš trejus 
metus, nors retkarčiais ir 
ligoninėse „paviešėdamas”, 
sveikata perdaug nesiskundė ir 
kiek galėdamas talkino lietuvių 
pastoracijoje ne tik Sunny Hills, 
bet vasaromis po trejetą 
mėnesių ir savo pamiltoj parapi
joj Brooklyne. Sveikata aiškiai 
ėmė silpti pereitą rudenį. Prieš 
Kalėdas savaitę ligoninėj 
praleidęs, visų nustebimui 
dalyvavo lietuvių bendrose Kū- 
čiose. Sekmadienį prieš mirtį 
kartu su kun. L. Musteikiu kon- 
celebravo Mišias Šv. Teresės 
bažnytėlėje. Po šių Mišių jam 
buvo likę tik 23 valandos. 
Daugelis Sunny Hills lietuvių, 
įskaitant ir čia rašantįjį, sek
madienį dar paspaudėme jo 
ranką... j

Vienerių metų laike iš ketu
rių Sunny Hills lietuvių kuni

balandžio 9 d. So. Bostono Lie
tųjų Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje.

Šv. Petro parapijos ban
ketas balandžio 23 d. Lantana 
restorane Randolphe.
Lietuvos krikšto memori

alinės lentos Šv. Kryžiaus 
katedroje Bostone pašventini
mas ir atidengimas balandžio 30 
d. 5 vai. po pietų.

Seksteto koncertas gegužės 
20 d. So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos trečio aukšto salėje.

gų pensininkų jau antras mus 
palieka, išsekdamas kun. 
Antaną Kardauską-Kardą.

CHORO PUOTA

Šis rašinėlis buvo parašytas 
pirmiau, negu žinia apie kunigo 
mirtį, tik susikeitė vietom.

Metinis tradicinis Antrosios 
jaunystės choro linksmavakaris 
įvyko šeštadienį, sausio 28 d., 
Community centro salėje.

Pobūvį trumpu žodžiu pradėjo 
ir programai vadovavo Klemen
sas Žukauskas. Tik apie 5U 
minučių užtrukusi programa 
buvo linksma, gyva, įdomi.

Elena Lukienė, viena iš 
pirmųjų choro dalyvių ir jo 
„metraštininke”, perskaitė liūd
nai pavadintą rašinį „Nesiliau
jantieji choro vargai”, po kurio 
kiekvieno sakinio publika kva
tojo, kvatojo. Po jos girdėjome 
deklamuotoją Sonatą Terleckie
nę. Tai jauna, neseniai aukštuo
sius mokslus baigusi tautietė iš 
Lietuvos, viešinti pas dėdę Joną 
Zubavičių. Ji jautriai padek
lamavo du eilėraščius: Kotrynos 
Grigaitytės „Sesei tėvynėje” ir 
Prano Vaičaičio „Yra šalis”.

Savo vadovo nuolatinio diri
gento Vinco Mamaičio pianinu 
palydimas, choras padainavo 
penkias skambias dainas: „Oi, 
broliai, broliai” (turbūt liaudies, 
programoj neįrašyta kompozito
riaus pavardė), J. Gaubo „Čigo
nėlį”, B. Budriūno „Pradės auš
relė aušti”, B. Jonušo „Kurte- 
liai sulojo” ir J. Gaubo „Dul, dul 
dūdelę” (publikai labai prašant, 
pastarąją kartojo). Dainuojant 
suskaičiau 12 labai gražiai atro
dančių, baltom palaidinukėm, 
juodais ilgais sijonais moterų ir 
7 vyrus. Nors šiame chore domi
nuoja sopranai, vis dėlto vyrų, 
ypač stiprių bosų, neužgožė. 
Kadangi publikoje buvo ir 
keliolika lietuviškai nesupran
tančių amerikiečių, Genė 
Beleckienė įdomiai, išradingai 
papasakojo angliškai kiek
vienos dainos turinį. Jos ap
tarimuose dainų tėkštai man 
buvo gražesni, negu origina
luose. Štai ką reiškia gera 
vertėja!

Prieš vaišes prasmingą maldą 
sukalbėjo vienintelis pobūvy 
dalyvavęs kunigas Antanas 
Račkauskas (taip, jis! pusantros 
dienos prieš mirtį). Malda trum
pa, bet ne šabloninė: įpynė 
linkėjimus Vincui Mamaičiui, 
choristams ir tik tada laimino 
vaišes.

Apie vaišes, laimėjimus, 
keletą valandų trukusius šokius 
galiu tik tiek: didžiausią puotos 
paruošimo naštą nešė choro v- 
bos pirm. Viktorija Dėdinienė, 
įmantri muzika Jono Vyšniaus
ko, o smulkesnius darbelius 
atliko visi choristai.

Alfonsas Nakas

Niekad nepamiršk, kad tu vie- arba sueiti į glaudesnį sąlytį su 
nas pasaulyje tesi dieviškos žie- Dievu, dėdamas daugiau 
žirbos nešiotoju ir esi laisvas ne- pastangų dirbti su juo ir dėl jo. 
kreipti į ją dėmesio, ją užmušti Nouy

................. 1 ......................... 'i-

A.tA.
BRONIUI KASAKAIČIUI

mirus, jo žmonai dr. BIRUTEI ir giminėms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Dr. Birutė Raulinaitienė 
Rūta ir Rimas Mulokai

Mūsų laidos mielam ginklo Broliui,

A.tA.
JUOZUI VAIČJURGIUI

nelauktai iškeliavus į Amžinatvę, jo žmoną 
VALERIJĄ, dukrelę su šeima, gimines ir artimuosius 
giliai užjaučiame ir dalinamės skausmu.

Lietuvos Karo Mokyklos XX-tojo 
Kadro karininkų laida

GAIDAS—DAIMID
EUDEIKIS

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

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNŪS

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

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108

Problemas karščiausiai 
svarsto jų neišmanantys.

Anonimas

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

2424 VVest 69th Street - Tel. RE 7-1213
11028 Southvvest Hvvy. — Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. — Tel. 430-5700
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x Koncertas paminėti
„Draugo” dienraščio 80 metų 
gyvavimui bus vasario 26 d. 
Marijos aukšt. mokyklos salėj 
Banaičio kūrinius dainuos Lie
tuvių Operos choras, smuiki
ninkė Linda Veleckytė, sol. 
Marytė Bizinkauskaitė, trio, 
visiems akompanuojant muz. 
Robertui Mockui. Tai didžiulis 
įvykis, kuris vertas sveikinti, 
nes leidžiamas ta proga ir 
sveikinimų leidinys. Vasario 10 
d. yra paskutinė diena atsiųsti 
sveikinimus. Leidinys bus 
iliustruotas.

x JAV LB Cicero apylin
kės Vasario 16-tosios mi
nėjimas bus vasario 19 d. ir pra
sidės 10:30 vai. Šv. Antano par. 
bažnyčioje šv. Mišiomis. Mišias 
atnašaus ir pamokslą pasakys 
kun. K. Trimakas. Po Mišių 12 
vai. parapijos salėje bus 
akademinė dalis, kurioj 
paskaitą skaitys inž. Pilypas 
Narutis. Po paskaitos bus 
rodomas video filmas iš įvykių 
Lietuvoje. Susirinkimą praves 
Vida Kuprytė. Visi lietuviai 
kviečiami minėjime dalyvauti.

x Patikslinimas. „Draugo” 
vasario 3 d. laidoje, aprašant 
mūsų lituanistinių mokyklų 
mokytojų pagerbimą, buvo 
praleista, kad meninę programą 
atliko ne tik K. Donelaičio, bet 
ir Lemonto Maironio lituanis
tinės mokyklos mokytoja 
Taiyda Rudaitytė. Taip pat 
dalyvavo visi Lemonto Maironio 
lituanistinės mokyklos moky
tojai, negalint dalyvauti tik 
mokyklos vedėjai Laimai 
Trink ūnienei.

x Chicagos skautininkių 
draugovės narės vasario 12 d., 
sekmadienį, 1:30 vai. p.p. uni
formuotos renkasi Marijos 
aukšt. mokyklos vestibiulyje ir 
organizuotai dalyvauja Vasario 
16-tosios minėjime.

x Dėmesio, dėmesio! Visi 
1989 m. abiturientai norintys 
dalyvauti abiturientų prista
tymo pokylyje, prašomi kreiptis 
į Astą Reitnerienę, tel. 
460-1790, kad jums būtų išsiųs
ta anketa.

(sk)
x Išnuomojamas šiltas, 

gražus 3 kambarių butas pir
mame aukšte, apie 66 & Califor
nia vienam asmeniui arba 
porai. Tel. 737-7200 arba 
737-7202.

(sk)

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

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

Tel. 460-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700

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

ADVOKATAS 
Vytenis 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 Avė., Ste. 18-2
Hinsdale, IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą

> x Pagrindinis Lietuvos Ne
priklausomybės sukakties 
minėjimas, rengiamas Chicagos

I Lietuvių Tarybos, vadovaujamas 
» M. Pranevičiaus, rengiamas va- 
, sario 12 d., sekmadienį, 2 vai. 

p.p. Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. Bus paskaita, kalbos, 
meninė dalis. Bet reikia neuž
miršti, kad tai vienintelė proga 
atiduoti savo auką Lietuvos 
laisvinimui iš okupacinių
pančių.

x A. a. Leonardas F. Bu
kauskas, anksčiau turėjęs lai
dotuvių įstaigą Roselande, o 
dabar South Holland, mirė va
sario 4 d. savo namuose. Jis 
buvo 71 metų amžiaus. Nuliū
dime liko žmona Eleonora, 
sūnus, kuris dabar vadovauja 
įstaigai ir duktė Arlene Baskie- 
nė. Laidojamas iš Šv. Petro ir 
Pauliaus bažnyčios ketvirta
dienį, vasario 9 d., Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

x JAV LB Lemonto apylin
kės valdyba atsiuntė krašto 
valdybos iždui stambesnę auką 
„Dovana Lietuvai 1989 metais” 
vajui, kurio pirmutinis užda
vinys „Lietuvos Istorijos” išlei
dimas Vilniuje Lietuvos 
mokykloms.

x Chicagos skyriaus Lietu
vių Jaunimo sąjunga šiais 
metais ruoš budėjimą/demonst- 
raciją miesto centre vasario 16 
d. Ta pačia proga telefoninių 
skambinimų vajus, nukreiptas 
į miesto laikraščius, bus prave
damas. Prašysime visų apylin
kių lietuvių vasario 13-14 die
nomis skambinti laikraščiams 
ir vasario 16 d. dalyvauti 
budėjime miesto centre. 
Tolimesnė informacija bus 
skelbiama lietuviškoje spau
doje. Informacijos lapeliai skam
binimams bus dalinami vasario 
12 d.

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos susirinkimas bus vasario 21 
d., antradienį, Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje 8 vai. 
vak. Šiame susirinkime, nor
maliai išbuvę vyčiais, gaus pir
mo ir antro laipsnio pakėlimą. 
Visi nariai prašomi šiame susi
rinkime dalyvauti.

x Romas Pūkštys praneša, 
kad nuo vasario 20 d. iki kovo 
6 d. bus Lietuvoje. Tuo metu 
siuntinių, vaistų ir medici
ninių priemonių persiuntimo 
įstaiga Transpak bus laikinai 
uždaryta.

(sk)
x Lietuvių Fondo valdyba 

praneša, kad 1989 metų LF 
paramai gauti, nustatytos for
mos pilnai užpildyti prašymai 
įteikiami Lietuvių Fondui: ben
drai paramai — iki kovo 15 d., 
o studentų stipendijoms — iki 
balandžio 15 d. Vėliau įteikti 
prašymai nebus svarstomi. 
Paskutinė data — paštospaudo 
data. Prašymų formos (blankai) 
gaunamos ir informacija teikia
ma darbo valandomis Lietuvių 
Fondo būstinėje: 3001 W. 59th 
St., Chicago, IL 60629, telef. 
(312) 471-3900.

(sk)

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite
RE/MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169

(sk)

x Rožinis ir šv. Mišios bus
aukojamos vasario 9 d., ketvir
tadienį, 6:30 v.v. Tėvų jėzuitų 
koplyčioje. Po pamaldų — 
pokalbis tema: „Atsiversk, sako 
Viešpats”. Visi maloniai kvie
čiami. Židinys.

(sk)

x Ieškau lietuviškai kal
bančios moters prižiūrėti 
ligonę. Reikia gyventi kartu. 
Skambinti 436-1395.

(sk)

x „Draugo” renginių komi
sijos susirinkimas bus vasario 
13 d., pirmadienį, 7 vai. vakaro 
Marijonų svetainėje. Kviečiami 
visi dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti ryšium su artė
jančiu sukaktuviniu koncertu. 
Marijos aukšt. mokyklos salėje.

x Vasario 16-tosios budėji
mo dalyviams iš Marąuette 
Parko bus rezervuoti autobusai. 
Jie išvažiuos nuo Socialinių 
reikalų tarybos būstinės, 2711 
W. 71 St., ketvirtadienį, vasario 
16 d., 9:30 vai. ryte punktualiai. 
Užsitikrinti vietas reikia sku
biai skambinti tel. 476-2655.

x Fotografijos paroda iš
Lietuvos bus Lemonto Lietuvių 
centre šį sekmadienį, vasario 12 
d., nuo 12 iki 3 vai. p.p. Rita 
Dapkutė kalbės 12 vai. apie 
įvykius, buvusius Lietuvoje.

x III-jų Sporto žaidynių 
vakaronėje šį penktadienį, 
vasario 10 d., 7:30 vai. vak. 
vyksiančioje Jaunimo centro ka
vinėje bus parodytas tų žaidynių 
filmas, pristatyti medalius 
laimėjusieji Chicagos klubų 
sportininkai, o taip pat vyks ir 
išvykos į žaidynes lėšų telkimo 
komisijos platintų laimėjimų 
laimingųjų bilietų traukimai. 
Negrąžinę bilietų šaknelių 
prašome tai nedelsiant atlikti. 
Visi maloniai kviečiami.

x RAM (Riiklik Akadeemi- 
line Meeskoor) yra Estų vals
tybinės akademijos vyrų 
choras, įsteigtas 1944 m. Gustav 
Ernesaks. Choro atvykimą į 
Ameriką remia International 
Concerts, Ine., kuriam vado
vauja Indianapolio simfoninio 
choro dirigentas John Williams. 
RAM pasirodys New Yorke, 
Washingtone, Louisville, KY, ir 
Chicagos Orchestra Hali kovo 
12 d. Programoje Wagner, 
Schubert, Mozart ir estų 
kompozitorių darbai. Lėšų 
telkimo koncertas bus vasario 
19 d. estų namuose Lincoln- 
shire, IL. Programą atliks pa
baltiečiai Dalia Kučėnienė, 
George Radosavlevic ir Grupa 
Kabare. Tarp kitko, Dalia 
Kučėnienė yra JAV LB Kultū
ros tarybos pirmininkė.

x JUOZAS BACEVIČIUS
namus parduoda greit. Įkaino
jimas — veltui. Skambinti Bell- 
Bace RE, tel. 778-2233.

(sk)

x Miela, miela, sakyk, ar tu 
eisi į Valentino Dienos šokius su 
manim? Šokiai įvyks šeštadienį, 
vasario 18 d. PLAYHOL'SE, 
kur ESTRADA gros romantiš
kiausią muziką visame plačia
me pasaulyje. Ką sakai, šir
dele?”

(sk)
x Naujiena! Lietuva Parcel 

Service. Siuntiniai į Lietuvą 
apmokėtu muitu. Nuo vasrio 1 
d. priimame įvairių dydžių, iki 
22 sv., siuntinius. Siunčiame į 
visas Pabaltijo ir kitas respubli
kas. Galima siųsti oro ir 
paprastu paštu. Pilnas patar
navimas. Galite atsinešti savo 
prekes arba užsisakyti norimas. 
Darbo valandos kol kas, pagal 
susitarimą. Kūlbame lietuviš
kai, lenkiškai, rusiškai ir 
angliškai. Informacijai skam
binti Janinai Juodvalkienei:
312-847-2614, 4457 S. Talman 
Avė., Chicago, IL 60632.

(sk)

x Norėdami malonioj ap
linkoj, prie židinio praleisti 
laiką, apsilankykite BALTIOS 
restorane, 8100 Roberts Rd., 
Justice, IL, tel. 458-1400. Geras 
lietuviškas maistas, kokteiliai. 
Pirmadieniais uždaryta. 
Kviečia Kielų šeima.

(sk)

x Darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western Avė., 
Chicago, III. 60643. Tel. 
238-9787.

(sk)

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629

KRISTALO ŽVAKĖS

O jūs kristalo žvakės!
Pakibusios pastogėse
Jūs teikiate akims džiaugsmą, 
širdžiai paguodą, 
šviesusis saulutės spindulys 
Begrįžtantis pas mus 
Paglostė jus.
Jūs žėrite saulėtekio rytais,
O lašeliais lašate per dieną 
Tokiais šviesiais ir skaidriais, 
Lyg deimantiniai karoliukai. 
Krintate iš aukštai 
Virpėdami saulutėje 
Ir brėžiate sniege 
Mažyčius upelius.
O skaidriosios ledo žvakės, 
Žėrėdamos kristalais 
Jūs puošiate namus,
Nešate džiaugsmą mums. 
Nuteikdamos mus linksmai, 
Lyg pirmieji pavasari

pranašai!
M. Merkevičius

KALĖDOS MANO ŠEIMOJE

Kalėdų rytą atsikėlus, priėjau 
prie lango. Atrodė, kad bus 
graži ir šilta diena. Tuoj 
skubėjau nusiprausti ir apsi
rengti, nes mūsų visa šeima 
greit važiuos į bažnyčią.

Bažnyčiojė buvo daug žmonių, 
iškilmingoš pamaldos. Ėjome 
pažiūrėti Prakartėlės, kuri sim
bolizuoja Jėzaus gimimą.

Grįžus iš bažnyčios, aš, mano 
sesutė, broliukas ir tėvelis 
persirengėme trumpomis kelnė
mis ir palaidine (bliuskele). Gal 
pagalvosite kaipgi taip apsiren
gus galima eiti į lauką vidury 
žiemos Chicagoje? Mes šiuo 
metu buvome Floridoje. Ta 
diena buvo labai šilta.1 Lauke 
žaidėme neilgai, nes greitai 
turėjo rinktis svečiai. Tada vėl 
šventiškai pasipuošėme. Stalas 
buvo pietums padengtas. Mes 
kartu su atvykusiais svečiais 
susėdome prie šventinio stalo. 
Mūsų senelis sukalbėjo labai 
gražią maldą. Buvo daug skanių 
patiekalų: aviena, bulvės, 
agurkai, močiutės išauginti 
pomidorai ir kiti priedai. Man 
šios Kalėdos labai patiko. Aš 
manau, kad dar daug tokių 
Kalėdų švęsime su visa šeima 
kartu.

Elytė Žukauskaitė, 
Dariaus Girėno lit. m-los

6 sk. mokinė

Piešė Ada Valaitytė, 
Marąuette Parko lit. m-los 

I sk. mokinė

PRARASTA PROGA

— Ko verki? — paklausė pra
eivis berniuką.

— Mama man davė dolerį, o 
aš jį pamečiau.

— Štai tau doleris, tik neverk. 
Berniukas paėmęs dolerį, dar

garsiau pravirko.
— Tai kodėl vėl verki?
— Jeigu aš nebūčiau pametęs

dolerio, dabar turėčiau du dole
rius.

Baikšti katė — drąsi pelė.
Škotų patarlė

Kalėdų senelio dovanėlėmis džiaugiasi Daina Saib, Marius Vygantas ir Elytė 
Žukauskaitė.

Nuotr. Gintaro Plačo

RAMUTĖS SVAJONĖ

Gyveno viena maža mergaitė, 
kuri buvo serganti našlaitė. Ji 
turėjo alkoholiką tėvą, kuris la
bai gėrė. Jis susirgo inkstų 
vėžiu ir numirė. Ramutės mama 
sirgo plaučių vėžiu ir ji taipogi 
mirė. Ramutė buvo labai 
vieniša, baili ir neturėjo drau
gų. Ji kiekvieną dieną rašė 
laišką Kalėdų seneliui, kad duo
tų gerus tėvelius. Pavyzdžiui:

Mielas Kalėdų seneli,
Jūs esate man kaip mama — 

vienintelis mano draugas. Aš la
bai myliu jus visa širdimi. Aš 
žinau, kad jūs neturite laiko 
išklausyti manęs, bet aš tik 
noriu pasakyti, kad aš greitai 
mirsiu. Aš turiu vėžį. Aš tik 
noriu gerų tėvelių. Prašau!

Jūsų draugė, 
mažutė Ramutė

Ramutė gimė silpna. Jai 
reikia kiekvieną valandą vais
tų. Nedaug žmonių nori turėti 
dukrelę, kuriai išauginti reikia 
daug pinigų vaistams. Bet 
Ramutė vis dar prašė Kalėdų 
senelio, kad dovanotų gerus 
tėvelius.

Dieną prieš Kalėdas Ramutės 
sveikata pablogėjo ir ją reikėjo 
vežti į ligoninę. Visi galvojo, kad 
ji mirs, bet ji staiga pasveiko ir 
pamatė prie savo lovos daug 
dovanų. Ji iš karto pralinks
mėjo, kad yra sveika. O kai ati
darė vieną atviruką, ten buvo 
parašyta:

„Labas, Ramute! Mes norime 
būti tavo mamyte ir tėveliu, jei
gu tu norėtum mūsų”.

Ramutė iš džiaugsmo pradėjo 
rašyti padėkos žodžius Kalėdų 
seneliui.

Renata Kvantaitė, VI kl. 
K. Donelaičio lit. m-la

NETEISINGA IŠMINTIS

Jei teisybė, kaip sakoma, kad 
tyla yra auksas, tai visos 
moterys būtų labai labai netur
tingos.

PASIGYRIMAS

— Aš su savo automobiliu 
galiu važiuoti ant stogo.

— O aš savo Fordą į statų kal
ną turiu stabdžiais, prilaikyti.

— Per smarkiai traukia?
— Ne, nori atgal bėgti.

TRAUKINYJE

Konduktorius klausia vaiką: 
— Kurioje klasėje mokais? 
— Trečioje.
— O kiek tau metų?
— Penkeri, — atsako vaikas,

kad iš jo nepareikalautų bilie
to.

SUGRĮŽTĄS PINIGAS
(Lietuvių tautosaka)

Tai įvyko labai seniai. Kaimy
nas Ungurys ketvirtadienį, 
gavo iš Amerikos tūkstantį 
rublių (rusų pinigas). Ėjo jis pro 
smuklę (taverną). Susigundė iš
gerti alaus. Neturėdamas 
smulkių pinigų, smuklininkui 
davė vieną rublį. Smuklininkas 
jam davė 80 kapeikų grąžos, nes 
gėrimas kainavo tik 20 
kapeikų. Parėjęs namo norėjo 
parodyti pinigus savo žmonai, 
žiūri, kad jo piniginė tuščia. Jis 
pasikvietė daugiau kaimynų ir 
visi nuėjo pas smuklininką. Jį 
iškratę rado 999 rublius ir 80 
kapeikų. Čia pat jam sudarė 
teismą ir jį gerokai primušė. 
Tada smuklininkas prisipažino, 
kad jis nevogė pinigų, bet jis 
turi užburtų 80 kapeikų, kurias 
jam atidavė kaip grąžą. Tos 80 
kapeikų atnešė smuklininkui 
999 rublius. Užburti pinigai yra 
gyvi, jie patys iš vienos pini
ginės gali pareiti į kitą piniginę, 
iš vienos kišenės, į kitą kišenę. 
Ne tik jie patys sugrįžta pas 
burtininką, bet jie dar nusiveda 
ir visus kitus pinigus, esančius 
su jais piniginėje. (Papasakojo
O. Silickienė, 90 m. amžiaus iš 
Kurėnų kaimo, Ukmergės 
valsč. Užrašė P. Valeika 1932.)

GALVOSŪKIO NR. 73 
ATSAKYMAI

(1) kiaušinių, (2) arklį, (3) puo
duke, (4) paukštis, (5) plunksna.

GALVOSŪKIO NR. 74 
ATSAKYMAS

Keturiose (berniuko) kortose 
buvo iš viso 12 akių. Kiekviena 
korta turi po dvi galvas.

GALVOSŪKIO NR. 75 
ATSAKYMAS

Saulės spinduliai eidami į 
žemę eina kiaurai per erdves be 
pasipriešinimo. Juos sustabdo 
žemės paviršius ir čia jie atlieka 
šildymą. Atsimušę žemės pa
viršiuje jie spinduliuoja į aplin
kos orą ir jį šildo. Juo oras yra 
aukščiau nuo žemės paviršiaus, 
tuo jis yra šaltesnis. Saulės spin
duliai šildo ir aukštai esančius 
satelitus bei erdvėlaivius, nes į 
jų paviršių atsimuša saulės 
spinduliai.

GALVOSŪKIO NR. 71 
ATSAKYMAS

Iki šiol iš viso yra buvę keturi 
ledynų laikotarpiai, kurie buvo 
apkloję labai didelius žemės 
plotus. Jų tarpe Lietuvą ir JAV 
dalį (dabartinę). Didžiausia tų

ledynų dalis ištirpo ir jų vietoje 
šiandien žmonės gyvena. Tačiau 
dar yra vietų kur žemynus laiko 
sukaustę didžiuliai ledų sluoks
niai nuo 10 iki 12 tūkstančių 
pėdų storumo. Tai Antarktika ir 
Grenlandijos sala. Grenlandijoje 
tik ledynų pakraščiais matoma 
žemė. Ledynai formuojasi ir po 
ledynų laikotarpio. Jie vadinasi 
sieniniai ledynai tarp kalnų. 
Vėjas suneša daug sniego į slė
nius, čia jis per vasarą nesu
spėja ištirpti. Metai po metų 
sluoksnis didėja. Viršutiniai 
sluoksniai spaudžia apatinius
ir tirpimo bei šalimo laiko
tarpiams veikiant, pasidaro 
tikras ledas. Ledas spaudžiamas 
palengva slėniu slenka, o kur 
nebėra vietos slinkimui, pasi
daro aukštos ledo sienos. Tokių 
sieninių ledynų yra arti 1,200 
Europos Alpėse, Pirėnų, Karpa
tų ir Kaukazo kalnuose. Daug 
jų yra ir Pietinėje Alaskoje. 
Tokie sieniniai ledynai (valley 
glaciers) tęsiasi nuo 25 iki 50 
mylių ilgumo.

GALVOSŪKIS NR. 91

Yra žodžių ir vardų, kurie nori 
turėti porą (draugą), nenori būti 
vieni. Pvz. kai sakome brolis, 
tuoj norime pridėti ir sesuo. 
Žemiau parašytiems žodžiams 
suraskite poras:

(1) Duona------- , (2) Spyna —
---- , (3) adata------- , (4) Jonukas
------- , (5) vištytė------- . Du
paskutiniai žodžiai paimti iš 
pasakų. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 92

Patikrinkite šių penkių 
sakinių mintis, ar jos atitinka 
tiesai, ar — klaidingos: (1) 
Dramblys bijo pelės. (2) Baltas 
kiaušinis yra maistingesnis už 
rudą kiaušinį. (3) Dieną oras yra 
sveikesnis, negu naktį. (4) 
Kupranugaris gali ilgiau išbūti 
negėręs vandens. (5) Miražai 
tegali būti tik dykumose. (5 
taškai)

GALVOSŪKIS NR. 93

(Žiūrėkite aritmetikos lentelę) 
Skliausteliuose įrašykite skait
lines, kad atlikę nurodytus arit
metikos veiksmus su jomis, gau
tumėte dvejetukus. (5 taškai)

( ) + ( ) : ( ) = 2
( ) - ( ) + ( ) = 2 
( ) x ( ) - ( ) = 2

GALVOSŪKIS NR. 94

Vienas keliautojs pateko į 
salą, kur gyveno dvi gentys. 
Vienos genties žmonės visada 
sakydavo tiesą, o antros genties 
žmonės visada meluodavo. Jam 
reikėjo sužinoti kelią į kaimą. 
Keliautojas sustojo kryžkelėje ir 
ėmė galvoti, kaip paklausti, kad 
gautų teisingą atsakymą (jis 
nežino, ar šis žmogus meluos, ar 
sakys teisybę). Keleivis pa
galvojo ir pagaliau paklausė tik 
vieną klausimą. Iš atsakymo jis 
sužinojo, kuriuo keliu eiti. Koks 
buvo klausimas? (10 taškų).

GALVOSŪKIS NR. 95

Kuriuose kraštuose yra šie 
miestai: (1) Oakland, (2) Omaha, 
(3) Odessa, (4) Osaka, (5) Oslo, 
(6) Sporto. Pirmieji du miestai 
yra JAV. Kuriuose (statės) vals
tijose? (5 taškai)


