
THE LIBRARY OF CONGRESS (GRATIS) 
REFERENCE DEPARTMENT 
SERIALS DIVISION 
UASHINGTON, IX 2 0 0 2 5 DM 

TTHE LIHTI~HJ/VI\II/\PSJ VA/ORLO-NA/IDE O A I I Y 
Vol. LXXX Kaina 35 c. TREČLADIENIS - WEDNESDAY VASARIS - FEBRUARY 22, 1989 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500-1-2-3 

Nr. 36 

„LKB Kronika", Nr. 77. 

(Tęsinys) 

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

Žinios iš vyskupijų 
Viduklė (Raseinių raj.). 1987 

m. birželio 27 d. Viduklės para-
rapijos teritorijoje, kelyje prie 
netoliese esančio miškelio, 
tikintieji pastatė ąžuolinį kryžių 
su užrašu 600 m. Tautos krikšto 
jubiliejui atminti. Birželio 28 d. 
žmonės uoliai lankė kryžių, prie 
jo meldėsi, giedojo giesmes. 
Birželio 29 d. naktį rajono sau
gumiečiai, vadovaujami Pryš-
mančių tarybinio ūkio ūkvedžio 
Petro Stirbos, kryžių nuvertė. 

R u d a m i n a (Lazdijų raj.). 
1988 m. kovo mėnesio 19 d. 
Raudaminos bažnyčioje vyko šv. 
Juozapo atlaidai, o kartu ir 
gavėnios rekolekcijos. Sumos šv. 
Mišios vardinių proga buvo 
aukojamos už buvusį parapijos 
kleboną a.a. kun. J. Zdebskį. Tą 
dieną į Rudaminoje vykstančias 

pamaldas važiavo ir būrelis ti
kinčio jaunimo iš Vilniaus, 
Kauno, Prienų ir kt. Tiek nuo 
Lazdijų, tiek nuo Šeštokų vyks
tančius pasitiko milicininkai. 
Pareigūnai melagingai įtikinė
jo, kad Rudamina yra pasienio 
zonoje ir, norint įvažiuoti, reika
lingas leidimas. Antra melo ver
sija — kad Rudaminoje vyksta 
kariniai apmokymai, todėl va
žiavimas draudžiamas. Tą die
ną į Rudaminą milicininkai ne
praleido nei važiuojančių, nei 
pėsčia keliaujančių. Pareigūnai 
tikrino net kursuojančius marš
rutinius autobusus. Iš jų mi
licijos viršilos Brogio ir jaunes
niojo seržanto Verečensko buvo 
išlaipinti Robertas Grigas, Ma
rytė Gudaitytė ir kiti aktyves
ni katalikiško jaunimo atstovai. 
Įvažiavimas į Rudaminą buvo 
atidarytas tik pasibaigus pa
maldoms bažnyčioje. 

Reagano slapta parama Contrams 

W a s h i n g t o n a s . — Pulki
ninko Oliver North advokatai 
pranešė, jog buvęs prez. Reaga-
nas ir kiti oficialūs vyriausieji 
pareigūnai darė asmeninius 
susitarimus su Centro Ameri
kos ir kitomis valstybėmis, kad 
padėtų slaptai teikti karinę 
pagalbą Nikaragvos partiza
nams kaip tik tuo metu, kai 
Kongresas buvo uždraudęs 
kariškai jiems padėti. 

Advokatai šį susi tar imą 
vadina ,.quid pro quos" dėl to, 
kad tiems kraštams buvo kas 
nors pažadėta, tačiau jie dar 
neskelbia, kas buvo duota. Jie 
skelbia, kad Baltuosiuose rū
muose keli vyresnieji parei
gūnai žinojo apie tai. Į tai yra 
įskai tomas ir paties prez. 
Reagano asmeniškas dalyvavi
mas patvarkymuose su Centro 
Amerikos vyriausybėmis. Rea-
ganas ir kiti privačiai prašė 
paramos Contras kovotojams iš 
Saudi Arabijos, Brunei, Pietų 
Korėjos, Izraelio. Pietų Aftikos, 
Taiwano ir kelių kitų kraštų. 
Privatų prez. Reagano kreipi
mąsi negalima laikyti nusi
kaltimu prieš Kongreso išleistą 
įstatymą. Reaganas, kur is 
dabar gyvena Californijoje. 
nekomentavo advokatų pareiš
kimo. 

Šalia Reagano, užsienio vals
tybių paramos Nikaragvos 
laisvės kovotojams prašė ir 
buvęs Valstybės sekr. G. 
Shultzas, Saugumo tarybos 
virš ininkas R. McFarlane, 
buvęs Gynybos sekr. C. Wein-
berger, buvęs Jungtinio štabo 
viršininkas J. Vessey ir CIA di
rektorius W. Casey. Tai buvusi 
labai uždara grupė, kur i 
žinojusi, kad Contrams yra 
teikiama parama. Advokatai 
sako, kad specialusis proku
roras tai gerai žino. Walsh 
anksčiau yra pasakęs, kad 
užsienis padėjo Contrams, 
tačiau tada neminėjo kraštų. 

Amerikos Žvalgybos įstaiga 
pareiškė, jog teisėjo Gesell 
įsakymas susilaikyti teisme nuo 
valstybinių paslapčių viešo 
nagrinėjimo, nesustabdys Nor-
tho advokatų nuo slaptų doku
mentų paskelbimo, nes tai yra 
pagrindinis dalykas ginant 
pulkininką nuo kaltinimų. 
Teisėjas Gesell paskelbė 9 

kategorijas slaptų dokumentų, 
kurios negali būti viešai teisme 
atskleistos. North advokatai, 
be to, aiškina, kad Teisingumo 
departamentas negali kištis į 
teismo procedūrą, sulaikydamas 
slaptus dokumentus, nes tada 
yra negalimas bešališkas 
teismas. 

Teisėjas Gesell pareiškė 
vakar, jog Gen. prokuroras 
Thornburgh gali baigti šią bylą, 
uždrausdamas raštu teismui 
naudoti valstybinių paslapčių 
dokumentus, kurie pažeistų 
Amerikos gynybinius reikalus. 
Jis tai gali padaryti dabar, sakė 
teisėjas, ir teismas bus baigtas. 

Vėliausiomis žiniomis, gen. 
prokuroras pareiškė: tegu 
teismas pradeda savo 
procedūrą. Šiandien jau 
prasidėjo pulk. O. North byla. 

Europa atšaukė savo 
diplomatus 

Briusselis. - 12 Europos 
valstybių užsienio reikalų 
ministerių nutarė atšaukti sa
vo diplomatus iš Irano dėl to, 
kad ajatola Chomeini įsakė 
nužudyti britų rašytoją, kuris 
parašė nepalankią knygą apie 
islamą ir pažadėjo gausiai atly
ginti tam, kas nužudys Salman 
Rushdie. Ministerių nutarimas 
įsigalioja tuoj pat. 

Britanija uždarė savo amba
sadą Irane. Visi kraštai pareiš
kė, kad su teroristais negali 
turėti ryšių. Teherane buvo su
ruoštos demonstracijos, kurių 
metų buvo pritarta ajatolos 
sprendimui. Europos valstybės 
taip pat uždraudė savo pilie
čiams važiuoti į Iraną ir suvaržė 
Irano diplomatų judėjimo laisvę 
savo sostinėse. Britų užsienio 
reikalų ministeris pasakė, kad 
paprašys Irano chargė' d'affaires 
išvažiuoti iš Londono. Tačiau 
europiečiai neįvedė sankcijų ir 
neuždraudė Irano alyvai tekėti 
į Europą arba ir kitur. Jei kas 
atsitiks britų rašytojui, tai šie 
kraštai imsis labai griežtų 
priemonių Irano izoliavimui, 
pasakė vokiečių ministeris 
Hans-Dietrich Genscher. 

Rašytojas Rushdie yra gimęs 
Indijoje musulmonų šeimoje. 

Prezidento vizitas Azijoje 
Japonija, Kinija ir Šiaurės Korėja 

John G. Tower, antras iŠ dešinės, prezidento 3usho nominuotas Gynybos departamento 
sekretoriaus pozicijai, apklausinėjimų metu su senatoriais respublikonais Bob Dole ir Phi! Gramm. 
kairėje ir demokratų senatoriumi Lloyd Bentsenu. dešinėje, kurie pasisakė už jo patvirtinimą 
Gynybos departamento sekretoriumi. FBI, ištyrusi 7ower praeitį, nerado nieko inkriminuojančio, 
kad jis negalėtų būti tose pareigose. 

Kaip jam sekėsi Maskvoje 
Vilnius. — Vilniaus radijo 

pranešimu, tą savaitę prieš Va
sario 16 d., Lietuvos Komunis
tų partijos sekr. Algirdas Bra
zauskas lankėsi Kremliuje ir 
aiškinosi, kas vyksta šiuo metu 
Lietuvoje. Jis pasisakė, jog tai 
padaręs labai atsakingai: „Sten
giausi kuo objektyviau įvertinti 
šią politinę padėtį". Neseniai 
Lietuvoje iš Maskvos buvo atvy-
kusi komisija, kur i labai 
klausinėjo apie politinę padėtį 
Lietuvoje. Brazauskas pasisakė 
negalėjęs tos politinės padėties 
pavadinti „labai stabilia todėl, 
kad kai kurie pavieniai balsai 
ir netgi parašai po tam tikrais 
dokumentais skelbia, kad atėjo 
būtent toks laikas, kad Lietuva 
gali tapti nepriklausoma, išeiti 
iš TSRS sudėties". 

J a m n iekas nepaaiškina 
Neatrodo, kad Brazauskui 

buvo lengvas Centro tardymas. 
Sugrįžęs, jis sakėsi esąs nuste
bintas kai kurių kraštutinumu 
ir padėties nesupratimu. Esą 
niekas nepaaiškina, kaip tai 
galima padaryti. Jis manąs, 
„kad kiekvienas blaiviai mąs
tantis ir jaučiantis atsakomybę 
už tautos, už Lietuvos ateitį, 
turi suprasti, kad bet kokie 
reikalavimai, norai, svajos turi 
turėti tam tikras ribas. Mes 
turėtumėm pagalvoti, kokioj 
aplinkoj gyvename, kokioj vals
tybėj esame". 

Jis pasakė, kad visi norai ne
gali būti realizuoti per vieną 

dieną, nes valstybes istorijoje 
metai ir dešimtmečiai yra 
mažas laiko tarpa.- Skubėjimas 
galįs tapti stabdžu: ir tada ne
būsią galima įgy endinti. kas 
pasiekta. „Ir MaSKvoje sakiau. 
kad persitvarkymo rezultatas — 
tai Lietuvos, kaip atskiros Res
publikos, ir kitų respublikų, 
suverenitetas, kuris apimtų 
visas gyvenimo sritis", kalbėjo 
per radiją Brazauskas. 

J o paaiškinimai 
Maskva dabar nagrinėjanti 

Pabaltijo kraštuose vykstančius 
įvykius. Šiuo metu esą apžvel
giami Lietuvos reikalai. Jam 
Kremliuje teko būti vienam, lat
viai ir estai dar laukia savo 
eilės. Brazauskas kalbėjo lietu
viams: „Papasakojau, kokius 
klausimus mūsų žmonės kelia ir 
paaiškinau, kad LKP ir vyriau
sybės pastangos nukreiptos 
tam, kad išsispręstų tos pro
blemos, kurios mums iškyla". 
Jis sakėsi paaiškinęs, kodėl Va
sario 16 paskelbė Tautine šven
te. Jam teko aiškinti, kodėl 
Lietuvoje vartojamas šūkis 
„Lietuva be suvereniteto — Lie
tuva be ateities", Brazauskas 
pasakė radijo klausytojams, kad 
daugeliu atveju, lietuviai yra 
priekyje kitų respublikų, todėl 
„mums ir sunkiau". 

Brazauskas manąs, kad komi
sija, kuri jį Kremliuje klau
sinėjo, daugeliu atvejų suprato 
Lietuvos reikalus, ypač respub
likos ekonominio savarankiš
kumo koncepciją. 

Byla, kurios nereikėjo 
Wash ing tonas . — Senato 

Žvalgybos komiteto narys sen. 
Orrin Hatch pasakė, jog ma
žiausiai dešimt „slaptų darbų", 
kuriuos Amerika atliko, įskai
tant dar ir nebaigtas slaptas 
operacijas, bus a t idengta 
viešumai, jei pulk. Oliver North 
pasinaudos labai ir labai slap
tais dokumentais savo apsigyni
mui. 

Sen. Hatch, kuris buvo inves-
tigacijos komitete, kai buvo 
pravestas North apklausinėji
mas Kongrese, įspėja, jog pulki
ninkas turės aiškinti, koks buvo 
jo darbas Saugumo taryboje Bal
tuosiuose rūmuose, kai jis vykdė 

valstybės slaptas operacijas ne 
vien tik su Iranu ir Contras par
tizanais, bet ir su kitomis 
valstybėmis: todėl jis neišven
giamai turės pasakyti tai, kas 
buvo laikoma griežtoje vals
tybinėje paslaptyje. Senato
rius mano, kad Oliver North 
tu r i s t ipr ius apsigynimo 
argumentu? prieš visus jam 
įteiktus kaltinimus. Jei North 
galėjo naudotis tokiais slaptais 
dokumentais, tai jis tikrai veikė 
Reagano administracijos vardu 
užsienio politikos slaptuose rei
kaluose, vykdydamas valstybės 
slaptas operacijas, sako sen. 
Hatch. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Londono spauda rašo, jog 
Irano ajatola Chomeini vėl kal
bėdamas apie britų rašytojo iš
leistą knygą „The Satanic Ver-
ses", pasakė, kad neužtenka jo 
atsiprašymo ir Salman Rushdie 
turi mirti, nesvarbu, kad jis 
gailisi tai parašęs. „Jei Salman 
Rushdie ir gailėsis ir bus pamal
džiausias žmogus savo metu. 
kiekvienas musulmonas yra 
įpareigotas padaryti viską, kad 
jis būtų pasiųstas į pragarą", 
rašo savo pareiškime ajatola 
Teherane. Ši knyga beje susi
laukė tokio didelio dėmesio, kad 
ji buvo tuoj išpirkta Amerikoje, 
Europoje ir Anglijoje. 

— Vokietijoje Respublikonų 
partija, kuri vadinama kartais 
ir neo-nacių partija, turi 
daugiau kaip 8.500 narių ir jos 
centras yra Bavarijoje. Bavari
jos rinkimuose ji surinko pasku
tiniuose rinkimuose 3.5% balsų, 
o Vakarų Berlyne gavo 7.5% 
balsų ir miesto parlamente turi 
11 vietų. Jai vadovauja buvęs 
SS karininkas Franz Schoenhu-
ber. 

— Havanoje lankėsi kar
dinolas Roger Etchegaray ir po 
šv. Mišių katedroje kreipėsi į 
žmones, klausdamas, ką jis 
turėtų pasakyti sugrįžęs į Vati
kaną popiežiui. Ir žmonės sušu
ko: „Atvykti pas mus". Prancū
zas kardinolas nusišypsojo ir at
sakė: „Aš tikrai manau, kad jis 
atvyks". Pranešama, kad Fidel 
Castro, kuris save yra pasivadi
nęs ateistu, mielai lauks popie
žiaus vizito. 

— Kabule, kaip AP agentūra 
praneša, dar šimtas sovietų 
kareivių saugo sostinės 
aerouostą. Reuterio žiniomis ten 
esą dar 500 kareivių. 

— Washingtone pranešama, 
jog West Point karo akademija 
planuoja pasikeisti kadetais su 
Sovietų Sąjunga. Jau buvo pir-
mieii aukštųjų karininkų 
susitikimai, kokio pobūdžio tie 
pasikeitimai turėtų būti. West 
Pomt pasikeičia tokiomis pro
gramomis su 30 kitų kraštų. 

Washingtonas. — Prez. G. 
Bushas šiandien skrenda į Ja
ponijos imperatoriaus Hirohito 
laidotuves. Ši jo kelionė yra kar
tu surišta su politine, ekonomi
ne ir karine dalimi, nes šiuo me
tu keičiasi Azijos veidas ir jos 
ryšiai su Amerika. 

Prezidento kelionė, kuri jį iš 
Japonoijos nuves į Kiniją ir Pie
tų Korėją, rodo, kaip svarbus 
yra tas regionas šiandien pasau
liui, primena Washington Post 
dienraštis. Dalyvavimas laido
tuvėse bus gera proga naujam 
prezidentui pačiam patirti Azi
jos problemas anksčiau negu jis 
lankysis Europoje. Didėjanti 
ekonominė Azijos kraštų galia 
verčia Ameriką peržiūrėti savo 
ekonominę politiką. Azijos rei
kalų ekspertas Robert Scalapi-
no sako, jog išplėtimas ryšių 
tarp Kinijos ir Pietų Korėjos ir 
Kinijos ir Taiwano, o taip pat 
Sovietų veržimasis į Pietų Korė
ją ir abiejų Korėjų užsimezgę ry
šiai, keičia visą politinę ir eko
nominę padėtį Azijoje. 

Busho vizito metu, sako oficia
lus vyriausybės pareigūnas, bus 
diskutuojami ir esminiai klausi
mai visuose trijose kraštuose. 
Hirohito laidotuvėse Bushas su
sitiks su 60 ar daugiau pasaulio 
valstybių vadų, įskaitant ir Fi
lipinų prezidentę Corazon Aqui-
no. Pranešama, kad Japonijos 
policijai ir saugumui tai sudaro 
daug sunkumų, bijoma, kad neį
vyktų kairiųjų ekstremistų pa
sikėsinimas, kaip kad buvo 

Komunistai mini 
„Eltą" 

Vilnius. — Lietuvos komunis
tinė vyriausybė paminėjo „El
tos" sukaktį, žinoma, jos septy
niasdešimtmetį, kada dar ji ne
buvo pradėjusi veikti. Tą pami
nėjimą pradėjo komunistinės 
„Eltos" direktorius R. Griš-
kevčius, o apie agentūros veiklą 
kalbėjo jo pavaduotojas H. 
Savickas. Komunistų prezidiu
mo pirmininko pavaduotoja V. 
Klikūniene kai kuriems „Eltos" 
darbuotojams įteikė garbės 
raš tus . Kalbėjo daugelis 
aukštųjų partijos pareigūnų, o 
taip pat ir Lietuvos Žurnalistų 
sąjungos pirm. D. Šniukas. 
Tačiau niekas neprisiminė, kad 
„Elta" buvo įsteigta Kaune 
1920 m. balandžio 1 d. Taigi, jai 
bus dar tik 69 metai. Niekas ne
kalbėjo, kad „Elta" išsivystė iš 
lietuvių spaudos biurų, kurie I 
pasaulinio karo metu buvo su
organizuoti užsienyje ir kad Lie
tuvos Užsienių ministerijos pa
vedimu tą darbą Lietuvoje 
suderino ir pradėjo J. Eretas. 
Eretas buvo pirmuoju ..Eltos" di
rektoriumi. Rusams užėmus 
Lietuvą ir ..Eltą" įjungus 
„Tasso" kontrolėn. „Eltos" 
žinių agentūros vadovais buvo 
Leiba Sausas ir Maskvos atsiųs
tasis Isačenko. Vokietijoje 
„Eltos" veikimas buvo pradėtas 
VHko pastangomis 1944 m. 
gruodžio 14 d. 

Iki šiol Washingtonas šiai 
bylai jau išleido iš mokesčių 
mokėtojų pinigų 15 mil. dol. 

— Prezidento Busho sudaryta 
etikos komisija pasisakė, kad Kon
greso nariai būtų atleisti nuo 
pagrind.nio „conflict of interest" 
{statymo. 
— Afganistano komunistų 

prez. Najibullah apkalt ino 
Pakistaną, kad jis nori prisi
jungti Afganistaną prie savo 
valstybes. 

1986 m., kai Tokyo mieste vyko 
ekonominė konferencija. 

Į Kiniją 

Po laidotuvių penktadienį pre
zidentas po keturių valandų jau 
bus Beijinge, Kinijos sostinėje, 
kur šeštadienį atnaujins savo 
pažintis su kinų vadais, kuriuos 
dar pažįsta iš 1970 m., kai tada 
buvo Amerikos pasiuntiniu Ki
nijoje. Busho vizitas Kinijoje leis 
nuvalyti dulkes, kurios apsinešė 
amerikiečių-kinų santykiuose, 
nors r imtesnių nesutarimų 
nebuvo. O svarbiausia, bus 
galima tiesiogiai kalbėtis prieš 
Gorbačiovui atsilankant į Kini
ją, kurioje joks Sovietų valdovas 
nėra buvęs per 30 metų. Kinijos 
ekspertas Harry Harding iš 
Brookings instituto, mano, jog 
Busho vizitas rodo gerus ki-
nų-amerikiečių ryšius, o tai 
padės kinams kalbėtis su Gor
bačiovu iš stiprios pozicijos. Be 
to, Bushas pirmiau vizitavo Ki
niją, o ne Sovietų Sąjungą, pri
mena diplomatai žurnalistams. 

Reikia Amerikos technikos 
Nereikia užmiršti ir tai, kad 

Kinija padeda Afganistano lais
vės kovotojams, siųsdama 
ginklus per Pakistaną, o Pakis
tano naujoji ministerė pirmi : 
ninkė Bhutto tik prieš sa
vaitę vizitavo Kiniją. Busho 
padėjėjai sako, kad Bushas su 
kinais diskutuos ir Cambodijos 
klausimą. Šiuo metu nėra jo
kių duomenų, kad kinai ir 
sovietai galėtų sudaryti ka
rinę sąjungą prieš Vakarus, 
sako Scalapino. Kinams reikia 
Amerikos pagalbos, nes jų 
ekonominės reformos rieda 
labai pamažu ir todėl jiems 
reikia amerikiečių technologijos 
ir įrankių. Bushas, sakoma, 
priminsiąs kinams ir jų pažadą 
neparduoti raketų Vidurio Rytų 
kraštams. 

Korėjoje 
Grįždamas, Bushas atliks 

draugiškumo vizitą Pietų Korė
joje, kuri sustiprėjo ekonominė
je srityje ir kuri pradėjo 
tvarkytis demokratiškai. Ten 
triukšmą kelia kairiųjų pa
žiūrų korėjiečiai, kurie nori, 
kad Amerikos karinės pajėgos 
pasitrauktų. 

Japonijos ambasadorius pada
rė pareiškimą, jog japonai yra 
labai patenkinti, kad Amerikos 
prezidentas dalyvaus imperato
riaus laidotuvėse. Tik prieš sa
vaitę Japonijos premjeras No-
boru Takeshita lankėsi Wa-
shingtone ir tarėsi su prez. Bu-
shu ir kitais pareigūnais. Japo
nijos ir Amerikos didžioji prob
lema yra kaip subalansuoti 
prekybos nuolatinį deficitą. 
Japonija pradėjo didinti savo a p 
sigynimo biudžetą. 

KALENDORIUS 
Vasario 22 d.: Maksimilijo

nas. Rimantas. Margarita. Gar-
denis, Gintaute, Darvydas, Vir-
butas. 

Vasario 23 d.: Polikarpas. 
Romaną. Siga, Gendvilas. Gan-
tautas. Butvile, Severinas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:38, leidžiasi 5:31. 
Temperatūra dieną 211., nak

tį 5 1. 

» 
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SESEI • BROLIUI RANKĄ 
TIESIANT 

Susimąstymo dienos proga sveikiname Jus, brangios Sesės ir 
Broliai, laisvajame pasaulyje ir atsikuriančioje, nors vis dar 
svetimujų pavergtoje Tėvynėje, linkėdamos likti ištikimais Didžiajai 
Idėjai. Kviečiame visus kartu tiesti viens kitam ranką, kad, nežiūrint 
atstumo ir gyvenimo teikiamų skirtumų, visi tikrai pasijustume esą 
skautiškos šeimos seseriškame-broliškame rate, pilnąja to žodžio 
prasme. 

Kylanti geležinė uždanga atveria naujas galimybes — darykime 
viską, ką galime, kad jos grasa būtų visai eliminuota Apsidai
rykime! Pamatykime ir savoje aplinkoje kitataučių brolių-sesių 
siekius bei viltis ir tiesdami kairę, palydimą šypsena ir širdimi, 
kad visi kartu būtume girdimi ir efektingi savo siekyje — Dievui, 
Tėvynei ir Artimui. 

Budėkime! 
v.s. t.n. Stefa Gedgaudienė 

LS Seserijos Vyriausia skautininke ir Vadija 

»> AUŠROS VARTŲ" TUNTO PASTOGĖJE 
Žiemos vėjuotos ir šaltos die

nos nepabūgusios „Aušros Var
tų" tunto sesės entuziastingai 
rinkosi į tunto sueigą, į jau 
tradicija tapusią „Žiemos 
šventę". Sueiga vyko sausio 
8-tą dieną, 1 vai. p.p. Lietuvių 
centre, Lemonte. Skubėjo pauk
štytės, neatsiliko skautės, 
prityrusios skautės ir vyresnės 
skautės. Buvo džiugu matyti 
didelį būrį žaliais kaklaraiščiais 
pasipuošusių skautininkių. 
„Aušros Vartų" tunte šiandien 
ne eilinė diena. Tunto komen-
dantei. ps. fil. Gailei Eidukaitei 
komanduojant, sesės gražiai iš
sirikiuoja tunto sueigai. Per
skaitomas Vyriausios skauti-
ninkės įsakymas, skelbiantis 
apdovanojimus garbės žymeni
mis. Apdovanojamos: 

Vėliavos žymeniu — 
Tina Reitnerytė 

Tėvynės dukros žymeniu — 
Loreta Deveikytė 
Ramunė Gaižutytė 
Zita Kuliešytė 
Andrea Mackevičiūtė 
Renata Ramanauskaitė 

Už Nuopelnus ordinu — 
Dalia Januškienė 

Ordenus prisega .Aušros Var
tų" tunto tuntininkė ps. fil. 
Svajonė Kerelytė. 

Perskaitomas antras Vyriau
sios skautininkės įsakymas, 
kuriuo į paskautininkės laipsnį 
kel iama vyr. sk. Ramunė 
Gaižutytė. Sužibo ašara jaunos 
sesės akyse. Sesė Ramunė nuo 
vaikystės skautė. Jos tėvelis s. 
Jeronimas Gaižutis buvo jai 
skautybės kelrodis. Sesė Ra
munė „Aušros Vartų" tunto 
paukštytė, skautė, visuomet pa-
reipn^a, visuomet stovyklau
janti, kiekvienam su šypsniu 
pagelbstint Būdama vyr. 
skautė, sesė Ramunė ėjo at
sakingas pareigas tunte ir 
drangorėae Šiuo metu yra 
..Aušros Vartų" tunto tuntmin-

kės pavaduotoja. Naujos pa
skautininkės įžodį įspūdingai ir 
jautriai pravedė buvusi , Aušros 
Vartų" tunto tuntininkė v.s. 
Alė Namikienė. Sesės Ramunės 
tėvelis s. Jeronimas Gaižutis 
pakviečiamas užrišti savo duk
rai Ramunei žaliąjį kaklaraištį. 
Po įžodžio — sveikinimai ir sesė 
Ramunė skendo gėlėse. 

Po įžodžio, buv. „Aušros Var
tų" tunto tuntininkė. v.s. Al
bina Ramanauskienė kiek
vienai žymeniu apdovanotai 
sesei įteikė po gražų gėles žiedą. 

Po iškilmingosios dalies prasi
dėjo tradicinė „Žiemos šventė". 
Šventei gražiai vadovavo tunto 
komendante ps. fil. Gailė Eidu-
kaitė. Ji savo žodyje prisiminė 
neseniai Lietuvoje atsikūrusius 
skautus. Buvo uždegtos trys 
simbolinės švakės — '..Dievui 
Tėvynei ir Artimui". Jas uždegė 
skautininke, skautė ir paukšty
tė. Kiekviena šventės dalyvė 
mintimis skubėjo į Lietuvą, 
mintyse spaudė sesei ranką 
Tėvynėje, tikėdamos kada nors 
pasimatyti. Sustojusios ratu, 
visos sugiedojo „Lietuva 
brangi". 

Sekė linksmoji dalis su daino
mis ir žaidimais. Įsijungė visos: 
nuo mažiausių paukštyčių iki 
pagyvenusių skautininkių. 
Smagu, kad po tunto stogu 
telpa kelios kartos, kaip vienoj 
didelėj šeimoj. Daug dainų iš
dainuota, mintimis pasidalinta. 
Pabaigai visos pasivaišinome 
gardžiomis suneštinėmis vaišė
mis. 

Greitai prabėgo kelios malo
nios valandos. Skirstėmės namo 
patenkintos ir linksmos, kad 
sueiga ir šventė gražiai pavyko. 
Būtų labai smagu, kad sesių 
tėveliai gausiau dalyvautų 
tokiose šventėse, gal labiau 
įvertintų ir suprastų sunkų 
vadovių darbą. 

sese Jolanda Kereliene 

Skautybės kūrėjas lordas Robert Baden Powell ir jo žmona Olave, buvusi 
pasaulio skaučių šefė. Abu yra gimę vasario 2 2 d. Pagerbiant skautybės 
kūrėja, vasario 22-toji skautų ir skaučių visame pasaulyje švenčiama kaip 
tarptautinės draugystės, arba Susimąstymo diena. 

PAMASTYKIME 
(Tarptautinei skautijos susimąstymo dienai) 

s. AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Skubame gyvenimo greitke
liais, stumiami skriejančių 
dienų srovės, abejingai stebime 
televizijoje ir spaudoje pasauli
nius įvykius kaip nuotykių fil
mą, tačiau paskutiniųjų mėne
sių įvykiai Lietuvoje sukrėtė 
visas lietuvių gentkartes pla
čiame pasaulyje. Virpa širdys, 
sekant vykstančius pasikeiti
mus. Sąjūdžio ir Laisvės lygos 
veiklą, Vilniaus Katedros 
grąžinimą, tautos himno giedo
jimą bei trispalvės iškėlimą į 
viešumą Lietuvoje. 

Bandant įgyvendinti skautiš
ką ideologiją apsprendžiantį 
šūkį „Dievui, Tėvynei ir Ar
timui", laisvojo pasaulio išei
vijos lietuviškoji skautija tą 
šūkį buvo priversta savaip in
terpretuoti, gyvenant toli nuo 
okupuotos ir vergiją nešančios 
tėvynės. Rūpinomės savosios 
kalbos išlikimu, lietuviškų 
kultūrinių vertybių tęstinumu 
ir gyvenome viltimi pamatyti 
Gedimino bokšte plevėsuojančią 
trispalvę. Ir štai, toji trispalvė 
jau plazda Lietuvoje, o skauti
jos atkūrimas Tėvynėje verčia 
mus peržvelgti mūsų vertybių 
sampratą. 

Daugiau negu keturis de
šimtmečius skautai buvo už
drausti Lietuvoje, kaip ir visoje 
Sovietų Sąjungoje. Bet mes, 
laimingai laisvuose kraštuose 
suradę svetingą pastogę, at-
kūrėme lietuvišką skautija ir 
atgaivinome tradicinių mūsų 
skautijos idealų šaknis. įsigi
jome uniformas, auginome va
dovus ir vadoves, rengiame 
eilines ir jubiliejines stovyklas. 

KAZIUKO MUGĖS 

Kaziuko mugoi eksponatus kuria darbs/iomos ..Aušros Vartų" seses p« 
Astn Rf'itnpripnp. Ont'f Antanaitiene i" nenuilstantis talkininkas v • 
Lmdas Ramanauskas 

Visi skautiški vienetai įtemp
tai ruošiasi Kaziuko mugei. Jei 
sąlygos leidžia, aplankykite 
kaimyninių vietovių skautiškas 
muges. Čia skelbiame šįmetinį 
Kaziuko mugių kalendorių. 

Vasario 26 d. — Rochester, 
N.Y. 

Kovo 5 d. — Boston, MA; 
Cbicago, IL; Hartford, CT; Los 
Angeles, CA; New York, N.Y.; 
Toronto, ONT. 

Kovo 12 d- - Cleveland, OH; 
Hamilton, ONT; Washington, 
D.C. 

Kovo 19 d. - Worcester, MA. 
Balandžio 23 d. - Detroit, 

MI. 

o tuntų ar draugovių sueigos 
vyksta reguliariai. Grandiozi
nės Kaziuko mugės, tapusios 
žavia tradicija, kasmet suartina 
skautus su plačiąja visuomene 
ir teikia puikią progą pasirodyti 
su savo darbais, talentais ir 
patyrimu. Dabar mūsų laukia 
naujas ir 9unkus uždavinys 
keturių dešimtmečių patirties 
ir darbų vaisiais maitinti ir sti
printi atgyjančius skautus Lie
tuvoje, kurių atmintyje išblėso 
tiek pačios organizacijos ideolo
gija ir struktūra, tiek jos veiklos 
pobūdis bei metodai. 

Bet ar esame pasiruošę tam 
uždaviniui? Žinojimas, kad 
visame laisvame pasaulyje 
skautai egzistuoja, auklėja to
bulesnes kartas moralinių 
vertybių šviesoje pagal savo 
tėvynės tradicijas, religiją ir 
kultūrą, leidžią mums pasijaus
ti vienos milžiniškos šeimos 
nariais. Tačiau tik iš pavergtų 
kraštų kilusių skautų bus rei
kalaujama tas vertybes iš
aiškinti, interpretuoti, pritai
kyti ir perduoti jų tėvynėse 
atsikuriantiems skautams. 
Tam reikalinga labai stipri 
moralinė bazė, perkratant 
savas sąžines esminėje skauty
bės idėjoje: seseriškume — bro
liškume bei savo lietuviškų 
šaknų sustiprinime... . Jau 
daugelį metų minime tarptau
tinę skautų susimąstymo dieną, 
kuri šiandieną mumyse jau 
kelia naujus jausmus ir stato 
kitus reikalavimus. Tų jaus
mų atsinaujinime glūdi mūsų 
stiprybė. 

Susimąstykime. Mylėkime 
savo seses ir brolius ne žodžiais, 
bet veiksmais. Gilinkime tarny
bos tėvynei sąvoką. Lietuvos 
skautija laukia ne vien uni
formų ar įstatų knygelių, bet 
gyvo pavyzdžio ir seseriškos bei 
broliškos meilės, kuri, jei nuo
širdi, spinduliuoja į aplinką. 
Tarptautinio susimąstymo 
diena tepaskatina mus susikon
centruoti į tikrą ir gilų vertybių 
puoselėjimą mūsų dvasioje, kad 
būtume pakankamai stiprūs ir 
turtingi tomis vertybėmis su 
tikslu jomis pasidalinti su 
sesėmis ir broliais Lietuvoje. 
Tik būdami stiprūs savo dvasio
je, būsime naudingi savo tėvy
nei. Sueigose minėtinas mūsų 
įsipareigojimas Lietuvai ir 
tarpusavy vienų kitiems. 

SKAUTININKŲ,-IŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

LSS Seserijos ir LSS Brolyos 
skautininkų,-ių skyrių vedėjai 
balandžio 1-2 dienomis Chica-
goje šaukia visų skautininkų,-
ių, jūrų skautininkų,-ių, ži-
diniečių ir akademinio skautų 
sąjūdžio narių suvažiavimą. 
Ypač kviečiami visi jaunieji 
skautininkai,-kės. 

Suvažiavimas vyks Midway 
Airport Inn viešbutyje, 
esančiame netoli Midway aero
dromo. Atvykę suvažiaviman iš 
aerodromo bus pasitinkami ir 
autobusiuku vežami į viešbutį. 
Po suvažiavimo visi bus vėl nu
vežami į aerodromą. 

Suvažiavimą globos Chicagos 
skaut in inkių draugovė. 
Informacijai kreiptis į s. Aldoną 
Palukai t ienę , te l . (312) 
471-0811. Prašoma nedelsiant 
registruotis, kartu su registra
cijos lapais prisiunčiant ir 10 
dol. registracijos mokestį. Re
gistracija siunčiama: Aldona 
Palukaitis, 7253 So. Richmond 
Ave., Chicago, IL 60629. 
Registracija reikalinga ir Chica-
goje gyvenantiems. Čekia i 
rašomi: Li thuanian Scouts 
Assoc., Inc. vardu. 

Atvykę, pagal pasirinkimą, 
bus apgyvendinti viešbutyje. 
Ten pat bus valgoma, posėdžiau
jama, o sekmadieni, didžiojoje 
posėdžių salėje bus atnašauja
mos šv. Mišios. Dėl galutinio 
nakvynių ir maisto rezervavimo 
prašoma užsiregistruoti iki kovo 
26 dienos. Nakvynių kainos la
bai įvairuoja, todėl prašoma iš 
anksto dėl kainų kreiptis aukš
čiau minėtu adresu. 

Visi kviečiami ir laukiami. 
Dalyvaukite ir pasisakykite 
įvairiais mūsų organizacijos 
veiklos reikalais. 
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SUVAŽIAVIMAI 

Balandžio 1-2 d. — Skauti-
ninkų,-kių, židiniečių, vadovų,-
ių ir sk. akademikų suvažia
vimas Chicagoje, Midway Inn 
viešbutyje. 

Gegužės 27-29 d. Prityrusių 
skautų,-čių, jūrų skautų,-čių, 
vyr. skaučių, gintarių, sk. vyčių 
ir j . budžių Susi tiktu vės-su-
važiaviams stovyklavietėje prie 
Washington, D.C. 

Rugpjūčio 5-12 d. — „Ginta

ro" ir „Ąžuolo" vadovių,-vų mo
kyklos vyks Californijos liet. 
skautų stovyklavietėje, netoli 
Los Angeles, CA. 

Spalio 6-9 d. — IV-toji tunti-
ninkų,-kių konferencija Beau-
mont stovyklavietėje prie 
Cleveland, OH. 

LSS Seserijos ir Brolijos 
skautininkų,-ių skyriai. 

BESIRUOŠIANT 
PASITIKTI j 

BURIUOTOJUS 
IŠ TĖVYNĖS 

Ankstyvesnėse „Skautybės 
Kelio" laidose rašėme apie 
Chicagoje susidariusią iniciato
rių grupę padėti ok. Lietuvos 
buriuotojams jų pasiryžime šią 
vasarą atlikti transantlantinę 
kelionę. Į iniciatorių — Chicagos 
jūrų skautininkų „Grandies" ir 
ŠALFASS kvietimą talkinti 
šiose pastangose, jau susi
laukiame susidomėjusių asme
nų atsiliepimų. Lauk iama 
ir daugiau atsiliepiančių. Buvo 
paruošta ir išsiuntinėta laiškai, 
kviečiantys tautiečius, ypač 
jūrų skautus, jūrų šaulius, 
lietuvius buriuotojus ir visuo
menę įvairiopa talka ir pinigi
nėmis aukomis paremti Lie
tuvos buriuotojų planuojamą 
drąsų žygį. Šiam reikalui Chica
goje „Kasoje" atidaryta sąskai
ta. Čekiai siunčiami: Account 
#2576. KASA lithuanian Cre-
dit Union, 2615 West 71st St., 
Chicago, IL 60629. Čekiai 
rašomi: Lithuanian Scouts 
Assoc. - GRANDIS - LIETU
VA. 

Informaciją te ikia: L. 
Kupcikevičius, 6935 S. Maple-
wood, Chicago, IL 60629. Tel. 
(312) 434-9766 ir (312) 476-3875, 
arba A. Levanas, 6134 S. 
Sacramento Ave., Chicago, IL 
60629. Tel. (312) 436-3095. 

Transatlantinės kelionės va
dovas, Kauno dirbtinio pluošto 
gamyklos jachtos, Audra" kapi
tonas Ignas Miniotas vasario 
mėn. pabaigoje atvyksta į New 
Yorką ir Chicagą smulkiai 
aptarti planuojamą kelionę. 
Jam lankantis Chicagoje, bus 
šaukiamas kelionės rėmėjų 
informacinis sus i r inkimas . 
Laikas ir vieta bus pranešta. 

IR 

DR. VIJAY BAJAI, M.D., 8.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tel. 430 8843 (veikia 24 vai.) 

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

736-4477; 
244-0047; arba 2444331 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDtCAL BUILCNNG 

3443 So. Puiaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3300 W. 85 St. 
T«l. 4224101 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarime 

Kab. tai. LU 34343; Ras. Pft 3-3833 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4288 W. 33rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. tai. 4714300; ros. 4424237 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzla Ava., 
CMcagOy In. 30382 

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

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybe vidaus ir krauk) ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

>r hemoroidų gydymas 
8840 S. Puiaakl Road. Tai. 888.2302 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago, IL 
Tai. 473-2112 

9525 S. 79th Ave., Hickory Hills. IL 
Tai. 8334101 

Vai. pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

8822 S. Wotf Rd. 

Valandos pagal susitarimą^ 

rot. fcsblnatti Ir bato: OLymole 24183 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti Ava. , Cteoro 

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

Namų 884-8827 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzla, Chicago, 13. 
Tol. 028-2370 

1188 Dunda* Ava., Elgtn, M. 80120 
Tai. 7424288 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9085 S. Roberte Rd., Hickory HHJs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tai. 508-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
188 N. bloNaan Ava. , SuRo 324 b 

• Pia^iM naL P M f M n IL 
Tai. 313 2380 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
„Contact lenses" 

2310 W. 71st St. — Tai. 737.8140 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

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

Specialybe — Chirurgija 
2484 West 71 st Straat 

Tel. 434-1810 — Ras. 3324333 
Vai.: pirm., antr. ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 a* Straat 

Kablnato ta i . R t 7-1183; 
338-4011 

kabinetą porom* 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2484 W. 71st Straat 

434-2123 
Pirm 2-7. Antr ir 

ketv 9-12 Penki 2-7 

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

2034 W. 71st. St.. Chicago, IH. 
Tai.: 4334100 
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(312)3314220 
M. 

(312) 3314222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2383 W. 33rd Straat 

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

Kabineto tai. 773-2330, ras. 

Vai. 

EDMUNDAS VTŽ1NAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuvilkai 
0100 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal Susitarimą 
Tel. 838-7788 



Lietuvos laisvės 

ŠAUKSMAS 
WASHINGTONE 

Laisvės besiilgintiems paverg
tos Lietuvos žmonėms ir to 
trokštantiems išeivijos lietu
viams vasario 22 d. yra svarbi 
data. Šiandieną JAV Atstovų 
rūmuose yra minima Lietuvos 
Nepriklausomybės diena. Dau
gelis Kongreso atstovų iškels 
Lietuvos okupacijos neteisė
tumą, dabartinę priespaudą, 
Lietuvos gyventojų religinio 
išpažinimo varžymą. Šiuose 
reikaluose jau atsiranda stiprių 
prošvaisčių, bet dar toli nuo pil
nos laisvės ir nepriklausomy
bės, kurios lietuvių tauta ilgisi, 
kurios reikalauti turi teise. 

Kongreso žmonių parama At
stovų Rūmuose ir Senate yra 
mums labai reikšminga. Tai 
demokratiškai išrinktų valsty
bės atstovų pasisakymas, kad 
Lietuva turi būti laisva. Jų pro
testai prieš okupaciją ir reikala
vimas Lietuvai priklausančios 
laisvės nuskambės ne vien 
Kongreso rūmuose, bet jau kitą 
dieną bus išspausdinta Kon
greso leidiny ..Congressional 
Record", kuris yra išsiunti
nėjamas užsienio atstovybėms, 
vadovaujantiems JAV valstybi
ninkams, universitetų ir svar-
besnioms miestų bibliotekoms. 
Tai svarbus dokumentas mūsų 
laisvės siekimuose. 

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo dieną lietuviui ku
nigui bus duodamateisė Atstovų 

rūmuose sukalbėti invokaciją. 
Kongreso kapelionas, prašomas 
kongresmanų, užleidžia lietu
viui tą dieną maldos kalbėjimą. 
Amerikos Lietuvių Taryba 
šiemet pakvietė tą invokaciją 
sukalbėti Baltimorės Šv. Alfon
so parapijos kleboną kun. An
taną Dranginį. Iš teksto, gauto 
iš anksto, matyti, kad lietuvio 
religiniame žodyje atstovų 
rūmų nariai girdės maldavimą 
pavergtai Lietuvai grąžinti 
laisvę ir skatinimą amerikie
čiams ryžtis nenustoti pastangų 
dirbti ir aukotis, kol Lietuva 
bus pilnai nepriklausoma. 

Lietuvio invokacijos žodžiai 
kongrese būna išspausdinti 
„Congressional Record", ski
riant tam išskirtinę vietą, greit 
pastebimą. 

Jau eilė metų, kaip Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimą 
Atstovų rūmuose organizuoja Il
linois kongresmanas Frank 
Annunzio. Jis rodo nemažai 
palankumo lietuviams ir už tai 
esame jam dėkingi. Siame 
reikale nuoširdžios paramos 
susilaukiama ir iš kongresma-
no Richard J. Durbin. kuris yra 
lietuvių kilmės. Prieš minėji
mą Amerikos LietuviųTaryba 
pasiunčia šimtus laiškų kon-
gresmanams, prašydama įsi
jungti į tą Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimą. Ir džiugu, 
kad susilaukiama nemažo prie
lankumo. 

JAV Kongrese veikia Ad Hoc 
komitetas, kurio nariai čia 
įsijungė, norėdami padėti Pa
baltijo valstybėms ir Ukrainai 
visų laisvės pastangose. Komi
tetas gausus ir stiprus. Jame 
dalyvauja visa eilė kongres
manų ir senatorių ir to komiteto 
nariai prielankūs Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimui. 

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas Kongrese yra įleidęs 
stiprias šaknis, ypač po to, kai 

Amerikos Lietuvių Tarybos rū
pesčiu buvo sudarytas Kersteno 
komitetas , kuris pravedė 
Lietuvos okupacijos tyrinėji
mus, surinktuosius duomenis 
perdavė Atstovų rūmams ir iš 
čia atėjo sprendimas, kad Lietu
va buvo neteisėtai okupuota, 
jėga ir apgaule užgrobta. Šis 
sprendimas buvo svarbus įnašas 
sust ipr int i JAV politiką 
nepripažinti Lietuvos inkorpo
racijos ir minėjimais Kongrese, 
Lietuvos laisvės dienų skel
bimais pabrėžti Lietuvos teisę 
gyventi laisvu ir nepriklausomu 
gyvenimu. 

TAUTAI SIEKIANT SUVERENITETO 

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo eigą Kongrese tuojau 
Amerikos Balsas radijo ban
gomis perduoda į Lietuvą. Taip 
pat iš Miuncheno perduoda 
Europos Laisvės radijas, ir tai 
Lietuvos žmonėms yra didelė 
paguoda, naujų vilčių sužadini
mas. 

Šiuos minėjimus labai bran
gino tie, kurie prisidėjo prie jų 
įvedimo ir kurie rūpinasi Lie
tuvos laisvinimu. Lietuvis 
patriotas Leonardas Šimutis 
savo leidinyje „Amerikos Lietu
vių Taryba", aprašydamas Lie
tuvos laisvinimo pastangas ir 
dėstydamas, kas kuriais metais 
buvo daroma, beveik kasmet 
sumini, kaip praėjo tas minėji
mas Atstovų rūmuose ir Sena
te. Šie minėjimai yra ir istorijai 
lietuvių atžymėti. 

Nepriklausomybės minėjimų 
tikslai iškelia Lietuvos okupa
cijos netefsčttrrtrą, okupacijos 
priespaudą ir Lietuvos teisę į 
laisvę. Būtų gerai, kad ir dabar 
kiekvienos valstijos lietuviai 
raštu, telefonu ar asmeniškai 
padėkotų tiems senatoriams ir 
kongresmanams, kurie Ameri
kos sostinėje kels balsą dėl 
Lietuvos išlaisvinimo, įsi
jungdami į Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimą Kongrese. 

Kiekvienas amerikiečių ir ki
tų įsijungimas į reikalavimą 
Lietuvai laisvės mums yra 
brangus ir už tą esame labai 
dėkingi. Lietuva dar vis te-
bekenčia komunistinės sistemos 
slegiančius padarinius. Vilniu
je leidžiamas ,,Gimtasis 
kraštas" savo vasario 8 d. 
numeryje Edvardo Rudžio 
straipsny taip apibūdina šią 
okupanto įvestą ekonominę sis
temą: „Mano tėvas tik metus 
dirbo kolūkyje, paskui išstojo: — 
,Negaliu taip, — sakė jis, — Visa 
brigada laukia, kol į darbą ateis 
paskutinis, o baigia, kai pirmas 
išeina, nors darbo laikas dar 
nesibaigė'. Taip žmonės dirba, 
kai jų triūsas apskaičiuojamas 
bendrame katile. Kiekvienas 
žiūri nedirbti geriau ir daugiau, 
negu didžiausis tinginys... Taip 
atsitinka su visu mūsų kolekty
viniu darbu. Jau atsitiko, nes, 
kai palyginame jo rezultatus su 
išsivysčiusių kapitalistinių 
šalių, esame atsilikę beviltiškai. 
Turėdami beveik du trečdalius 
pasaulio juodžemių, 22 pro
centus grūdų už auksą perkame 
užsienyje, o jeigu įvertintume 
visus importuojamus maisto 
produktus, išeitų, kad kas antrą 
kilogramą grūdų perkame 
užsienyje. Toks mūsų kolekty
vinio darbo vaisius". 

Juoz. Pr. 

Skaitome spaudoje, kad ok. 
Lietuvoje vyksta nepaprasti 
dalykai: siekiama suvereniteto, 
valstybingumo, stengiamasi 
sukurti teisinę valstybę. Žodžiu, 
anot Persitvarkymo Sąjūdžio 
tarybos pirmininko pavaduotojo 
Romualdo Ozolo, „Lietuva turi 
būti Lietuva". Gauti iš Lietuvos 
laiškai rodo, kuo gyvena Lietu
vos žmonės. 

Poeto laukia Lietuva 

Pasklidus žiniai, kad pavasa
rėjant į Lietuvą atvyksta poetas 
Bernardas Brazdžionis, kuris 
savo kūrybą buvo palikęs Tėvy
nei ir jos žmonėms,kaip matyti 
iš ten gaunamų laiškų, yra di
džiausias susidomėjimas jo at
vykimu. Rengiamasi jį tinka
mai sutikti, nes atrodo, kad 
jis yra populiariausias ir 
labiausiai tenai pažįstamas už 
Lietuvos ribų gyvenantis 
poetas. Ne tik Vilnius ir Kau
nas jį nori sutikti, bet ir kiti 
mažesni miestai: Panevėžys, 
/•-lytus. Pedagogė iš Alytaus 
rašo: 

„Skubu dėkoti už Bernardo 
Brazdžionio knygą ,Svetimi 
kalnai' . Vienu prisėdimu per
skaičiau viską — sujaudinta, 
sužavėta, begaliniai dėkinga. 
Kita dieną pasigyriau lituanis
tams, kitiems pedagogams ir 
mokiniams, o faktas, kad at
vyksta į Lietuvą 'B. Brazdžio
nis) ir dar jei būtų galima jį 
parsivežti į Alytų — viliojanti, 
nepakartojama proga. Su-
ruoštume jo poezijos spektaklį, 
tautinę šventę. Pasikviesčiau 
labai stiprų, tautiškai nusitei
kusį kritiką V. Kubilių. Trūks
ta žodžių, jau dabar įsivaizduo
ju, koks stiprus įvykis būtų 
mokyklai ir net miestui." 

Mokykla ir mokiniai 

Toliau ta pati mokytoja rašo, 
kad mokykla labai pakrikusi, 
mokiniai ypač vidurinėse, nusi
teikę laisvai, demokratiškai, 
bet laisvę supranta savaip — ne 
mokslui skiria, jėgas. "Turiu 26 
auklėtinius dvyliktokus — 
atvedžiau nuo 4 klasės — dar 
jais ir džiaugiuosi — labai 
pasiryžę šturmuoti aukštąsias 
mokyklas, „sus igr iebė" 
mokslui, dirba papildomai, 
turiu vilčių, kad bent 15 turėtų 
įstoti. Labai iškilmingai 
pravedėm V. Kudirkos minė
jimą, sekančią dieną minėsime 
K. Donelaičio metines." Kitas 
asmuo laiške rašo, kad mokinu
kai jau pradeda įsisąmoninti, 
jog čia Lietuva ir gaudyte gaudo 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Lietuvos istoriją, ypač Šapokos 
redaguotą. 

Knygos ir žurnalai į Lietuvą 

Iš gauto laiško matyti, kad 
knygai į ok. Lietuvą kelias jau 
atviras. J. Laurušas, Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto 
mokslinės bibliotekos vedėjas 
Vilniuje, siuntėjui iš JAV rašo, 
kad „Aidų" žurnalo Nr. 1-4 jau 
gavę, ir toliau aiškina: „Mūsų 
bibliotekos statusas neseniai 
buvo oficialiai peržiūrėtas, ir 
dabar turime teisę bei galimybę 
gauti bet kokio turinio už
sienyje išleistą lituanistinę li
teratūrą. Kol kas tokios lite
ratūros turime labai nedaug, 
tad nuoširdžiai dėkojame už 
Jūsų pasiūlymą atsiųsti j a u 
giau žurnalų ir vertingų knygų 
lietuvių kalba' . Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademijos leidi
nius ir kt." 

Leidžia statyti naują 
bažnyčią Kaune 

Vienas kunigas laiške iš 
Lietuvos džiaugiasi, kad grą
žinta arkikatedra, Šv. Kazimie
ro bažnyčia, žadama grąžinti 
Kauno Prisikėlimo bažnyčią, 
kurioje dabar yra įvairios radijo 
gamyklos mašinos. Toliau jis 
sako: „Jau gautas Kauno virši
ninkų leidimas Kauno naujuose 
rajonuose statyti ir bažnyčią. 
Bet kažin, ar laimins tokį pro
jektą Maskva ?" Apskritai 
laiške rašoma, kad Bažnyčiai 
jaučiamas lietuvių valdininkų 
nedrąsus slaptas palankumas, 
nes jie galvoja, kas šiandien 
toleruojama, rytoj gali būti lai
koma nusikaltimu ..liaudžiai". 

Atominės elektrinės 
direktoriaus įžūlumas 

Iš laiško patiriama, kad ato
minės Ignalinos e lektr inės 
direktorius rusas visai ne
norėjęs kalbėti su Lietuvos 
respublikos minister iais ir 
mokslininkais, kurie stengėsi 
su juo pasimatyti ir išsiaiškinti 
kai kuriuos ekologinius reika
lus. Jis tik išeidamas iš savo 
kabineto pareiškė, kad į jokius 
protestus dėl ekologijos žalojimo 
(kertamas miškas, statomi ne
leistinose vietose n a m a i ) 
nereaguosiąs, atsakymas trum
pai: „Mane Maskva įgaliojo čia 
tvarkytis, kaip man atrodys 
tikslingiausia. Skųskitės, kur 
norite, kitaip nebus". Pasi
kalbėjęs tik ant laiptų ir tai pa

sakęs, sėdo į automobili ir 
išvažiavo. 

Tačiau masinės demonstraci
jos dėl Ignalinos atominės 
elektrinės turėjo įtakos, kad 
nors laikinai buvo sustabdyta 
„didžiausios pasaulyje atominės 
elektrinės vienoj iš mažiausių 
Europos valstybių tolimesnė 
statyba". 

Buitiniai reikalai 

Laiškuose iš Lietuvos rašoma, 
kad esą ten nusiteikimai ryžtin
gi, iškilo daug drąsių,protingų 
žmonių. Sąjūdžio veikėjai labai 
narsiai gina savo pozicijas prieš 
Maskvą. Kol kas tai tik žodžiais 
pasikeičiama, bet padėtis ne
gerėja. Labai pasunkėjęs gyve
nimas — daug kas pabrango, 
rublis nebeteko vertės, ko
operatyvai iškėlė kainas. Im
porto nėra, o gamyba prasta, 
visur eilės (talonai): baldams, 
televizoriams, šaldytuvams, 
knygoms. Eilėje reikia stovėti 
norint nusipirkti dantų pastos, 
skalbimo miltelių ir kitų maž
možių. Nuotaikos šiuo atžvilgiu 
prastos. Klesti spekuliantai. 

Karčiai pakalba mūsų val
džia, kad krašte išaugintos mė
sos perdaug tenka išvežti į „ry
tus". Planai gamyklose įvyk
domi, bet prekių nėra. Vis mė
gina sudaryti kooperatyvus 
nuomoti žemei ilgesniam laikui 
(ne įsigyti nuosavybėn, nes tai 
prieštarautų socializmo sam
pratai), bet entuziaztų dar vis 
mažai. 

Planai iš Maskvos 

Dėl prekių trūkumo krautu
vėse aiškinama, jog apyvartoje 
kursuoja 250 milijardų rublių 
nepadengtų prekėmis. Taigi yra 
daug pinigų, bet nėra ko už juos 
pirkti. Ir dabar suvereniteto 
laikais planai gamykloms ir 
toliau nustatomi Maskvoje. Di
džiosios gamyklos Lietuvai 
mažai duoda naudos, nors jose 
dirba daugiausia lietuviai. Kaip 
pavyzdys nurodomas Šiaulių 
mies tas , į kurio biudžetą 
Maskvai pavaldžios gamyklos 
įneša tik 149,000 rublių, kai 
metinis miesto biudžetas siekia 
30 milijonų rublių. 

„Šiuo metu gerai, kad galima 
bent pakalbėti apie blogą padėtį 
ekonomikoj, moralėj, ekologijoj, 
rašoma viename iš laiškų, bet 
mūsų popierinis suverenitetas 
nuo to nė kiek nestiprėja." 

BAIGIASI 
TRISPALVĖS VAJUS 

Tie lengviausiai juda. kurie 
yra išmokę šokti. 

Alexander Pope 

Trispalvės fondo vardu 
pranešame, kad šiuo metu for
maliai baigiamas Trispalvės 
vajus. 

Vajus praėjo sėkmingai. Jis 
pradėtas 1988 m. birželio mėn., 
didžiųjų Lietuvos vasaros 
įvykių išvakarėse, kai iš 
Lietuvos atgimimo veikėjų atėjo 
skubus prašymas padėti kraštą 
aprūpinti vėliavomis bei kitais 
tautinėms manifestacijoms tar
naujančiais reikmenimis. Į 
prašymą tyliai, bet ryžtingai at
siliepta, ir dosniomis visuo
menės aukomis buvo pagamin
ta ir į Lietuvą pristatyta didesni 
kiekiai ten pageidaujamų reik
menų. Vajus privačia iniciatyva 
suorganizuotas tuo metu, kai 
dar jokia oficiali išeivijos 
organizacija tokio uždavinio 
nesiėmė. Dirbta diskretiškai, 
nes dar nebuvo žinoma, kur tas 
visas tik ką prasidėjęs tautinis 
judėjimas nuves. Šiandien jau 
galime džiaugtis Lietuvoje 
galingai įsisiūbavusiu antruoju 
tautiniu atgimimu bei tuo, kad 
prie to šiek tiek materialiai 
prisidėjo ir Trispalves vajus. 

Vajus buvo pravedamas tri
mis etapais. Pirma buvo gami
namos ir į Lietuvą gabenamos 
daugiausia įvairaus dydžio 
vėliavos — patvarios, neplyštan-
čios, profesionaliai išdirbtos iš 
tam reikalui tinkamos medžia
gos. Paskui, kai ypač po liepos 
19 d. demonstracijos krašte 
žmonės patys savomis priemo
nėmis pradėjo namie siųtis 
vėliavas, ir trispalvę lega
lizavus, koncentruotasi į tauti
nius lipinukus, čia pagamintus 
pagal Lietuvoje pageidatus 
motyvus. Pagaminta ir 
nugabenta aštuonių rūšių 
lipinukai, jų tarpe ir skirtų 
protestų mitingams prieš Ignali
nos atominę elektrinę. 
Lipinukai — vėlgi įvairesni ir 
geresnės medžiagos, geresnių 
klijų, negu tie, kurių vėliau 
gamintasi ir krašte. Galop, 
nupirkta bei pristatyta didelio 
galingumo megafonų (garsia
kalbių) bei spausdinimo reik
menų, naudojamų manifesta
cijoms pravesti ir atgimimo 
idėjoms garsinti. Visos tos prie
monės kraštui buvo tuo metu 
reikalingos, ir visomis jomis 
buvo dėkingai pasinaudota. 

Štai vajaus duomenys skai
čiais. Iš viso aukų surinkta 
12.144.07. Nuošimčių uždirbta 
70.15 dol. Tad iš viso vajaus pa
jamos 12,214.22 dol. Iš tos 
sumos minėtu reikmenų nu
pirkta už 10,648.59 dol. Vėliavų 

įsigyta įvairaus dydžio 280 
vienetų, lipinukų 50,000, 
megafonų 12 ir keli pundai 
įvairių spausdinimo priemonių. 
Vėliavos ir lipinukai supro
jektuoti savanorišku darbu, be 
atlyginimo, ir pagamint i , 
tieisiai užsakant iš fabrikų, be 
tarpininko. Megafonai bei spaus
dinimo reikmenys įsigyti iš 
sandėlininkų. Pristatymo iš 
fabrikų bei sandėlių ir raštinės 
išlaidoms apmokėti išleista 
619.50 dol. Gabenimas į Lietuvą 
taip pat atliktas savanoriškai. 
Pagal turimas žinias, beveik 
visi reikmenys pasiekė savo 
tikslą ir nukeliavo ten, kur 
reikia. Uždarius vajų, liko 
946.13 dol. Likutis padalintas 
tarp dviejų Trispalvės fondui 
artimų tikslų siekiančių orga
nizacijų: 473.00 dol. JAV Lie
tuvių Bendruomenei jos pa
skelbtam vajui „Dovana Lie
tuvai 1989 metais" ir 473.13 
dol. Chicagoje įsteigtam Sąjū-
džiolnfo skyriui, suruošusiam 
Sibiro nuotraukų parodą ir gar
sinančiam Lietuvos atgimimo 
darbus. 

Baigdami vajų, iš širdies 
dėkojame visiems prisidėju
siems — visuomenei už gausias 
aukas ir mūsų talkininkams, 
kurių čia išvardinti negalime, 
bet be kurių Trispalvės fondo 
įsigyti reikmenys nebūtų 
patekę į Lietuvą. Jokio atlygi
nimo vajaus organizatoriai ir 
talkininkai neprašė ir negavo. 
Vieninteliai uždirbėjai — ameri
kiečių kompanijos, reikmenis 
Trispalvės fondui pagaminusios 
ir pristačiusios (lygiai kaip ir 
siunčiant vaistus į Lietuvą,iš to 
uždirba vaistų fabrikantai). 
Užtat skaudžiai pergyvenome 
kai kieno paskalas, kad varėme, 
,biznį' savam pasipelnymui. 
Nieko nesipelnėme , o tik au
kojome savo laiką, energiją ir 
net apyskaiton neįskaičiuotus 
savus išteklius. Bet dėl to jau
čiame nors moralinį pasitenki
nimą.kad atliktas Lietuvai 
naudingas darbas. Tai mums 
patvir t ina ir iš Lietuvos 
gaunami atsiliepimai. Vajų 
bagiant, liko nedidelis rezer
vas dar neišplatintų lipinikų, 
kuriems į Lietuvą pristatyti vis 
tebeateina užsakymų. 
Trispalvės fondo komitetas 

Kiekvienas ekonominis spren
dimas turi atsižvelgti į tai, ar jis 
paremia ar pažeidžia pagarbą 
žmogui. 

JAV vyskupai. „Ekonominis 
teisingumas visiems" 

BALTASIS BANGINIS 
HĘRMAN MELVILLE 
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ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

Daug kas gyvena kaip dalini 
savižudžiai — žudydami savo 
talentus, energiją, kūrybin
gumą. Išmokti, kaip būti sau 
geru, yra kur kas sunkiau, ne
gu išmokti būti geru kitiems. 

Joshua Lot h Liehman 

Kada nors, apvaldė vėjus, 
bangas, jūros pakilimus ir 
žemės trauką, pakinkysime 
Dievui meilės energiją. Tuomet, 
antrą kartą pasaulio istorijoje 
žmogus bus atradęs ugnį. 

Teilhard de Chardin 

— Į mano virvę! Mano virvę?.. Jį nusinešė? Ką 
reiškia šitie trumpi žodžiai? Kokie gedulo varpai juose 
skamba, kad senasis Ahabas visas dreba tartum būtų 
varpinė? Ir perstekė? Išsklaidykite šitas šiukšles — ar 
ją matote? Jūreiviai, toji užgrūdintoji geležis buvo ski
riama Baltajam Banginiui! Ne, ne, ne, esu prakeiktas 
kvailys! Mano paties ranka ją sviedė! Ji įsmigo į 
banginį! Ei jūs, ten aukštai! Neišleiskite jo iš akių! 
Greitai! Visi ruošti valtis!... Surinkite irklus!... 
Perstekininkai, geležis, geležis! Aukščiau iškelti 
penktąją tiesiakampę burę! Priveržti visus apatinius 
lynus! Vairininke, neskubėk, neskubėk! Jeigu 
gyvenimas tau malonus! Dešimtį kartų apkeliausiu 
aplink pasaulį, kiaurai pralįsiu per neaprėpiamą 
pasaulį, bet jį užmušiu! 

— Didis Dieve! Nors akimirkai pasirodyk! — ^uriko 
Starbuckas. — Niekados, niekados tu jo nepa^ausi, 
kapitone! Jėzaus vardu maldauju, susilaikyk! Tai blo
giau už šėtonišką pamišimą! Dvi dienas jau vejamės 
ir dukart valtys sumaltos į šipulius, tavo paties koja 
vėl nutraukta, tavo nelemtas Šešėlis dingo, visi gerie
ji angelai nesigaili tau perspėjimų — ko dar benori! 
Argi ir toliau turi vytis tą žudikišką žuvį, ligi ji nepa
skandins mus ligi paskutinio vyro? Argi turime jai leis
ti mus nutempti į jūros dugną? Argi ji turi mus nuvilkti 
į pragarišką pasaulį? Oh, oh! Tai negarbinga ir būtų 
piktožodžiavimas jį toliau vytis! 

— Starbuckai, pastaruoju laiku mane nuostabiai 
prie tavęs traukė, nuo tos valandos, kai skaitėme 
vienas kito akyse — pats žinai ką. Bet šiame banginio 
reikale tavo veidas man yra kaip šis delnas: belūpis, 
bereikšmis tuštumas. Žmogau, Ababas visad pasiliks 
Ahabu. Visa tai neatšaukiamai nulemta. Kvaily, aš 
esu Likimo karininkas, aš veikiu pagal jo įsakymus. 
O tu, būdamas mano pavaldinys, klausyk manųjų. 
Vyrai, susispieskite aplink mane. Jūs matote seną 
žmogų, sužalotą ligi kaulo, atsirėmusi į sulankstytą 
ietį, ant vienos kojos bestovintį. Tai Ahabas, tai 
kūniškoji jo dalis, bet Ahabo siela yra šimtakojė ir jomis 
visomis juda. Ar jūs, vyrai, tikite pranašystėm? 
Žinokite, kad skęstantys daiktai prieš nugrimdami 
dukart išneria į paviršių ir vėl pasirodo, kad pagaliau 
visiškai nuskęstų. Taip yra ir su Siautulinguoju Diku. 
dvi dienas plaukiojo — o ryt bus trečia diena. Taip, vy
rai, išners vėl, bet tik tam, kad išpūstų paskutinį 
čiurkšlį! Ar turite drąsos, vyrai, ar turite drąsos? 

— Narsus, kaip ugnis! — sušuko Stubbas. 
— Ir kaip automatai... — pramurmėjo Ahabas. 
Temstant pavėjinėje pusėje banginis vis dar tebe

buvo matomas. Tada dar kartą buvo pariestos burės, 
panašiai kaip ir pereitą naktį, tik beveik ligi aušros 
buvo girdimas plaktukų dundėjimas ir galąstuvų 
džerzgėjimas. Vyrai dirbo žibintų šviesoje, rūpestingai 
aprūpindami pagalbines valtis nauju takeliažu ir 
galąsdami naujus ginklus rytdienai. Tuo tarpu iš 
sulaužytos skiauterės Ahabo sutraiškytos valties daili 
dė jam pagamino naują koją. Ir vėl, kaip ir pereitą 
naktį, kapitonas, užsimaukšlinęs ant akių skrybėlę, 
nejudomai stovėjo ant kajutės laiptelių, per pusę iš jų 
prasikišęs. Ten betūnant, jo žvilgsnis buvo nukreiptas 
tiesiai į rytus, ir jis, tartum heliotropas, laukė pirmo
jo saulės spindulio. 

XCVI. Trečioji vijimosi diena 
Trečiosios dienos rytas išaušo vėsus ir giedras. Dar 

kartą vienišas žvalgas ant priekinio stiebo viršūnės 
buvo pakeistas minios dieninių seklių, kurie apspito 
visus stiebus ir beveik visas rėjas. 

— Ar matote jį? — riktelėjo Ahabas. bet dar nebuvo 
galima įžiūrėti banginio. 

— Reikia plaukti jo neklystamu taku. tai ir viskas. 
Vairininke, laikykis tiesiai! Taip. kaip dabar.taip, kaip 
ligi šiol. Kokia puiki diena vėl! Jeigu pasaulis būtų 
sukurtas iš naujo ir paverstas angelų vasarnamiu, o 
šis rytas būtų pirmas, kada jis jiems atidarytas, nebūtų 
galėjęs žemei išaušti gražesnis rytas. 

Tai būtu galvojimui maisto, jeigu Ahabas turėtų 
laiko galvoti, tačiau Ahabas niekad negalvoja, jis tik 

jaučia, jaučia, jaučia, kas irgi yra gana sunku mirtin
gam žmogui! Galvojimas tai abejojimas. Vienas Die
vas tam turi teisę ir privilegiją. Galvojimas yra ar 
turėtų būti šaltas ir ramus, bet tam mūsų vargšės 
širdys per ne lyg stipriai plaka, o vargšės smegenys 
per smarkiai pulsuoja. 

Betgi kartais galvoju turįs labai ramias smegenis 
— lediniai remias. Tas senas kaušas braška tartum 
stiklinė, kurios tūris pavirto ledu ir ją plaišo Tačiau 
mano plaukai vis tebeauga, auga ir šią akimirką, tad 
juos turi gaivinti šilima, bet ne. jie yra kaip paprasto
ji žolė. kuri auga bet kur. Kaip tas laukinis vėjas juos 
taršo. Niekingas vėjas, kuris, be abejo, prieš tai pūtė 
kalėjimų koridoriuose ir celėse, ligoninių kambariuose 
ir juos vėdino, o dabar atlėkė net čia, nekaltas kaip 
vilnos. Šalin jį! Jis yra užkrėstas! 

(Bus daugiau) 

« 
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BOSTONO 2ENHOS 
VASARIO 16-OJI PER 

RADIJĄ 

Kasmet Vasario 16-ji vienaip 
ar kitaip paminima per Brock
tono radijo stotis. Šalia „Laisvės 
Varpo" reguliarių sekmadienių 
radijo programų lietuvių ir 
anglų kalbomis, šiemet toji 
šventė gana plačiai buvo iškelta 
dviejuose ,,Talk Show", kurių 
vieną vasario 7 d. pravedė radi
jo stotis VVATD-AM 1410, o 
antrąjį — vasario 9 d. radijo 
stotis WBET - AM 1460. Pir
majame pokalbyje dalyvavo 
adv. William Pribušauskas ir 
Anna Vvilliams, o antrajame — 
adv. William Pribušauskas. 
Abiejuose pokalbiuose paliesti 
Lietuvos praeities reikalai, jos 
garbinga istorija, dabartinė 
okupacija ir kovos dėl laisvės, o 
taip pat vietos lietuvių veikla, 
ypač Vasario 16-sios minėjimai. 
Taip supažindinama ameri
kiečių visuomenė su Lietuvos 
likimu. O tai sudaro vieną pa
grindinių Vasario 16-sios 
minėjimo uždavinių. 

Vasario 12 d. beveik visą savo 

laidą lietuvių ir anglų kalbomis 
Vasario 16-tajai skyrė „Laisvės 
Varpas". Ši programa buvo ori
ginaliai sudaryta, vengiant 
šablono. Joje perduota labai 
įdomi ištrauka iš rašytojo 
Romualdo Lankausko kalbos 
Vasario 16-sios esmės reikalu ir 
buv. politinio kalinio dr. Algir
do Statkevičiaus pasisakymas. 
Plati informacija, kaip Vasario 
16-tąją ruošiamasi minėti 
okupuotoje Lietuvoje, konkretūs 
Lietuvių Informacijos centro 
direktoriaus Viktoro Nako 
nurodymai, kaip laisvojo 
pasaulio lietuviai gali tautos 
kamienui tėvynėje padėti kovoje 
dėl savo teisių ir laisvės; plati 
informacija, kaip ir kur 
rengiami vietos lietuvių Va
sario 16-sios minėjimai. Visa 
žodinė programa perpinta ati
tinkama lietuviška muzika. 

Tokios programos yra labai 
reikšmingos. Jomis pasiekiami 
lietuviai ir amerikiečiai, kurie 
dėl įvairių priežasčių neat
vyksta į minėjimus, rengiamus 
bažnyčiose ir salėse. 

Lietuvių atstovai pas Brocktono miesto merą. Iš k.: Lietuvių Tarybos pirm. 
Romualdas Bielkevičius, Brocktono miesto meras Carl. D. Pitaro ir „Laisvės 
Varpo" vedėjas Petras Viščinis. XT „ ¥ . . . 

r J Nuotr. R. Janulaitienės 

PETRO ČEPO ATMINIMUI 

Vasario 4 dieną Bostono Jau
nimo sąjunga suruošė Petro 
Čepo atminimui skirtą vakarą. 
To vakaro tikslas — sutelkti 
lėšas steigiamam Petro Čepo 
fondui. Fondo komiteto nariai 
kasmet išrinks aktyviausią jau
nuolį/jaunuolę iš Rytinio 
Amerikos pakraščio ir siųs į Lie
tuvą užmegzti ryšius su jau
nimu, geriau išmokti lietuvių 
kalbą, giliau susipažinti su Lie
tuvos kultūra, o sugrįžus, su dar 

didesniu entuziazmu įsijungti į 
lietuvišką veiklą. 

Petro tragiška mirtis sukrėtė 
visus jį pažinojusius. Vis dar 
sunku tikėti, kad to entuzias
tingo jaunuolio nėra mūsų 
tarpe. Petrą galėjai sutikti 
visuose didesniuose rengi
niuose: Kaziuko mugėje, šokant 
tautinius šokius, Vasario 16 
minėjimuose. Vakaro pro
gramoje atspausdinta nuo
t r a u k a — Petras Juodojo 
kaspino dienos demonstracijoje. 
Toks jis ir pasiliks mūsų atmin
tyje: jaunas, tvirtas, mylėjęs 

gyvenimą... 
Jokiam kitam renginyje nere-

gėjom tiek daug jaunų veidų, 
kaip šį šaltą vasario mėn. vaka
rą. Pagerbti savo a.a. bičiulio 
susirinko draugai iš artimesnių 
ir tolimesnių lietuviškų kolo
nijų. Tai buvo neįprastas pa
gerbimo vakaras: negirdėjom 
Petrą liaupsinančių kalbų, bet 
visą laiką keistas jausmas 
neapleido mūsų —jis čia pat, su 
mumis. 

įspūdingai Tadas Kulbis ir 
Audra Veitaitė pasakojo šio 
vakaro gimimo idėją ir kaip 
sunku buvę nuspręsti, kaip ge
riausiai pagerbti žuvusį draugą. 
Apsistota ties vakaro rengimu, 
nes tai, jų nuomone, „geriausiai 
atitiko Petro dvasią". 

Vakaro programą atliko 
„Sambūrio" tautinių šokių 
grupė (direktorius Gediminas 
Ivaška, šokių mokytoja Rūta 
Mickūnienė). Vakaro ypa
tingumas, rodos, paveikė ir atli
kėjus: šoko, kaip dar niekada. 

Reikės surengti dar ne vieną 
tokį vakarą, kad Petro Čepo fon
das pats save galėtų išlaikyti 
(toks galutinis tikslas). Dar 
reikės paraginti ne vieną 
aukotoją, ar organizaciją prisi
dėti prie šio fondo. Tačiau pati 
idėja yra puiki. Nes gi reikės 

(Nukelta į 5 psl.) 
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Mes čia — partneriai visam gyvenimui! 

Mes čia — jus stumtelėt j ateitį, kol esate jauni: į mokslą, į p i rmus 
namus, į naują šeimą! 

Mes čia — apsaugot jūsų sunkiai uždirbtus pinigus. Esame saugiausia 
taupymo ir skolinimo bendrovė visame krašte, nes tur ime 
daugiau atsargų, negu valdžia reikalauja. 

Visa tai darome, nes gyvename čia! Jau 80 metų, kai esame savo 
apylinkės žmonių partneriai finansiniuose reikaluose. 

Esame laimingi turėdami devyniasdešimt tūkstančių draugų ir 
bilijoną dolerių turto! 

Būkite ir jūs mūsų draugai! 

Leiskite Standard Federal Savings jums patarnauti finansiniuose 
reikaluose. 

sr/wn/wn 
FEDER/IL 
S/H/INGS HBL*L=^ 
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CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 1 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai, i 

GOVERNMENT HOMES! 
$1.00 (U Repair) Foreclosures, Tax 
Delinquent Property. Now Selling. This 
area! Call (Refundable) 1-518-459-3546 
EXT H 664A for listings. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK Z A P O L I S 
3208V2 W e s t 95 th S t r e e t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

S * f W . KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOMB TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

S953 8. K*dzl« Ave. 
Chlcago, IL 60629 

Tel. 436-7678 

HELP VVANTED 

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

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

6S8-2O20 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. 888-6624 

Nuo 8 v. ryto iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

DESIGNERS 
DRAFTSMEN 
ENGINEERS 

TOP RATES & 
PERMANENT POSIT. 
SEND RESUME TO: 

P.O. BOX 521 
ANDERSON, IN. 46015 

OR CALL 
(317) 649-8953 

SHOEMAKER 
Needed immediately fo full time work 
Some English necessary. SW area. 

Call for turther intormation. 
748-2888 

Call After 10 am 

. 

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
Šias knygas galima gauti „Drauge" 

MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE. 
Vysk. Vincentas Brizgys. 142 psl. 
MARIJA MUMS KALBA. 
Kun. Jonas Kuzmickas. 159 psl. 
MARIJOS ŽODIS FATIMOJE. 
Kan.Dr. P. Aleksa 128 psl. 
MEILĖS UGNIS. 
Kristui ir Bažnyčiai. Kun. Dr. K. Matulaitis, MIC 360 psl. 
METŲ VINGIAI. 
Lirikos rinktinė. Alfonsas Tyruolis. 176 psl. 
MIŠIŲ PASLAPTIS. 
Kun. J. Danielius. 77 psl. 
MOTINA GAILESTINGOJI. 
Kun. Dr. Juozas Prunskis. 117 psl. 
MOTINA IR MOKYTOJA. 
Enciklika šv. Tėvas Jonas XXIII. 115 psl. 
NEIŠSKIRIAMI TRYS NEŽINOMIEJI. 
Žmogus, pasaulis, Dievas. Vysk. Vincentas Brizgys. 264 psl. 
NEGĘSTANTI ŠVIESA. 
Marijonų veikla Amerikoje. Pranas Garšva. 351 psl. 
NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ, II tomas. 
F. M. Dostojevskis. 257 psl. 
NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ, III tomas. 
F. M. Dostojevskis. 299 psl. 
OŠIANČIOS PUŠYS. 
Novelės. Halina Didžiulytė-Mašinskienė. 176 psl. 
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI, II tomas. 
F. M. Dostojevskis. 200 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. 
Novelių antologija. Povilas Gaučys. 479 psl. 
PRIE VIEŠPATIES DAIGYNO. 
Atsiminimų žiupsnys. Prel.Dr.F. Bartkus. 96 psl. 
PRISIKĖLIMO ŽMONĖS. 
Kazimieras Barauskas. 219 psl. 
POPIEŽIUS CALESTINO IV LAIŠKAI ŽMONĖMS. 
Giovanni Papini. 216 psl. 
RAUDONASIS SIAUBAS. 
Nugalėtoje Vokietijoje. Sabik-Vogulov. 103 psl. 
RUNCĖ DANDIERINAS. 
Novelės, Jonas Zmuidzinas. 109 psl. 
SŪNUS PALAIDŪNAS. 
Studijos apie vakarų civilizacijos krize. Vysk. Fulton Sheen 
174 psl. 
TOLIVHEJI KVADRATAI. 
Atsiminimai. Juozas Grišmanauskas. 192 psl. 

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

' i 



BOSTONO ŽINIOS 
(Atkelta iš 4 psl.) 
būti vertu Petro atminime, kad 
galėtum tapti šio fondo išrink
tuoju ar išrinktąja. Reikės 
stengtis dalyvauti lietuviškoje 
veikloje, būti aktyviu, kuo nors 
pasižymėti. Iš kitos pusės 
laimėtojui bus uždėta tam tikra 
atsakomybės našta: reikės ste
bėti, daug išmokti, o sugrįžus 
papasakoti — „atsiskaityti". 

Geresnio paminklo draugui 
nebuvo galima pastatyti! 

ZK 
AUKOS LIETUVIŠKIEMS 

REIKALAMS 

Vasario 5 d. Šv. Jurgio lietu
vių parapijos salėj Norwoode vy
kusiame Vasario 16-sios minėji
me lietuviškiems reikalams su
aukota 480 dolerių, kurie pagal 
aukotojų valią paskirstyti: 
Tautos Fondui — 180 dolerių, 
Lietuvių Bendruomenei — 145 
doleriai, Amerikos Lietuvių 
Tarybai — 70 dol., Americans 
for due Process — 70 dolerių, 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džiui — 10 dolerių. 

PROKLAMACIJA 
LIETUVOS REIKALU 

Dalyvaujant Brocktono Lietu
vių Tarybos ir kitų organizacijų 
atstovams, vasario 8 d. Brock
tono miesto meras Carl D. 
Pitaro pasirašė proklamaciją, 
skelbiančią Vasario 16-tąją Lie
tuvos nepriklausomybės diena. 
Tą proklamaciją „Laisvės Var
pas" įrašė į juostą, perdavė savo 
programose ir įsiūlė vietos radi
jo stotims, kurios ištraukas iš 
jos paskelbė savo vietos žiniose. 

PARAMA LIETUVOS 
ISTORIJAI 

Per „Laisvės Varpą" prisiuntė 

dr. Adolfo Šapokos parašytai 
Lietuvos istorijai išleisti 
Lietuvoje 135 dol. Bostono litu
anistinės mokyklos aštuntojo 
skyriaus mokiniai, pravedę tuo 
reikalu mokykloje vajų, o 100 
dolerių Juozas ir Anelė Januš-
kevičiai iš Cape Codo. Aukos 
persiųstos JAV Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdybai, kuri 
vykdo tuo reikalu vajų, norė
dama sudaryti bent ketvirtį 
milijono dolerių. Tuo būdu ligi 
šiol per „Laisvės Varpą" tam 
vajui. pasiųsta 1,895 doleriai, 
suaukoti įvairių asmenų. 

PAKEISTA KONCERTO 
DATA 

Bostono lietuvių vyrų seksteto 
koncertas įvyks ne gegužės 20 
d., kaip anksčiau sekstetas 
skelbė, bet gegužės 13 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje. Sekstetui 
vadovauja Daiva Matui ionytė -
de Sa Pereira. 

REMONTUOS ŠV. PETRO 
BAŽNYČIA 

Ilgesnį laiką buvo aiški
namasi, ką daryti su Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčia ir 
klebonija So. Bostone. Tuo 
reikalu buvo daug įvairių 
projektų, kurių svarbiausias — 
perleisti ligšiolinės parapijos 
patalpas miestui, o bažnyčią 
lietuviams statyti kitoje, pato
gesnėje vietoje. Sausio 23 d. 
parapijos biuletenyje pranešta, 
kad kardinolas Bernard Law ir 
vyskupas Banks pasikalbėjime 
su tos parapijos klebonu kun. 
Albertu Kontautu suteikė 
leidimą atremontuoti Šv. Petro 
bažnyčią, kleboniją ir automobi
liams pastatyti aikštę. Tuo tar
pu neaišku, kada bus pradėtas 
darbas, o taip pat, kiek jis 
kainuos. 

LITUANISTINĖ MOKYKLA 

Bostono lituanistinė mokykla 
yra vienintelė tos rūšies 
mokykla plačioje Bostono 
apylinkėje, kur įvairiuose mies
teliuose yra įsikūrę daug 
lietuvių. Dabar į tą mokyklą 
vežami vaikai net iš tolimesnių 
vietovių ir gretimų valstijų, 
kaip R. I. Šiuo metu mokyklą 
lanko arti 60 mokinių, įskaitant 
priešmokyklinio amžiaus 
vaikus. Mokykloje dirba 11 mo
kytojų. Jiems dar padeda talki
ninkai, prisidėdami prie įvairių 
mokykos renginių ruošimo. 
Tokiais talkininkais pirmoje 
eilėje yra Aldona Dabrilai-
tė-Lingertai t ienė ir Aidas 
Kupčinskas. Mokykloje ugdoma 
visuomeninio darbo iniciatyva. 
LB-nės Krašto valdybai pa
skelbus piniginį vajų Dr. Adol
fo Šapokos parašytai Lietuvos 
istorijai Lietuvoje išleisti, 
mokyklos aštuntojo skyriaus 
mokiniai, sužinoję apie tą vajų 
iš savo mokytojos Aldonos 
Dabrilienės, suruošė pyragų, 
sausainių ir lengvų gėrimų 
išpardavimą, sudarydami tam 
vajui 135 dol. Tai bene vieninte
lis pavyzdys šio krašto lituanis
tinių mokyklų plačiame tinkle. 
Mokyklos vedėja yra Daiva 
Matulionytė-de Sa Pereira, o 
tėvų komiteto pirmininku — 
Gintas Banait is . Mokyklą 
išlaiko ją lankančių vaikų tėvų 
komitetas. Stambiausiais 
mokyklos rėmėjais šiais moks
lo metais yra Lietuvių Fondas, 
Tautinės sąjungos Bostono 
skyrius, Vincas Kazakaitis ir 
kiti. Mokykla veikia moder
niose Canton Technical High 
School mokyklos patalpose, už 
kurias reikia gana brangiai 
mokėti. Mokykla išsilaiko 
mokslo mokesčiais už ją lankan
čius mokinius, organizacijų ir 
atskirų asmenų aukomis, mo
kyklos tėvų komiteto organi
zuojamų renginiu pelnu. 

Lietuvių delegacija Vasario 16-tosios proga aplankiusi Brocktono miesto merą. Iš k.: I-je eil. -
St. Gofensienė, meras Carl D. Pitaro, O. Eikinienė. Il-je eil. - J. Dabrega, V. Senūta, kun. P. 
Šakalys, R. Bielkevičius, R. Tamolonis, W. Pribušauskas, viešnia iš Lietuvos ir St. Eiva. 

Nuotr. R. Janulaitienės 

PARAMA LIETUVAI JAU 
VYKDOMA 

Skruzdės 
potvynis. 

namuose rasa yra 

Persų patarlė 

RENGINIAI 

Kovo 5 d- — Kaziuko mugė. 
Atidarymas 11:30 vai. ryto. Vai
dinimas 4 vai. p.p. Rengia Bos
tono skautai ir skautės. 

Kovo 12 A - Kultūrinė 
popietė. Akt. Nijolės Martinai
tytės ir muz. Petro Aglinsko 
rečitalis. Quiltų paroda. 

Balandžio 2 d.— Bažnytinės 
muzikos koncertas Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje, Norvvoode. 
Velykinės religinės muzikos 

koncertą atliks styginis kvar 
tetas. 

Balandžio 9 d. — „Laisvės 
Varpo" pavasarinis kultūrinis 
renginys So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos IlI-čio aukšto 
salėje. 

Balandžio 9 d. — Vilniaus 
universiteto folklorinio ansamb
lio „Ratilio" koncertas Bostone. 
3 vai. p.p. 

Balandžio 23 d. — Šv. Petro 
parapijos banketas Lantaną res
torane, Randolphe. 
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Balandžio 30 d. - Lietuvos Gegužės 20 d. - Seksteto 
krikšto memorialinės lentos Šv. koncertas So. Bostono Lietuvių 
K r y k u s katedroje Bostone ati- Piliečių dr-jos trečio aukšto 
dengimas ir pašventinimas 5 salėje, 
vai. p.p. 

„Amžinybėn iškeliavus, 
Žemėj palikau gyva, 
Su lietuviškuoju šokiu, 
Su lietuviška daina". 

B. Brazdžionis 

Mūsų brangiam Bičiuliui 

A.tA. 
Dr. PRANUI SUTKUI 

Dievo valia j Amžinas Atostogas ir Poilsj išėjus, jo 
žmonai, mielai ADAI, ARUI, DANAI, VILIJAI su AR
VYDU ir RASELEI reiškiame giliausią užuojautą. 

Ritonė, Teodoras ir Indrė Rudaičiai 

A.tA. ONOS 
RAZUTIENĖS 
MIRTIES DVIEJŲ 
METŲ SUKAKTIS 

Staigi ir netikėta mirtis atskyrė mokyt. Oną Razu-
tienę iš gyvųjų tarpo. J i mirė 1987 vasario 28 d., 
bediriguodama jaunimo chorui. 

Minint dvejų metų sukaktį, velionės brangiam at
minimui šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos vasario 
26 d., sekmadienį, 10:30 vai. ryto Los Angeles lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje. 

Maloniai prašome visus prisiminti ją savo 
maldose. 

Los Angeles LB j a u n i m o ansamblis „Spin
dulys", Šv. Kazimiero l i tuanist inė mokykla ir 
šeima. 

A.tA. 
Dr. PRANUI SUTKUI 

netikėtai mirus, reiškiame gilią užuojautą dail. ADAI 
SUTKUVIENEI ir jos šeimai 

Emilijus Holenderis 
Algimantas Kezys 

A.tA. 
PETRUI JUSIUKUI 

Lietuvoje mirus, jo dukrai DANAI ARLAUSKIENEI 
ir jos šeimai reiškiame gilią užuojautą. 

Benita Astašaitienė 
Dana ir Ignas Anuziai 
Dalia ir Algis Augūnai 
Janina ir Vacys Mitkai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas — 523-0440 

A-^ 

A.tA. 
VYTUI STARANEVIČIUI 

Lietuvoje mirus, jo seseriai BIRUTEI VASARIENEI 
ir visiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir kar tu liūdime. 

Jadvyga ir Mečys Palūnai 
Nijolė ir Vladas Palubinskai 
Aldona ir Viktoras Palūnai 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPOiNAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 S o u t h w e s t Hwy. - Tel . 974-4410 
9236 S. Robert s R d . - Tel . 430-5700 

JAV LB krašto valdybos ve- Kadangi pati leidykla turėjo 
damas lėšų telkimo vajus besi- P°P i e"aus 100,000 knygų, at
laisvinančiai Lietuvai iki 
vasario 15 d. jau surinko 
130,000 dol. aukų. Dar daug 
trūksta iki užsibrėžtos 250,000 
dolerių sumos per 1989 metus, 
bet per du mėnesius surinktos 
lėšos JAV rodo mūsų išeivijos 
labai didelj dėmesį, meilę ir 
paramą besilaisvinančios Lietu
vos gyvybiniams reikalams. 

Pirmasis „Dovana Lietuvai 
1989 metais" vajaus uždavi-
nys-popieriaus nupirkimas A. 
Šapokos Lietuvos Istorijos per
spausdinimui Vilniuje jau at
liktas. Labai sėkmingomis Val
do Adamkaus ir JAV LB kraš
to valdybos pastangomis, kartu 
dirbant su Lietuvos kultūros 
fondu, nupirkta ir jau pristatyta 
spaustuvei Vilniuje 200 tonų 

popieriaus, reikalingo 200,000 
istorijos knygų spausdinimui. 

likus pilną 300,000 Lietuvos Is
torijos knygų spausdinimą bus 
galima patenkinti visus prenu
meratorius ir aprūpinti to 
reikalingas mokyklas. 

Yra jau nugabenta ir reikalin
gų technologinių priemonių 
krašto laisvės ir Sibiro kalinių 
reabilitacijos siekiančioms in
stitucijoms. Dėl esamų aplinky
bių Lietuvoje, kurias turime su
prasti, paramos detalės nėra 
skelbiamos. Jas kontroliuoja 
JAV LB krašto valdybos iždas 
ir tikrins JAV LB kontrolės 
komisija. 

Prašymų yra daug daugiau, 
negu surinkta lėšų. Todėl aukų 
vajus Lietuvai per JAV LB 
krašto valdybą bus tęsiamas 
toliau per 1989 metus. 

Bronius Juodelis 

(\£| midlcincl FedGrcil 
• • • ^ Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios Sally 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 6521003 
Donald M., Jr. 

l 

MARQUETTE PARK 
2657 VVEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

ESEE 

BRIDGEVIEW 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

fOUNHOSMC 
LENDER 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 A ve . , Cicero I l l inois 

PATARNAUJA CHICAGUJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . 652-5245 

• > 
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x Muz. Bronius Kazėnas ir 
Audronė Gaižiūnienė diriguos 
Lietuvių Operos chorams 
,,Draugo" rengiamame koncerte 
vasario 26 d., sekmadieni, 3 vai. 
p.p. Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. Audronė Gaižiūnienė 
diriguos moterų chorui, o Bro
nius Kazėnas vyrų ir mišriam 
chorui. Taip pat smuiku gros K. 
V. Banaičio sonatą Linda Velec-
kytė, dainuos sol. Marytė Bi-
zinkauskaitė, trio duos Lietuvos 
idilijas. Visiems akompanuos 
muz. Robertas Mockus. 

x Akademinio Skautų są
jūdžio Chicagos skyriaus su
eiga bus sekmadienį, vasario 26 
d., 6 vai. vak. Seklyčioje. Bus 
minima Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktis, vyks ASS 
Chicagos skyr. pirmininkų pasi
keitimas, svarstomi einamieji 
reikalai. Po susirinkimo — 
pietūs ir pabendravimas. Filis
teriai Korp! Vytis ir ASD na-
riai,-ės kviečiami dalyvauti. 

x Kaziuko mugėje tvarkos 
palaikymui vadovaus komen
dantai ps. Leonas Maskaliūnas 
ir ps. Jūratė Lingytė-Vallee. 
Mugei pasiruošimo darbai bus 
vykdomi šeštadienį, kovo 4 d. 
Mugė — sekmadienį, kovo 5 d., 
pradedama šv. Mišiomis jėzuitų 
koplyčioje 9 vai. ryto. Ati
darymas vyks didžiojoje salėje 
10 vai. ryto. Mugė baigiama 3 
vai. p.p. 

x Vytautas Skuodis kovo 3 
d., penktadienį, Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje skai
tys paskaitą „Lietuva kelyje į 
laisvę". Prelegentas yra Lie
tuvos Laisvės lygos tarybos 
atstovas už Lietuvos ribų ir 
plačiai orientuojasi dabartinių 
įvykių problemose. Jis palies ir 
visiško Lietuvos tautinio išlais
vinimo problemą ir perspekty
vas, lietuvių išeivių veiklą šių 
įvykių šviesoje. Paskaitininkas 
yra ilgametis Sovietų kalėjimų 
ir koncentracijos stovyklų kali
nys. Po paskaitos bus vaišės. 
Visi kviečiami paskaitoje daly
vauti. 

x Dr. Vladas Lelis, Roches-
ter, N.Y., Petras Mikalauskas, 
Omaha, Nebraska, Kristina 
Kara l iūna i t ė - Jamgoch ian , 
Olney, Md., Juozas Juška, 
Stuart, Fla., pratęsė prenumera
tą vieneriems metams ir kiek
vienas už kalėdines korteles ir 
kalendorių pridėjo po 20 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Dar ius Polikaitis ruošia 
Dainavos ansamblį, kad jis 
t ikrai gerai pasirodytų per 
ruošiamą religinį koncertą. 
Koncertas bus Verbų sekma
dienį, kovo 19 d., 4 vai. p.p. 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje 
Brighton Parke. 

x Solistės Jennifer Coch-
r an ir Aldona Stempužienė 
kovo 12 d. Margučio rengiama
me koncerte Jaunimo centre at
liks barkarolę iŠ operos „Hoff-
mano pasakos", muz. J. Offen-
bach. Muzikos kritikas Vytau
tas Matulionis „Dirvoje" rašė: 
„Šiame duete solisčių balsai 
tekėjo lengvai , darn ia i 
papildydami vienas kitą hipno
tizuojančiame himne nakčiai ir 
meilei". 

x Lietuvių Operos nar iams 
primenama, kad dirigentas 
muz. Bronius Kazėnas atvyksta 
ketvirtadienį į Chicagą ir pra
ves specialią choro repeticiją 
ketvirtadieni, vasario 23 d., 
Jaunimo centre, o penktadienį, 
vasario 24 d., generalinę repe
ticiją Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. Abi repeticijos bus 7:30 
vai. vak. 

x Šv. Kazimiero kapinių 
vadovybė praneša, kad žiemos 
papuošalai turėtų būti nuimti 
kovo 1 d., je i nori juos 
pasilaikyti ateinančiai žiemai. 
Pradėjus kapines paruošti pava
sariui, nenuimtus papuošalus 
kapinių valytojai turės išmesti. 

x „Vaidi lutės" t ea t ro akto
riai su savo vadovybės nariais 
po repeticijos Jaunimo centre 
turėjo Užgavėnių pobūvį. Visus 
pasveikino „Vaidilutės" teatro 
valdybos pirm. dr. P. Kisielius 
ir palinkėjo sėkmės, besiren
giant premjerai V. Mykolai
čio-Putino keturių veiksmų 
dramos pastatymui gegužės 21 
d. Chicagoje. Stato dramą „Dak
tarą Gervydą". 

x Sol. Birutė ir R. Vizgirdai 
iš Los Angeles yra atvykę su 
reikalais į Chicagą ir žada pa
būti čia iki didžiojo koncerto, 
minint „Draugo" 80 metų gyva
vimo ir kompozitoriaus K. V. 
Banaičio 25-rių metų mirties 
sukaktis. Koncertas bus vasario 
26 d. Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. 

x Kun. Ričardas Repšys 
ateinantį penktadienį, vasario 
24 d., kalbės tema „Kokios 
dvasinės pagalbos laukia 
Lietuva" Jaunimo centro ka
vinėje 7:30 vai. vak. Vakaronėje 
bus klausimai ir atsakymai apie 
Lietuvą, nes paskaitininkas yra 
neseniai iš Lietuvos atvykęs. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

ŽVAIGŽDUTE 
Redaguoja Medžiagą stipti: 65th Place, Chicago, 

Įsteigtas Lietuvių Mokytoju Sąjungos Chicagos s, 
IL 60629 

x Akademinėse prošvais
tėse vasario 18 d. „Drauge", po 
Sąjūdžiolnfo raštinės nuotrauka 
turėjo būti parašyta, kad joje 
pas Ritą Dapkutę lankėsi Rūta 
Musonytė ir Rita Likanderytė. 

x „Laisvoji Lietuva" savait
raštis savo vasario 16 d. laidoje 
pasveikino „Draugo" dienraštį 
jo 80 metų sukakties proga, 
įsidėdamas savo laikraštyje 
gražų sveikinimo tekstą. 

x Algis Grigas, G. T. Inter
national, Inc., prezidentas, 
Palos Hills, 111., „Draugo" 80 
metų sukakties proga atsiuntė 
100 dol. jubiliejiniam koncertai 
programinės skelbimų knygos 
išleidimui. A. Grigas yra ne tik 
solistas, bet ir geras organiza
torius, jo kelionių bendrovė yra 
viena iš didžiausių Amerikoje. 
Neskaitant didelio skaičiaus 
turistų, per jo bendrovę lietuviai 
yra nupirkę savo giminėm 
„volgų" ir „žigulių" už milijoną 
dol. Taip pat jo žinioje veikia 
„Žaibas", kurio tikslas žaibo 
greitumu bet kokia proga per
duoti pasveikinimus artimie
siems Lietuvoje su dovana į na
mus. 

Lietuviai Lietuvoje pagaliau gali jausti truputi laisvės. Jie gali dabar giedoti 
Lietuvos gražų himną ir iškelti Lietuvos vėliava! 

Piešė Renata Kvantaitė, 
Marquette Parko lit. m-los mokinė. 

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 

x LDK Birutės draugija, 
Chicago, Dl., „Draugo" 80 metų 
gyvavimo sukaktį minint, per 
savo narę J. Ivašauskienę įteikė 
100 dol. jubiliejinio koncerto 
programinės skelbimų knygos 
išleidimui. Koncertas bus va
sario 26 d., sekmadienį, Chica
gos Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. Bilietai yra gaunami 
Gifts International — J. ir N. 
Vaznelių krautuvėje. 

x Trispalvės fondo komi
t e t a s atsiuntė JAV LB iždui 
pusę likučio, 473.13 dol., dėl va
jaus „Dovana Lietuvai 1989 
m.". Krašto valdyba jiems nuo
širdžiai dėkoja. 

(sk) 

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

(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 Gibai t is 
6247 S. Kedrie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai 
Šeštad 

x Puiki p r o g a įsijungti į 
p e l n i n g ą b i zn į ! Dirbant 
nepilnu laiku, galima uždirbti 
iki 10,000 dol. į mėnesį! Praneši
mą apie šį biznį padarys Jūra 
Viesulienė iŠ Philadelphijos ir 
Rimtautas Vizgirda iš Los 
Angeles. P raneš ima i vyks 
šeštd., vasa r io 25 d- Pasaulio 
Lietuvių cent re , Lemonte, 9:30 

- - _ v.r. ir 3 v. p.p. ir sekmadienį, 
vasario 26 dl 11 v.r. ir 12 v. p.p. 
J a u n i m o c e n t r o posėdžių 
kambaryje. 

(sk) 

1. 9 v r. iki 1 vai. 
vak. 
d. 

A D V O K A T A S 
V y t e n i s L ie tuvn inkas 

2fi01 W. 68th Street 
Chicago, IL 80629 

Tel. 77&OG0O 
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 Pietų Kalifornijos Lietu
vai remt i va jaus komiteto 
pirm. dr. Jonas Žmuidzinas ir 
ižd. Vytenis Vilkas atsiuntė 
JAV LB Krašto valdybos „Do
vana Lietuvai 1989 m." vajui 
10,260 dol. sumą surinktą iš 
eilės dosnių aukotojų. Pažadėjo 
atsiųsti ir daugiau. Krašto 
valdyba reiškia didelę padėką. 

(sk) 

x PATRIA — dovaninių pre
kių ir elektronikos parduotuvė. 
Didelis pasirinkimas įvairių 
prekių tinkančių Amerikoje ir 
220V prekių pageidaujamų 
Lietuvoje. P A L sistemos 
kamkorderiai nuo $1,195. Pri
statome į kitus miestus. I 
Europą siunčiame kargo. Visas 
prekes patikriname ir pade
monstruojame Skambinti „col-
lect" 312-778-2100. Pa t r i a , 
2838 W. 71 St., Chicago, IL 
80629. Sav. A. F. Siutai. 

(sk) 

x Romas Pūkštys praneša, 
kad nuo vasario 18 d. iki kovo 
7 d. bus Lietuvoje. Tuo metu 
siuntinių, vaistų ir medicini
nių priemonių persiuntimo 
įstaiga Transpak bus laikinai 
uždaryta. 

(sk) 
x Darome nuot raukas pa

sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x Naujiena! Lietuva Parcel 
Service. Siuntiniai į Lietuvą 
apmokėtu muitu. Nuo vasario 1 

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 

Saulė kėlės — 
Vėliavėlės 
Dažės aukso spinduliais. 
Smagūs žengiam... 
Pasirengiam 
Eit šviesiais tėvų keliais. 

Ėjo broliai 
Savanoriai 
Gint nuo priešų Lietuvos. 
Daug jų krito, 
Kol prašvito 
Laisvės rytas po kovos. 
O Tėvyne, 
Gintarine 
Žeme protėvių senų, 
Kai užaugsim, 
Žygin trauksim 
Ten, už marių mėlynų! 

Jonas Minelga 

GAVĖNIOS MINTYS 

Rašytojas Joergensenas vieno
je savo pasakėčioje rašo apie 
vorą, kuris įlipo į aukštą medį 
ir viršūnėje pririšo savo siūlą. 
Tuo siūlu nusileido iki pat me
džio apačios. Čia rado krūmų. 
Sugalvojo numegzti tinklą. 
Pririšo siūlus prie medžio šakų 
ir prie krūmų šakelių. Tarp tų 
siūlų numezgė gražų tinklą. 
Musėms patiko blizgantis tink
las ir ėmė į ji skristi. Voras 
džiaugėsi sotus ir laimingas. 
Atėjo rudens dienos. Vėjas pū
tė, lietus lijo, visos musės pasi
slėpė. Nuliūdo voras, nebėra 
maisto. Piktas išėjo pasivaikš
čioti ir patikrinti savo tinklo. 
Apžiūrėjo visus siūlus, ar gerai 
pririšti. Viskas tvarkoje. Tik įsi
žiūrėjo į vieną siūlą, kuris kilo 
aukštyn ir jam atrodė eina į de
besis. Galvoja, kam jis reikalin
gas, juk jis nieko nelaiko. 
Supykęs nukando tą siūlą. O 
nelaimė! Visas jo t ink las 
nukrito, visas darbas veltui, ne
bebus daugiau maisto. Voras 
pamiršo, kad tą siūlą pririšo me-

Vasario 16-ji yra Lietuvos 
nepriklausomybės šventė. Lais
vos Lietuvos laikais ji buvo 
džiaugsmo šventė. Dabar ji nėra 
tokia. Ši šventė prasidėjo 1918 
m. vasario 16 dieną. Lietuva iš
buvo laisva iki 1940 metų 
birželio 15 d. vos 22 metus. 
Seneliai (tėvų tėveliai) sako, 
kad tai buvo pats laimingiau
sias Lietuvai laikas. Pasibaigus 
Pirmajam pasauliniam karui, 
Lietuva buvo labai sunaikinta. 
Reikėjo ją atstatyti. Per tuos 22 
metus buvo daug kas padaryta. 
Gerėjo žemės ūkis, pramonė, 
prekyba, švietimas. Buvo pasta
tyta daug gražių modernių 
mokyklų. Visiems vaikams 
mokslas buvo privalomas. 
Mokytojai juos mokė mylėti 
Dievą, gimtąjį kraštą, savąją 
kalbą. 

Šiandien Lietuva nelaisva. Ir 
vėl ją pavergė rusai. Mano 
broliukui ir man nepatinka 
rusai. Jie draudė visą laiką net 
prisiminti Vasario Šešioliktąją. 

Čia mes esame laisvi. Ši diena 
visuomet primins mums 
Lietuvą. Ji yra svarbiausia 
mūsų šventė. 
Aleksas Čeponkus, 10 metų 

Ottawos Dr. V. Kudirkos 
lit. m-los mokinys. Kanada 

(„Trupinėliai") 

KARUSELĖS 

d. priimame įvairių dydžių, iki džio viršūnėje ir tuo siūlu nu
sileido žemyn. Tas siūlas laikė 
tą tinklą. Užteko vieno aki
mirksnio sunaikinti š i tam 
puikiam darbui, nes voras 
nesuprato aukštyn einančio 
siūlo prasmės. 

Tihamer Toth padaro šią iš
vadą. Jauno žmogaus gyve
nimas yra surištas su Dievu 
tokiu aukštyn einančiu siūlu. 
Šitas siūlas yra religija. Kas jį 
nukerpa, tas virsta klajojančiu 
elgeta. Kas jį rūpestingai sau
goja, tas randa žemės gyvenimo 
harmoniją ir laimingos amži
nybės užtikrinimą. Tas siūlas 
turėtų būti kiekvieno jauno 
žmogaus sieloje nepertraukia
mas ir neperkerpamas. Tikėji
mas reikalingas ir mūsų kovoje 
už Tėvynės laisvę ir nepriklau
somybę. 

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. Kalbame lietuviš
kai , lenkiškai, rusiškai ir 
angliškai. Informacijai skam
binti Janinai Juodvalkienei: 
312-847-2614,4457 S. Talman 
Ave., Chicago, IL 60632. 

(sk) 
c 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX FIRST, R imas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
63*6169 

(sk) 

Vaikai mėgsta važinėti karu
selėmis. Jie mano, kad karusele 
pasivažinėjimas yra panašu į 
magiką. Atsisėdę ant „gyvulių" 
jaučiasi esą tolimuose kraš
tuose. Viskas sukasi, viskas 
mirga. 

Pirmos karuselės tikriausiai 
buvo tik kėdės pririštos prie ilgų 
pagalių (stulpų). Paskiau su
galvojo padaryti arklius su įvai
riais papuošimais. įdėjo grindis. 

Apie 1700-sius metus, Europoje; 
bajorai ir bajoraitės pradėjo 
važinėtis karuselėse. Europoje 
karuselės pasidarė populiarios. 
Amerikoje karuselės paplito 
apie 1880-sius metus. Tada 
žmonės daug laiko praleisdavo 
parkuose, todėl pasivažinėjimas 
karuselėmis buvo mėgiamas. 

Karuselė yra tokia pat po
puliari Šiandien, kaip muzika, 
judėjimas, magika. Karusele 
važiuodamas savo vaizduote 
gali skristi toli, toli, kur tik 
nori. Gali užšokti ant žirgo ir 
nujoti į pasakų pasaulį, užmuš
ti slibiną. Gali įsivaizduoti, kad 
važiuoji aplink pasaulį. 

Marius Vygantas, 
Dariaus Girėno lit. m-los 

mokinys 

TAUTINIS ATGIMIMAS 

Lietuvoje žmonės, ieškodami 
nepriklausomybės ir išeities 
nuo svetimos valdžios, ėjo į 
kitus kraštus. I Lietuvą pradėta 
nešti lietuviškos knygos iš 
Tilžės, nes rusai draudė visą, 
kas buvo surišta su lietuvių 
kalba. Tokie žmonės buvo va
dinami knygnešiais. Jie buvo 
dideliame pavojuje, nes kiekvie
nu momentu galėjo pakliūti ru
sams. Tada jie būtų ištremti iš 
Lietuvos ar įmesti į kalėjimą. 

Pirmasis lietuviškas laikraš
tis buvo „Aušra"; jo redakto
riumi buvo dr. Jonas Basanavi
čius. „Aušra" buvo leidžiama 
tik trejus metus. Kitas laik
raštis buvo „Varpas", reda
guojamas dr. Vinco Kudirkos, 
Lietuvos himno autoriaus. 

Šiuo metu Lietuvoje, nors ji 
dabar yra okupuota rusų, 
žmonės yra atgavę daugiau lais
vės ir teisių. Didelis pasiekimas 
yra tai, kad pirmiausia Vilniuje, 
Gedimino kalne, o vėliau ir ki
tuose Lietuvos miestuose, buvo 
iškelta Lietuvos vėliava. Ir se
nais laikais, ir dabar lietuvių 
tauta turi vieną tikslą — būti 
nepriklausoma valstybe. Tiek 
metų ji kovoja už tai, nepasi
duoda ir todėl dabar jau pradeda 
po truputį atgauti laisvę. Tau
tinis atgimimas Lietuvoje dar 
tik prasidėjo. Lietuvių tauta yra 
stipri tau ta — nepasidavė 
seniau, nepasiduos ir dabar. 
Aida Mikuciauskaitė, VIII kl. 

K. Donelaičio lit. m-la. 

GALVOSŪKIO N R 81 
ATSAKYMAS 

Šis piešinys vaizduoja verps
tą. Senovės lietuvės moterys 
verpdavo siūlus rateliais. Verps
tė — lentelė, prie kurios prika
binamas kuodelis — verpiamoji 
medžiaga (linai, vilnos). 

GALVOSŪKIO N R 82 
ATSAKYMAS 

Oras, doras, voras. 

GALVOSŪKIO N R 83 
ATSAKYMAS 

Žinoma galės pasiekti avižas, 
jei antras virvės galas nebus pri
rištas. 

Millard Filmore — kolegijos 
profesorius 

Ulysser Grant — policijos 
komisaras 

Grover Cleveland — kalna
kasybos inžinierius ( akm. 
anglių) 

Theodore Roosevelt — pašto 
viršininkas 

Woodrow Wilson — knygų lei
dėjas 

Andrew Johnson — aklųjų 
mokytojas 

Warren Harding — kanalų 
laivų tarnautojas 

George Washington — nekil
nojamo turto agentas 

Herbert Hoover — vilnų kar-
šėjas (šukuotojas) 

James Garfield — teisės refe
rentas (reporteris) 

GALVOSŪKIS NR. 102 

Kiek kartų galima sumažinti 
(atimti) 2 ir pusę iš 7 ir pusės) 
(5 t.) 

GALVOSŪKIS NR. 103 

Koks paukštis gali skristi ir 
atbulai (atgal). (5 t.) 

GALVOSŪKIS NR. 104 
(Žiūrėkite piešinį) 

B B 

e 
j 

GALVOSŪKIO N R 84 
ATSAKYMAS 

99 999 
999 

GALVOSŪKIO N R 85 
ATSAKYMAS 

Žemėlapio iškarpoje pažymė
tos vietovės yra New Jersey 
valstijoje. 

GALVOSŪKIS N R 101 

Kiekvienas prezidentas prieš 
tapdamas prezidentu turėjo 
kokį nors užsiėmimą — profe
siją. Žemiau yra surašyti vieno
je eilėje JAV prezidentai, o an
troje eilėje jų užsiėmimai. Užsi
ėmimai surašyti ne iš eilės pa
gal prezidentų sąrašą, reikės pa
galvoti, kur surasti tikrąjį prezi
dento užsiėmimą. Už visus tei
singus atsakymus gausite 10 
taškų, už apytikrius — tik 5 
taškus. 

Abraham Lincoln — siuvėjas. 
William Taft. — inspektorius 

(matininkas) 

I šį Vyčio kryžių įrašykite žo
džius (po raidę į kiekvieną lan
gelį): žemyn kairėje — lie
tuviškas vyro vardas. Dešinėje 
— pavadinimas gąsdinančios 
būtybės. Skersai — į pirmąją 
eilutę nuo viršaus — esamasis 
laikas veiksmažodžio, kur i s 
vartojamas muzikoje ir kitur. 
Antroje eilutėje — skaitymas be 
raidžių. Trečioje eilutėje — ma
šina vartojama karo reikalams. 
Ketvirtoje eilutėje — vardas žy
maus anglų politiko. (5 taškai) 

F.M.M. 

GALVOSŪKIS NR. 105 

(Žiūrėkite piešinėlį) Meni
ninkas piešdamas šiuos vyrus, 
sumaišė veidus. Kurios veidų 
puses eina kartu, priklauso jūsų 
sprendimui. (5 taškai) 

i • 


