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

Laisvės nėra 
be sąžinės laisvės 

Kreipimasis Į Persitvarkymo Sąjūdį 

(Tęsinys) 
4. Sąžinės la isvė ir ateizmo 

rėmėjai prieš savo norą. TSKP 
programa ir įstatai , VLKJS 
įstatai, įpareigodami visus jų 
organizacijų nar ius kovoti su 
religija, suvaržo tikinčiųjų 
piliečių politines teises, garan
tuotas TSRS Konstitucijos 48 ir 
51 str., ir prievartauja sąžinę. 
Ryždamasis t ap t i TSKP ar 
VLKJS nar iu , t ikintysis arba 
tu r i p r i s i imt i savo sąžinei 
p r i e š i š k a s p a r e i g a s ir j a s 
vykdyti a r veidmainiauti , arba 
likti šal ia šių organizacijų, 
turinčių lemiamą balsą vals
tybiniuose ir visuomeniniuose 
reikaluose. Naujoji nuostata, 
kad tik partijos komiteto pir
masis sekretorius galės tapti 

a t i t inkamos DZD tarybos pir
mininku, užkerta bet kokią 
galimybę nepasiryžusiam veid- * 
mainiaut i tikinčiajam užimti 
tokį postą , tad ir vėl — arba 
sąžinės laužymas, arba diskri
minaci ja . Vien in te lė legali 
šalyje partija ir vienintelė legali 
jaunimo masinė sąjunga turėtų 
būt i religijos atžvilgiu neutra
lios, kad joms galėtų priklausyti 
įvairių įsitikinimų piliečiai. To 
nepadarius, persitvarkymo sro
vėje turė tų būti pasiūlyta dėl 
spaudimo ar per nesusipratimą 
įstojusiems tikintiesiems pasi
t r a u k t i iš šių organizacijų, 
teisiškai ir faktiškai garantuo
jant , kad tai neturės jiems jokių 
neigiamų socialinių padarinių. 

(Bus daugiau) 

Vasario 16 dienos rytą minia Kauno gatvėmis žygia 
minia su Sąjūdžiu kartojo: 

— Tebūnie Lietuva tokia, kokios nori jos žmonės! 

Laisvės" paminklo. Daugiatūkstantinė 

Didelė agitacija prieš Sąjūdžio 
kandidatus 

Tačiau nepakenkė tiems, kurie ėjo su Sąjūdžiu 

Smūgis partijos vadams 
— Sovietų Sąjungos rinki

muose praėjusį sekmadienį Ko
munistų partija patyrė didelį 
smūgį, ka i daugelis partijos 
vadų nebuvo išrinkti į naująjį 
Deputatų Kongresą. Jie dar 
nepraras savo turėtų vietų, 
tačiau gyventojai pareiškė jiems 
savo nepasitikėjimą. Tai buvo 
pirmieji laisviausi rinkimai nuo 
pat Lenino laikų 1917 m., kai 
komunistai vykdė savo revoliu
ciją. Keli partijos vyriausieji 
vadai, nors ir rinkimuose netu
rėjo oponento, nelaimėjo, nes 
ba l suo to ja i i š b r a u k ė jų 
pavardes, jų tarpe ir vieną Polit-
biuro narį . 

— N e w York Times tarp di
džiųjų pralaimėtojų pirmame 
puslapyje pažymi ir du Lietuvos 
Komunistų partijos vadus — 
Vytautą Astrauską, Lietuvos 
prezidentą, ir Vytautą Saka
lauską, Ministerių Tarybos pir
mininką arba premjerą, kurie 
nebuvo išrinkti. Kiti — J. Solov-
jevas, Leningrado Komunistų 
vadas ir Politbiuro narys, Ki
jevo partijos vadas Konstanti
nas Masik, Kijevo meras Valen
tinas Zgursky, Lvovo partijos 
vadas J akovas Pogrebnijak, 
Sibiro Tosmsko partijos vadas 
Vadimas Zorkaitsevas — jie visi 
pralaimėjo rinkimus, praneša 
„Tassas". 

— Leningrado minėtasis par
tijos vadas ir Politbiuro narys 
r inkimuose buvo vienintelis 
kandidatas — nebuvo išstatyta 
kito asmens prieš jį, tačiau 
žmonės išbraukė jo pavardę iš 
balsavimo lapų. Ten turės būti 
nauji r inkimai . 

— T o m s k o srities partijos 
vadas V. Zorkaitsevas, kuris 
buvo Politbiurio nario Ligačiovo 
protege, nebuvo išrinktas — 
žmonės išbraukė jo paardę. 

— Ukra inos partijos vadas 
V l a d i m i r a s Šče rb i t sk i s 
rinkimuose neturėjo oponento, 
bet r i nk imų rezultatai dar 
neskelbiami. 

— M a s k v o j e d idž iaus iu 
laimėtoju tapo iš Politbiuro 
pašalintasis Boris Yeltsinas, 
gavęs 89.2% balsų. Jo oponen
tas Zil fabriko direktorius ir 
partijos favoritas Eugenijus 
Brakovas tesurinko tik 6.86% 
balsų. Yeltsinas pasisakė už 

daugelio partijų sistemą ir už 
tai , kad reikia ieškoti gerų ryšių 
su Pabaltijo respublikomis ir 
naujajame Kongrese sudaryti 
vieną bloką. * ~ 

— Pabaltijo respubl ikose 
laimėjo tie kandidatai , kurie 
pasisakė už didesnę autonomiją 
nuo Maskvos, įskai tant ir tuos 
kandidatus, kurie pasisakė už 
atsiskyrimą iš Sovietų Sąjun
gos, rašo New York Times. 

— Lietuvos Sąjūdis laimėjo 
32 vietas iš 42 galimų vietų, bet 
8 vietos neaiškios, nes teks per-
b a l s u o t i , k a d a n g i nebuvo 
sur ink ta daugiau kaip 50% 

balsų. Išrinkti partijos pirmieji 
du vadai. Šeši partijos vadovai 
nebuvo išrinkti į Deputatų Kon
gresą. 

— Latvijos r inkimuose iš 29 
populiaraus Fronto kandidatų 
laimėjo 25 kandidatai . 

— Estijos populiarusis Liau
dies Frontas laimėjo 25 vietas iš 
galimų 36 vietų. Partijos vadas 
surinko 90% balsų, nes jis ėjo su 
Estijos Liaudies Frontu nuo pat 
pradžios. 

— Moldavijoje laimėjo visi 
šeši kandidatai, kurie pasisakė 
už radikalias reformas ir prieš 
Komunistų partiją. Jie visi yra 
Moldavijos Rašytojų sąjungos 
nariai . 

— Oficialius r inkimus laimė
jusių sąrašas tur i būti paskelb
tas balandžio 5 d., bet jame dar 
nebus tų pavardžių, kur ių 
r inkimai turės būti pakartoti 
perbalsuojant balandžio 9 d. 

— V ė l i a u s i a i g a u t u 
pranešimu išrinkti: Vytautas 
Landsbergis, Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio prezidentas. 
Zita Sličytė, Egidijus Bičkaus
kas, Kazimieras Uoka, Antanas 
Buračas. 

Vilnius. 1989 kovo 28. (LIC) trausko, Aukščiausios tarybos 
- Artėjant kovo 26 dienos rinki- prezidiumo pirmininko inter-
mams, Sąjūdžio r ink imine i viu, o Są jūdž io k a n d i d a t o 
kampanijai visaip dar buvo Juozo Oleko pasisakymus nuty-
kliudoma, praneša Lietuvių In- Įėjo. Olekas. Vi lniaus univer-
formacijos Centras. Sąjūdiečiai siteto v y r e s n y s i s moksl inis 
statė 39 jų remiamus kandida- b e n d r a d a r b i s , k u r i s n ė r a 
tus į 42 Lietuvai skirtas vietas. K o m u n i s t ų parti . ios n a r y s , 

Sąjūdžio rinkiminio yra gimęs t r e m t S u ų šeimoje 
štabo narės Angonitos Rupšy- Krasnojarske. Šakiuose, t.y. 
tės, kuri Lietuvių Informacijos Janonio kolūkyje ir k i tu r , par-
Centrui nušvietė r inkiminės tinių organizacijų sekretoriai ir 
kampanijos eigą, Sąjūdis tikė- p i r m i n i n k a i u ž k i r t o kel ią 
josi laimėti 30 vietų, „nors Olekos pa t ikė t in iams susi t ikt i 
agitacija prieš mus labai didelė, su kolūkiečiais. Protestuodamas 
Tačiau, žmonės dar yra ant tos prieš šiuos ir k i tus r ink imų 
pakilimo bangos, kuri tęsiasi įstatymo pažeidimus Šakių ra-
nuo vasaros". Oficialūs organai jone, Lietuvos Pers i tvarkymo 
kaip galima ilgiau delsė pildant Sąjūdžio seimo narys Gintautas 

Sąjūdžio prašymus, t ik paskuti
nę minutę leidžiant spausdinti 
arba per televiziją rodyti rin
kiminę medžiagą. 

Pvz., prae i tos s a v a i t ė s 
pradžioje Lietuvos televizijoje 
buvo uždrausta parodyti Sąjū
džio penkių minučių rinkiminę 
videojuostą. Ji kurį laiką net 
buvo dingusi. Sąjūdžiui ėmus 
protestuoti, videojuosta atsirado 
ir pirmą kartą buvo parodyta 
10:30 vai. vak. praeitą ketvir
tadienį. Videojuostoje, kurioje 
reklamavo Sąjūdžio kandidatus, 
buvo muzikinis fonas, dainuo
jan t Vytautui Kernagiui ir 
klausant poeto Bernardo Braz
džionio eilių, su ištraukomis iš 
mitingų, kaip pvz., Laisvės 
statulos atidengimo Kaune , 
gėlių padėjimo prie dr. Jono 
Basanavičiaus kapo, atiden
gimo memor ia l inės l e n t o s 
Vilniuje per Vasario 16-tąją. Ta
me fone buvo rodoma Sąjūdžio 
remiamų kandidatų nuotrau
kos, jų apygardų numeriai ir 
kvietimas balsuoti „Už Lietuvą, 
už Sąjūdį. Ba l suokime už 
Sąjūdžio kandidatus". 

— Aliaskoje Exxon kompa
nijos prekinis laivas atsimušė į 
povandeninę uolą ir maždaug 
11 milijonų galionų neapdirbtos 
alyvos ištekėjo į jūrą ir sudarė 
7 mylių ilgio ir 7 mylių pločio 
pavojingą ruožą vandenyse. 

— CIA direktorius William 
Webster pasakė, jog yra duo
menų, kad Libija savo chemi
kalų fabriką perves į vaistų 
gaminimo įmonę. 

Lygiateisiškumo stoka 
Rupšytė pastebėjo, kad „Tie

sa" ir ,.Vakarinės naujienos" 
nelygiai traktavo valdžios ir 
Sąjūdžio kandidatus: apie par
t in io apara to k a n d i d a t u s 
nuosek l iau buvo r a š o m a , 
daugiau negu apie sąjūdžius. 
Pvz , Komunistu partijos Šilutės 
rajono komiteto biuro nutarimu, 
medžiaga apie Sąjūdžio kan
didatus Egidijų Bičkauską ir 
Mečį Laurinkų ,.Pamario" laik
raštyje nebuvo spausdinama. 

Kitoj apygardoj, t.y 233-čioj, 
Vilkaviškyje, atspausdino Sąjū
džio oponento Vytauto As-

Bendoraitis kovo 22 d. pradėjo 
bado streiką. 

Rajoninėje spaudoje d a u g kur 
buvo i š s p a u s d i n t a p r i e š 
Sąjūdžio kand ida tu s nukre ip ta 
medžiaga. Pvz., Naujosios Ak
menės laikraštyje „Vienybė" 
praeitą savai tę paskelbė laišką 
prieš Kazimierą Prunskienę, 
kuriame au to r ius abejojo dėl 
kandidatės įs i t ikinimų, netgi 
sąžiningumo, jai prikaišiojo dėl 
tar iamai emocingų ka lbų apie 
Lietuvos ekonominį savarnakiš-
kumą. „Vienybės" redakcijos 
prierašas atskleidė susidariusią 
padėtį: „Šį laišką m u m s per
davė ir nurodė išspausdinti 
L iaud ies d e p u t a t ų t a r y b o s 
vykdomasis komitetas. Skel
biame jį faktų net ikr inę, nieko 
netaisę. Apie laiško autorių 
jokių duomenų ne tur ime" . 

Protes tas Maskvoje 
Praėjusį trečiadienį Sąjūdžio 

t a r y b a p a s i u n t ė p r o t e s t o 
telegramą Maskvos r inkiminei 
komisijai dėl įvairių r inkiminės 
kampanijos taisyklių prasižen
gimų. Proteste nurodyta, kad 
valdžios organai neleidžia Sąjū
džiui lygiais pagr indais spaus
d in t i r i n k i m i n e medž i agą . 
Sąjūdis ilgai vargo, kol surado 
spaustuvę, kuri pagamino rinki 
minės brošiūras ir plakatus — ir 
tai nepilnu t iražu. Pvz., t r im 
asmenim, balotiruojantiems di
džiosiose teri torinėse apygar
dose, reikėjo išspausdinti po 
10,000 b r o š i ū r ų i r 5 ,000 
plakatų, bet vyriausybė tiražą 
sumažino per pusę. 

Neleido iškabinti p lakatų 
Sąjūdis paruošė tris p lakatus , 

kuriems reikėjo gauti leidimą. 

norint juos iškabinti . Pasak 
Rupšy tės , l e id imas nebuvo 
d u o t a s . L i e p t a k r e i p t i s į 
V i l n i a u s m i e s t o par t i jos 
komitetą, pas asmenį pavarde 
Auksneris . J is pranešė, kad 
vienam plakatui „Už Lietuvą, 
už Są jūd į" l e i d i m a s buvo 
duotas, o ki t iems dviems ne, 
n e ž i ū r i n t to , k a d valdžios 
paslapčių saugojimo komiteto 
atspaude užrašyta, „Spausdin
t i ir platinti gal ima". 

Viename „Rinkėjai būkime 
b u d r ū s " p l a k a t e , k u r i a m 
nebuvo duotas leidimas, buvo 
matyti susegtas švarkas ir kak
laraištis — Lietuvos tautinė 
vėliava — o apačioje iš po 
susegimo kyšoja sena sovietinė 
vėliava. Ant rame buvo pavaiz
duotas Stalinas, o jo krūtinės 
fone yra Stalino su Molotovu, 
Brežnevo ir Chruščiovo nuo
traukos. Matyti perbaukimas ir 
užrašas „Už juos jau balsavome 
(kabutėse)". 

Neaiškumai dėl pačių 
r inkimų e igos 

Nors Sąjūdis dabar yra įsitei
sinusi jur idiškai kaip visuo
meninė organizacija ir turi teisę 
siųsti į r ink imus savo stebėto
jus, bet kai kur ie rajonai ne
priėmė jo stebėtojų. Ryšium su 
ga l imu sukčiavimu, Sąjūdis 
nusiuntė raštą Aukščiausiajai 
tarybai , kurios atstovas pareiš
kė, kad ji padėtį išsiaiškins, kad 
vietiniai organai neturi teisės 
taip elgtis, ir rajonuose bus pri
imami stebėtojai. 

Plačiai sklido gandai, kad į 
kai ku r i a s apygardas žadėjo 
suvažiuoti iš kitur asmenys, t.y. 
iš Latvijos ir Kaliningrado sri
ties, su balsavimo pažymėjimais 
paremti part inio aparato kan
didatus. Kilo įtarimas, kad gali 
būti tokių, kurie pervažiuos 
kelias vietoves ir kelis kar tus 
neteisėtai balsuos už norimą 
asmenį. Sąjūdiečiai ketino rei
k a l a u t i balsuotojų sąrašų, 
išsiaiškinti, kiek balsuotojų ten 
suvažiavo iš ki tur . 

Nepatv i r t in tomis žiniomis, 
buvo bijomasi, kad panaši padė
tis gali susiklostyti Klaipėdos ir 
Utenos rajonuose. Buvo kalba
ma, kad bus atvežta daugiau 
kariuomenės ir kareiviai turės 
teisę tuose rajonuose balsuoti, 
nors jie gyvena kitur. 

Nr. 61 

Sąjūdis laimi rinki 
Vilnius. 1989 kovo 27. (LIC) 

— Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio kandidatai laimėjo didelę 
daugumą balsų vakar dienos 
rinkimuose į TSRS Liaudies de
putatus, praneša Lietuvių Infor
macijos Centras. 

Sąjūdžio r inkiminio š tabo 
neoficialiomis duomenimis, 30 
iš 39 Sąjūdžio remiamų kandi
datų buvo išrinkti į deputa tus . 
31-masis, sąjūdietis ir Lietuvos 
mokslų akademijos viceprezi
dentas Vytautas Statulevičius, 
įveikė kitą sąjūdietį, kino reži
sierių Arūną Žebriūną. Zebriū-
nas buvo Sąjūdžio vadovybės re
miamas kandidatas 253-čioje 
apygardoje Utenoje, tačiau Vil
niaus Sąjūdžio taryba aktyvia i 
agitavo už tarybos narį Statu-
levičių, kuris ir laimėjo. 

Daugelyje apygardų Sąjūdžio 
t remiami kandidatai laimėjo 
prieš pagrindinius Lie tuvos 
valdžios aparato atstovus. 

Išrinktieji 
Laimėjo absoliučia balsų dau

guma: Algimantas Čekuolis, 
Gimtojo krašto redaktor ius , 
prieš Jedinstvos lyderį Valerijų 
Ivanovą, rašytojas Sigitas Geda 
prieš Centro komiteto sekreto
r ių S tan i s lovą G i e d r a i t į , 
Bronius Genzelis, Vilniaus uni
ve rs i t e to profesorius, p r i eš 
Valstybinio plano komiteto pir
mininką Mykolą Šarką, Jonas 
Kubilius, Vilniaus universiteto 
rektorius, prieš Ministrų Tary
bos pirmininką Vytautą Saka
lauską, rašytojas Marcelijus 
Martinait is , priš Ministrų Ta
rybos pavaduotoją Vilių Kaza-
navičių, Nikalojus Medvedevas, 
rusų kilmės Kauno Sąjūdžio 
tarybos narys, nugalėjęs net du 
oponentus, Kazimieras Motie
ka, teisininkas, atidavęs savo 
partijos kortelę, prieš Teisin
gumo ministrą Praną Kurį, 
mokslininkas Juozas Olekas, 
Sibiro tremtinio sūnus, ne par
tijos narys, prieš Aukščiausios 
Tarybos prezidiumo pirmininką 
Vytautą Astrauską, Alfredas 
Smailys, mokslininkas, Kauno 
Sąjūdžio tarybos narys, ne par
tijos narys , prieš Min i s t rų 
Tarybos pirmininko pavaduoto
ją Juozą Šerį, Virmantas Veli
konis, Panevėžio rajono Ramy
galos kolūkio pirmininkas, prieš 

„Žmonės 
prakalbėjo..." 

M a s k v a . — „Wash ing ton 
Post" dienraščio praneš imu, 
neof ic ia l iame pokalbyje su 
žurnal is ta is po sekmadienio 
balsavimų, Gorbačiovas pasa
kęs: „Sovietų žmonės prakal
bėjo... ir jeigu kai kam tai 
nepatinka, kokie yra r inkimų 
r e z u l t a t a i , ką g i . n i e k o 
negal ima padaryti daugiau , 
k a i p t ik pak lus t i j i e m s " . 
Gorbačiovas pradėjo visas refor
mas, kur ias trukdydavo senieji 
part iečiai , tačiau dabar tos 
reformos bus p a g r e i t i n t o s . 
Y e l t s i n o , Medvedevo ir 
Sacharovo atvejais, s tal inistai 
panaudojo viską, kad žmonės 
nebalsuotų už juos kaitaliodami 
r inkimų taisykles, viešai kriti
kuodami juos. naikindami jų 
p laka tus ir rašydami nepalan
kiai spaudoje. ..Jie tur i pinigus 
ir galią, o aš t u n u tik gerą var
dą", pasakė istorikas disidentas 
Medvedevas žmonėms vieno mi
t ingo metu. Jis kandidatavo 
prieš 6 asmenis ir gavo 35% 
balsų. Toje apygardoje bus nauji 
r inkimai 

Centro komite to sekretorių 
Bronislovą Zaikauską. 

Teks persirungti 
Šie Sąjūdžio remiami kandi

datai laimėjo prieš kitus kan
didatus, tačiau nesurinko abso
liučios daugumos: Julius Juze
l i ū n a s , G u n a r a s K a k a r a s , 
Grigorijus Kanovičius, Česlovas 
Kudaba, Jūra tė Kupliauskienė, 
Marijonas Visakavičius. Vid
mantas Žemelis 4% pralaimėjo 
Vilniaus 229-toje apygardoje 
prieš Vilniaus miesto pirmąjį 
sekretorių Kęstutį Zalecką, ta
čiau dalyvaus antrame rinkimų 
rate, kuris, kaip spėliojama, bus 
maždaug už dviejų savaičių. 

Pagal paskutinius duomenis 
686-toje apygardoje, Sąjūdžio 
seimo tarybos atsakingas sek
retorius rašytojas Virgilijus 
Čepaitis pirmauja tik 2% prieš 
Ivaną Tichonovičių, Pedagogi
nio instituto docentą. Ju ras 
Požėla, Lietuvos mokslų akade
mijos prez identas , a t s idūrė 
trečioje vietoje. Tichonovičių 
stipriai rėmė lenkai, Čepaitį lie
tuviai balsuotojai. Antrame rate 
lemiamą balsą greičiausiai 
turės rusai , kurie sudaro apie 
25-30% balsuotojų. 

Laurinkus, bet ne 
Petkevičius 

693-čioje apygardoje, k u r 
Sąjūdžio r i n k i m i n i o š tabo 
apskaičiavimu balsavo apie 85% 
turinčių teisę balsuoti, buvo 
išr inktas Mečys Laur inkus , 
Sąjūdžio seimo tarybos narys ir 
Stalinizmo nusikaltimams tirti 
komisijos sekretorius. Jo pa
grindinis priešininkas — buvęs 
Sąjūdžio seimo tarybos narys 
rašytojas Vytautas Petkevičius 
pralaimėjo. Sąjūdžio kampani
jos darbuotojai laikė šią apy
gardą būtina laimėti. Turimo
mis žiniomis, Laurinkus surin
ko 60.1% balsų. 

Premija Būtėnui 
K a u n a s . — „Li tuan icos" 

fabrikas yra įsteigęs darbi
ninkų premiją, kuri skiriama už 
praėjusių metų literatūros kūri
nį, ryškiausiai pavaizdavusį 
Lietuvos mokslo, meno ar visuo
menės veikėjo asmenį. Bet šį 
kartą vienbalsiai „Lituanicos" 
darbininkai paskyrė tą premiją 
rašytojui Juliui Būtėnui, kuris 
parašė 1937 m. knygą „Vincas 
Kudirka". Praėjus 52 metams, 
t a knyga pakartotinai išleista, 
vėl pasirodė labai aktual i , tar
si tik šiandien parašyta, „ta 
knyga žadina mus dideliems 
darbams, kilniam nusiteikimui 
ir kviečia tautos vienybei", 
pasakė autoriaus apdovanojimo 
iškilmėse J. Dagilis. Pats rašy
tojas Julius Butėnas papasakojo, 
kaip jis prieš karą Kaune rinko 
medžiagą tai knygai ir bendravo 
su Vinco Kudirkos giminėmis. 
Premijos įteikimo iškilmėse 
dalyvavo ir partijos vadai. 

KALENDORIUS 

K o v o 29 d.: Be r to ldas , 
Almante. Kernius, Manvydas. 
Basakizijus. 

Kovo 30 d.: Ferdinandas. 
Anelė, Gvidonas, Danulis, Vir
mantas . 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 5:41, leidžiasi 6:11. 
Temperatūra dieną 53 L, nak

tį 40 1. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUT1NINKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

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

BALIUI GAJAUSKUI 
CHICAGOJE LANKANTIS 

Prieš keletą metų Jaunimo 
centre pasirašinėjom po peticija, 
siekiant Balio Gajausko išlais
vinimo iš kalėjimų ir Sibiro 
tremties. Nuoširdžiai vylėmės 
tokia galimybe, bet ir didžiau
siam optimistui mūsų tarpe 
tada būtų buvę sunku tikėti, 
kad vieną dieną sveikinsim jį 
savo sueigose tame pačiame 
Jaunimo centre. O vis dėlto 
tokia diena išaušo. Š.m. kovo 18 
d. popietėje sveikinom jį Chi-
cagos skautijos iškilmingoje 
sueigoje, o vakare — su 
vyresniaisiais susipažinimo 
vakaronėje. 

Sutikome jį nuoširdžiai, kaip 
sutinkamas iš pasmerkimo 
pražūčiai netikėtai sugrįžęs 
brolis — su gėlėmis, šiltais 
sveikinimo žodžiais, akyse 
sublizgusia džiaugsmo ašara. O 
atsisveikindami išlydėjome su 
dovanėlėmis ir viltimi, kad šis 
susitikimas tik pirmutinis, kad 
jų bus daugiau ir įdomesnėje 
aplinkoje — Tėvynėje prie laužo 
skautiškoje stovykloje. O kol tai 
įvyks, prisiminsim susitikimus 
Chicagoje, kuriuos užrašė sesės 
Rita Likanderytė ir šio skyriaus 
redaktorė. (Red) 

IŠKILMINGOJE 
SKAUTUOS SUEIGOJE 

Kovo 17-19 dienomis, Chi
cagoje svečiavosi neseniai iš 
sovietinių kalėjimų paleistas 37 
metus gulaguose iškentėjęs, 
sąžinės kalinys Balys Ga
jauskas ir jo žmona Irena. Jį 
pagerbti buvo surengtos vaka
ronės, sueigos, susitikimai su 
visuomene. Chicagos skautai 
norėjo su B. Gajausku susitikti, 
ir, kaip jaunystėje buvusį 
skautą, brolį Balį vėl įjungt 
į skautiškos šeimos būrį. 

Šeštadienį, kovo 18 d., 2 vai. 
p.p. Jaunimo centro didžiojoje 
salėj įvyko ..Kernavės" tunto 
iškilminga sueiga. Tuntininkė 
s. Rita Penčylienė, sužinojusi, 
kad sueigoje da lyvaus B. 
Gajauskas, pakvietė ir kitus 
tuntus sueigoje dalyvauti. 

Salėje r ik iavosi ne t ik 
kernavietės. bet ir „Aušros 
Vartų". „Lituanicos" b ei „Neri
jos" tuntų sesės ir broliai, dalis 
jų, anksčiau baigę pamokas, at
vyko net iš Lemonto. Staiga — 
tyla! Pro „Mirgos" draugovės 
sesių sudarytą garbės sargybą 
žengė Balys ir Irena Gajauskai, 
lydimi LSS Tarybos vicepirmi
ninkės, v.s. Irenos Kerelienės. 
Salėje susirinkę skautai ilgai 
plojo šiam tautos didvyriui ir 
džiaugsmingai sušuko: „Lietu
va bus laisva, lai gyvuoja 
skaut i ja!" Nuskambėjo ir 
„Kernavės" tunto šūkis, daina. 
Po raportų paaiškėjo, kad 
sueigoje dalyvauja 50 
kernaviečių ir arti 100 kitų 
tuntų brolių ir sesių. 

Tuntininkės pavaduotoja, s. 
Ramunė Lukienė, pr is ta tė 
garbės svečią. Balį Gajauską, 
pasveikindama taip ilgai už 
Lietuvą kentėjusį mūsų 
skau t i škos šeimos narį . 
Suskambėjo draugovių šūkiai. 
Broliui Gajauskui ir jo žmonai 
buvo įteikti tuntų ženkleliai. 

įnešus tuntų vėliavas ir gie
dant Lietuvos himną, buvo jau
dinantis momentas. Galvojau, 
kad už šią giesmę, kurią taip 

dažnai giedame ir nebeišgyve
name jos reikšmės, brolis Ga
jauskas buvo kalinamas, muša
mas ir kankinamas... 
Perskaičius įsakymus, dvi 

jaunutės „Kernavės" sesės, 
draugininkės s. Marytės Utz 
gerai paruoštos, davė jaun. 
skaučių įžodį ir pabučiavo vė
liavą. Kaklaraiščius joms užrišo 
sesė Marytė, o Tėvynės ilgesio 
mazgelį — brolis Gajauskas. 
Mamytės užmezgė gerojo darbe
lio mazgelį- „Kernavės" tuntas 
džiaugiasi naujomis paukštytė
mis, Audra Adomėnaite ir Alici
ja Stankevičiūte, ir linki joms 
daug gražių skautavimo dienų. 
Pažangumo žymeniu buvo apdo
vanotos kernavietės Vita Mike-
levičiūtė, Renata Kvantaitė ir 
Dalia Kizlaitytė, o vyr. sk. Kris
t ina Bielskutė — Vėliavos 
žymeniu. Tikiu, kad šią sueigą 
šios sesės ilgai prisimins, nes 
garbės žymenis joms prisegė 
mūsų brangus svečias, brolis 
Gajauskas. 

Po apdovanojimų ir sveiki
nimų žodį tarė ir mūsų svečias. 
Jis prisiminė savo skautavimo 
dienas Nepriklausomoj Lietuvo
je bei paskutinę slaptą sueigą 
vokiečių okupacijos metais. 
1942 m. vasario mėn., kai jų 
draugininkas buvo išvežtas. 
Brolis Gajauskas pabrėžė faktą, 
kad skautai Lietuvoje jau atsi
kūrė ir š.m. Vasario 16-tąją, pir
mą kartą po 49 metų unifor
muoti vėl stovėjo garbės sar
gyboje Vilniuje. Gedimino aikš
tėje. Jie džiaugėsi gavę unifor
mas iš Amerikos lietuvių skau
tų. Ar ne smagu, kad padarėm 
gerą darbelį, ir Lietuvos skautai 
dėvi mūsų atsiųstas uniformas, 
nors dar ir neturi visų reikalin
gų ženklų? „Padėkite 
atgimstančiai tautai!" — baigė 
savo trumpą, bet jausmingą 
kalbą brolis Gajauskas. Jo 
kalba buvo labai nuoširdžiai 
priimta. 

„Kernavės" tunto tuntininkė 
v.s. Rita Penčylienė pasveikino 
abu Gajauskus su ateinančio
mis Velykomis, įteikdama 
poniai ir dukrai Gražinai (tuo 
metu viešėjusiai Californijoje 
pas gimines) Velykų krepšiu
kus. Gražinos krepšiuke buvo 
„Kernavės" tunto marškinėliai 
ir tunto ženklelis, kad ji galėtų, 
sesės Ritos žodžiais, „įsteigti 
.Kernavės' skiltį" grįžusi i 

Lietuvą. Broliui Gajauskui buvo 
įteiktas muginukas iš ką tik 
praėjusios Kaziuko mugės; jam 
palinkėta sėkmės ir ištvermės. 
„Aušros Vartų" tuntininkė, ps. 
fil. Svajonė Kerelytė irgi 
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sveikino garbės svečius, dova
nodama jiems sukaktuvinį tun
to leidinį. 

Sueigai besibaigiant, buvo su
dainuota Sąjūdžio daina 
,,Balnokit, broliai, žirgus". 
Tada. įjungę brangius svečius į 
didelį, skautišką, šeimynišką 
ratą, sugiedojome ..Ateina 
naktis'" ir ši istorinė, iškilminga 
sueiga buvo baigta. 

Džiugu, kad sueigoje dalyvavo 
ir kiti tuntai, kad galėjo da
lyvauti garbės svečiai, kad pats 
brolis Gajauskas ir jo žmona 
galėjo pajusti skautišką dvasią 
ir pasijusti namie, nors toli nuo 
Lietuvos. Tikimės, kad brolis 
Gajauskas ir ponia Irena šios 
sueigos nepamirš. Esam labai 
laimingi, kad turėjom progą 
nors porą valandų pabūti su 
šiuo garbingu žmogumi. Broli 
Gajauskai, su jumis eina ir visa 
lietuviška skautija! Linkime 
viso geriausio! Ir BUDIME! 

ps. fil. Rita Likanderytė 

SUSIPAŽINIMO SU 
VYRESNIAISIAIS 

VAKARONĖJE 

Kovo 18 d. vakare beveik 
šimtinė skautininkų.-ių Jau
nimo centro kavinėje laukė at
vykstančių svečių. Kai. artėjant 
8 v.v., lydimi LSS Tarybos 
vicepirm. vs Irenos Kerelienės, 
atvyko Balys ir Irena Ga
jauskai, prie durų juos su 
gėlėmis sutiko „Pelėdos" — vs 
Halina Plaušinaitienė. vs Jolan-
da Krutulienė ir vs Nijolė Užu-
balienė, o visi dalyviai pagerbė 
svečius atsistojimu ir džiugiu 
plojimu. 

Vakaronę sveikinimo žodžiu 
pradėjo vs Ir. Kerelienė. kuri, 
visiems sugiedojus Lietuvos 
himną, trumpai apsakė Balio 
gyvenimą, jo patirtus vargus ir 
kančias. Žodį baigdama paste
bėjo, kad: ..nežiūrint, kaip 
okupantai stengėsi jį palaužti, 
net sunaikinti, jis nepalūžo ir 
neišdavė nei savęs, nei kitų, nei 
Tėvynės". 

Buvęs LSS Tarybos pirm. ir 
LSS Brolijos Vyriausias skauti
ninkas vs fil. Sigitas Miknaitis 
nuosekliai aptarė skautijos įsi-
steigimą ir veiklą Nepriklau-

Sus ipaž in imo vakaronėje Chicagoje. Iš k.: v.s. I rena Kerelienė. Balys Ga 
j a u s k a s , I rena Gajauskienė ir v.s. fil Sigi tas Miknai t i s . 

somoje Lietuvoje, atsikūrimą 
tremtinių stovyklose Vokie
tijoje, steigimąsi išeivijoje ir da
bartinę veiklą net keliuose kon
tinentuose, kraštuose, priėmu
siuose tėvynėn grįžt negalinčią 
lietuvių politinę išeiviją. Si 
lietuviškosios skautijos istorinė 
apžvalga buvo įdomi ir ypač 
ta ikyta vakaronėje dalyva
vusiems Chicagos skautiškose 
šeimose viešintiems svečiams iš 
ok. Lietuvos, jų tarpe ir kun. 
Ant. Rubšiui, kurį šion vaka
ronės atlydėjo Marijonų vie
nuolijos provinciolas kun. V. 
Rimšelis, MIC. 

Fil . vs Kęstutis Ječius 
supažindino su LSS struktūra, 
dabartine LSS vadovybe ir 
Chicagoje gyvenančiais tos va
dovybės pareigūnais. 

LS Brolijos Vyriausias skau
tininkas vs Gediminas Deveikis 
supažindino su vakaronėje daly- . 
vavusiais Brolijos vadijos na
riais. Buvo pristatytos Chica
goje veikiančių tuntų tunti
ninkės ir jų vadijos. Akademi
nio Skautų sąjūdžio vardu svei
kindama fil. s. Aleksandra Li-
kanderienė įteikė knygą „Aka
deminė Skautija". Vydūno 
Jaunimo fondo pirm. fil vs 
Vytautas Mikūnas sveikinimą 
palydėjo gražia dovanėle — to 
fondo ką tik išleisto spalvoto is
torinio Lietuvos žemėlapio pir
ma kopija. Chicagos skau
tiškųjų vienetų vadovų,-vių var
du pasveikino ir dovanas — LSS 
Pirmūno P. Jurgėlos „Lietuviš
koji Skautija" ir „Lietuvių 
Skaučių Seserija" įteikė vs Alė 
Namikienė, perskaitydama ir 
prasmingus įrašus. 

Iškvietus sueigoje dalyvavu
sius Geležinio Vilko ordinu 
apdovanotus nusipelniusius 
LSS vadovus: vs Ireną Kerelie-
nę, vs Malviną Jonikienę, vs 
kun. Antaną Saulaitį, SJ, vs fil 
Sigitą Miknaitį, vs fil. Vytautą 
Mikūną. vs fil. Joną Dainauską, 
vs fil. Edmundą Korzoną ir vs 
Vladą Vijeikį, į jų tarpą įsi
rikiuoti buvo pakviestas ir 
Balys Gajauskas. Visi sueigos 
dalyviai džiugiai sutiko vs J. 
Krutulienės perskaitytą, LSS 
Vyriausios skautininkės vs tn 
Stefos Gedgaudienės. LSB 
Vyriausio skau t in inko vs 
Gedimino Deveikio ir ASS vadi
jos pirmininkės fil vs Danutės 
Eidukienės pasirašytą nu
tarimą Lietuvos laisvės ir žmo
gaus teisių kovotoją Balį 
Gajauską apdovanoti ordinu UŽ 
NUOPELNUS su rėmėjo kaspi
nu. Ordiną prisegė LS Brolijos 
Vyriausias skautininkas vs G. 
Deveikis. 

Visiems sugiedojus „Atgimė 
Tėvynė", prabilo Balys Gajaus
kas. Padėkojęs už šiltą 
priėmimą, pasisakė Lietuvos 
Skautų sąjungon įsijungęs 1933 
metais. Paskutinį kartą daly
vavęs slaptoje Vasario 16 suei
goje 1942 m Kaune. Naciams 
9m ' ••• :^v$). d 

sueigų nebebuvę. Brolis Balys 
pareiškė, kad visą gyvenimą 
vadovavęsis skautiškais princi
pais, kurie padėjo jam nenusto
ti vilties ir sunkiausiose gyve
nimo valandose. Jautęsis labai 
laimingas po daugelio metų šią 
Vasario 16-tąją Lietuvoje vėl iš
vydęs uniformuotus skautus. 
Džiaugėsi skautiška veikla išei
vijoje, tikėdamas, kad išeivijos 
ir atsikurianti Lietuvos skautija 
suartės bendram reikalui, kad 
išeivijos skautai pat ir t imi, 
literatūra ir kitais būdais padės 
atsistatančiai skautijai Lie
tuvoje. 

Svečias papasakojo apie 
sunkius savo pergyvenimus 
tremtyje ir kalėjimuose. Ilgokai 
atsakinėjo į klausimus, neveng
damas ir jam itin skaudžių įvy
kių. 

Oficialioji vakaronės dalis 

buvo baigta visų giedama 
„Lietuva brangi". 

Po to dar ilgokai neformaliai 
bendrauta, vaišintasi kava ir 
užkandėliais. Visi džiaugėsi 
galėję artimiau susipažinti su 
skautiškai kukliu, bet tvirta-
valiu mūsų tautos didvyriu. 
Džiaugiamės ir didžiuojamės 
turėdami jį savo skautiškoje 
šeimoje kaip brolį, dvasinės stip
rybės ir žmoniškumo pavyzdį. 

IR 

Priėmimas dovanos šauniai ir 
teisingoje dvasioje, net neturint 
dovanos iš savęs dovanoti — tai 
jau yra davimas dovanos. 

Leigh Hunt 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

M . 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Ch'cago 
Tol. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

B. GAJAUSKAS 
CLEVELANDE 

Laisvės kovotojas, sovietinių 
gulagų kalinys Balys Gajauskas 
sausio 12 d. svečiavosi pas 
Clevelando skautes-skautus. 
Lydimas klebono kun. s. G. Ki-
jausko, S. J., Vyr. Skautininkės 
v.s. Stefos Gedgaudienės, VS 
Pavaduotojo Ginto Taoro, 
Vidurio Raj. Vadeivės s. Irenos 
Lileikienės ir tuntininkų — s. 
Julijos Taorienės ir s. Remi
gijaus Belzinsko, brolis B. Ga
jauskas tarė žodį ir, perkirpęs 
kaspiną, atidarė Kaziuko mugę 
Dievo Motinos parapijos salėje. 
Gausiai susirinkę svečiai labai 
šiltai priėmė savo tėvynainį. 
Brolis Balys su dideliu dėmesiu 
apžiūrėjo puošniai įrengtą 
mugę, buvo pavaišintas lietu
viškais pietumis, pasisvečiavo ir 
pasidžiaugė jaunųjų atlikta 
programa. 

Vakare skautijos surengtoje 
vakaronėje Balys Gajauskas 
susi t iko su Clevelando 
visuomene, kurioje su visais pa
bendravo, pasidalino savo iš
gyvenimais ir išsamiai 
atsakinėjo į duotus klausimus. 
Balys Gajauskas prisiminė savo 
palyginti trumpas skautavimo 
dienas Nepriklausomoje Lie
tuvoje ir didelę skautiškųjų 
principų atramą bei įtaką jo 
gyvenimo sunkiuose momen
tuose, apsisprendime. 

Balys Gajauskas, šiuo metu 
viešįs Californijoje, į Clevelan-
dą atvyko Amerikos Pabaltiečių 
Laisvės Lygos kvietimu, dalyva
vo jų rengiamoje VTII-je 
metinėje Žmogaus Teisių Kon
ferencijoje ir kalbėjo to vakaro 
bankete. Balys Gajauskas buvo 
pagerbtas Clevelando mero, 
įteikiant jam auksinį miesto 
raktą. Vyr. sk. Ingrida Bublie
nė pasirūpino jo interviu televi
zijoje bei Clevelando dienraštyje 
ir (sk.!) Juozas Stempužis pri
statė jį savo vedamoje ,.Tėvynės 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 240-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

4285 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

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

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

3900 W. 95 St. 
Tai. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. 471-3300; a m 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadžio Ava., 
Chicago, III. 60652 

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

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

<r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Tai. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai. pagal susitarimą 

DR. VILIJA R- KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

- Ambor OHrograettc -
5522 S. WoH Rd. 

Wa*tam Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadžio, Chicago, III. 
Tol. 925-2670 

1185 Dunda* Ava., Elgln, m. 60120 
Tol. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tol. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

rat. kabineto Ir buto: OLymplC 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava., Sutto 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, l t 

Tol. 565-2960 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS' 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Stroot 

Kabineto tai. RE 7-1168; 
Razld. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

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

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 Wast 71 st Stroot 

Tol. 434-1818 — Roz. 852-0889 
Vai: pirm . antr ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

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

2636 W. 71 st. St., Chicago, III. 
Tol.: 4364)100 

11800 Southwest Hlghtvay 
Pajos Halghts. III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2656 W. 63rd Stroot 

Vai ant' 1-4 v p.p ir ketv 2-5 v p.p 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tai. 776-2880. raz. 448-5545; 

Dr. Tumasonio kabinetą peram* 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

Ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Arehor Avo. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. 585-7755 



Pagaliau prasiveržė 

ISTORINĖ TIESA 
Septynis dešimtmečius komu

nistinė Sovietų Sąjunga liejo 
nekaltų žmonių kraują, vis gar
sindami, kad tai laisviausias, 
demokratiškiausias kraštas 
pasaulyje. Tačiau šiais laikais, 
kada turimi turtingi informa
cijos būdai, tiesa negalėjo būti 
visiems laikams paslėpta ir 
žmonių smegenys propagandos 
skystimu išplauti. Pagaliau ir 
pačios Sovietų Sąjungos moks
lininkai ėmė kelti kruvinus 
Stalino diktatūros kelius. Sovie
tų istorikas Roy Medvedevas 
laikrašty „Argumenty i fakty" 
paskelbė, kad net 40 milijonų 
žmonių buvo išžudyta, areštuota 
ar kitaip persekiota Stalino 
režimo laikais nuo 1924 iki 1951 
metų. Šį Sovietų istoriko balsą 
pasaulio spaudai perdavė ir 
Associated Press agentūra. 

Pažymima, kad apie pusė tų 
aukų mirė vergų darbų 
stovyklose, kai jie ten buvo iš
vežti daugiausia dėl priverstino 
žemės ūkių kolektyvizavimo. 
Tų mirčių skaičių dar padidino 
mirusieji badu suardžius žemės 
ūkį. Istorikas Medvedevas pa
skelbė šiuos duomenis savo 
pasikalbėjime su minėto savait
raščio korespondentu, o šis 
laikraštis turi net 20 milijonų 
tiražą. ,,New York Times" 
skelbia, kad tas Sovietų savait
raštis yra pasidaręs labiausiai 
augančiu laikraščiu Sovietuose, 
yra vienas iš plačiausiai pa
teikiančių naujas informacijas. 
Tą pakartoja ir ukrainiečių 
JAV-se leidžiamas savaitraštis 
„Ukrainian Weekly". „Argu
menty i fakty" iš pradžių buvo 
daugiausia skirtas informuoti 
komunistų partijos propa
gandistus, pateikiant kuo pla
tesnes žinių santraukas. Jame 
gausiai panaudojami laiškai, 
kurių į redakciją ateina apie 
tūkstantį kasdien. 

Pagal istoriko Medvedevo 
pateiktas žinias Stalino laiko
tarpio komunistų aukų skaičius 
taip paskirstomas: masinių 
areštų laikotarpy 1930 metų 
dešimtmety buvo sušaudyta ar 
mirė vergų darbų stovyklose 
tarp 5 ir 7 milijonų žmonių. 
1932-1933 m. prievarta įvedant 
kolchozinę sistemą iš bado mirė 
tarp 6 ir 7 milijonų. Apie mili
jonas mirė darbo vergų sto
vyklose išvežtų įvairių etninių 
grupių žmonių. 

Jau 1927-1929 metais apie 
milijonas žmonių, daugiausia 
politinės opozicijos narių ir va
dų, pravedant vadinamą naują 
ekonominę politiką Lenino 
laikais buvo įkalinta ar ištrem
ta. 1930-1932 metais tarp 9 ir 11 
milijonų buvo deportuota į 
Sibirą ir kitas tolimas sritis. 
1935 m. milijonas buvusių val
dininkų, aristokratų ir pirklių 
buvo paskelbti liaudies priešais 
ir iš Maskvos, Leningrado ir 
kitų krašto miestų deportuoti. 
1937-1938 m. t a rp 5 ir 7 
milijonų žmonių buvo areštuota 
vadinamo didžiojo teroro me
tais. 1939-1941 metais apie mili
jonas žmonių iš Estijos, Latvijos, 
Lietuvos, o taip pat iš Vakarinių 
Gudijos bei Ukrainos sričių 
buvo įkalinta, ištremta ir turėjo 
pakelti kitas masines represijas. 

Antrojo pasaulinio karo metu 
iki dviejų milijonų vokiečių ir 
apie 3 milijonai musulmonų 
buvo prievarta iškelti iš savo 
gyvenviečių. Po 1940 metų tarp 
dviejų ir trijų milijonų žmonių 
buvo areštuoti už pavėlavimą į 
darbą, kas buvo laikoma krimi
naliniu nusikaltimu ir už tai 
baudžiama net iki 5 metų kali
nimo lageryje. 

Tie istoriko Medvedevo pa-

ARTĖJANT PRIE 
PENKIŲ MILIJONŲ SLENKSČIO 

teikti duomenys buvo išspaus
dinti uždėjus antraštę „Stali
nizmo aukų skaičius — apie 40 
milijonų žmonių". Tačiau Med
vedevas pažymėjo, kad neįma
noma pateikti visiškai tikslią 
stat is t iką, nes tų teroro 
veiksmų dokumentai žuvo ar jų 
ir iš viso nebuvo. Labai galimas 
dalykas, kad aukų skaičius 
buvo ir didesnis. Jos čia 
skelbiamos Stalino laikais, bet 
komunistinis režimas ne kuo 
švelnesnis buvo ir vėliau. Jei 
buvo mažiau žudymų, tai buvo 
aukštas skaičius kalinimų ir 
trėmimų. Dabar patvirtina 
pačių Sovietų istorikai tą, kas 
vakaruose buvo skelbiama visą 
laiką. Kai pagalvoji, kiek žmo
nių nuo komunizmo žuvo Ki
nijoje, Jugoslavijoje, Albanijoje, 
Afganistane, Kuboje, Nikaragu-
oje. tai šiurpu darosi. Jeigu čia 
priskaityti dar žuvusius bei žūs
tančius komunistų sukeltuose 
sukilimuose, pilietiniuose 
karuose įvairiuose kraštuose, 
tai komunizmo aukų skaičius 
gal bus didesnis negu nuo kitų 
diktatūrų per ištisus šimt
mečius. Tai pradeda suprasti ir 
paties Kremliaus viršūnės. 
Gerai, kad Gorbačiovas dabar 
ima leisti mokslininkams lais
viau skelbti istorines tiesas. 

Drąsiau skelbiamas aukų 
skaičius dabarties Pabaltijo 
spaudoje, o pradedama pilnesne 
burna prabilti ir apie ko
munizmo aukas Lenkijoje. 
Chicagoje leidžiamas lenkų 
dienraštis „Dziennik Związko-
wy" kovo 11d. net vedamajame 
apie tai prabilo su antrašte: ,,Po 
beveik 50 m. laukimo — tiesa 
apie nusikaltimus Katyne". 
•Dienraštis rašo, kad pagaliau po 
50 metų nuo baisiojo nusikal
timo Katyno miškuose išžudant 
4,443 Lenkijos karininkus, pa
galiau ir dabartinės Lenkijos 
valdžios žmonės pripažino, kad 
tai buvo „staliniškos NKVD" 
darbas, o ne vokiečių, kaip iki 
šiol vis komunistai tvirtino. 
Lenkų dienraštis dabar tvirtina, 
kad po to, kai Lenkijos oficialio
je spaudoje pasirodė straipsniai, 
nurodantieji tikrus kaltininkus, 
net ir dabartinės Lenkijos 
vyriausybės spaudos va
dovaujantis Jerzy Urban pri
pažino, kad nėra abejonės, jog 
šūviai į pakaušį nuskynė 
„lenkų inteligentijos žiedus". 
Reikėjo pridėti, kad ta rp 
nužudytų buvo ir Vilniaus lie
tuvių. „Dziennik Chicagoski" 
primena: gaila, kad kol kas 
lieka neišaiškintas likimas dar 
11,000 kitų Lenkijos karininkų, 
kurie buvo su išžudytais 
Katyne. 

Lenkų dienraštis taipgi rašo 
apie britų archyvuose rastą 
prof. Vladzimiero Skarzynskio 
dokumentą, aprašantį atka
samų nužudytų karininkų duo
menis be jokios abejonės nuro
dančius tų žudynių kaltininkus 
— Sovietų dalinius. Apie šį 
dokumentą prof. Jarema Maci-
szevvski parašė straipsnį, kuris 
net šešis mėnesius buvo sulai
kytas lenkų cenzūros, kol pa
galiau buvo galima jį atspaus
dinti laikrašty „Odrodzenie". 

Tai vis pačių už geležinės 
uždangos esančių mokslininkų 
dabartinėje spaudoje pripažinti 
faktai, kurie parodo, kaip, bris
dami kraujo klanais, komunis
tai su gyvais nekaltais žmonė
mis darė savo socialinius ir eko
nominius eksperimentus, kurie 
pasirodė negyvenimiški, vedą į 
ūkinį ir visuomeninį bankrotą, 
kad reikia grįžti į žmoniškesnį 
vakarietišką kelią. 

Juoz. Pr. 

Lietuvių Fondas kasmet šau
kia savo narių metinį suvažia
vimą. Fondas yra didelė šeima, 
tad reikia krūvon susirinkti, 
pasidžiaugti, pasvarstyti ir nau
jus planus aptarti. Fondas yra 
ne tik didelė šeima, bet ir lietu
viškos veiklos finansuotojas. 
Dabar mes net negalime įsivaiz
duoti, kas būtų, jeigu Fondo ne
būtų. O galėjo jo nebūti! Jo pra
džia buvo sunki ir varginga. Ra
šančiajam teko vartytis po ar
chyvus ir skaityti laiškus. Juose 
atsispindi mūsų žymiųjų 
veikėjų pažiūros. Tai į „mili
joninio arba razminio fondo" 
idėją buvo labai pašaipiai 
žiūrima. Tai buvo laikoma fan
tazija ir nerealia svajone. Jo 
sumanytojas ir idėjos vykdy
tojas buvo vadinamas „fan
tazuotojų", net „triukšmautoju" 
— „patriukšmavo, paskandalijo 
ir iš to nieko neišėjo". O tas 
„triukšmautojas" buvo dr. A. 
Razma. Jis ne tik triukšmavo, 
bet turėjo viziją. Ne tik turėjo 
viziją, bet ja užkrėtė savo drau
gus ir talkininkus. 

Jų ir lietuviškos visuomenės 
dėka ta „svajonė" artėja jau į 
penktą milijoną. Tik reikia dar 
kiek pasitempti ir padirbėti, o 
tas magiškas skaičius jau artė
ja. Pasiekus užsibrėžtą tikslą, 
numatoma išleisti Fondo lei
dinį. Į tą leidinį bus patalpinti 
jo steigėjai, rėmėjai ir nariai. 
Dabar yra gera proga įamžinti 
savo šeimų iškeliavusius. Tai 
bus paminklas, kuris gal ilgiau 

JUOZAS ZYGAS 

išsilaikys už kapinėse statomus. 
Fondo leidinys yra „gyvosios 
lietuvybės" vardynas. Jis nėra 
nukišamas kur į užkampį, bet 
dažnokai pavartomas. Spaudoje 
pasitaiko skaityti Fondo atžvil
giu įvairių pasiūlymų. Taip 
sakant: „tvora lūžo — fondas, 
pirtis sudegė — fondas, veršiu
kas nugaišo — fondas", tad 
tokiais atvejais ir pasižiūrima į 
Fondo leidinį, ar siūlytojo pa
vardė jame figūruoja. Labai 
dažnai ne. Be to. Fondas turi 
savo įstatus — tai jų rėmuose ir 
veikia. 

Tam ir yra šaukiami metiniai 
suvažiavimai, kad būtų galima 
padiskutuoti ir sumanymus iš
girsti. Jeigu kam atrodo, kad į-
statai keistini ar reikalingi 
papildymų, tai ir tai galima pa
siūlyti. Jeigu balsų dauguma 
bus nutarta, tai ir bus vykdoma. 
Už tai ir yra svarbu metiniame 
suvažiavime dalyvauti. Visiems 
Fondo nariams yra išsiuntinėta 
pranešimai, juose yra prijungta 
finansinė apyskaita, bendraraš-
tis, suvažiavimo darbotvarkė, 
anketa ir suvažiavimo įgaliavi-
mo kortelė, kurioje nurodyta 
balsų skaičius. Geriausiai yra 
suvažiavime asmeniškai daly
vauti, bet kurie negali asme
niškai dalyvauti, tai turėtų ką 
nors įgalioti. Įgalioti galima ir 
ką nors iš Fondo valdomųjų or
ganų narių. Bendraraštyje yra 

Fondo tarybos, valdybos ir 
kontrolės komisijos na r ių 
sąrašas su adresais. 

Fondo vadovybė yra gerose ir 
patikimose rankose, todėl ne
reikia mestis į paniką, jeigu kas 
paleidžia gandą, kad Fondo pini
gus nuvežė į Vilnių komunis
tams. Niekas tų pinigų nuvežti 
ir išdalinti negali. Taip pat 
panikai kilus, už Fondo pinigus 
vežti į Lietuvą , jodo tablečių" 
negalima. Negalima ir centrų 
pirkti. Fondo pelnas y ra tik 
tiems tikslams, kurie Fondo 
įstatuose numatyti. Be to, reikia 
žinoti, kad Fondo pinigų ne
skirsto Fondo vadovybė, bet 
pelno skirstymo komisija, kurio
je yra ir ne Fondo narių. Keis
ta, bet, deja, taip yra! Gal taip 
ir gerai. Tuomet niekas negali 
sakyti, kad saviesiems pasi
skirsto. O kas link pasiskirs-
tymoytai vertėtų pažymėti, kad 
rinkti vadovybės nariai jokio 
atlyginimo negauna. Tarybos 
nariai, kurie važinėja Fondo 
reikalais, kelionės iš laidas 
patys apsimoka. Be t t a i , 
žinoma, gandų nesustabdo. Kur 
yra pinigai, ten yra ir gandai. 

Yra manančių, kad Fondui ar
tėjant į penktą milijoną, pinigų 
yra su kaupu visokius projektus 
paremti. Deja, taip nėra. Yra 
daug daugiau prašančiųjų, negu 
galimybių juos paremti. Ra
šančiojo nuomone,labai opus ir 
remtinas reikalas yra Pietų 
Amerikos jaunimo siuntimas į 
Vasario 16 gimnaziją. Labai 

Po pasikalbėjimo su senatorium. Iš kairės: Ginta Palubinskaitė. JBANC visuomeniniu reikalų 
vedėja, sen. Paul Simon ir Nijolė Gierštikienė. Altos reikalų vedėja. 

l iūdna ir didelis nuostolis 
lietuvybei, jeigu norinčio vykti 
jaunuolio-ės prašymo negalima 
pa t enk in t i . Tokie pražus 
lietuvybei, o gal būtų iš jų 
veikėjai ir vadai išaugę. Yra 
žinomų gražių atvejų, kai 
jaunuolis be lietuvių kalbos 
mokėjimo nuvykęs į Vasario 16 
gimnaziją po dvejų metų gra
žiai lietuviškai kalba. Teko 
tokius girdėti kalbant per 
,,Margučio" radiją. Ne tik 
kalba, bet grįžę į Braziliją ar Ar
gentiną organizuoja jaunimą ir 
vadovauja tautinių šokių būre
liams. Žinoma, tai yra tik pa
vienės kregždės ir jos dar 
nesudaro lietuviško pavasario. 
Būtų visai kitas vaizdas, jeigu 
tų stipendijų skaičių būtų 
galima padvigubinti ar patrigu
binti. 

Taip pat nereikėtų užmiršti ir 
Seinų-Punsko lietuvių, reikalui 
esant,reikėtų ir juos paremti. 
Lietuvių Fondas nėra lokalinis, 
bet pasaulinės apimties. Nariai 
yra beveik visuose konti
nentuose. Žinoma, svorio cen
tras yra Amerikoje. Ir nieko 
nuostabaus. Amerika yra išei
viams antroji Lietuva. Čia yra 
išeivijos tautinės ir kultūrinės 
veiklos centrai. Jeigu Ame.ika 
yra antroji Lietuva, tai Lietuvių 
Fondas atlieka Švietimo, Kul
tūros ir Finansų ministerijų 
funkcijas. Yra norinčių jam ir 
kitas funkcijas primesti, tačiau 
tai jau neįeitų į fondo apimtį ir 
įstatai neleistų. 

Iki šiol rašiau tik apie ben
drus reikalus, visai nesileis-
damas į statistiką ir buhalteriją. 
Apie fondą yra dažnokai rašoma 
ir paduodami tikslūs duomenys. 
Fondas nestovi vietoje, kasdien 
keičiasi. Paskutinius duomenis 
reikėtų gauti iš kompiuterio. 
Fondas, mūsų akimis žiūrint, 
yra didelė finansinė institucija, 
todėl ir jo buhalterija nebėra 
„ špa rga lk inė" . Yra profe
sionališkai tvarkomas, turi 
samdomą buhalterį <CPA), be 
to, taryboje yra dvejetas advoka
tų. Tad griežtai žiūrima, kad ne
būtų prieštaraujama IRS (Inter-
nal Revenue Service) nuosta
tams. Fondas, būdamas ne 
pelno siekianti organizacija, šių 
nuostatų turi griežtai laikytis. 
Be to, kiekvienu metu gali būti 
IRS inspekcijos patikrintas. 

Pereiti metai Fondui buvo 
vieni iš gerųjų ir paaugo 
324,146 dol. Įstojo 137 nauji na
riai, bet tai vos dengia į amži
nybę iškeliavusiųjų skaičių. 
Susirinkę suvažiaviman vėl 
uždega žvakę tiems, kurie jau 
iškeliavo, ir skaitomos jų pa
vardės. Jų darbas ir jų įnašai ir 
toliau tarnaus lietuvybei. Bet 

Fondas turi gyventi ir stiprėti, 
tad jam reikia naujų narių. 
Kiekvienas Fondo narys turėtų 
būti jo šauklys ir skelbti fondo 
idėją. Reikia paraginti savo 
pažįstamus ir artimuosius. Būtų 
gražu įrašyti savo atžalyną. Ir 
jaunavedžius būtų galima į Fon
dą įrašyti. Reikia ir juos, 
einančius į gyvenimą, įjungti 
į lietuvišką šeimą. Dabar 
dažnais atvejais spaudoje pa
rašoma, pasidžiaugiama nauja 
lietuviška šeima. Tačiau po to 
daugiau jų negirdėti. Ir jauno
sios šeimos turi likti lietuviškoje 
šeimoje. 

Taip pat reikia suintensyvin
ti įnašų plaukimą, reikia, kad 
penki milijonai taptų realybe. 
Siekiamas tikslas jau beveik 
mauti, bet dar reikia padirbėti, 
nes savaime niekas nesidaro. 
Pinigai patys neateina, reikia 
juos pakviesti. Suvažiavimo 
proga reikia Fondo mintimis 
daugiau pagyventi, taip pat 
daugiau su juo susipažinti. 
Susipažinti su suvažiavimo 
darbotvarke, kad būtų galima jį 
aktyviai sekti ir žinoti, kas jame 
vyksta. Suvažiavime duota Fon
do veiklos apyskaita. Rinkimai 
į tarybą ir kontrolės komisiją. 
Renkami šeši tarybos ir trys 
kontrolės komisijos nariai . 
Suvažiavimo laikas ribotas, tad 
viskas turi eiti maždaug laikro
džio tikslumu. Todėl norintieji 
kokiais nors klausimais kalbėti, 
turi gerai susipažinti su Fondo 
įstatais ir kalbėti konkrečiais 
klausimais. Kitaip bus tik susi
rinkusiųjų laiko gaišinimas. 
Fondo parama yra kaip lietaus 
lašai, kurie krenta ant lie
tuviškų daigų. 

MILIJONAI 
DARBININKAMS 

Dviejuose Chicagos Fordo 
fabrikuose, darbininkams 
dalyvaujant pelno paskirstyme, 
6,000 jų gavo šiais metais 17mil. 
dolerių. Vidutiniškai kiek
vienas tų priedų gavo 2,800 dol. 

27 MIL. DOL. MOKYTIS 
KALBAI 

Federalinis iždas paskyrė 27 
mil. dol. finansuoti anglų kal
bos mokymąsi dviems imigran
tų grupėms Chicagoje — žydams 
ir ispaniškai kalbantiems. 

MILIJONAI STUDENTAMS 

Gubernatorius Thompson su
planavo 50 mil. dol. paskolas 
šeimoms, kurios turi studentus 
leisti į mokslą. Taip pat 
sudaromas planas pagalbai per 
kolegijas. 

KELIONES LIETUVON 
DIENORAŠTIS 

ALFONSAS NAKAS 
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Vilnius — Leningradas 

Paduoti ranką — tai paduoti Kai daug ko yra, nedaug ko rei
są ve. Anonimas 

kia. Peg Bracken 

Rugsėjo 30 d., penktadienis, skaudžiausioji diena, 
nes paskutinė. Nes rytoj patamsy Vilnių paliksim. Ir 
artimuosius. Gal amžinai. 

Tą rytą dar vienas paklaidžiojau aplink „Lietuvą" 
gatvėmis. Sesers bute atsisveikinu su artimaisiais, ku
rie mano išleistuvėse vakare nedalyvaus. 

Ilgas stalas mums rezervuotas ,.Bočių" restorane 
(ar kavinėj, ar klube, ar dar kaip?). Susirenkam 15Vfe 
žmonių. Pusė tai 12 metų dukterėčios berniukas, iš 
Užpalių atvežtas, nes nebuvo kur palikti: jis tik 
dalyvavo, bet nesilinksmino). Šį kartą visi važiavome 
taksiais, nes visi vyrai norėjo už mano sveikatą išberti. 
O išgėrę ten nevairavo prieš 11 metų. nevairuoja nė 
šiandien. 

„Bočių" patalpa nedidelė. Tilptų gal šimtas svečių. 
Šį vakarą ten linksminos gal penkios dešimtys, jų tarpe 
ir keliolika vestuvininkų. Septintą vakaro įleido. 
Dvyliktą, vidurnaktį, išėjome. Rodos, kiti dar liko. 
Rodos, atdara iki pirmos. 

Išgėrėm du butelius šampano ir nežinau kiek 
ropinių vodkos. Kas norėjo, įsilinksmino. Labai stropiai 
grojo orkestras (trys ar keturi muzikantai). Šokiai0 Gal 
nustebsite: rock-n-roll. Gal septyni ar aštuoni iš 
dešimties. Tik vienas kitas tango. Tik vienas kitas 

valsas. „Rockina" visai neblogiau, kaip Amerikoj. 
Neatsilikom nė mes. 

Visi giminės veržte veržiasi Amerikos pamatyti. 
Visi maldauja iškvietimų. Visi prižada čia atvykę nieko 
neprašyti, niekur nekeliauti. Iki užkimimo aiškinau, 
kad atskridę iki Panama City ir du mėnesiu Sunny 
Hills pagyvenę, jūs grįžtumėt ašarose paplūdę. Bėriu, 
kaip žirnius į sieną. Netiki. Betgi, dėde, ten Amerika! 
Jeigu jums tie Sunny Hills patinka, tai kaip nepatiktų 
mums? Aiškinu, kad man todėl patinka, jog esu ne 25. 
o beveik 70. Jog aš pusę amžiaus išgyvenau did
miesčiuose ir jų atsivalgiau iki atsiraugimo. O lėktuvais 
jūsų po Ameriką vežioti negaliu, nes esu pensininkas. 
Ir negaliu jums pirkioti . .aparatūros". Apie tą 
Amerikos maniją turbūt turėtų imti aiškinti dabar jau 
žmoniškesnė Lietuvos spauda. Aš saviškiams diegiau 
maždaug tik tokią viltį. Kai jūsų valiutą ims keisti 
tarptautiniai bankai ir legaliai galėsite prasimainyti 
dolerių, ir kai Aeroflotas skris į kiekvieną Amerikos 
didmiestį, arba Amerikos oro linijos už jūsų pinigus 
lėktuvų bilietus pardavinės, tuomet ir pensininkui 
nebus sunku visus jus susikviesti. 

Iš „Bočių" į „Lietuvą" ėjom pėsčiomis. Neužtrukom 
gal nė pusvalandžio. 

Šeštadienį, spalio 1, patamsy, prieš pusę septintos. 
„Lietuvą" palikom. Kaip kitur minėjau, Vilniaus aero
uoste dėl rūko beveik valandą sulaikyti, pakilom 8:43 
v., o 9:46 v. nusileidom tyliame, mieguistame Le
ningrado aerouoste. Čia visur buvo nebe tamsiai, bet 
šviesiai pilka ir visur pakankamai švaru. Išviečių 
kryptį nustatėm ne pagal kvapą, kaip Maskvos ir 
Vilniaus aerouostus, o pagal rodykles ir ant durų uždė
tus tarptautinius vyro-moters ženklus. Išvietėse buvo 
„bumagos" ir muilo, o nuplautom rankom džiovinti 
puikiausiai veikė „vėielis". Vėįelis? su iuo susidūriau 

Maskvoj. Vilniuje ir. regis, Kaune. Vilniuje buvo 
lietuvių gamybos, tas elektrinis rankų džiovintuvas. 
,.Vėjelis" jo vardas ir jis man labai patiko. Maskvos 
aerouoste gal ir ne Lietuvoj gamintas. O neveikė dau
giur todėl, kad vandalų nutraukti laidai. Dėl šios 
priežasties ne visur veikė Vilniuje. Leningrado aero
uoste su ..vėjeliu" vargo nebuvo. 

Į Leningradą pasižvalgyti pro autobuso langą dvi 
geros progos. Kai pačiu šviesiausiu dienos metu, prieš 
vidudienį, autobusu 40 minučių važiavome į „Pri-
baltijskaja Gastinica" (taigi „Baltijos pakrantės" 
viešbutį); ir kai ankstyvą popietę (tarp 1:50 - 3:57 v.) 
su angliškai kalbančiu gidu darėme miesto apžiūros 
turą (beje „turas" D.l.k. žodyne rašomas su trumpąja 
u. su kairiniu kirčiu ant jos, tai tokia pat nesąmonė, 
kaip mitingas, bitas, dipi. arba Miami Bičl Kaip 
Maskvos ture daugiau važinėjomės apie Kremlių ir 
Moskvos upės pakrantėmis, tai Leningrade kelis kar
tus atsidūrėme prie Nevos upės ir Ermitažo. Pastarojo 
visi labai geidė, bet šeštadieniais jis uždarytas. Gat
vėse, aikštėse, skveruose, parkuose matėme muziejų, 
cerkvių. Lenino ir kitų didžiūnų paminklų. Leninas, 
Leninas! Jo bronzines statulėles pardavinėjo net „Pri-
baltijskaja" viešbučio duty free parduotuvėje. Už dole
rius, žinoma. Koks dolerio nuvertinimas! Visi ekskur
sijos dalyviai, su kuriais tik kalbėjau. Leningradą gyrė, 
kaip nepalyginamai gražesnį miestą už Maskvą, 
kažkuo lyg vakarietišką, kažkuo egzotišką. Tačiau, nei 
Maskvoj, nei Vilnuje nematėm tiek eilių ir eilučių prie 
krautuvių, kaip čia. Matėme ir vieną eilę gal dešimties 
tūkstančių žmonių, prie didelio, gražaus pastato, bet 
gidas mūsų nuostabą prislopino tardamas: ,,They are 
vvaiting for exhibition". Nesakė, kokia ta paroda. 

^Bus daugiau) 
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BOSTONO 2INIOS 
SUSIDOMĖJIMAS 

PLOKŠTELE 

Dar nepasirodžius a k t . 
Henriko Kačinsko plokštelei, 
visuomenės susidomėjimas ja 
vietoje ir kitur buvo didelis. Jos 
užsakymai iš anksto plaukė. 
Kai plokštelė išėjo, susido
mėjimas ja dar padidėjo. Jos 
daili išvaizda, geras įrašymas, 
gerai parinkti kūriniai išskiria 
ją iš kitų plokštelių. Pagaliau 
jos tikroji vertė atsiremia į patį 
akt. H. Kačinską, kur iam 
lygaus neturime ir vargiai kada 
turėsime. 

Teatrologas Jurgis Blekaitis 
teisingai nurodo: aktorius H. 
Kačinskas — „didelio, daugia
spalvio talento ir aukštos kul
tūros aktorius buvo drauge 
nuostabus žmogus — taurus, 
humaniškas, reiklus sau ir 
pakantus kitiems. Jis įkūnijo 
savyje visa, kas buvo geriausia 
ir gražiausia Nepriklausomos 
Lietuvos dramos teatre". 

Šia mintimi paremta infor
macija apie akt. Kačinską pa
teikta plokštelės aplanke. O 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
jis buvo labai artimas, nes čia 
gyveno, vaidino, vedė dramos 
studiją, dirbo lituanistinėje 
mokykloje. Tad naujai išleista jo 
plokštelė sudaro lyg jo atgaivi
nimą. 

Balandžio 2 d. 3 vai. po pietų 
plokštelės leidėjų rengiamame 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-
jos trečio aukšto salėje 
supažindinime su plokštele 
pasisakys ne tik akt. Jurgis 
Blekaitis, bet ir plokštelės 
leidėjai bei kiti, kurie iš arčiau 
akt. H. Kačinską pažino. Gau
sus visuomenės atsilankymas 
sudarys išraišką tos pagarbos, 
kurią aktorius H. Kačinskas 
pelnė varu gabumais ir mūsų-
tautinės kūrybos iškėlimu. 

įprasta kavutė su užkandžiais. 
Popietė buvo verta didesnio dė
mesio, negu ji iš visuomenės 
susilaukė. Dėmesys popietei tik
riausiai būtų buvęs daug dides
nis, jei ji būtų buvusi daugiau 
skelbiama ir populiarinama 
spaudoje ir per radiją. 

SOL. B. POVILĄVIČIUS 

Bostono lietuviai menininkai 
atlieka programas, ne tik vietos 
lietuvių įvairiuose renginiuose, 
bet dažnai kviečiami į kitas, net 
tolimesnes lietuvių gyvenvietes. 
Vienas tokių yra sol. Benediktas 
Povilavičius. Birželio 18 d. jis 
vyks į Los Angeles, kur rengia
mos tradicinės Lietuvių dienos. 
Drauge su juo ten programos at
likime dalyvaus sol. Audronė 
Gaižiūnienė, su kuria jis pernai 
rugsėjo 25 d. dideliu pasisekimu 
atliko „Laisvės Varpo" rudens 
koncerte įvairią įr įdomią 
programą. 

KAM IR KIEK AUKOTA 

Vasario 16-sios minėjimo pro
ga įvairūs mūsų politiniai 
veiksniai prašo visuomenę aukų 
Lietuvos laisvinimui ar kitiems 
lietuviškiems reikalams. Pagal 
nusistovėjusią tvarką gautos 
aukos paskirstomos, atsižvel
giant į aukotojo pageidavimą. 
Šiemet Vasario 16-sios proga 
Bostone. Brocktone ir Nonvoode 
gauta aukų lietuviškiems reika
l ams 6,838 doleriai. Pagal 
aukotojų valią iš jų teko: Lietu
vių Bendruomenei 3,006 dole
riai, Amerikos Lietuvių Tarybai 

. 1,981 dol., Vlikui-Tautos Fondui 
1,851 dol. Tai bent iš dalies at
skleidžia tų vietovių lietuvių 
nuotaikas pagrindinių mūsų 
organizacijų atžvilgiu. 

RENGINIŲ REKLAMA 

BALFO 72-RAS SKYRIUS 

Kovo 12 d. Brocktone įvyko 
Balfo 72-ro skyriaus narių 
metinis susirinkimas, kuriame 
išklausyta veiklos apyskaita, 
išr inkta nauja valdyba ir 
kontrolės komisija. Per metus 
skyrius sudarė ir šalpos 
reikalams pasiuntė į centrą 
1,675 dolerius. Į naują valdybą 
išrinkti: Juozas Dabrega. Ona 
Eikinienė. Stasė Gofensienė. Ig
nas Leščinskas, Juozas Rama
nauskas, Antanas Šeduikis ir 
Jonas Statkus, o į kontrolės 
komisiją: Stasys Eiva. Stasys 
Martišauskas ir Petras Viščinis. 
Dėl sveikatos Jonas Šuopys ne
sutiko įeiti į valdybą. Jam 
pareiškta padėka už atliktą 
darbą, vadovaujant skyriui 12 
metų. 

AUKA VAJUI 

Juozas Ramanauskas iš Bridge-
waterio įsijungė į LB-nės krašto 
valdybos vykdomą piniginį vajų 
padėti kovojančiai Lietuvai, 
įnešdamas per „Laisvės Varpa" 
tam reikalui 100 dolerių. Tuo 
būdu dabar per „Laisvės Var
pą" jau gauta ir pasiųsta vyk
domajam vajui 2,365 dol. Va
jus toliau vykdomas. „Laisvės 
Varpas" savo laidose ir spaudo
je skelbs visus, kurie parems tą 
vajų savo įnašais. 

KULTŪRINĖ POPIETĖ 

Lietuvių Tautodailės Instituto 
Bostono skyriaus kovo 12 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
patalpose surengtoje kultūri
nėje popietėje buvo išstatyti 
Rastonienes ir Manomaitienės 
kviltų darbai: apie juos kalbėjo 
Marija Goštautienė, buvo 
įrengta margučių paroda, o 
meninę programą atliko akt. 
Nijole Martinaityte ir gitaristas 
Petras Aglinskas, abudu iš Chi 
cagos. Po programos vyko 

Henriko Kačinsko plokštelės leidėjai Bostone. Iš k. 
Viščinis ir poetas Antanas Gustaitis. 

Alfonsas Petrutis, Petras 

Nuotr. R. Petrutienės 

LIETUVOS ATSTOVAS 
PER RADIJĄ 

Nuolat tobulindamas ir 
modernindamas savo laidas 

„Laisvės Varpas" vis daugiau 
pateikia skubios, aktualios ir 
įdomios informacijos iš vietos, 
viso laisvojo pasaulio lietuvių 
ir Lietuvos gyvenimo. Paskuti
niu metu jis perduoda platų 
pasisakymą įvairiais reikalais 
Stasio Lozoraičio.Jr., Lietuvos 
atstovo JAV-bėse ir prie 
Šventojo Sosto Vatikane. Toji 
informacija pradėta Lietuvos 
vyskupų paskyrimu ir Lietuvos 
bažnytinės provincijos reikalų 
tvarkymu. Vėliau pereita prie 
kitų reikalų, kaip Lietuvos ats
tovybės namo Washingtone re
montas, santykiai su šio krašto 
administracija ir kongresu, 
ryšiai su lietuvių visuomene ir 
t.t. Visa medžiaga pateikiama 

pasikalbėjimo forma, gyvai, 
įdomiai, patraukliai. Pasi
kalbėjimus parūpino ir praveda 
„Laisvės Varpo" bendradarbis 
Alfonsas Petrutis, buvęs Ameri
kos Balso lietuvių skyriaus il
gametis vedėjas. 

„LAISVĖS VARPAS" 

Vienintelė lietuvių greito vie
šo susižinojimo priemonė Bos
tono ir apylinkės lietuviams yra 
„Laisvės Varpo" lietuvių radi
jo programa. Ji perduodama 
lietuvių ir anglų kalba 
kiekvieną sekmadienį 9:00 -
10:00 vai. ryto iš radijo stoties 
WCAV - FM 98. Jos vedėju yra 
Petras Viščinis, 173 Arthur St„ 
Brockton, MA, O2402, telefonas: 
(508) 586-7209. Programos metu 
skubiais reikalais skambinti į 
radijo stotį telefonu: (508) 
587-9898. 

RENGINIAI 

Balandžio 2 d. 2 vai. po pietų 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje Norwoode religinės 
muzikos koncertas. 

Balandžio 2 d. 3 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-
jos trečio aukšto salėje akt. Hen
riko Kačinsko išleistos plokš
telės sutiktuvės, kurias ruošia 
tos plokštelės leidėjai: Antanas 
Gustaitis Alfonsas Petrutis ir 
Petras Viščinis. Pagrindinis 
kalbėtojas — akt . Jurg is 
Blekaitis iš VVashingtono, D.C. 

Balandžio 9 d. Fontbonne 
Academy, 930 Brook Rd„ Mil-
tone Vilniaus universiteto folk
lorinio ansamblio „Ratilio" 
spektaklis, po kurio So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos patalpose 
susitikimas su ansambliu. 

Balandžio 23 d. Šv. Petro 
lietuvių parapijos So. Bostone 
metinis banketas Lantaną 
restorane Randolphe. 

Balandžio 30 d. Lietuvos 
krikšto memorialinės lentos Šv. 
Kryžiaus katedroje Bostone 
atidengimas ir pašventinimas. 

Gegužės 7 d. 3 vai. po pietų 
„Laisvės Varpo" pavasarinis 
kultūrinis renginys, kuriuc 
minima „Laisvės Varpo" sako 
tos veiklos 35-erių met i 
sukakt is . Tai bus South 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje. Programą 
atliks „Antro kaimo" teatro 
kelektyvas iš Chicagos. 

Gegužės 20 d. Vyrų seksteto 
koncertas So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje. 

CLASSIFIED GUIDE 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

Ne visų mūsų renginių or
ganizatoriai supranta, kad tų 
renginių reklama ir populiari
nimas — tai tų renginių organi
zatorių re ikalas . Kai kam 
atrodo, kad tai tur i padaryti 
mūsų spauda ir radijo pro
gramos savo in ic ia tyva ir 
lėšomis. Tai klaida, už kurią 
pilna atsakomybė tenka rengi
nių organizatoriams, o ne kam 
nors k i tam, k a i p k a r t a i s 
stengiamasi įtaigauti. Spauda ir 
radijas paparastai vieną kartą 
paske lb ia p raneš imą apie 
renginį, kaip žinią, bet jos 
negali nuolat kartoti, nes tai 
susiję su išlaidomis. Už įėjimą 
į renginį imant mokestį, ar 
prašant aukos, reikėtų iš anksto 
renginio reklamos ir populiari
nimo išlaidas įtraukti į to rengi
nio sąmatą. Mūsų spauda ir 
radijas užtektinai turi savo 
bėdų. 

Tinkamai suprastos renginių 
rek lamos ir popul iar inimo 
pavyzdžiu gali būti Vilniaus 
universiteto folklorinio an
samblio „Ratilio" spektaklių 
reklama ir populiarinimas. Tų 
spektaklių organizatoriai iš 
anksto pasirūpino jų reklama ir 
populiarinimu. Tai matyti iš 
viso puslapio skelbimų spaudo
je ir gerai paruoštų pranešimų 
„Laisvės Varpo" bei kitose 
lietuvių radijo programose. Šiuo 
požiūriu turėtume pasimokyti iš 
amerikiečių, kurie reklamai 
skiria labai didelę reikšmę. Jei 
tai neduotų naudos, jie, tik
riausiai, to nedarytų. 

Visiems nesmagu , kai į 
renginius nesusi renka tiek 
mūsų visuomenės, kiek mes 
norėtume, bet už tai kaltinti 
spaudą ar radijo programas — 
tai gyvas nesusipratimas ar 
re ikalo n e s u p r a t i m a s . Už 
renginių reklamą ir popu
liarinimą visa atsakomybė 
tenka tų renginių organiza
toriams. Spaudą ir radiją būtų 
galima kaltinti tik tuo atveju, 
jei skelbimai būtų nepriimami. 

Sunny Hills, FL 
JONUI ADOMAIČIUI -

70 METŲ 

Kada vyras l a iky t inas 
subrendusiu? Tai veikiausia 
pareina nuo to, kur, į pensiją 
išėjęs, apsigyvena. Sunny Hills 
vyrus įrašom į tikrus vyrus, kai 
su lauk ia 70 metų. Tokio 
amžiaus šiuo metu sulaukė Jo
nas Adomaitis. Taip, Jonas. Iki 
to brandaus gimtadienio jį va
dindavom Joniu, o dabar jau jis 
bus Jonas. 

Mūsų solenizantas gimė 1919 
m. kovo 13 d. Žygaičiuose, Tau
ragės apskrity. Baigęs Tauragės 
gimnaziją ir Šiaulių mokytojų 
seminarijos vasaros kursą, dar 
kurį laiką mokytojavo Žemai
tijos mokyklose, o iš Lietuvos 
1944 m. pasitraukęs — Hanau 
stovykloje Vokietijoj. Į JAV at
plaukė 1949 m. Su žmona One 
(jai vardą pakeisime, kai ateis 
laikas) apsigyveno Roches-
teryje, NY, dirbo įvairius dar
bus, daugiausia sąskaityboj. 
Kai nutarė, kad pinigų gana, 
darbus metė. 1986 m. Sunny 
Hills pušyne, skersai kelio nuo 
ežero, pasistatė namą ir į jį 
persikėlė. 

Jeigu tik tiek, biografija būtų 
skurdoka. Visi gimsta, mokosi, 
įgyja profesiją ar amatą, dirba, 
pasensta, pensininkauja ir mirš
ta. Žmogų padaro įžymiu ar 
bent įdomiu, kuris išpuoselėtas 
talentas, iš kurio dažniausia 
duonos nevalgo, bet dėl kurio 
tampa žinomu, gerbiamu. Jono 
Adomaičio talentas — muzika. 
Pagrindines muzikos žinias į-
gijęs iš savo tėvo vargonininko, 
gimnazijoj pagilinęs pas komp. 
Juozą Strolią, o į pasaulį iškelia
vęs — pas dirig. Bronių Jonušą, 
savo talentui neleido užsnūsti 
visus keturis dešimtmečius. 
Dirbdamas mokyklose, orga
nizavo vaikų chorus ir jiems 
dirigavo. Hanau tapo „Daina
vos" ansamblio chormeisteriu ir 
„Kaimo kapelos" vadovu, tuo 
pačiu muzikinėj srity talkin
damas ir mėgėjų tea t ru i 
„Atžalynui" . Apsigyvenęs 
Rochestery, tuoj įstojo į LB 
chorą dainuoti, bet reikalui 
esant jam ir padiriguodavo. 
Nuolat iniu choro diri-
gentu-chorvedžiu tapo 1960 m. 

ir tas pareigas ėjo kuone ketvir
tį šimtmečio, iki 1984-jų. Lyg su 
choru darbo neužtektų, pri
reikus organizavo ir mažesnės 
apimties muzikinius vienetus, 
kuriems pritardavo akordeonu. 
Iš tokių vienetų sėkmingiausias 
buvo „Sutartinė", įkurtas 1977 
metais. Įsijungus ir dailiojo žo
džio interpretatorei Izabelei 
Žmuidzinienei, „Sutart inė" 
apkeliavo daugelį £ Amerikos 
lietuvių telkinių, visur publikos 
entuziastiškai sutinkama. 
„Sutartinė" gyvavo apie sep
tynerius metus. 

Nors Sunny Hills .Antros jau
nystės" choras turi savo diri
gentą, nuo muzikos Jonas ir čia 
į pensiją neišėjo. Vis atsiranda 
progų su akordeonu akompa
nuoti kuriam duetui, trio, kvar
tetui. Visuomet pajuntame, kad 
akordeonas įgudusio muziko 
rankose. 

Nepamirštama liko pirmoji 
pažintis su Jonu ir jo pačia šokių 
salėje prieš dvejus metus. Pa
skelbė šokių konkursą. Mes, 
detroitiškiai, visi dar toli iki 
subrendėlių, išėjom į kovą labai 
narsiai. Su partnerėmis tik 
šnabždėjomės, kuriam iš mūsų, 
detroitiškių, laurų vainikas ati
teks. Valsas, tango, šlaufoksas. 
Girdime, kad vienai porai 
publika ploja, šaukia, o teisėjai 
mus iš aikštelės sijoja. Tik 
išsijoti pamatėm finalą. Jonas 
su savąja buvo neprilygstami. 
Laurus ant jų galvų uždėjo. Ir 
konkursų jau niekas neberen
gia. Nebent Adomaičiai iš čia 
kur išsikeltų. Bet keltis nebeža
da, nes Sunny Hills geriausia. 

Daugelio gražių metų, Jonai! 

NAUJI SUNNY HILLS 
GYVENTOJAI 

Paskutinių poros mėnesių 
laike mūsų telkinį papildė pora 
įdomių žmonių, kurie, tikime, 
mūsų gyvenimą praturtins, pa
darys jį įdomesnį, turiningesni. 
Kadangi abu enciklopediniai, 
pasislėpti negali, tai turiu teisę 
apie kiekvieną po keletą žodžių 
pasakyti. 

KUN. IZIDORIUS GEDVILĄ 

I pensiją pasitraukęs, atvyko 
iš Rhode Island. Gimęs 1923m., 
teologijos mokslus baigęs Vokie

tijoj ir ten įšventintas kunigu 
1948 m. JAV pastoracinį darbą 
ilgiausia dirbo Montanos vals
tijoje. Plačiai išsklidusius pa-
rapiečius lankydavo motociklu 
arba lėktuvu. Tik nuo 1984 m. 
buvo Providence, RI, lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos 
klebonu. 

Šiuo metu jis apsigyveno 
velionio kun. Antano Račkaus
ko namely. Ruošiasi pirkti arba 
statytis nuosavą. Sekmadie
niais mišių laikyti į Šv. Teresės 
bažnytėlę atvyksta su šalmu 
ant galvos, apžergęs motociklą. 
Dabar jis — jauniausias iš trijų 
lietuvių kunigų. 

REAL E8T ATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

r GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbajiorrte būti 
Rimo Stankaus Klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. | 

Reikia vieno ar dviejų butų namų par
davimui. Jei tokį turite ir norite par
duoti, prašau man paskambinti. 

Brokeris P. Žumbakis, 
tel. 778-6916 

m Mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOMETAX - INSURANCE 
6529 S. KEDZIE 

77»-2233 

Š I M A I T I S REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kodzlo Ave. 
Chlcago, IL 60629 

Tel. 436-7878 

COMMUNITY REALTY 
581-9500 

We pay cash for real estates— 
any size, any condition. 

Ask for Robert 

FOR SALE 

HELP VVANTED 

AUTO TUNE-UP TECHNICIAN 
Full time. Good pay and beneflts. We 
furnish uniforma. Mus speak Enlgish. 

SPARKS TUNE UP 
14519 S. Cicero 
Midlothlan, IL 

389-5900 

FOR RENT 

For rent 3 bedroom apt. heated. 
Brighton Park Area. $425.00. 

Call 424-0240 

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 ZAPOLIS 
3208V2 Wost 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

KAZYS PABEDINSKAS 
Nuo Plungės iki Maroko 

Atsiminimai 
Autorius yra vienas iš žymiųjų 

Lietuvos nepriklausomybės metų 
verslininkų, garsios akcinės b-vės 
,,Kučinskis-Pabedinskai" — linų ir 
medvilnės audykla, linų verpykla 
Plungėje savininkas. K. Pabe
dinskas buvo ne tik apsukrus ir ga
bus verslininkas, bet jam buvo ne
svetima ir visuomeninė veikla. 
Prisiminimai yra labai įdomiai 
parašyti. Jo pasakojimas yra toks 
gyvas, kad jo galėtų pavydėti ne 
vienas formalus rašytojas. Knyga 
didelio formato, 438 psl. Kaina su 
persiuntimu į USA 12 dol. Illinois 
gyventojai dar prideda 80 et. vals
tijos mokesčio. Į kitus kraštus — 
14 dol. Spaudė „Draugo" spaus
tuvė. Užsakymus siųsti „Draugo" 
adresu. 

DRAUGAS 
4S45 West 63rd Str., 

Chicago, H. 60629 

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

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FIZIKAS ROMAS A. ŠATAS 

Prieš porą mėnesių su šeima 
atsikėlė iš Huntsville, AL. 
Romas Algirdas Šatas, kilimu 
kauniškis, gimęs 1921 m. gale. 
Elektros inžinieriaus diplomą 
gavęs VDU Kaune, trejetą metų 
studijas gilino Tuebingeno un-
te, Vokietijoj ir dar devynerius 
metus su pertraukom Amerikos 
un-tuose, studijuodamas fiziką 
ir matematiką. Huntsvillėj dir
bo mokslinį darbą JAV valdžios 
laboratorijose. Mokslinėj spau
doj yra paskelbęs daug straips
nių, už išradimus gavęs 
patentų. Tarp amerikiečių 
žinomas kaip Romas Shatas. 

Gausiai prenumeruoja ir skai
to lietuvišką spaudą, šalia irgi 
gausios amerikietiškos perio
dikos. Visa tai žinau todėl, kad 
Šatų šeima nusipirko erdvų 
namą ir apsigyveno visai šalia 
mūsų. Maloniais, įdomiais kai
mynais džiaugiamės ir linkime 
niekur iš čia neišbėgti!.. 

MIRĖ 

Rašinius į voką dedant, tele
fonu atėjo žinia, kad šiąnakt, 
t.y. 1989 m. kovo iš 20 į 21, stai
ga mirė Vaclovas Snarskis. 
Prieš trejus ar ketverius metus 
su žmona Antonija Sunny Hills 
apsigyveno, atvykę iš Chicagos. 
Pereitų metų gale jam buvo 
padaryta bene širdies operacija. 
Kai su juo Vasario Šešiolik
tosios minėjime (vasario 26) 
susitikęs kalbėjausi, jautėsi 
visiškai pasveikęs. Deja... 

Po gedulingų pamaldų kovo 
22 d. ryte Šv. Teresės bažnyčioje 
laidoti buvo išvežtas į Chicagą. 

Alfonsas Nakas 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, spalvotas. 30 " x 3 1 " $15.00 
VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS. Gen. 

Songinas. 182 psl $8.00 
NUO PLUNGĖS IKI MAROKO, atsiminimai. 

Kazys Pabedinskas. 438 psl $10.00 
KALBĖKIM LIETUVIŠKAI (vaikams) Ni j . 

Mackevičienė. 88 psl $3.00 
GELMIŲ BALSAI, prem. novelės. Vyt. Alantas. 

236 psl $10.00 
LIETUVIAI TAUTININKAI — KOMUNISTŲ KAN

KINIAI. Red. L. Kerulis. J. Prunskis. M. 
Valiukėnas. 191 psl $6.00 

LIETUVIŲ RELIGINĖ POEZIJA. Red. Vladas 
Kulbokas. 268 psl 7.00 

RELIGIJOS FILOSOFIJA. Antanas Maceina. 335 
psl $6.00 

LIETINGOS DIENOS PALANGOJE, romanas. 
Kazys Almenas. 200 psl $10.00 

SAUJA SKATIKŲ, romanas. Kazys Almenas. 198 
psl $10.00 

„ RAKTINIAI KLAUSIMAI APIE KRISTŲ. J. A. Fitz-
myer, S.J. 199 psl $6.00 

KRISTUS IR EUCHARISTIJA. Dievo veikla iš
ganymo istorijoje. 380 psl $7.00 

DIDŽIOJI ILIUZIJA, I tomas. Marksizmas teorijoje 
ir tikrovėje. VI. Juodeika. 720 psl $15.00 

DIDŽIOJI ILIUZIJA, II tomas. Marksizmas teorijoje 
ir tikrovėje. VI. Juodeika. 685 psl $15.00 

KUR BĖGA ŠEŠUPĖ, romanas. J. Vizbaras. 245 
psl $10.00 

M. K. ČIURLIONIS, kūrėjas ir žmogus. Stasys yla. 
468 psl $15.00 

PRAEITIS KALBA, kar., kapeliono užrašai. 
Zenonas Ignonis. 285 psl $10.00 

KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA. Br. Kviklys. 608 psl. $23.00 

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



Dr. Juozas Girnius su savo Bostono kaimynu Vladu Kulboku St. Petersburge. 

DR. JUOZAS 
GIRNIUS APIE 

PERSITVARKYMĄ 
LIETUVOJE 

Dr. J . Girniui atostogaujant 
Floridoje, St. Petersburgo LB 
socialinio skyr iaus valdyba, 
sus i ta rus i su LB apylinkės pir
min inku Algiu Dūda, pakvietė 
dr . J. Girnių pokalbiui apie 
pers i tvarkymą Lietuvoje. 

P o b ū v i s buvo kovo 6 d. 
Lietuvių klubo salėje. Gausiai 
sus i r inkus iems dalyviams po
kalbį pradėjo LB St. Peters
burgo apyl inkės socialinio sky
r i aus s teigėjasjo pirmininkas 
J A V LB tarybos narys, PLB 
seimo atstovas Adolfas Armalis. 
Įvadiniame žodyje nuotaikingai 
ap tarė filosofijos esmę pagal 
Sokratą ir k i tus filosofus, paci
tavo dr. J . Girniaus pažiūras į 
filosofiją, iškeltą jo knygoje 
„Žmogus be Dievo", kur sako
ma , kad „Savyje pačioje filosofi
j a kreipiasi į būtį , siekdama 
n u š v i e s t i p a d ė t į b ū t i e s 
visumoje". 

Pi rmą kar tą St . Petersburge 
a p s i l a n k a n t į d r . J. Gi rn ių 
apibūdino Vladas Kulbokas. J. 
Girn ius studijavo Kaune, Lou-
vaine, Fr iburge , (pas M. Heide
gerį), Sorbonoje. Daktaro laipsnį 
gavo Montrealio universitete už 
disertaciją apie K. Jasperso fi
losofiją. Pa t s i t in domėjosi 
egzistencine filosofija, kuriai 
rūpi žmogaus padėtis pasauly
je , jo būt ies prasmė. 

Nuo 1953 m. iki pabaigos 
redagavo su Pr . Čepėnu ir J. 
Puzinu Lietuvių Enciklopediją. 
1963-1967 m. A t e i t i n i n k ų 
federacijos vadas, 1955-58 m. 
J A V Lietuvių Bendruomenės 
tarybos narys. Nuo 1964 m. 
L.K.M. akademijos narys 1965 -
1980 „ A i d ų " r edak to r iu s . 

Žymus paskai t in inkas didžiuo
siuose mūsų suvažiavimuose: I 
i r III kultūros kongrese, L.K.M. 
a k a d e m i j o s s u v a ž i a v i m e , 
Ate i t in inkų kongrese 1963 m. 
Be daugelio stambių straipsnių, 
a tsk i ra i išleido: „Lietuviškojo 
charakterio problemas"; „Tauti
niai mūsų uždaviniai"; „Tauta 
i r taut inė ištikimybė"; „Žmogus 
be Dievo" (studija apie ateizmą, 
jo istorija ir kritika); „Idealas ir 
l a ikas" ; „P ranas Dovydaitis". 
Dabar redaguoja St. Šalkauskio 
raš tus ir rašo Juozo Brazaičio 
biografinį veikalą. 

Dr. J . Girnius savo kalbą 
pradėjo istoriko Truskos sausio 
9 d. pasakytais žodžiais: „Tautai 
lemtingais momentais reikalin
ga konfrontacija; nereikia bijoti 
pralieti kraują". Kam Lietuvai 
buvo re ikal inga armija per 20 
metų, je i , pavojui atėjus, nemė
ginta pasipriešint i nė vienu 
šūviu. Tą atpirko Lietuvos par
t izanai kovose su okupantu. 
Tautos nuostoliai didžiuliai: 
par t izanų aukos, Sibiro trem
tiniai , kurių t ik maža dalis 
grįžo, ir daug geriausių tautos 
jėgų p a s i t r a u k ė į Vakarus. 
Tauta buvo sukaustyta kančios 
ir baimės. Naują rezistenciją 
p r adė jo k u n i g a i 1972 m., 
išleisdami Lietuviu Katalifcn 

Bažnyčios Kroniką — dokumen
tuotų faktų rinkinius. Saugu
mui nepavyko to le idinio 
sustabdyti iki dabar. Vėliau 
pasirodė eilė pagrindinių lei
dinių: Aušra, Ankstyboji Aušra, 
Dievas ir Tėvynė, Tiesos kelias, 
Perspek tyvos , Rūpintojėl is , 
Aušrelė, Tautos kelias, Varpas, 
Lietuvos ateitis, Akademikas. 
Lietuvos aidas ir kt. Šalia to 
pagrindo, kur buvo tikinčioji vi
suomenė — tiek kunigai, tiek pa
sauliečiai — reiškėsi ir kūrybi
nė inteligentija, pa r t inė ir 
nepartinė. Pirmieji buvo dai
lininkai, kuriems buvo įsakyta 
vadovautis socialistiniu rea
lizmu. Buvo neigiamas pats 
Čiurlionis. Dailininkas Gudaitis 
10 metų nematė savo kūrinių. 
Pirmasis duris atvėrė dailinin
kas Savickis (rašytojo J. sūnus). 
Jo knyga „Dailė kaip dailė" 
nebepolitinio pobūdžio. 

Muzikai kompozitoriai taip 
pat turėjo savo aukų. Solistas A. 
Kučingis buvo Sibire. Kompozi
torių sąjunga nebuvo pirmose 
atgimimo eilėse. Jų sąjungai il
gus metus vadovavo gana atsar
gus Laurušas. Dabar išrinkta 
nauja valdyba, kuri dalyvauja 
persitvarkyme. Rašytojai pir
mieji išjudino Sąjūdį. Jie reika
lavo išleisti Pietario „Algiman
tą", Lindės-Dobilo „Blūdą", net 
Šalkauskio raš tus bandė leisti. 
Po rašytojų ėjo filosofai. Gend-
zelis straipsnyje kalbėjo apie 
praeities žaizdas, tarp jų Litu
anistikos katedros naikinimą, 
kai buvo pašalintos: Zabors-
kaitė, Kostkevičiūtė, Lukšienė 
ir kt. 

Ir komunistai nelygūs. Gudai
tis, dalyvaudamas rinkiminėje 
kampanijoje apie Marijampolę, 
buvo senutės paklaustas: „Ar tu 
komunistas, vaikeli? — „Komu
nistas tik netoks". Netoks yra 
ir filosofas Gendzelis. Jis spalio 
4 d. partijos plenumo posėdyje 
pareikalavo atsistatydinti Son

gailą ir Fedorovičių. Valdinin
kai , kur ie po 20 metų sėdi 
minkštuose valdžios kėdėse, 
tur i pas i t raukt i . Spalio mėn. 
Songailą pakeitė Brazauskas. 
Taigi re ikia vertinti komunistą 
atskirai , koks jis žmogus. 

Plat i i r Sąjūdžio spauda : 
Sąjūdžio žinios, Atg imimas , 
Kauno Aidas, Mažoji Lietuva, — 
Klaipėdoje, Šiauliuose Varpas ir 
K r i v ū l ė . Ki t i Ą ž u o l i u k a s , 
Žalioji Lietuva, Jaunoji Lietuva 
(skautų, atei t ininkų ir gedimi-
naičių leidinys), San ta ra — 
l i e t u v i ų t a u t i n i o j a u n i m o , 
Lietuvos demokratų partijos 
leidinys „Vasario 16" — opo
zicija Sąjūdžiui. Sąjūdžio dvasią 
atskleidžia Sietynas, panašus į 
buvus į Židinį . Rašo ap i e 
Šalkauskį , Maceiną, Brazaitį, 
Vasario 16 minėjimą. Lietuvos 
L a i s v ė s lyga leidžia savo 
biuletenį. Pagarba visoms tau
toms ir pažiūroms lydi visą 
Sąjūdžio spaudą. Sąjūdžio nusi
teikimai: pakantumas ir vienin
gumas. 

Garbė t iems, kurie supranta , 
jog reikia palaikyti gyvą ryšį su 
tauta . Tur ime mokytis pakan
tumo. 1988 m. Vasario 16 buvo 
beveik įvestas apsiausties būvis, 
o šiais švęsta,atvirai paminėtas, 
net žuvęs karin. Juozapavičius, 
Vilniuje susit ikta prie namų, 
kur buvo pasirašyta 16 Vasario 
Nepriklausomybės aktas. Buvo 
gerų kalbų: I sekr. Algirdo Bra
zausko, Žemkalnio-Landsber
gio, kardinolo Sladkevičiaus ir 
kitų. Kaune , atidengiant Lais
vės paminklą dalyvavo dr. 
Kęstut is Girnius (prelegento 
sūnus). Kęstučiui buvo leista 
kalbėti prie paminklo atiden
gimo, i r j is tu rė jo p rogą 
pasirašyti 20 egzempliorių savo 
knygos „Part izanų kovos Lie
tuvoje", jų pačių pasidaugintos. 

Sąjūdis jungia visą tautą, yra 
pagarba ir Bažnyčiai. Tačiau 
p a s t e b ė t a , k a d ne v i s k a s 
priklauso nuo rusų, daug kas 
pareina nuo pačių lietuvių. 

Deja, Lietuvoje yra nemaža 
vieni k i tų skundimų Maskvai . 
Graži buvo kalba A. Brazausko 
Vasario 16 d. Bet vėl atėjo iš 
aukščiau, kad tas pats Bra
z a u s k a s a p k a l t i n o Sąjūdį 
avantiūrizmu, ekstremizmu, ta
k o s k y r a . Nors p a d ė t i s ir 
nepas ike i t ė , be t vėl tu rė jo 
nusilenkti Maskvai. Ilgais prie
spaudos metais lietuvių būdas 
buvo į va i r i a i v e i k i a m a s , 
laužomas. Dabar reikia džiaug
t is pastangomis save a tgaut i . 

Šio renginio p i rmininkas A. 
Armalis , dėkodamas J. Girniui 
už taip įdomų ir platų prane
šimą, k a s dabar vyksta Lietu
voje, t i k t u r i m e r e m t i jų 
laisvėjimo darbus ir padė t i 
visuose jų rūpesčiuose. 

Lietuvos laisvėjimo ir išeivijos 
ryšių su tauta klausimais pasi
sakė ka i kurie paskaitos daly
viai: A. Vaškelis, kun V. Dabu-
šis, kun . dr. S. Gerulis, A. 
Grigai t ienė, A. Gruzdys, S. 
Urbšait ienė ir kt. 

Vr . K u l b o k i e n ė 
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K. B A R O N A S 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

Vėl Pabaltijo valstybių klau
simas stipriai išryškėjo Vakarų 
Vokietijos televizijos pirmame 
kanale, pavadinant beveik 12 
min. skirtą programą lapkričio 
13 d. „Pabaltiečių kova prieš 
rusišką valdymą". įjungta į sek
madienio vakaro ..Weltspiegel 
— pasaulio veidrodžio" pro
g r a m o s da l į , j i su s i l aukė 
mažiausiai penkių mil. žiūrovų 
dėmesio, kadangi vokiečiai į ją 
į t raukia įdomias ir aktualias 
pasaulinių įvykių žinias. Iš 12 
min . Lie tuva i buvo skir tos 
beveik 5 min . 

Rodomas trijų Pabaltijo vals
tybių žemėlapis, jų sienos su Es
tijos, Latvijos ir „Litauer" užra
šais, priskir iant Lietuvai Ryt
prūsius iki šiandieninės Len
kijos. Komentatorius žiūrovams 
primena Stalino-Hitlerio sutar
tį, šių valstybių okupaciją, 
t rėmimus ir rusifikaciją. Vokie
tis pradeda nuo Estijos. Rodoma 
demonstracija, aiškinamas lijau-
dies frontas ir jo tikslai. &nt 
mūrinės sienos sėdi raudonar
miečiai. J i e ploja demonstran
tams, pr i tardami rusiškai estų 
reikalavimams. Naujas Estijos 
s e k r e t o r i u s Indrek Toome. 
Sakoma, kad jis šiuo metu yra 
populiariausias Estijos komu
nistų sekretorius. 

Ir Rygos parodoma protesto 
demonstracija. Komentatorius 
vokiškai verčia latvio kalbą. J is 
sako, kad Hitlerio-Stalino sutar
t imi Latvija ir likusios dvi Pa
baltijo valstybės buvo parduo
tos. Reikalaujama laisvės, lais
vos Latvijos. Maskvoje tie balsai 
n e g i r d i m i , k a d a n g i l a t v i ų 
r e i k a l a v i m a i y r a toli nuo 
realizmo. 

Laisvės paminklas Rygoje. 
Kiek anksčiau užlipęs kalba lat
vis. Parodytas Latvijos vidaus 
r e ika lų m i n i s t e r i s vokiška 
pavarde (Stenbergas) ka lba 
rusiškai , pare ikšdamas , kad 
kalbėtojai visuomet yra tie 
patys. 

Lietuvoje viskas kitaip — sako 
vokietis. Čia einama kitu keliu. 
Masės žmonių . I š s k i r t a m e 
minios t a rpe take, filmuojama 
gražia ei lute apsirengęs Algir
d a s B r a z a u s k a s . G i r d i m i 
„ v a l i o " š a u k s m a i . J i s 
sveikinasi , paduoda r ankas . 
Vokietis sako, k a d gyventojų 
tarpe vyriausias part iet is yra 
labai populiarus. Daug jaunimo, 
mergaitės ir net maži vaikai 
taut iniais rūbais. Dainuojama, 
šokama. Daug mūsų trispalvių. 
A. Brazauskas ka lba vokiečiui 
(greičiausiai Maskvos korespon
dentui) rusiškai , sakydamas, 
kad Sąjūdis turi daug ką bend
r a su kom. partija. Vokietis 
primena, kad liaudies frontas 

BRONIAUS JONUŠO STIPENDIJA 
LITUANISTIKAI 

J a u dvyliktą kartą skelbiama 
kasmetinė muziko ir kompozito
riaus Broniaus Jonušo stipendi
ja lituanistiką studijuojančiam 
jaunuoliui-jaunuolei. Stipendiją 
į s te igė Emil i ja Jonuš i enė , 
norėjusi įamžinti savo vyro 
atminimą nors tokiu būdu — 
sušelpti, padėti nepasiturinčiam 
studentui. 

Stipendijos dydis - $1000.00. 
Kandidatai stipendijai gauti 
turi iki birželio 15 d. atsiųsti 
prašymą su kurios nors jaunimo 
ar visuomeninės organizacijos 
rekomendacijomis. Pirmenybė 
tiems, kurie aktyviai reiškiasi 
jaunimo ar kurioj kitoj lietu
viškoj organizacijoj. Stipendijai 
kandidatą parinks ati t inkama 

Lietuvoje vad inamas „Sąjū
džiu" ir jis tu r i demonstracijų 
metu tautinį atspalvį. „Sąjū
džio" suvažiavimas, atstovais 
užpildyta sporto salė. Lauke su 
korespondentu taip pa t rusiškai 
kalba Terleckas. 

Sv. Mišios prie Vi lniaus 
katedros. Visiškai teisingai pra
nešėjas aiškina, kad Lietuvoje 
svarbų vaidmenį vaidina kata
likų Bažnyčia. Filmas matytas 
prieš keletą savaičių toje pačioje 
televizijoje (ir antras kanalas 
rodė), kada buvo g a u t a s 
pranešimas, kad grąžinama 
k a t e d r a ir Šv. K a z i m i e r o 
bažnyčia. Tik dabar iš labai ar
ti nuf i lmuotas , ka rd . V. 
Sladkevičius su kitais kunigais. 
Girdimos religinės giesmės, 
matoma minia žmonių, mūsų 
t r i spa lvės (šią n u o t r a u k ą 
atspausdino Mainz diecezijos 
s a v a i t r a š t i s „Glaube und 
L e b e n " — „t ikėj imas ir 
gyvenimas"). 

Užraš iau s tenogra f i ška i . 
Daug ką turėjau apleisti, ka
dangi stebint televizijos ekraną 
ir kartu žymėti y r a t ikrai 
sunku. 

Kiekvienų metų lapkričio 
mėn. antras penktadienis Bon-
noje yra skiriamas tradiciniam 
spaudos baliui. Jame dalyvauja 
Vakarų Vokietijos „grietinėlė" 
— politinio, kultūrinio, eko
nominio ir sportinio gyvenimo 
kviesti atstovai su žmonom ir, 
savaime aišku, prezidentas ir 
kancleris. 

N e t septyni o r k e s t r a i 
linksmino šiemet beveik 2 
tūkst . svečių, paįvairinant va
karą televizijos lengvo - žanro 
menininkais, loterija (galima 
buvo laimėti tris automobilius) 
bei gausiu ir turtingu bufetu. 

Kaip pranešė spauda, Beetho-
veno salėje dalyvavo taip pat 
lengvo žanro dainininkė Lena 
Valaitytė su savo vyru Horstu 
Jussenu. J i sėdėjo prie vieno 
stalo su kanclerio raštinės 
minis ter io rangą tu r inč iu 
Schauble, kuris mielai visą 
vakarą šokdino gražią lietuvai
tę. 

Sulaukusi 41 m. L. Valaitytė 
jau retai pasirodo televizijos pro
gramose, kadangi į lengvo žanro 
meno pasaulį skverbiasi naujos 
jėgos, jauni veidai. ..Tina" 
žurnalas pranešė, kad L. Valai
tytė madų parodose a r kt. rengi
niuose sutinka dainuoti ir už 2 
tūkst. markių honorarą. Buv. 
„Mannheimer Morgen" dien
raščio vyr. red. H. J . Deckert. 
šiuo metu yra kelių vokiškų 
laikraščių koresponden tas 
Maskvoje. Lapkričio 12 d. Man-
nheimo dienraštyje pažymėjo, 
kad spalio revoliucijos proga. 

Maskvos k rau tuv ių lentynos 
buvo užp i ldy tos iš Gudijos 
atvežtom bulvėm, iš Kaukazo — 
vynuogėm, o iš Lietuvos gyvom 
žąsim. 

B a i g i a n t r a š y t i šį r a š in į 
Frankfur to radijas popietinėse 

žiniose pranešė, kad Taline, Ry
goje ir „in Vi lna" lankėsi aukš
ti Maskvos pareigūnai (išgirdau 
Medvedjevo pavardę), kurie iš
sklaidė Lietuvos, Latvijos ir 
Es t i jos g y v e n t o j ų l a i svės 
siekius. 

Iki šiol Broniaus J o n u š o 
st ipendijas gavo penkio l ika 
jaunuolių iš įvairių Šiaurės ir 
Pietų Amerikos vietų, visi jie 
žinomi savo veikla lietuviškoj 
dirvoj ir visuomenės neapvylė. 
Praėjusiais metais stipendija 
teko Robertui Vitui, dabar jau 
įsigijusiam Ph.D., uoliai besi
darbuojančiam Lituanistikos ty
rimo ir studijų centre ir Krišta-
nav ič i aus fondo t a rybos ir 
valdybos pirmininkui. Meta is 
anksčiau stipendijantais buvo 
veiklus Polikaičių j aun imas . 

Prašymus stipendijai gauti 
siųsti: 

Br . J o n u š o s t i pend i j a , 
9927 D e v o n s h i r e 

OMAHA, N E 68114 

Myl imam Broliui ir Dėdei 

A.tA. 
VINCUI LAZAUSKUI 

m i r u s , seserj IZABELE STONČIENE, PIJU, DAN
GUOLE ir LORETA bei jų šeimas giliai užjaučiame 

Mykolas Tonkūnas 
Algis Tonkūnas 
Ritonė, Teodoras ir Indrė 
Rudaičiai 

A.tA. 
LIUDUI ŠIMAIČIUI 

mirus , jo žmonai ONAI sų šeima reiškiame širdingą 

užuojautą. 

Vadakojų šeima Kanadoje 

P A D Ė K A 
A.tA. 

STASYS MOCKUS 
Mūsų mylimas Vyras, Tėvelis ir Senelis mirė 1989 m. kovo 

6 d. ir buvo palaidotas kovo 10 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Mes nuoširdžiai dėkojame kun. Zakarauskui už religines 
apeigas bažnyčioje ir kapinėse. 

Dėkojame sol. Danai Stankaitytei už įspūdingą giedojimą 
bažnyčioje. 

Dėkojame karsto nešėjams. 
Širdingai dėkojame giminėms, draugams, pažįstamiems 

ir Korp! Neo-Lithuania pagerbusiems velionį šv. Mišiomis, 
gėlėmis ir aukomis. 

Dėkojame pareiškusiems užuojautą mūsų skausmo 
valandoje. 

Dėkojame laidotuvių direktoriams S. C. Lack ir sūnums 
už malonų patarnavimą. 

Visiems širdingas ačiū. 

Liūdinti žmona, duk tė ir sūnus su šeimomis. 

G A I D A S - D A I M I D 
EU DE IK IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 VVest 71 St. , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . 5 0 t h A v . . C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Dona ld M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA ( HICAGOJK BEI PRIEMIESČIUOSE 

T e l . 6 5 2 - 5 2 4 5 

• 
I \ 



6 DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. kovo mėn. 29 d. 

x JAV LB krašto valdybos 
pirmininkas dr. Antanas Raz
ma gavo iš prezidento George 
Bush laišką, kuriame dėkoja 
pirmininkui ir visiems Lietuvių 
Bendruomenės nariams už 
sveikinimus ir linkėjimus jo iš
rinkimo į prezidentus proga. 

x Policijos i n t e n d e n t a s 
LeRoy Martin atvyks į South-
west parapijų ir kaimynystės 
antikriminalinio komiteto susi
rinkimą, kuris bus St. Rita pra
džios mokyklos patalpose kovo 
30 d., ketvirtadienį, 7:30 vai. 
vak. 

x Lietuvių jaunimas, kuris 
nori dalyvauti politiniam semi
nare Washingtone. D.C., balan
džio 14-16 dienomis ir nežino, 
kaip ji pasiekti, gali pasi
skambinti Edžiui Sabui tel. 
599-5780. E. Sabas organizuoja 
kelionę automobiliais. 

x „Elta, Information Bulle-
tin", nr. 2 išėjo iš spaudos. Tai 
lietuviška informacija anglų 
kalba. Ja gali pasinaudoti ame
rikiečių laikraščiai ir žurnalai. 
Šiame numeryje rašoma apie 
Vasario 16 šventę Lietuvoje ir 
vakariečių politiką Pabaltijo 
kraštų atžvilgiu ir kt. 

x Romas Kronas, Claren-
don Hills, 111., lietuviškos spau
dos rėmėjas, pratęsė prenume
ratą, pridėjo 20 dol. dienraščio 
palaikymui ir 10 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. R. 
Kronui, mūsų garbės prenume
ratoriui, tariame nuoširdų ačiū. 

x V ladas Bie l in is , Hot 
Springs, Ar., atsiuntė 25 dol. 
dienraščio paramai ir kartu pra
tęsė prenumeratą. VI. Bielinį 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už auką tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Šį penktadieni, kovo 31 
d. 7:30 v.v. Jaunimo centre 
įvyksta Marijos žodžių rinkinio 
,,Aš kviečiu jus" knygos sutik
tuvės. Su knyga, paruošta kun. 
dr. K. Trimako, supažindins dr. 
V. Dambrava. Vakaronė prasi
dės padėkos mišiomis tėvų jėzui
tų koplyčioje 6:30 v.v. Muzikinė 
šv. Mišių aukos palyda muz. S. 
Jautakaitės su D. Polikaičio an
sambliu. Supažindinimas su 
knyga ruošiamas ir Gary. IN 
lietuvių Šv. Kazimiero parapi
joje, balandžio 2 d. bei Lemonte, 
Pasaulio lietuvių centre, balan
džio 9 d. Visi maloniai kvie
čiami atsilankyti. 

(sk) 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

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. 

A D V O K A T A S 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

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 K. Ogden A ve., Ste. 18-2 
Minsdale. IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x Muz. Arvydas ir sol. Nelė 
Paltinai kovo 31 d. atvyksta į 
Miami, Floridą, ir vietos lie
tuvių klube koncertuos balan
džio 2 d., sekmadienį. Paltinų 
koncertas Chicagos Jaunimo 
centre rengiamas balandžio 16 
d. 

x Apolonijos ir Petro Ste
ponavičių rečitalis bus Jau
nimo centro salėje balandžio 2 
d. Jie dainuos ar rečituos etno
grafines dainas ir pasakojimus, 
tarp jų bus dzūkiškų, aukštai
tiškų ir žemaitiškų. Daugiau
siai skambės dzūkiškos dainos. 
Chicagoje dar tebegyvuoja šau
ni Dzūkų draugija, tai manoma, 
kad ji savo narius paragins reči
talyje dalyvauti ir prisiminti 
Tėvynę. 

x Marijos aukšt. mokyklos 
dramos skyrius rengia muziki
nį veikalą „The Boy Friend" 
balandžio 6, 7 ir 8 dienomis 7:30 
vai. vak., balandžio 9 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. Veikalas bus 
statomas mokyklos salėje. 

x Kun. Theo Palis, Pitts 
burg, Gal., Kostas Burba, VVes-
tern Springs, 111., Stepas Bar
kauskas, McHenry, 111., Antho-
ny Marchertas, Dovvners Grove. 
111., Antonia Butkus, Chicago, 
111.. Dalia Woss, Fox River 
Grove. 111., už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė po 20 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Vitalis Damijonaitis , 
Western Springs, 111., Juozas 
Daunoras, Oak Lawn, 111., 
Mykolas ir Amalia Jagučiai, Or-
mand Beach, Fla.. Viktoria 
Orentad, Chicago, 111., V. Dailid-
ka, Albuąuerąue, NM, už kalė
dines korteles ir kalendorių at
siuntė po 20 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Sofija Martin, Mt. Pro-
spect, Ui., pratęsė prenumeratą 
1989 metams ir dar pridėjo 20 
dol. auką. S. Martin įrašome į 
garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už auką tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Lietuvos prezidento An
tano Smetonos 45 m. mirties 
paminėjimas rengiamas sekma
dienį, balandžio 9 d. 3 vai. p.p. 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Programoje: paskaitininkas 
Vincas Trumpa, aktorė Dalila 
Mackialienė ir Balys Pakštas. 
Mieli Chicagos l ietuviai 
kviečiami minėjime gausiai 
dalyvauti. Kviečia Amerikos 
Lietuvių Tautinė sąjunga. 

(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 Reikalinga tarnautoja 
lietuviškai įstaigai. Turėtų 
mokėti lietuvių ir anglų kalbas, 
rašyti mašinėle ir dirbti pilną 
laiką. Skambinti 776-7582 
savaitės dienomis, išskyrus 
šeštd. ir sekmad., tarp 8:30 v. 
ryto ir 4:30 v. p.p. 

(sk) 

x Naujausios žinios iš Lie
tuvos kasdien girdimos ne tik 
naujais, bet ir senais Grundig 
radijais. Gradinskas 2512 W. 
47th St., 376-1998. 

(sk) 

x J u o z a s Mieč iu s iš 
Chicago, 111., pratęsė prenu
meratą 1989 metams su visa 
šimtine. J. Miečių skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x Sonia Untulis, Palos Hills. 
111., Elzbieta Simonaitienė, 
Bloofield, Conn. Emily 
Eksevics, VVest Chicago, 111., G. 
D. Krivickas. Glenn Dale, Md., 
A. Milius, St. Petersburg Beach, 
Fla., kiekvienas atsiuntė po 20 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x A leksandras A. Pužaus
kas, Ocean Park, Wa.. buvęs 
„Draugo" redaktorius, Francis-
can Fathers. Brooklyn, N.Y., 
Pranas Vindašius, Racine, 
Wisc., Petras Petraitis, Rich-
mond Hills, N.Y., Frank A. 
Zailskas, Chicago, Iii., už kalė
dines korteles ir kalendorių at
siuntė po 20 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Kun. A. Petra i t is , Put 
nam, Conn., kun. A. Rač
kauskas, Sunny Hills, Fla.. 
Aldona Markelienė, Cicero, 111., 
Peter Kiršinąs, Country Club 
Hills, 111., A. Masionis, Fair 
Lawn, N.J., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
20 do. auką. Labai dėkojame. 

x Rež. Petras Maželis, Los 
Angeles, Cal., R. Ray Genčius, 
Indianapol is . Ind.. Petras 
Augaitis, Delhi, Kanada, Petras 
Kliorys. Euclid, Ohio, Caleb ir 
Bernadette Harris. VVorcester, 
Mass., Felicija ir Marijus Gu-
dinskai. Hamilton, Ont., Kana
da. Stasys Mažiulis, Willwood. 
UI., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 15 dol. 
aukų. Nuoširdus ačiū. 

x P o 10 dol. atsiuntė už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių: kun. E. Statkus, B. 
Dirmantas, Gedas-Elvira Že
maitis, Alfonsas Gerčys, Ilona 
Baranauskas, Elena Balčiūnas. 
Juozas Glavinskas, V. Jako-
vickas, L. Lendraitis, Vito 
Zenkus, Petras Jadviršis. V 
Aras, Kazė Biknevičius. Elena 
Paliliūnas, Juozas Naumus, I. 
Ulpa. Pranas Baltakis, V. Les-
niauskas ir D. J. Vizgirda, 
Marčiulionis Aleksas. Visiems 
tariame ačiū. 

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

(sk) 

x Darome n u o t r a u k a s pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 
Liepos 15 kelionė į Skan

dinaviją ir Europos Lietuvių 
Dienas. Informacijai skambinki
te Birutei Zalatorienei, Travel 
Advisers Inc., 1515 N. Har-
lem #110, Oak Park, 60302. 
312-524-2244. 

(ski 

P^TF *̂ <K. • 

RSk. ŽVAIGŽDUTE 
•m^L^L. w^ Isteurtas Lietuviu Mokytoju Sąjungos Chunaos skyriam 

Redaguoja J P;atas. Medžiagą siųsti: 3206 W. «5th Place, Chicago. 
įsteigtas Lietuviu Mokytojų Sąjungc 

IL 60629 

VELYKŲ KIŠKUTIS 

Su margučiais strikt — pastrikt 
Nuo namučiu, prie namų. 
Nei prisėsti, nei užmigt — 
Tiek vaikučių mylimų! 

Va, kraitelėj du šimtai, 
Visą naktį juos dažiau. 
Dar kepurėj, aš rimtai, 
Penkiasdešimt — nemažiau! 

Tai juokelio, net rangaus: 
Pešas Giedrė su Linu. 
Jie margučių nebegaus, 
Tik geručiams dalinu. 

Jonas Minelga 

KIŠKIŲ VELYKOS 

Kiškis neša margučius 
Pas geruosius vaikučius. 
Slepia juos visur gerai, 
Suaugę neieško, tik vaikai. 

Suradę džiaugiasi visi. 
Ritinėja juos linksmi. 
Iš po krūmo žiūri zuikis, 
Kurio vardas yra Puikis. 

•r 

x Kelionė per Didžiąją Bri
taniją! Šiais metais vėl orga
nizuojama lietuvių grupė į 
Didžiąją Britaniją — 3 kraštai. 
Pereitų metų kelionė praėjo su 
dideliu pasisekimu, todėl karto
jame tą pačią kelionę. Iš Čika
gos išvykstame birželio 13 d., 
grįžtame birželio 27 d. Registra
cija ir informacija pas Vidą 
Jonušienę, Amber Travel Ser
vice, 11745 Southwest 
Highway, Palos Heights, 111., 
60463. Tel. 31^448-7420. 

'sk.) 

x Siunčiame prekes į Lietu
vą kargo. Jūsų dovanos, kaip 
video kameros, magnetofonai, 
radijo 2-jų kasečių aparatai ir 
kitos, Lietuvoje pageidaujamos, 
prekės pasieks Vilnių per 5 
d ienas , saugia i ir pilnai 
apdraustos. Priimame prekių ir 
persiuntimo užsakymus ir iš 
kitų JAV miestų. PATRIA, 
2638 W. 71 St., Chicago, 111., 
tel. 312-778-2100. Sav. A. F. 
Siutai. 

(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 
P i rmad ien ia i s uždaryta. 
Kviečia Kielų šeima. 

(sk) 
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O zuikienė laukia jo, 
Kada jis sugris namo? 
Trys kiškeliai prie langelio 
Žiūri, ar tėvelis ant takelio. 

Kiškio šeima švęs Velykas 
Nes kiškio darbas padarytas. 
Valgys jis skanius pyragus, 
Žiūrėdamas i linksmus vaikus. 

Audra Prialgauskaitė, 
Marąuette Parko 
lit. m-los mokinė 

(„Vyturėlis") 

PRISIKĖLĘS KRISTUS 
LAUKIA MŪSŲ DANGUJE 

Karta vienas buvęs karys 
Georgia valstijoje pasiryžo kan
didatuoti j teisėjus. Būdamas 
jau vyresnio amžiaus ir neišsi
lavinęs taip labai kalbėjime, jis 
pamatė, kad mitinguose kitas 
kandidatas darė didesnį įspūdį. 

Vieną vakarą, jau netoli 
rinkimų dienos, tas karys sėdėjo 
mitinge netoli kalbėtojo stalo. 
Staiga vienas kalbėtojų, kuris 
norėjo paremti jo kandidatūrą, 
atėjo artyn, parodė jo šoną, kur 
kabojo tuščia rankovė, be ran
kos, parodė randą to buvusio 
kario veide ir tarė: 

— Vyrai ir moterys, štai jo 
įneštoji dalis laisvės kovose! 

Staiga minios entuziazmas 
pakilo. Nuaidėjo plojimų banga, 
pagerbianti tą seną karį, kurio 
randai rodė jo ryžtingumą ir 
patriotizmą. Už keletos dienųjį 
didele balsų dauguma išrinko 
siektoms pareigoms. 

Gilus pasišventimas, kraujo 
auka daugiau kalba negu žo
džiai. Mes turime vieną asmenį, 
kurio kraujo auka buvo atlikta 
aukščiausiame laipsnyje. Jis 
mirė pervertomis rankomis ir 
kojomis, perdurtu šonu ant kry
žiaus. Jo auka neapsakoma. 
Jam priklauso mūsų meilė, 
pagarba ir paklusnumas. Jis 
turi būti išrinktas mūsų teisėju 
ir patarėju — kuriuo keliu 
gyvenime pasukti. 

Jo Prisikėlimo šventės proga, 
jūsų redaktorius sveikina jus ir 
siūlo pasirinkti Kristų savo 
teisėju ir gyvenimo vadovu. Jis 
mums duos daug vilčių amžiny
bėje, toje amžinybėje, kurią mes 
užmirštame savo kasdieniniame 
gyvenime. Gal per mažai 
kreipiame dėmesio į tą vietą, 
kurioje praleisime amžinybę. 
Gal per mažai stengiamės save 
paruošti, kad galėtume veidu 
stoti prieš Tą, kuris mus mylė
damas aukojo kančią ir mirtį. 
Tegul Prisikėlimo dvasia mus 
pakreipia ta linkme! (Pagal 
kun. dr Juozą Prunskį). 

GALVOSŪKIO NR. 106 
ATSAKYMAS 

Taip, visos figūros dalys yra 
vienodo ilgumo. 

GALVOSŪKIO NR. 107 
ATSAKYMAS 

Keturraidžiai žodžiai: aure 
(antai), ašis, auka, auti, auna. 
Gali būti ir kiti. 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 
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Žmonės prie Gedimino pilies gieda Lietuvos himną. 
Piešė Arista St rungytė , 

Marąuette Parko lit. m-los 8 sk. mokinė 

VELYKOS -
PRISIKĖLIMAS 

Velykos yra pavasrio šventė. 
Pagoniškas pasaulis dar prieš 
Kris taus gimimą švęsdavo 
pavasar io šventę. Vėliau 
krikščionys pradėjo tuo laiku 
švęsti Kristaus prisikėlimo 
šventę — Velykas. 

Kaip tik tuo laiku atbunda 
gamta iš žiemos miego. Plikos 
medžių šakos ima dengtis žals
vais pumpurais. Iš žemės keliasi 
nauja žalia žolytė. Už lango 
pasigirsta paukštelių balsai. 
Pirmosios pavasario gėlės yra 
tulpės; jos skuba leisti savo 
daigus, kad pralenktų kitas 
gėles. Prieš Velykas dažome 
kiaušinius. Kiaušinis yra nau
jos gyvybės simbolis. 

Mums krikščionims Velykos, 
tai Kristaus ir mūsų pačių 
prisikėlimo šventė. Velykoms 
ruošėmės per visą gavėnią. Tuo 
laiku dažniau pagalvojome apie 
Kristų ir mūsų gyvenimo 
prasmę. 

Šiais metais aš švenčiau 
Velykas Toronte. Mes kėlėmės 
anksti ir ėjome į bažnyčią. Man 
patiko iškilmingos pamaldos. 
Aš klausiau kunigo žodžių, man 
buvo įdomu. Jie man daug 
reiškė. Po Velykų aš visą 
savaitę ėjau kasdien į bažnyčią, 
tą dariau savo noru. Dabar aš 
daugiau suprantu , negu 
vaikystėje. Šios Velykos buvo 
man tikrai prisikėlimo šventė. 

Daina Merkytė, 
(„Jaunystės šauklys") 

LIETUVIŲ VELYKINIAI 
PAPROČIAI 

Visiems patinka Velykų lai
kotarpis. Dažome margučius, 
ritinėjame, linksminamės su 
draugais. Margučių dažymas 
yra vienas ir gražiausių ir 
seniausių papročių visame 
pasaulyje. Margučių dažymas 
reikalauja daug kantrybės ir 
kūrybingumo. Pirma reikia 
vašką ištirpyti ir įsmeigti mažas 
adatėles į pieštukų trintukus. 
Tada reikia atidžiai nudažyti 
įvairias linijas ir taškus ant 
kiaušinio. Paskui galima kiau
š inius įvairiom spalvom 
nudažyti . Kai k iauš in ia i 
išdžiūsta, galim nutrinti vašką 
su karšta šluoste. 

Kitas lietuviškas paprotys yra 

MANO ŠVENTOS 
VELYKOS 

Gavėnia prasidėjo su Pelenų 
diena. Kunigas užtepė ant 
kaktos pelenų. Penktadieniais 
nebuvo galima valdgyti mėsos. 
Didįjį Ketvirtadienį ir Didįjį 
Penktadienį praleidau bažny
čioje. 

Didįjį Šeštadienį aš, mano tėte 
ir draugė Amira nudažėme tris 
tuzinus kiaušinių. Mano draugė 
Amira nėra katalikė. Jai labai 
patiko dažyti kiaušinius. 

Velykų sekmadienį važiavo
me į Prisikėlimo Mišias 6 vai. 
ryto. Buvo linksma diena. Mes 
valgėme daug skanių valgių. Aš 
gavau daug dovanų, o tėtė 
nupirko didelį velykinį krepšį. 

Mama paslėpė visus kiauši
nius pievoje. Aš ir Amira su
radome 35 kiaušinius, vieno 
trūko. Mama turėjo parodyti, 
kur tas k iauš in is buvo 
paslėptas, nes mes negalėjome 
jo rasti. 

Buvo linksma šventa diena. 
Irena Valentinaitė, 

Los Angeles Šv. Kazimiero 
lit. m-los mokinė 

(„Pėdsakai"). 

Laive buvo 21 vyras. Tarp 
keleivių buvo ir du laivo tar
nautojai vyrai (kapitonas ir in
žinierius), kurie nesiskaitė 
keleiviai. Keleivių vyrų buvo 
tik 19. 

GALVOSŪKIO NR.109 
ATSAKYMAS 

Žodį America galima skaityti 
nuo viršaus žemyn 64 kartus 
(įvairiomis kombinacijomis). 

GALVOSŪKIO NR. 110 
ATSAKYMAS 

Žmogus banke gavo 5 bankno
tus po 1 dol. (5 dol.), 50 bank
notų po 2 dol. (100 dol.) ir 19 
banknotų po 5 dol. (95 dol.). Iš 
viso gavo 200 dol. 

GALVOSŪKIS NR. 126 

(Žiūrėkite piešinėlį). Matote 
dvi nebaigtas nupiešti vazas. 
Užbaikite, gausite 5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 127 

margučių ridinėjimas. Būna dvi 
komandos ir kiekviena mėgina 
savo kiaušinius risti nuo mažos 
lentelės, kad kitus arba sus
kaldytų, arba išmuštų iš rutulio. 

Per Velykų pietus, kiaušinių 
mušimas prie stalo yra žymus 
paprotys. Visi paima kiaušinį iš 
lėkštės ir daužo vienas su kitu 
kiaušinius. Tas, kuris lieka su 
nesudaužytu kiaušiniu, laimi ir 
sako,kad turėsiąs daug laimės 
gyvenime. 

Liana Janušytė, 
(..Jaunystės Šauklys"). 

(Žiūrėkite piešinėlį). Parašy
kite šių piešinėlių lietuviškus 
pavadinimus ir kuo jie yra 
žmogui naudingi. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 128 

Ar smauglys yra nuodingas?. 
Jei ne kodėl jis yra pavojingas? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 129 

Ar tiesa, kad 
šešiakampės? 

snaigės yra 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 130 

Kodėl Kristaus kapas buvo 
saugojamas sargybinių? 

(5 taškai) 
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