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Pietų Afrikoje leista veikti 
visoms partijoms 

Panaikintas 30 metų draudimas 

Cape Town. — Pietų Afrikos 
prez. F.W. de Klerk pranešė, jog 
vyriausybė panaikina draudimą 
veikti Afrikos Tautiniam Kong
resui, kuris buvo uždraustas 
prieš 30 metų. Ši organizacija 
kovoja, kad būtų pašalinta 
baltųjų mažumos vyriausybė 
Pietų Afrikoje, kurios didesnė 
dauguma yra juodosios rasės 
gyventojai. Prezidentas taip pat 
pažadėjo, kad tos organizacijos 
steigėjas Nelson Mandela, kuris 
laikomas kalėjime beveik 28 
metus, bus greitai išleistas į 
laisvę. 

Prezidentas de Klerk, pradė
damas naują parlamento sesiją. 
paskelbė nemaža pakeitimų, 
kurie leis pradėti pasitarimus 
su tos organizacijos vadais dėl to 
krašto ateities. Juodieji gyven
tojai visą laiką buvo opozicijoje 
prieš ten vyriausybės vedamą 
aparteido politiką. 

Afrikos Tautinis Kongresas 
dešimtmečiais vedė nesmur-
tišką rezistenciją prieš baltųjų 
valdžią tol, kol 1960 m. šios 
organizacijos veikla buvo 
paskelbta nelegali. Po to buvo 
suorganizuotas ka r i škas 
veikimas užsienyje ir prasidėjo 
pogrindžio veikla Pietų Afrikos 
valstybės viduje, jau nevengiant 
ir smurto bei bombų sprogdini
mo veiksmų. Dažnai pasirody
davo jų suorganizuotuose pro
testuose ir komunistiniai šūkiai 
su raudonomis vėliavomis ir 
komunistiniais ženklais. 

Iškėlė komunis tų vėliavas 

Paskelbdamas leidimą tai 
organizacijai veikti, prez. de 
Klerk pasakė Parlamentui, jog 
jis tikisi, kad bus baigtas smur
tas ir griovimo darbas ir 

prasidės bendradarbiavimo 
periodas. Tačiau jis nepasakė, 
kaip numato baigti aparteido 
politiką ir baltųjų dominavimą 
krašte. „Smurto ir prievartos 
sezonas praėjo. Laikas susitaiki
nimui ir susitarimui", pasakė 
prezidentas. Tūkstančiai žmo
nių pasipylė j gatves miestuose 
ir reiškė savo džiaugsmą tuo 
vyriausybės nutarimu. Johan-
nesburge ir Cape Town mies
tuose tuoj pasirodė ir Pietų Afri
kos Komunistų partijos vėlia
vos, kurios iki šiol buvo už
draustos. 

Juodiej i d a r nea ts tovaujami 
Prie demonstrantų prisijungė 

ir anglikonų arkivyskupas Des-
mond Tutu ir tebekalinamo 
Mandelos žmona. Pietų Afrikos 
bažnyčių taryba su entuziazmu 
sveikino ŠĮ prezidento prane
šimą. Aperteido politikos prieši
ninkai tuoj paskelbė, kad to 
paskelbimo dar negana, nes pre
zidentas nepasakė, kada Man
dela bus paleistas, o jis laikomas 
Afrikos Tautinio Kongreso 
vadu. nes jis būdamas ir kalė
jime vadovavo tai organizacijai. 
Prez. de Klerk pranešė, kad 
Mandela bus paleistas be jokių 
sąlygų. 

Tačiau kai kurie Pietų Afri
kos parlamento nariai pareiškė, 
kad prezidentas turi atsiminti, 
kad jis yra afrikiečių vadas, 
išrinktas Tautinės partijos, ir 
neturi teisės perleisti valdžios 
juodiesiems. Kraštas yra valdo 
mas trijų rūmų Parlamento — 
baltųjų, aziatų ir maišytų rasių 
atstovų ir jų renkamas prezi 
dentas. Juodieji, kurių ten gy
vena maždaug 159r n ė r a 
atstovaujami. Kraštas turi 38.5 
mil. gyventojų. 

Kad tik neatsiskirtų 
Vilnius. — Sausio 10 d Vil

niaus Inžinieriniame Statybos 
Institute įvyko susitikimas su 
TSKP CK nariu, TSRS valstybi
nės liaudies švietimo komisijos 
pirmininku Genadijum Jagodi-
nu. Prieš atvykstant svečiui, 
auditorijoje.kunoje turėjo vykti 
susitikimas, buvo pakabinti 
lozungai: „Gorbačiovai, išvesk 
raudonąją kariauną iš Lietu
vos!", „Okupacine kariauną 
lauk iš Lietuvos!" Ir plakatas 
anglų kalba — „Rusų okupan
tai - namo!*' Šį plakatą in
stituto part inis sekretorius 
Alfonsas Kuzmickas pasiūlė 
nuimti, kad neįžeistų svečio tau
tybės. Susirinkusieji pritarė bal
suojant ir plakatas buvo nuim
tas. 

Kariškiai už senąją tvarką 

Prasidėjus susitikimui, pir
mieji pasisakė instituto partinis 
sekretorius Alfonsas Kuzmic
kas, prof. Vytautas Liutikas, 
politologijos katedros vyr. dės
tytojas Jonas Srėbalius, prof. 
Juozas Mureika. instituto Sąjū
džio Tarybos pirmininkas Pet
ras Audzijonis. Jis papasakojo 
apie priežastis, privertusias 
LKP atsiskirti nuo TSKP. da
bartinę padėtį Lietuvoje, si
tuaciją instituto partinėje orga
nizacijoje. Šiuo metu iš institute 
buvusiu 313 TSKP narių i sava
rankišką LKP perėjo 228 žmo
nės. Išimtis — karinė katedra, 
kur tik du žmonės perėjo j LKP. 

P r a š ė dalyvauti 
Po to kalbėjo Genadijus Jago-

dinas. Jis pasakė, kad atvažiavo 
čia ne mokyti ir pamokslauti, o 
suprasti situaciją. Mes bijome 
prarasti pertvarką ir mums 
labai svarbu, kad 28-jame TSKP 
suvažiavime dalyvautų ir LKP 
delegacija. Svarbu todėl, kad 
LKP — progresyvūs, organizuo
tas būrys ir galėtų mus gerai pa-
remti. Po to G. Jagodinas lie
tuvių nacionalinį k lausima 
Tarybų Sąjungoje palygino su 
lenkų padėtimi Lietuvoje, tuo 
sukėlęs pasipiktinimą salėje. 
Kalbos pabaigoje svečias iš 
Maskvos pasakė, kad savaran
kiškos LKP klausimas - tai ne 
tik Lietuvos, ne tik Tarybų 
Sąjungos, bet viso pasaulio 
klausimas. 

Pietų Afrikos prez. F. W. de Klerk kalba parlamente, paskefcdamas. kad 
leidžiama vel veikt i Afrikos Taut in io Fronto organizacijai ir dar kitoms 
33 organizacijoms. 

Arčiau prie Rusijos? 
Sovietų kariai negalės balsuot: 

Konsultacinė taryba 
Vilnius. (SIA) - Sausio 31 d. 

įvyko Lietuvos laikinosios po
litinės konsultacinės tarybos 
posėdis. Taryba s u d a r y t a 
Lietuvos Persitvarkymo Są
jūdžio iniciatyva; ją sudaro 
Sąjūdžio, pagrindinių politinių 
partijų ir sąjungų deleguoti 
a ts tovai . Posėdyje buvo 
atstovaujami: Sąjūdis, Lietuvos 
demokratų, komunistų, krikš-
ionių demokratų ir socialdemo
kratų partijos, t remtinių ir 
darbininkų sąjungos. Svarstyti 
reglamento klausimai ir atsto
vavimo principai, apibrėžtas 

Vi lnius . — Eitos pranešimu. 
Sąjūdžio tarybos narys Kazi
mieras Motieka papasakojo apie 
padėtį Lietuvoje. Anot jo, A. 
Brazauskas ir kiti LKP nariai 
esą „labai minkšt i" ir bando 
laviruoti. J ie aiškina, kad svar
biausia y ra ekonomika, o ; 
Vakarus reikia atsargiai žiū
rėti , nes j ie niekuo nepadės ir 
tegali lietuvius „sumaišyti". Jų 
manymu, reikia laikytis arčiau 
prie Rusijos, kuri norinti mums 
padėti ir su kuria mes jau esame 
susirišę ir galime bendradar
biauti . 

V a s a r i o 16 minė j imas 

Didžiausias Vasario 16 d. 
minėj imas bus Kaune prie 
Nežinomo Kareivio kapo. kur 
bus a t idarytas jam paminklas. 
Vilniuje šventė bus minima prie 
pastato, kur iame buvo pasira
šytas Nepriklausomybės aktas. 
ir tea t re . Komunistų partija 
taip pat prisideda prie Vasario 
16 d. minėjimo. Prieš keletą 
dienų Aukščiausios Tarybos 
p r e z i d i u m o posėdyje buvo 
paskelbta, kad Vasno 16-toji 
yra Lietuvos TSR šventė, bet po 
gausių protestų ir diskusijų 
„TSR" buvo išbraukta. 

Į Aukščiausia Lietuvos Tary
bą bus renkama? 141 atstovas. 
Spaudoje paskelbta, kad jau 
paskelbti 500 kandidatų, iš 
kurių 141 Komunistų partijos. 
Opozicija Komunistų partijai 
ypač stipri Šiauliuose, Pane
vėžyje ir Telšiuose. KP kan 
didatai turbūt neturi jokių gali
mybių l a i m ė t i Klaipėdoje . 
P a d ė t i s s k i r t i n g a Vi ln iaus 
krašte ir kitur, kur gausiau 
rusų imigrantų Pats Motieka 

pagrindinių Tarybai rūpimų 
problemų ratas , aptartos jos 
funkcijos galimos Lietuvoje 
k r i z i n ė s s i tuac i jos a tve ju . 
Pradėtas pokalbis dėl vieningos 
nepriklausomybės sampratos, 
plačiau aptarta, kokie būtų 
pageidautini rinkiminės kam 
panijos bruožai - be oponentų 
juodinimo, tačiau nevengiant 
programų ir platformų kritikos; 
rekomenduota Vasario 16-ąją 
švęsti kaip pilietinę šventę, ne
naudojant jos partijų interesams 
ir r inkimu kampanijos tiks
lams. 

kandidatuoja Raseinių rajone. 
Sovietinės armijos Kareiviai 
negalės balsuot i , išskyrus 
kilusius iš Lietuvos. 

Lietuvių sportininkų delegaci
ja, pakviesta Pasaui IO rankinio 
federacijos, vasar io 13 d. 
išvyksta į Lože:>V Šveicariją. 
Ten vasario 15 d. jie posėdžiaus 
su pasaulir . iu Olimpiados 
komitetu. Jų tikslas — kad 
Lietuva būtu priimta į komitetą 
kaip oficialus narys. 

Motieka tvirtino, kad prieš
rinkiminėje kampanijoje nėra 
tarpgrup:nio trvnimosi. Ter
leckas. Pečelr -įas ir kit i 
aktyvistai uolia, remia opozi
cinių grupių iš:-' lytus kandi
datus. 

Žydų veikia Lietuvoje 
Vilnius. SIA pr 

sio 31 d. „Drauge 
je įvyko žydų k u 
jų seminaras, sk 
konferencijos „J 
šios 29-31 dier 
aptarimui. Daly\ 
Tarybos nari: 
Motieka. Ema:. 
Romualdas O.: 
Kuzmickas, Vac 
taip pat svečia; 
užsienio žydų d 

Taręs įžangir. 
žydų bendrijo-
LPS Seimo Ta 
Zingeris papa-
padėti Lietuvi 
darbą nuveikė 

Kalbėjęs TSr. -
instituto mok 
darbis Igoris K 
žė, kad Lietuve 
puoselėjama ir 
net valstybir 
muziejus ir tai:' 

Taip pa 
Tarptautines 
„Sachut" jgal' 
respublikoms-
skis ir „Antid-
nariai iš JAV 
ir Steven Fn< 
šakojo apie 
kovą su anti-
darbą su Pa-
ruomenėmis. 

Seminaras b . : 
Aliulio palu ..-
toliau sėkminga, 
kultūra atgi" -
tuvoje. 

neša, jog sau -
es" viešbuty-
ūros draugi
as mokslinės 
aika", vyku-
is. rezultatų 
o LPS Seimo 
Kazimieras 
is Zingeris, 

»s, Bronius 
vas Aliulis, 
Maskvos bei 
^gijų. 
dį, Lietuvos 
irmininkas, 
os narys E. 
:o apie žydų 
pie tai, koki 
ferencija. 

etnografinio 
ris bendra-
nikas pabrė-
ydų kultūra 
•sti, įkurtos 
įstaigos — 

ė mokykla. 
pasisakė 

i agentūros 
'is Pabaltijo 
is Traunpen-
icijos Lygos" 
sn Jacobson 
kurie papa-
sukūrimą, 

tizmu. apie 

žydų bend

ri kunigo V. 

nu, kad ir 
stytusi žydų 
nčioje Lie-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— K a n a d o s v y r i a u s y b ė 
nutarė atidaryti savo konsula
tą Kijevo mieste, nes tai būsią 
geriau patarnauti daugeliui 
žmonių, kurie iš Kanados nori 
susisiekti su savo giminėmis 
Ukrainoje. 

— Kinijos vyriausybės lei
džiamas laikraštis rašo, jog 
marksistų ideologija yra daug 
svarbiau negu technologijos 
ekspertai, kurie išduoda Komu
nistų partiją. 

— Jung t in ių Tau tų delegaci
ja, kuriai vadovauja Elliot 
Richardson, buvęs kabineto 
narys Nixono administracijoje, 
sandinistų prezidento Ortegos 
kvietimu, atvyko į Nikaragvą 
stebėti rinkimų. 

— P a n a m o s prez. Guillermo 
Endara prašo iš JAV 700 mil. 
dol.,kad galėtų atstatyti inva
zijos metu sugriautą krašto 
pramonę. Vien t ik sugriautai 
apylinkei atstatyti reikia 35 
mil. dol. „JAV buvo mūsų part 
neriai, mūsų išlaisvintojai, bet 
jie įsiveržė ir tai padarė tam 
tikrą nuostolį mūsų ekonomi 
jai", pasakė prez. Endara. 

— M a s k v o j e AP žinių 
agentūra pranešė, jog Sovietų 
Sąjungos vyriausybė grąžino 
čelistui ir dirigentui M. Rostro
povičiui ir jo žmonai,operos dai
nininkei Galinai Višnevskajai 
pilietybę, kurią prieš 12 metų 
buvo atėmę. 

— Bulgar i jos vyriausybe 
pasitraukė iš pareigų, nustebin
dama ir opozįjos narius, kai jie 
atsisakė su komunistais sudary
ti naują vyriausybę, kad val
dytų iki rinkimų, kurie bus ge
gužės mėnesį. Bulgarijos komu
nistinę vyriausybę sudarė 22 
nariai. 

— Valstybės departamentas 
praneša, jog prez. G. Bushas 
paskyrė sekretoriaus Bakerio 
as is tentą Lawrence Eagle-
bergerį vadovauti šalpos pro
gramai, kai Kongresas nutarė 
finansiškai padėti Rytų Europos 
kraštams. Jam padėti paskirti 
du patarėjai — ekonomistas M. 
Boskin ir Iždo sekretoriaus asis
tentas John Robson Pirmaisiais 
metais bus disponuojama 536 
mil. dol. Iš viso Kongresas yra 
paskyręs daugiau kaip 900 mil. 
dol 

— Irano-Contras - ginklų 
pardavėjas Albert Hakim buvo 
nuteistas dviejų metu bandoma
jam periodui ir 5,000 dol. bauda. 
Jis atiduos 7.3 mil. dol. JAV 
vyriausybei, kurie buvo 
sulaikyti Šveicarijos banke, kai 
juos buvo įsidėjęs i savo sąskaitą 
kaip uždarbį už parduotus 
ginklus. 

— Prahoje pirma kartą vakar 
visą dieną praleido Valstybės 
depar tamento sekre tor ius 
James Baker III, besiinformuo-
damas Čekoslovakijos klausi
mais. Po to išskrido i Maskvą 
pas i ta r imams su Sovietų 
Užsienio reikalų ministeriu. 

— Buvęs prez. R. Reajcanas 
atsisakė pristatyti į teismą savo 
užrašus apie Irano Contrų 
reikalus, kai dabar vra tei
siamas buvęs Saugumo tarybos 
viršininkas admirolas John 
Poindexter, kuris sako. kad jis 
Iranui pardavė ginklus su prezi
dento pavedimu. Po to teisėjas 
įsakė Reaganui liudyti teisme, 
bet jam nereikės atvykti pačiam 
į teismąjis galės savo liudijimą 
įrašyti į vaizdajuostę, kuri bus 
naudojama teisme 

Pasiūlė daugpartinę 
sistemą 

Sutinkamas senųjų komunistų 
pasipriešinimas 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
prez. M. Gorbačiovas, kalbėda
mas kaip Komunistų partijos 
vadovas, savo valandos kalboje 
pasiūlė atsisakyti partijai kons
t i tucines monopolio te isės 
vienai valdyti kraštą ir leisti 
veikti ir kitoms partijoms. 

Jis sakė, jog partija, kuri nuo 
1917 metų nekontroliuojama 
valdė Sovietu Sąjungą, dabar 
turi sutikti su gyvenimo realybe 
ir dalyvauti grumtynėse su ki
tomis visuomenes grupėmis ir 
dalintis valdžia. J is taip pat 
pasakė, jog reikia įvesti viską, 
kas vertinga ir kituose kraštuo
se. „Mes turime suprasti laika, 
kuriame gyvename ir prisiimti 
atsakomybę". Gorbačiovas savo 
istorinėje kalboje Komunistų 
partijos Cen t ro komite tu i 
ragino atsisakyti dešimtmečiais 
turėtų ideologinių dogmų, 
pergalvoti pagrindinius tikslus 
ir nustatyti naują politiką 
viskam iš naujo, pradedant 
ekonomija ir baigiant klasių 
kova. Turmti būti pakeista poli 
tinė sistema, priimtina sąjungos 
287 milijonams žmonių. 

Partijai re ik ia peres t ro ikos 
Gorbačiovas tuoj -usilaukė 

kritikos iš visos eilės kalbėtojų 
Centro komitete, kuriame yra 
250 narių. Nuo pat Vladimiro 
Lenino laikų Komunistų partijos 
tikslas buvo paimti valdžią, ją 
išlaikyti ir ją naudojant valdy 
ti žmones be jokių rinkimų 72 
metus, ir kai dabar siūloma tos 
galios atsisakyti, būta kietų pa
sisakymų prieš tai. Panaikinus 
tą teisę, busią išeita prieš mark
sizmą ir leninizmą ir prieita 
prie susinaikinimo. Nors ši sesi-

.JAV Gynybos departamento sekreto 
n u s Diek Cheney liudijo Kongresui, 
jog negalima mažint i strateginio 
apsigynimo ka r imų išlaidu, nes So
vietų Sąjunga vis da r tobesiginkluo 
ja. než iū r in t g raž ių Gorbačiovo 
pažadų. 

— Maskvoje deputatas Boris 
Jeltsinas, neseniai sugrįžęs iš 
Japonijos, siūlo įsteigti panašią 
akcijų bi rža ir Sovietų 
Sąjungoje. 

— Kaune sausio 31 d. Archi
tektu namuose įvyko generolo 
Povilo Plechavičiaus 100-ųju 
gimimo metimų paminėjimas. 

— I>enkorane, nežiūrint į tai. 
kad vietine Azerbaidžano Liau 
dies Fronto taryba stengėsi 
stabilizuoti padėtį mieste po da 
linių įvedimo, miesto prokuro
ro įsakymu visi tarybos nariai 
areštuoti 

ja uždara, bet vienas kitas daly
kas sužinomas iš posėdžio salės, 
kai pertraukų metu tai papasa
koja patys Centro komiteto 
nar ia i . Partija tegalėsianti 
atlikti savo misiją, kai pajėgs 
būti gyvenime avangardu ir 
todėl ji turinti drastiškai per
sitvarkyti, jai pirmiausiai reikia 
perestroikos, kalbėjęs Gorbačio
vas. J i tu r in t i rinkimuose 
išmokti laimėti. J i turint i 
įs isavinti kitokį socializmo 
supratimą. 

Ats isakyt i 6 s t ra ipsnio 
Naujojoje partijos platformoje 

reikia taip pat atsisakyti 1977 
m. įvesto į Konstituciją 6-jo 
straipsnio. Tad Gorbačiovo 
pas iūlymai a t i t i n k a tiems 
reikalavimams, kurių reikalavo 
sekmadienį demonstruojanti 
Maskvoje masė gyventoju, 
pastebi Reuteno žinių agentūra. 
„Tasso" agentūra, pranešdama 
apie Centro komiteto posėdžius, 
pasakė tik tiek. kad Gorbačiovo 
pasiūlymai susilaukė kritikos. 
Dar vakar dienos metu nebuvo 
padaryta nutarimų. Maskvoje 
buvo kaibama, kad teks pratęsti 
posėdžius dar viena dieną. Jis 
pasiūlė, kad partijos Kongresas 
bū tų sukv ies tas birželio 
mėnesio gale. Buvo numatyta 
kviesti tik spalio mėnesį. Šio 
komiteto nutarimai turi būti 
partijos Kongreso patvirtinti. 

P r i e š taut in ius judėjimus 
Pranešama taip pat, kad 

susidarė strateginė grupė pa
čiame komitete, kad hutų visa 
atsakomybė pervedama iš par
tijos mašinerijos į prezidentūrą 
ir j parlamentą Jei tai įvyktų, 
tai Gorbačiovas tikrai atsisa
kytų panijos vado pareigų. 
Atrodo, todėl ir pasklidę gandai, 
kad Gorbačiovas atsisako parti
jos vado pareigų, turi ryšio su 
jau anksčiau tos grupės vesta 
akcija Kalbėdamas apie parti
jos perorganizavimą, jis pasiūlė, 
kad būtų partijos vadas ir du jo 
asistentai ir Centro komitetas 
tik iš 200 narių. Tuo pačiu at
sisakoma generalinio sekreto
r iaus pozicijos. Gorbačiovas 
pateisino kariuomenes pasiun 
t ima i Azerbaidžaną ir ap
siausties stovio paskelbimą. Jei 
to nebūtų buvę. tai būtų žuvę 
tūkstančiai žmonių, pasakė jis 
Cen t ro komite to nar iams . 
..įsikišimas pašalino naciona
listu perversmą, kurie norėjo 
įsteigti diktatūra, ne demokra
tiją, tai būtu tik gryna jėgos 
valdžia per karinį nacionaliz 
mą". 

Atiduodant laikraštį spausdi 
nimui, dar nebuvo gauta žinių, 
kokie n u t a r i m a i p a d a r u i 
Kremliuje. 

KALENDORIUS 

Vasar io 7 d.: Romualdas. 
Ričardas . J o m a n t e , Mozė, 
Ramutis. Vildaugas 

Vasar io 8 d.: Saliamonas. 
Honorata, Daugvilę. Droman 
tas . Nirma. 

ORAS C H1CAGOJF. 

Saule teka 6:58. leidžiasi 5:12. 
Temperatūra dieną 431., nak

tį 32 1. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ,-KŲ RAMOVE 

Redaguoja jvs. Irena Regiene. 2652 W 65th St.. Chicago !L 60629 

KLAIPĖDOS DIENOS 
SUEIGA CHICAGOJE 

Chicagos jūrų skautų ir tytė, Darius Barkauskas ir 
skaučių tradicinė Klaipėdos Mykolas Pernecky . įžodį 
dienos sueiga sausio 21 d. vyko davusios seses buvo apdova

notos gėlėmis, o broliai — 
mėlynais ba l iona i s . Visi 
pasveikinti skambiais šūkiais. 
Kaklaraiščius įžodį davusiems 

Lietuvių centre. Lemonte. 
Šventė pradėta dalyvavimu 

šv. Mišiose Lietuvių Misijoje. 
Šv. Mišias aukojo ir pamoksią 
sakė jūrų skautų.-čių dvasios užrišo jvs Dalia Sruogaitė ir j s 
vadovas vs fil kun. Juozas Vaiš- dr. Algis Paulius, 
nys, S.J. Mišių skaitinius skaitė Specialybių egzaminus išlai-
„Nerijos" tunto vadijos nare jps kiusiems buvo įteikti atitin-
Aleksandra Gražytė. kami ženklai. J. budžiui Dariui 

Po pamaldų žemutinėje Lie- Marchertui už nuolatinį pavyz-
tuvių centro salėje vyko iškil- dingą darbą vienete buvo 
m i n g a sueiga, kuria jūrų įteikta dovanėlė. Buriavimo sto-
skautai,-ės kasmet prisimena vykios pažymėjimus .stovykloje 
Klaipėdos krašto išsivadavimą ati t inkamus egzaminus išlai-
1923 metais ir pagerbia Klaipė- kiusiems,-oms, įteikė buriavimo 
dos vadavimo kovose žuvusius, i n s t r u k t o r i u s jvs A n t a n a s 

Darnioje rikiuotėje atžygiavę Levanas. 
„Lituanicos" tunto jūrų skautai Visiems sugiedojus „Lietuva 
ir „Nerijos" tunto jūrų skautės brangi" ir „Ateina naktis" , 
išsirikiavo jūrų budžių salėje buvo nuleista vėliava ir vimpi-
sumaniai įrengtame laivo deny- las. Palydėjus nuo denio svečius, 
je. Į denį buvo pakviesti ir suei- jūrų skautai ir skautės sueigą 
goję dalyvavę LS Brolijos baigė denį apleisdami tvarkin-
Vyriausias skautininkas vs goję rikiuotėje. 
Gediminas Deveikis, LS Seseri- Sueigoje dalyvavo ir arti 70 
jos ir Brolijos jūrų skautų.-čių tėvelių ir svečių. Buvo ir keli čia 
skyrių vedėjai jvs Dalia Sruo- viešintys asmenys iš Lietuvos, 
gaitė ir js dr. Algis Paulius, kurie stebėjosi ir džiaugėsi 
„Nerijos"' tuntininkė jps Violeta gražiu organizuotu skautišku 

Klaipėdos dienos jū rų skautų ir skaučių ižk .mingoje sueigoje vadovybei raoortuoia komendan-
budvs? Dainius Brazaitis. Nuotr . J . T a m u l a i č i o tas j . 

„KERNAVĖS" TUNTO 
SUEIGA 

„Kernavės" tunto vasario 
16-tosios sue iga vyks šį 
sekmadienį, vasario 11 d„ Jau
nimo centre, Chicagoje. Sueigą 
pradėsime 10 vai. ryte dalyvau
damos šv. Mišiose tėvų jėzuitų 
koplyčioje. Po pamaldų sueiga 
Jaunimo centro maž. salėje. 
Visoms sesėms dalyvavimas pri
valomas. Dalyvaujame tvarkin
gose uniformose ir atsinešam 
savo sukurtus Vasario 16-ta; pa
ruoštus plakatus. Po sueigos 
plakatai bus įteikti Jaunimo 
sąjungai naudojimui Vasario 
16-tos demonstracijai, ruošiamai 
Daily Plazoje, Chicagoje. Tėve
liai ir svečiai maloniai kvie
čiami šioje sueigoje dalyvauti. 

Paulienė, „Lituanicos" tunti-
ninkas s. fil. Gintaras Plačas ir 
dvasios vadovas vs fil kun. J. 
Vaišnys. 

Sueiga pradėta vienetų rapor
ta is komendantui, j . budžiui 
Dain iu i Brazaič iui . Iš 
komendanto raporto vadovybei 

jaunimu. I R 

RUOŠIAMĖS 
KAZIUKO MUGEI 
Chicagos skautiškųjų vienetų 

Kaziuko mugė kovo 4 d. vyks 
Jaunimo centre. Šiais metais 

aiškėjo, kad rikiuotėje denyje Kaziuko mugės atidarymui va-
dalyvavo daugiau negu 80 
brolių ir sesių. Po vadovybės 
atliktos vienetų inspekcijos 
denio stieban buvo pakelta gai
rė ir Lietuvos trispalvė. Susi
kaupimo minute ir Maž. Lietuvos 
spalvų žvakių uždegimu buvo 
pagerbti Klaipėdos vadavimo 
kovose žuvusieji. Iš Klaipėdos 
pernai Clevelandan atvykusio 
Čiurlionio ansamblio dirigento 
muz. Gedimino Purlio žodį 
„Klaipėdos reikšmė šiandien" 
pe r ska i t ė jps Aleksandra 
Gražytė. 

J . budžiui D. Brazaičiui ir 
g.v.v. Mildai Rudaitytei per
skaičius tuntų įsakymus, prieš 
vėliavą išsirikiavo įžodį duodan-
tieji jaunieji broliai ir sesės. 

Cdryčių įžodį davė — Andrea 
Mikaitytė. Erika Pernecky ir 
Aušra Pumputytė. Bebrų įžodį 
— Mykolas Kavaliūnas. Jūrų 
jaunių įžodį davė Rima Augai-

dovaus „Lituanicos" tuntas . 
Mugę atidaryti pakviesti: Lietu
vos generalinis konsulas Chica
goje Vaclovas Kleiza. LS Sese
rijos Vyriausia skautininke vs 
tn Stefa Gedgaudiene. LS Broli
jos Vyriausias skautininkas vs 
Gediminas Deveikis ir Akade
minio Skautų sąjūdžio vadijos 
p i rmin inkė vs fil. D a n u t ė 
Eidukienė. Šis tradicinis me
tinis skautijos renginys bus pra
dėtas 10 vai. ryto dalyvavimu 
šv. Mišiose Jėzuitų koplyčioje. 
Mugės atidarymas — 11 vai. 
ryto. 

Šįmet mugėje dalyvauja .Auš
ros Vartų" tuntas. . .Kernavės" 
tuntas. „Nerijos" tuntas. „Litu
anicos" tuntas . Chicagos skau-

JUBILIEJUS RAMIOJO 
VANDENYNO RAJONE 

Ramiojo Vandenyno rajone, 
Los Angeles, veikiantis Kuni-
gaikštienė> Gražinos vyr. skau
čių būreli;- 1989 m. gruodžio 
mėnesį š\?ntė savo veiklos 
25-tąsias sukaktuves. Ta proga 
buvo surucšta vakarienė su 
trumpa pr gramą. Šią šventę 
savo atsilEr.kymu pagerbė LS 
Seserijos vyriausia skautininke 
vs tn. Stefa Gedgaudienė ir šio 
būrelio JKŪrėja s. Aldona 
Palukaitie: e iš Chicagos. 

skautijai yra pietų gaminimas 
Kaziuko mugės metu. Gražinie-
tės prisidėdavo prie skiltinrnkių 
kursų, talkininkavo stovyklose, 
globojo ir ruošė skautes vyr. 
skaučių įžodžiui. Ypač ilgai, 
kruopščiai ir motiniškai šias se
ses globjo s. Dalia Sodeikienė. 
Prieš keletą metų gražinietės 
įkūrė lietuviškų knygų biblio
teką. Knygas sunešė dosnūs Los 
Los Angeles lietuviai. Knygos 
p rofes iona l i a i su rūš iuo tos , 

Dauku namuose, 6747 So. Arte-
sian Ave. Darbai vykdomi šeš
tadieniais ir sekmadieniais. 
Ta lk in inka i kviečiami ir 
laukiami. Informacijai skam
binti 312-436-6113. 

„ N e r i j o s " t u n t o d a r b a i 
vykdomi pirmadieniais ir ket
virtadieniais Lietuvių centro 
Lemonte rūsyje. Talkininkai 
kviečiami. Informacijai skam
binti tunto meno vadovei g.v.v. 
Dainai Rudai t iene i . Tel. 
708-749-7860, arba darbu ve
dėjai g.v.v. Laurai Lapinskienei, 
tel. 708-795-7726. 

„Li tuanicos" tun to darbai 
vyksta Lietuvių centro Lemonte 
rūsyje, tunto įsisteigtoje dirb
tuvėje. Informacijai kreiptis į s. 
fil. Gintarą Plačą. tel . 
312-523-8889. 

„Aušros V a r t ų " tunto tal
kininkės.-ai įvairius darbus 
atlieka savo namuose. Naujoji 
tuntininkė Jolanda Mockaitie-
nė kviečia visas tunto seses 
(ypač „atsargon" pasitrauku-

tininkių draugovė ir ASS Chica- sįas> s a v 0 darbeliais papildyti 
gos vienetai. Mugei stropiai paviljono lentynas ir nepagailėti 
ruošiamasi. laimikių tunto laimėjimų len-

„ K e r n a v ė s " t u n t o darbai t v n a i . Skambinkite tuntininkei. 
vvkdomi Felikso ir s. Rūtos t eĮ. 708-968-7377. 

Priejub ;<;:niopyrago sesės A. Adomaitienė. E. Dovydaitienė, L. Vilimienė, 
I. Bužėr.:er.ė ir būrelio steigėja A. Palukai t ienė . 

Būrelis ūdryčių jūrų skautu ir skaučių iškilmingoje Klaif 
- jps Viligaile Lendraitiene ir jps Aleksandra Gražyte 

>s dienos sueigoje. Il-je eil vadoves 
Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

Minsimas vyko Šv. Kazimie
ro parapijos patalpose. Šalta ir 
nelaba; jauki ,,apatine salė" 
tapo malonia sesės Emos Dovy
daitienės meniškų gabumų 
dėka. Stalai tviskėjo baltomis 
staltiesėmis ir puikiomis gyvų 
gelių puokštėmis. Ant šalutinio 
stalo v.sus viliojo impozantiškas 
dviejų aukštų pyragas, papuoš
tas skautiškais motyvais; tai 
sesės Vandos Zelenienės kūri
nys. 

Pradedant vaišes susikau
pimu pagerbtos amžinybėn 
išėjusios gražinietės: a.a. garbės 
nare Elena Gimbutienė, s. Biru
tė Juodikienė. Nijolė Basiuliene 
ir Nijole Žygienė. 

Vaišių metu trumpą progra
mėlę atliko būrel io dažna 
viešnia, poetė Danutė Mitkienė. 
paskaičiusi savo kūrybos eilė
raščiu:- . Kas. kaip — Lietuva" 
ir ..Ateina Jis". Dramos sambū
rio nare sesė Ema Dovydaitiene 
paskaitė poeto Andriekaus eilė
raštį ..Sc kapiai" ir B. Braz
džionio eilėraštį . .Kalėdų 
dovana'" 

Gražm.etės sveikino LS Sese
rijos Vyriausia skautininke vs 
tn Stefa Gedgaudienė, s. A. Pa
lukaitienė. v.s. Eugenijus Vil
kas. Raj( no vadas v.s. Rimtau
tas Dabšys ir kt. Visi linkėjo 
gražimet rrc nepavargti, toliau 
tęsti darha skautijos ir tėvynės 
bei visu. - enės gerovei. 

Veiklos sukak t į min in t , 
prisimint::-,! visuomeninio pobū
džio Gražinos būrelio ruošti ren
giniai: ..Draugo" romano premi
jos įteikimo iškilmės; Moterų 
k :r> • - no ir muzikos popie
tė; sveik..: ngumo paskaita ir 
knygos .1 climb to live" au
toriaus ; nešimas, kaip apsi
saugoti nuo širdies smūgio. 

Vienas pagrindinių ir didžiau
sių graž.mečm darbų vietos 
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VIGILIJA UZ KRISTAUS 
KARALYSTĘ LIETUVOJE 

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės išvakarėse, vasario 15 
d., ketvirtadienį, Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje, 1501 So. 
50th Ave., Cicero. IL, bus spe
cialios pamaldos — Mišparai ir 
Šv. Mišios. Pradžia 7 vai. vak. 

Kai Lietuvoje žmonės mel
džiasi ir aukojasi už Lietuvą, ir 
mes aukokimės ir melskimės, 
prašydami laisvės mūsų 
Tėvynei. Vasario 16-toji tebūna 

mūsų asmeninės maldos ir 
aukos diena. Visi Chicagos ir 
apylinkių skautai ir skautės yra 
raginami šioje vigilijoje daly
vauti. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Ta*. (1ų-312) 767-7575 
5780 Archar Ava. 

(6 Blokai ; vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

.Augliai nuimami kabinete) 
P'.Klauso Hoiy Cross ' Cn-ist ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5849 .•; - a 24 vai ) 

PrTi ant: ketv penkt nuo I2 tk i6vv 

sudaryta jų kartoteka. Kartą 
savaitėje 'antradieniais nuo 11 
vai. ryto iki 2-ros vai. p.p.* bib
liotekoje budi dvi gražinietės. 
Šią biblioteką aplankė jau ne
vienas svečias iš Lietuvos. Šiuo 
metu atsidavusiai biblioteką 
globoja s. Pe t ru tė Valiulienė. 

Būrelio sąrašuose y ra 26 
narės; t ikrai aktyvių šiuo metu 
yra 13-16. Sueigaujama kartą 
mėnesyje. Pelnas, gaunamas iš 
K. mugės pietų, paskirstomas 
tuntui , socialiniams reikalams, 
spaudai ir kitiems svarbesniems 

t ikslams: sesėms skautėms, 
važiuojančioms i kursus, su
važiavimus ir ..Gintaro" vado
vių mokyklą. 1989 m duota 
stambi dovana pirkimui Xerox 
mašinos tėvynėje besikurian
tiems skautų ir skaučių viene
tams. Be to. Los Angeles Lie
tuvių Bendruomenės rengiamo
se Rudens mugėse gražinietės 
globoja Liaudies meno skyrių; 
jos surenka eksponatus, juos 
surūšiuoja ir dvi dienas budi 
prie stalų. Reikalui esant, 
gražinietės talkina ir kituose 
renginiuose. 

Beveik kiekviena Gražinos 
būrelio narė yra nevien pri
tyrusi skautė, bet ir patyrusi 
vadove. Beveik kiekviena yra 
ėjusi a tsakingas pareigas savo 
rajone arba dirbusi Seserijos 
vadovybėje. Keletą gražiniečiu 
pasižymi meniškais gabumais: 
dainos, rankdarbių ar litera
tūriniais pasireiškimais atsto
vauja nevien tik Skaučių Seseri
jai, bet ir savo būreliui, o tuo 
pačiu ir Ramiojo Vandenyno ra
jonui. Šia gražia 25-tojo veiklos 
Jubiliejaus proga, sesės graži
nietės sveikintinos, linkėtina 
joms ištvermės, šviesių ateities 
metų ir skautiškų idėjų puose
lėjimo tėvynės Lietuvos gerovei. 

Sesė Marija 

Kab. ; 1-312) 735-4477: 
Raz. (7081244-0067: ar5a (708)246-6581 

0R. E. DECKYS 
GVDV"TCJA iR CMIPURGE 
SPEC:A,_V8Ė - NERVŲ 'R 

EVOClNĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Poad 
Valandos pagal susita'—a 

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 
S P E C I A L V B E — AKIŲ L;GOS 

3900 W. 95 St. 
Tel. (708) 422-0101 

Vaiarcos paga' susitanmą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specia'voe vidaus ir n^aujo 'ges 
Nec*i"jrgims išsiplėtusių venų 

" lemorpidų gydymas 
5540 S. PulMkl Rcad 
Tel. (1-312) 585-2802 

Valandos pacai susitarimą 
Penkt antr ketv ir penkt 

Reikaiu esant aKaž'uo^u ir • namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Danty Gydytoj* 

2659 W 59th St C-icago IL 
Tai. (1-312)476-2112 

9525 S 79tn Ave H.ckory Hills 
Tai. (708) 598-8101 
Va: oagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
VEDiCAL BUILOING 
3200 W 81st Street 

Kabineto tel (1-312) 737-1168: 
Reild. (708)385-4811 

Dr. Tumasonlo kabinetą pereme 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
?454 W. 71«t Street 

(1-312) 434-2123 
Pirm 2 7 Antr ir 

Ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
R«* . (708) 442-8297 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDICOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

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

Pirm . antr. ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marguette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies >r K-aujagyslių Ligos 
Valandos oagal susitanrną 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

OHTOPED'NĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

$132 S. Kadzla, Chicago. III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dundae Ava.. Elgln III. 60120 
Tai . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Tat. kabineto ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYD^OJAS IP CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Cicero 

Kasdien. * IKI 8 *ai va* 
ssky-js MC Šešt '2 :ki 4 vai popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd.. Hlckory Mills. U 
1 myiia | vaka'js nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Vaiardos oagâ  sus'ta'imą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnsias ;Ka;ba lietuviškai i 

""•ikrina akis. pritaiko akmius 
2618 W. 71 «t St. 

Tai. (1-312) 7375149 
Vai pagal susitarimą 

Paloa Vision Cantar. 7152 VV. 127th St 
Palos Hgis. i" Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKS'U PŪSLES H PROSTATOS 

GYDYMAS 8EI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulte 324 ir 

5635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 
Tai. (1-312) 565-2960 (vckia 2- va> > 

V a i d o s paga1 s-s ta'—a 

Dr. Tumasonlo kabinetą parama 
T. RAMA, M.D. 

SoecaivDe — Chirurgija 
2454 West 71st Straat 

Tel. (1-312) 434-1818: Rez. (708) 852 
Vai 0ir-r anf Ketv •» penk 

3 'ki 7 vv Tik Susitarus 

•0889 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPEClALvBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W 71 st. St.. Chicago. III. 

Tai.: (1-312) 436-0100 
11800 Southwe«t Hlghvray 
Paloa Halghta. III. 60463 

(708) 361-0220 (708) 361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

OROSTATO CHIRURGIJA 
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Vidurio Europa 

NEAIŠKIAME 
KELYJE 

Staigus komunistinių kraštų, 
vadinamų Sovietų Sąjungos 
satelitų, pasikeitimas politiniu 
atžvilgiu kelia didelius neaišku
m u s . Nepa i san t , kad kai 
kuriose valstybėse jau vado
vauja n e k o m u n i s t a i . kaip 
Lenkijoje, Čekoslovakijoje ar 
Vengrijoje, komunistinis kelių 
dešimčių metų valdymas ir 
įtaka jaučiama ir dabar. Tokio
je Lenkijoje streikai keliami gal 
nekomunistų, bet gali būti, kad 
ir buvę komunistai prisideda 
savo kurstymais. Jie nori, kad 
algos tuoj būtų pakeltos, uždar
biai sulyginti su pardavimo kai
nomis. Darbininkams reikia įsi
gyti prekių, nepaisant, kad 
buvusios valdžios t a u t ą ir 
pramonę išnaudojo. 

Geriau Čekoslovakijoje, bet 
nėra taip gerai. Prie demokra
tijos žmonės, nors apie ją kalba, 
nėra pripratę. Visa jaunoji ir vi
durinioji karta augo komunistų 
įtakoje ir komunistiniu ateisti
niu auklėjimu buvo verčiama 
pripažinti tik vieną autoritetą — 
komunistų partiją. 

Geriau yra čia ta prasme, kad 
visi laukia tik būsimų rinkimų, 
kurie visur prižadėti greitai. Bet 
komunistai yra susirūpinę išlai
kyti savo partijos rankose 
valdžią ar bent jos dalį. Ir Čeko
slovakijoje to laukiama, nors 
prezidentas yra buvęs kalinys, 
seimo priešakyje stovi buvęs 
komunistų persekiojamas už 
tai. kad savo vaidžiai norėjo 
duoti žmogiška veidą. 

Negalima kalbėti at>ie Bulga 
rija ir Rumuniją, kur dar tebe 
valdo buvę diktatorių bendra 
Jarbiai. Rammiijos diktatorius 
Ns Ceroaoea nubaustas ir 
n-azv j I Bu lga ra s Žfvkovas 
dar tebegyvas, bet jam grasoma 
bausmėmis. Valdantieji yra 
buvę stalinistai, buvusių dikta
torių šalininkai. Jie pašalinti 
geruoju kaip Bulgarijoje ir re
voliucijos būdu kai Rumunijo
je. Svarbiausia, kad tie kraš
tai apie demokratiją mažai te
supranta, intel igentu tuose 
kraštuose beveik nėra. o komu
nistai, jei ir kalba apie reformas, 
pasiruošę valdyti. 

nors to ir bijo Prancūzijos pre-

ŽVILGSNIS l ŽEMĖS 
PLANETOS GILUMAS 

Kokios galimybės pramatyti žemės drebėjimus 

Žvilgsnis į žemės planetos 
gilumas yra skir t ingas nuo 

zidentas F. Mitterandas. Bet kai j žvilgsnio į aukš tumas , mėlyną 
Rytų Vokietijos naujam minis- į dangų ir žvaigždynus. Kiek 
tenui pirmininkui Gorbačiovas | žvilgsnis į aukš tumas žmogų 

nuteikia gerai , sužavi savo 
grožiu ir d i d i n g u m u , t iek 
žvilgsnis į gi lumas prislegia, 
išgąsdina savo tamsia gyvūnija 
ir tuo labiau, kad žmogui 

pritarė, kad Vokietijų susivieni
jimas nėra pavojingas, ta i ir 
pasaulis pradėjo su tuo sutikti 
ir jau skaitytis su esama padė
timi. Vokietija vėl bus viena, 
galinga ir visai Vidurio Europai palikus šviesą reikės sugrįžti į 
pavojinga, — ji viena palaiko žemę, sutrūnyti ir dulke pa-
įgimtą darbštumą ir industrinį | virsti. 
plėtimąsi. Ar iš tikrųjų Vokie
tija pasidarys pavojinga, tai 
klausimas, nes grįžimas į pra
eitį tegalimas tik istorijoje, ne 
tikrovėje. 

Tas buvusių satelitų naujų 

Bet yra svarbu žinoti ir tai. jog 
žemė yra žmonijos maitintoja, 
joje auga augmenija, slepiasi 
mineralai, auksas, alyva ir visa 
tai. kas duoda gamtai ir žmogui 
gyvybę. Visa tai gaunama iš 

STASYS JUZĖNAS 

daug medžiaginių įgaus 
gyvybėmis nuostolių. Tik prisi
minkime žemės drebėjimą Mek
sikoje — kokia baisi nelaimė. 
Žemės pluta nėra ideali - rami 
būtybė. Ji dreba — virpa \ :sados. 
Toks drebėjimas sukelia tiek 
išilgines tiek skersines bangas, 
sklindančias įvairiu greičiu. 
Tokie virpesiai — drebėjimas 
užrašomi seismografais, kurie pačiu tai leidžia galvoti apie 
gausiai išdėstyti žemes pavir- žemės plutos blokus, kurie 
šiuje seismologinėse stotyse, nuolatos juda, stumdosi, tai 
vartojant vadinamą Richterio grimzta, ta i kyla. drebindami 
skalę, kurios vienetas yra balas, paviršių. 

ir Sovietijos sprogdinimai 
išdėstyti norimu tinklu sukelia 
bangas, kurios yra matuojamos 
geotraversiniai ir tuo išryškina 
žemes susisluoksniavimą. Pagal 
tokį tyrimą žemės paviršius yra 
suskirstytas į tris charakte
ringus sluoksnius: tl> nuosėdi
nių uolienų sluoksnis (2) grani
tinis ir(3)bazaltinis, o po jais — 
mantija. Minėti sluoksniai turi 
savo lūžius; nėra vientisi. Tuo 

kelių ieškojimas gali išsivystyti ! žemės paviršiaus, o kasgi yra jos 
viena ar kita kryptimi, bet vis 
dėlto tai naujas politinis, eko
nominis, kul tūr inis kel ias , 
kurio jau seniai reikėjo komu
nistų užgrobtiems kraštams, tu
rintiems senas tradicijas, savo 
kultūros žymes, savą istoriją ir 

gilumoje, kodėl žemė dreba, ar 
yra ten mitologinis pragaras su 
velnių karalyste ir 1.1.? Tokie 
yra nesibaigiantys žmogaus no
rai žinoti visais laikais. 

Tad n a u j a technologi jos 
mokslų šaka — geodinamika ir 

Praktiškai 2-3 balų drebėjimas 
beveik nepajuntamas ir žalos 
nepadaro. Skelbiamos moksli
ninkų pranašystės apie galimą 
žemės drebėjimą yra daugiau 
savęs reklamavimas, pagristas 
logika ir s t a t i s t i ka , o ne 
pat ikrintais bandymo lauke 
technologiniais tyrimais, kurie 
dar nėra galimi. Atrodo pana-

praeities kovas. Jugoslavija j tiria vykstančius žemės plutoje šiai medicinoje, remiantis tik 
buvo komunistinė, bet ne stali
n i s t inė . Dabar kovoja už 
demokratiją, kaip ir kiti jos 

žievėje procesus, pasikeitimus 
ir išvadas. Jeigu žemės spindu
lys (radiusas) yra 6300 km. tai 

kaimynai, valdomi dar Stalino i vadinama žemės pluta-žievė yra 
pastatytu valdžių. 

Neaiškūs įvykiai, kuriuos | 
kasdien vis sutinkame ir vis 
skirtingai aiškiname, vyksta 
Sovietų Rusijoje ir jos impe
rijoje. Dar neaiškesni klausimai 
skyla, kai pažiūrime j pasikei-
• 'ns bet kuriame buvusiame 

komunistiniame krašte, kur 
tautos buvo valdomo^ geležine 
komunizmo ranka ir diktuo
jamos iš Maskvos. 

Jos seniai būtų sukilusios, 
jeigu nebūtų bijojusios rusiškų-
ar savo kaimynų tankų ir pa
trankų. Kai M. Gorbačiovo buvo 
paskelbtas persitvarkymas ir 
atvirumas, prasidėjo persi
tvarkymas ir atvirumas kai ku
riuose komunistų valdomuose 
kraštuose, kad ir ne visuose. Il
giausiai laikėsi Rumunijos dik
ta tor ius , kol jo nesut rype 
revoliucija. 

Šiuo metu neaišku, kaip išsi
vystys rinkimai, kaip pradės 
reikštis valdžioje komunistai ir 

100-120 km. storio. - t.y. 
apytikriai ta i sudaro 1.8r/f 
žemės spindul io . Požievinę 
žemės dalį einant gilyn sudaro 
taip vadinama plastiška asteno-

statistika — o ne moksliniu 
įrodymu šaukiama, kad rūky 
mas sukelia vėžį. 

Be gamtinių žemes drebėjimų 
sukeltu bangavimu dar yra 
žmogaus, daugiausia kariniams 
tikslams daromų sprogdinimų 
išdava gauti bangavimai — 
vadinami geotraversai. Tokie 

sfera, bei kitos geosferos — bet geot raversa i taipgi padeda 
niekas to gylio nepasiekė ir ne- pažinti žemės plutos sandara iki 
paėmė pavyzdžio. Žemės drėbė- mantijos 140-60 km i i.r\ i k>. JAV 
jimai leidžia manyti, kad kur tai 
arčiau ar toliau žemės pavir
šiaus nuolatos j uda kietos 
litosferos p lokš tės — ta r s i 
žemininiai blokai: kurių pri-
skaitoma 8 didieji ir apie 22 
mažesni. Judė j imas vyksta 
trejopai: 

(a) Plokštės viena nuo kitos 
tolsta, sudarydamos vis didė
jantį plyšį, per kurj iš mantijos 
(tarsi kraterio) į paviršių liejasi 
skysta masė — magma. Šio pro
ceso išdava — ta rp dviejų 
tolstančių žemynų formuojasi 
naujas vandenynas. 

(b) Plokštės tarpusavyje susi 
duria ir toliau procesas vyksta 
dviem keliais — pirmas, kai 
viena iš susidūrusių plokščių 
neria žemyn, tada tarp jų susi
daro gilūs įdubimai: antras, kai 

Bendrai, apie uolienų sudėtį 
įvairiuose žemės gelmių sluoks
niuose sprendžiama a rba 
tiesioginiai — iš grįžimo pavyz
džių, arba netiesioginiai kaip 
anksčiau minėta iš geofizinių 
davinių — seisminių, akustinių 
bangų, e lektr inio laidumo, 
gravitacinių bei magnetinių 
savybių. Iš gręžinių gauti duo
menys laboratorijoje tiriami ir 
lyginami pagal fizines savy bes. 
Su žemės paviršiaus sluoksniu, 
gręžinių gylis siekia virš 12 15 
km. Daug tos rūšies gręžiniu 
yra ypač padaryta Sovietijoje. 
JAV gręžinius daugiausia atlie 
ka privačios firmos. Su finan 
sine valdžios parama daromi 
gręžiniai naftai, alyvai surasti. 

Nemažai duomenų suteikia 
aukso, deimantų ieškotojai ir jų 
gręžiniai, pvz. su deimantais 

randama kimberlitimų uolienų 
nuolaužų, iš kurių sprendžiama 
kad juo giliau į žemę.tuo mažiau 
silicio dioksido, kas reiškia kad 
giliau randasi kiti mineralai, 
kaip olivinas, piroksenas. o taip 
pat magnio ir geležies 
priemaišos. 

Tam tikras, kad ir netiesiogi
nes žinias apie žemės uolienas 
suteikia krentantys meteorai iš 
kitų planetų — pvz. tarp Mar
so ir Jupiterio mažų planetų at
skalos. Tokie meteoritai, kaip 
rodo tyrimai, yra akmeniniai ir 
geležiniai. 

Tas reikštų, kad akmeninės 
atskalos yra artimos mantijos 
uolienoms, o geležines atskalos 
yra gilios praeities mažųjų 
(satelitinių* planetų branduolių 
medžiaga. 

Iš mėnulio atvežtos iškasenos 
rodo. kad jos yra vulkaninės 
kilmes, amžiumi senesnės už 
mūsų žemės uolienas. Astro
nautų atvežtus pavyzdžius paty
rinėjus, prieita apytikrės išva
dos, kad mėnulio 2-3 km. storio 
plutoje paviršinį sluoksnį suda
ro suardytos uolienos, o gilesnį 
iki 25 km. sluoksnį sudaro 
menulio bazaltai: tai tarsi iš 
giliau išmestos lavos mišinys su 
to laiko paviršiaus sluoksniu. 
Einant gilyn nuo 25 km iki 70 
km kaip ir mūsų žemėje ran
dasi magnines uolienos — odar 
giliau, manoma. — menulio 
susisluoksniavimas pereina į 
mantiją. Tai empirines tyrinėji 
mo išvauos. kurios vienok 
nedaug ką tepasako. Tuo la
biau, kad ir būtų t ikras 
žinojimas, šių dienų technologi
ja dar negalėtų sukurti prie
monių, jėgos ir jos panaudojimo. 

demokratijos šalininkai, kaip i a b l plokštės paviršiuje t r inasi 

Vakaruose jau pradeda kalbė
ti apie komunizmo griuvimą ar 
Sovietų Rusijos suirimą. M. 
Gorbačiovas Vakaruose yra did 
vyris ir t ikras reformatorius. 
Bet jis. anot mirusio A. Gro-
myko, turi aštrius dantis. Tai 
parodė ypač Azerbaidžano at
vejis, nors ten gelbėjo dviejų 
tautybių — azerbaidžaniečių ir 
armėnų — nesusipratimus, per
sekiojimus ir žudynes. Ypač tuo 
pasižymėjo Azerbaidžanas. į 
kurį kaip tik Gorbačiovas nu
siuntė kariuomenę, kuri visu 

pasirodys tie. kurie sėdi ant 
dviejų kėdžių — ant vadinamų 
partijų ir komunistų eilėse. 

Taip yra šiuo metu visame Pa
baltijy. Jis siekia nepriklauso
mybės ir tikros valstybinės lais
vės. Ekonominę laisvę jau yra 
pažadėjęs Kremliaus politinis 
biuras. Bet ar ekonominė laisvė 
išgelbės kraštus, kol jie neturi 
savos valstybės, savų pinigų ir 
savos nepriklausomybės? Tai 
pamatysime tik po rinkimų į 
Aukščiausią tarybą Lietuvoje, 
bet tai pamatysime ir po delega
tų suvažiavimo Maskvoje. Jei 
senas raugas ir bus pašalintas, 

žiaurumu malšino ir žudė savo tai dar reikės skaitytis su mark-
respublikos gyventojus. Gal sizmo, komunizmo ir jo sistemos 
iškilo ir gandas, kad Gorbačio- palaikytojais, 
vas pasi t raukia iš partijos Dar negalima visų vilčių dėti i 
sekretoriaus pareigu, pasilik- t Vidurio Europos naujų 
damas tik prezidentu. politinių ir ekonominių kelių ! 

Tuo tarpu satelitų sukilimas ieškojimą. Tai dar nėra aišku ir | 
ir naujų kelių ieškojimas yra įigai bus neaišku, nes komuniz- į 
Sovietų Rusijos paliktas šalia m o auklėjimo ir valdžios įtaka j 
savų rūpesčių. Centro komitetas nesibaigė nei su senų diktatorių 
rūpinasi vadinamomis respubli- pašalinimu ar nuvertimu, nei 
komis, savo vidaus reikalais, s u naujos valdžios išrinkimu, 
lyg norėdamas, kad socializmas Daugelis metų liejo savo dvasią 
Vakaruose būtų išgelbėtas ir j jaunosios kar tos s ie las , 
kad komunizmas kitu pavidalu daugelis metų turės gydyti tas 
galėtų turėti įtakos i Europos žaizdas visuose kraštuose, ku-
tvarkymą. riuose jaučiamas ir bus dar ilgai 

Kalbama visiškai atvirai apie jaučiamas praeities skausmas, 
dviejų Vokietijų susijungimą. P. S. 

lyg ledo lytys, tada tarp ju atsi
randa kalnų virtinės. 

Bet svarbiausia žinoti apie 
žemės plutą yra ta i . kodėl žemė 
dreba. Žemės drebėjimai padaro 

norint išvengti žemės drebėji
mų, klodų poslinkių ir įdubimų 
apribojimų. 

Požeminiai atominių sprogdi
nimų bandymai, kaip kad dabar 
daroma. — nepadeda žemės 
gilumos klodus reguliuoti, bet 
priešingai — žemę išjudina ir 
gali sukelti kad ir mažo spin 
dūlio naują žemes drebėjimą ar 
žemes plutos įdubimą. 

Dar mažiau yra pagrįsti spėlio
jimai apie žemės branduolį — 
ugnis, dujos, lava ar kas kitas? 
Kas sudaro gravitacijos t.y. 
žemes traukos bei magnetizmo 
pagrindą? Visai t ikra, kad ten 
nėra pragaro, kur Liucipierius 
smalą verda nusidėjėliams!! 

Toks žemės gelmių ištyrimo 
netikrumas, nesumažina didžių
jų — pajėgių valstybių norų tęsti 
toliau ty r imus Pr ieš ingai : 
skiriamos lėšos yra didinamos 
ypač Sovietų Sąjungoje, kur tam 
tikslui steigiamos geodinamines 
— geologinės įstaigos ir kraštas 
pagal svarbumą padalomas į 
poligonus. Numatoma daryti 
gilesnius gręžinius, kurie taipgi 
tarnaus alyvos ir mineralų 
paieškai. 

Japonija ypač kreipia dėmesį 
į saloje vykstančius pavojingus 
žemes drebėjimus, ieško būdu 
elastiniai izoliuoti arba suma 
žinti virpėj imo a m p l i t u d ę 
pers iduodančią į žemės 
paviršių. Šiomis dienomis JAV 
finansuojama Izraelio vyriausy
bė skelbiasi jog gręžimais savo 
tentojoje yra suradusi gausius 
naftos šaltinius. 

JAV privatūs pramoninin
kai, remiami valdžios pinigais, 
plečia naftos — m i n e r a l ų 
paieškos tinklą: nes tiek Alias
ka, tiek čia viduje dykumos dar 
turi paslėptų turtų. 

O vis dėlto, žemės gamta, per 
kurią žmogus keliauja nuo lop
šio iki pat karsto, yra paslaptin
gai graži. 

Orkestras groja e Berlyno sienos, ją atidarius. Nuotr Rimo (ikoto 

MOKESČIAI COOK 
APSKRITY 

Cook apskrities taryba patvir
tino naują metinį biudžetą, 
siekiantį 1.69 bilijono dolerių 
Biudžetas 410 mil. dol. aukštes
nis negu praėjusių metų Numa
toma, kad apie pusei namų savi
ninku bus pakelti mokesčiai. 

VALYS UOSTUS 

Waukegano ir Indiana Harbor 
uostuose per eilę metų buvo 
skandinamos atmatos, kas su
darė taršos pavojus. Dabar nu
spręsta tuos uostus išvalyti. Tai 
du labiausiai užteršti uostai 
Michigano ežere. Išvalymas 
kainuos milijonus dolerių. 

ŽALIASIS VELNIAS 
J O N A S R Ū T E N I S 

R o m a n a s 

25 
Deja, ne. Viskas kasdien temo, kaip man ode, 

geso ir mūsų laimė ir gyvenimas. Drauge su vis.i'•• etu-
va, riedėjom prapultin. 

Buvo visokiausių gandų, gandelių — na pa
tvarkymų, naujoviškai nusakomų ateities per-, kty-

— įsivaizduokit*-. Žemėje nebėra džiaugsmo. Visur 
tik graudulvs. 

— Dieve, Dieve. Dievulėli, už ką gi Lietuvą baudi? 
Kitoje grupėje vel kitas tonas: 
— Siaubas, siaubas — tikras siaubas! 
— Carai andai mus trėmė, o ir dabar jau 

dešimtimis veža... 
— Nėra ko laukti — reikia veikti. 
— Tai tik pūtimas prieš vėją... 
— Jau turbūt pasaulio galas... 
— Už ką? 
— Už ką? 
— Sakykit? Už ką9 

— Matyt tik už tai. kad mes lietuviai. 
Stoviu apstulbęs ir tyliu. 0 mano pasąmonėje žodis 

ūkininkus Ambrožus? Tai vis neatsakomi klausimai, 
kurių aš nedrįsau paklausti. Aš tik stovėjau tarpduryje, 
ant gonkų. ir drauge su visais pergyvenau tą širdžių 
agoniją net nejmindamas. del ko mūsų visų širdys 
rauda... Mes gal labai netolimoje ateityje turėsime iš
spręsti, kaip iš šio prr.gariško nusiteikimo išeiti. O dar 
klausimas,ar iš viso mes būsime pajėgūs ir vieningi 
ką nors nutarti, a r kokią išeitį rasti. 

Girdžiu jie visi kalba, kad visa Ambrožų šeima, 
ginkluotų kareivių išvežta, girdžiu, kad ir kitų kaimy
nų vieno ar kito nario namuose nebėra. Kur juos veža? 
Kuo jie nusikalto? Tai vis klausimai be atsakymų. 

Girdžiu, kaip orą skeliančiu klyksmu rauda, mažytį 
susisupus, jaunoji, ką tik neseniai ištekėjusi Adelė... 

Girdžiu ne labai apgavotus pasipr ieš inimo 

Dorybė visada pasaulyje per
sekiojama — pavyduol ia i 
miršta, bet pavydas vis lieka 
gyvas. 

-/. B Moliere 

Daugumas žmonių Dievą 
užmiršta per visą dieną, o 
vakare prašo, kad Dievas jų 
neužmirštų. 

Anonimas 

vų, o drauge augo pasipriešinimo ir kovos jausm 
kas beliko tik kentėti ir laukti k a s iš to viso jo; 
bus. Kuo visa ši betvarkė baigsis. Koja siekiam;: 
gi pagaliau ateis tas nuolatos kalamas gėri' 
atėjęs sprendimas. Kas po to? Tai vis klausi-
atsakymų. Oras, kaip man dėjos, nuolatos sk-
trūko deguonies, nes ir man jau daugelį kartu ' 
spausdavo krūtinę, kad vos atsikvėpti bepajėgi 
bėgo mėnuo ir jau įpusėjo kitas ir pagaliau • 
sprogo. 

Dar buvau lovoje. Girdžiu ūkio kieme t r i ' ^ 
Žvilgterėjau pro langą: visi kaimynai kieme su-
Paskubomis apsivilkau ir tekinas išbėgau i -
Visas Leliūnų kaimas čia. Visi šūkaloja. Motei 
kia. Kas atsitiko? Kodėl jūs visi čia susirinkot? < -

— Tuščios trobos — veža žmones. 
— Vėl į Sibirą mus tremia. 
— Baisu daros. 
— Kur rytojus? 
— Palikti gyvuliai neėdę bliauna. . 
— Žmonės vietos sau neranda... 

Kol pinas ir kažin kokiai giesmei ir gaida atsiranda. Man siūlymus. Girdžiu balsus, kurie praradę viltį pasiduoda 
rko rodos, kad aš jau girdžiu, kaip visas Leliūnų kaimas, laiko tėkmei ir likimui. Visokiausios mintys lenda 
ida mano sodybos kieme suklupęs ir rankas į dangų iškėlęs galvon, bet visos jos negeros. Labai negeros, 
rdu gieda: Dusinančios ir tamsios, kaip kad ir šio ryto apsiniaukęs 
; be „Aukštybių Galybe — išgelbėk tu mūsų šventąja dangus. Viešpatie, kuriuo keliu mums eiti? Kokia 
ėjo, žemę. Suteik jai jėgos ir stiprybės atsispirti ir tas mūsų dalia? Vis klausiu ir klausiu savęs, su kitais 
> su- artėjančias sutemas išsklaidyti Matom mes visi. kad nepasitardamas ir vis dar bijodamas jų paklausti ko 
rYa- svetimos vėtros ima šėlti ir mūsų gimtoji žemė dega. 
nba Ateina vargas ir gėla ir toji audra jai pražūtį žada. 

jie čia atėjo. Jaučiu, kad ir jie. kaip susitarę, bijo tai 
ir man pasakyti. Žinoma, kad bijo O kas būtų jei aš 

Išgirsk, o Viešpatie, mūsų širdžių raudą, nutildyk tą atsakyčiau neigiamai — koks tai butų nusivylimas. O 
įas. šiaurės vėją. kuris į mūsų artus ir akėtus laukus pra kągi neigiamo aš galėčiau pasakyti, o gal ką nors tel
ikę, garo piktžoles sėja... Gelbėk Lietuvą, Galingas Dieve, giamo? Klausimas dabar.kokio atsakymo jie nori? Nori 
ną. matai, kad manieji suklupę, mano kieme to meldžia., ko? Sprendimo. Kuo aš dėtas ką nors spręsti? 
• er- Ir taip aš. taip man atrodė, giedodamas su visais Taip. Aš žinojau, kad jie mane gerbia — atostogų 
žiu: stovėjau apstulbęs ir bijojau paklausti ko jie visi čia metu vis patarimų ateidavo. Aš gi vienintelis iš 

pas mane susirinko'' Aš nežinojau.kuo aš galiu padėti Leliūnų vaikas išėjęs iš kaimo ir šio to pasiekęs. Aš. 
ir ką patarti. Jie manęs, kol kas nieko ir neklausė, ir kaip jie sakydavo, esąs visiems kelrodis, kuriuo kaimy 
nieko man nesakė, bet jų akyse aš mačiau, kad reikia n u vaikai yra pasekę. Tiesa, jie visi dar tik mokvklu 
atrasti kažkokj nepaprasta sprendimą, kuris gal nors suoluose, tėvų prakaito pelnu išlaikomi. Jie tik būsimi 
dalinai nutildytų ateinančia audrą. Kuom0 Kuo aš čia įkliūnu šviesuoliai. 
dėtas? Kodėl čia, o ne pas kaimynus, daug stambesnius (Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
PATIKSLINIMAS 

LB Bostono apylinkes meti
niame susirinkime nauju pirmi
ninku išr inktas dr. Romas 
Buivydas. Jis yra jaunosios kar
tos atstovas, gražiai besireiškiąs 
įvairiose lietuviškos veiklos 
srityse. Tikimasi, kad jam 
pavyks patraukti ir sudominti 
jaunąją kartą Lietuvių Bend
ruomenės veikla ir atliekamais 
uždaviniais. Jo vadovaujamoje 
apy l inkės valdyboje y ra 
nemažai jaunosios kartos ats
tovų. Jei jie visi rimtai surems 
pečius, apylinkės veikla bus sus
tiprinta ir praplėsta. 

MIRĖ K. STAŠAITIS 

Sausio 24 d. Brocktone mirė 
Kęstutis Stašaitis, Juozo ir Sofi
jos Stašaičių sūnus, tesulaukęs 
41 metų amžiaus. Jis buvo Viet
namo karo veteranas, apdova
notas medaliais Laidotuvių 
namuose jo karstą dengė JAV ir 
Lietuvos vėliavos. Prie karsto 
garbės sargyboje budėjo šauliai, 
palaidotas sausio 27 d. Kalvari
jos kapinėse, Brocktone, po šv. 
Mišių, kurias Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
už jo sielą atnašavo keturi kuni
gai. Kapinėse trumpa atsis
veikinimo kalbą pasakė 
Lietuvos Šaulių Sąjungos Trem
tyje garbės pirmininkas prof. 
Vaidevutis Mantautas. JAV 
vėliava nuo karsto įteikta 
velionio našlei Elžbietai, o 
Lietuvos vėliava — tėvams, Juo
zui ir Sofijai Stašaičiams. Kapi
nėse sugiedota „Marija, Marija" 
ir Lietuvos himnas. Laidotuvių ' 
namuose lankytojai jo įamži
nimui Tautos Fonde suaukojo 
635 dolerius. 

LI~ETL VOS IR VIETOS 
MENININKŲ KONCERTAS 

Bostono operos bendrovės ir 
Šv. Petro lietuvių parapijos So. 
Bostone bendromis pastangomis 
ruošiamas Lietuvos ir vietos 
menininkų koncertas įvyks 
vasario 11d. sekmadienį 1 vai. 
p.p. , So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje. Programą atliks Aldona 
Kisielienė, sopranas, Vilniaus 
konservatorijos profesorė ir Vil

niaus operos solistė; Sigutė 
Trimakaitė, sopranas, Maria 
Callas konkurso laimėtoja 1987 
m. Atėnuose, Graikijoje; Irena 
Zelenkauskaitė-Brazauskienė, 
sopranas, Vilniaus konserva
torijos penkto kurso studentė; 
Audronė Kisieliūtė, fortepijono 
k la ses profesorė Vi ln iaus 
konservartorijoje ir koncerto 
akompaniatorė; Randai Kalu-
nis, tenoras, Bostono operos 
bendrovės solistas. Įėjimas j 
koncertą — 10 dolerių asmeniui. 

IŠKILMINGI PIETŪS 

Sanda ros 24-oji kuopa 
Brocktone ruošia Vasario 
16-sios proga iškilmingus pietus 
su a t i t i n k a m a programa. 
Šiemet tokie pietūs vyks vasario 
25 d., 1 vai. p.p. Sandaros salėje. 
30 Intervale St., Brocktone. 
Juose galės dalyvauti kuopos 
nariai ir svečiai, kuriuos gali 
pasikviesti kiekvienas narys. 
Garbės svečius pakvies valdyba. 
L ie tuv i škus pietus paruoš 
valdybos narė Ona Eikinienė ir 
jos talkininkės, o programa 
pasirūpins valdybos narys Pet
ras Viščinis. Įėjimas: nariams — 
5 dol., o svečiams — 10 dol. 

TALKA LIETUVAI 
KOVOJE UŽ LAISVĘ 

, rLaisvės Varpas" ragina 
piniginėmis aukomis remti 
dabartine mūsų tautos kamieno 
tėvynėje kovą už laisvės 
atstatymą taikiomis priemonė
mis. Vasario 16-sios minėjimų 
išvakarėse, sausio 28 d. laidoje, 
jis ryškino reikalą tų minėjimu 
pagrindu renkamas ir gauna
mas aukas skirti tam pagrindi
niam Lietuvos laisves kpvos 
frontui, k Bris-dpickia.'n yr |v i są 
Lietuvą. Paradoksalu.- bet la is
vojo pasaulio viešojo susižino
jimo ir nuomonės formavimo 
•priemonės, kaip spauda, 
televizija ir radijas paskutiniu 
metu skiria Lietuvos reikalams 
daugiau dėmesio ne dėl mūsų 
veiklos, bet dėl akcijos Lietuvo
je. Prie to reikšmingo posūkio 
esame tik tiek prisidėję, kiek 
savo aukomis padėjome laisvės 
kovotojams įsigyti t ok ia s 
priemones, kaip Fax aparatūrą, 
kurios, pagal žinias iš Lietuvos, 
žaibo greitumu pasiekia visą 

laisvąjį pasaulį. Reikalą taip 
susiklostė, kad mūsų išeivija 
informaciją apie įvykius 
Lietuvoje gauna iš laisvojo 
pasaulio vad. media. Tad mūsų 
talka Lietuvos išsilaisvinimui 
turėtų būti nukreipta į tuos, 
kurie ne tik veda tą kovą, bet 
taip pat informuoja laisvąjį pa
saulį apie ją. O visokeriopa 
parama šiuo reikalu yra labai 
reikšminga. 

P.V. 

LAISVĖS VARPAS 

Vienintelė lietuvių greito 
viešo susižinojimo priemonė 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
yra Laisvės Varpo lietuvių radi
jo programa, perduodama lietu
vių ir anglų kalba kiekvieną 
sekmadieni 9-10 vai. ryto iš 
radijo stoties WCAV-FM 98. Jos 
vedėju yra Petras Viščinis, 173 
Ar thur St., Brockton, MA 
02402. telefonas: (508)586-7209. 
Programos metu skubiais rei
kalais skambinti į radijo stotį 
telefonu: '508)587-9898. Žinias 
galima perduoti Faxu, skambi
nant telefonu: (508)586-7209. 
Tuo tarpu telefonas ir Fax yra 
toje pačioje telefono linijoje, tad 
dėl žinių perdavimo Faxu reikia 
pirma paskambinti telefonu, 
prašant, kad būtų įjungtas Fax. 

RENGINIAI 

Vasario 11d. Brocktono Lie
tuvių Tarybos rengiamas Lietu 
vos nepriklausomybės atsta
tymo sukakties minėjimas. 

Vasario 11 d. Lietuvos ir 
vietos menininkų koncertas 1 v. 
p.p. Lietuvių Piliečių d-jos LTI-čio 
aukšto salėje. 

Vasario 18 d. Cape Code ruo
šiamas Vasario 16-sios minėji
mas, kuriuo rūpinasi LB Cape 
Codo apylinkė. 

Vasario 18 d- Bostone rengia
mas Lietuvos laisvės dienos 
minėjimas,, kuriuo rūpinasi 
Amerikos Lietuvių' Tarybos 
Bostono skyrius. 

Vasario 24 d. 8 vai. vakaro 
So. Bostono Lietuvių Piliečių ri
jos trečio aukšto salėje sporto 
klubo „Grandies" vakaras su 
ansambl iu . .Oktava" iš 
Lietuvos. 

Balandžio 22 d. Lantaną 
restorane Randolphe metinis 
Šv. Petro lietuvių parapijos So. 
Bostone banketas. 

Gegužės 6 d- Brocktone kun. 
Alberto Abračinsko kunigystės 
"50-ties metų jubiliejaus mi
nėjimas. 

KETVIRTIS MILIJONO 
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMUI 

Lietuv: fondo tarybos posėdis 
įvyko 199 ! m. sausio 25 d. savo
je būstin je. Dalyvavo kvoru
mui suc ryti reikalingi 10 
tarybos r., rių, kontrolės komisi
jos ir vaidybos keli nariai. 
Pagarba V. Kamantui, nepabū
gusiam o "o biuro pranašystės 
apie ateinančią sniego pūgą ir 
atvykusLu iš Grand Rapids, 
MI, kai 10 tarpu dalis prie
mies t in i - tarybos nar ių 
nepasirodė. 

Posėdžiai vadovavo tarybos 
pirm. Sti-ys Baras, pakvietęs 
LF buha.terį Juozą Paškų 
supažindinti su praėjusių metų 
finansine apyskaita ir šių metų 
sąmata. 

Pirm. S. Baras apgailestavo 
nedalyvaujančių tarybos narių 
menką dėmesį L. Fondo veik
lai, nes darbotvarkėje buvo 
įtraukti k -ii svarbūs reikalai, 
laukianty- greito sprendimo. 
Savo pranešimą apžvelgė praė
jusių 19v9 metų sėkmingą 
veiklą ir p-.teike viziją šių metų 
veiklai, ilgiau sustodamas prie 
besikeičiančių ok. Lietuvoje 
įvykių, reikalaujančių visų, 
ta ipgi ir Lietuvių fondo, 
reikiamo dėmesio. Plačiau 
panagrineus paramos davimo 
klausimą, prieita išvada, kad 
tenka ve;kti turimų įstatų 
ribose, o pelno skirstymo ko
misija turrtų svarstyti gautus 
prašymu- Pirmoje eilėje 
reikėtų lemti išeivijos lietuvių 
švietimo, kultūros, visuomeninę 
ir jaunim veiklą, nes niekas 
kitas murr- paramos neduoda. 
Atvykstantiems iš Lietuvos 
pasitobulnti mūsų univer
sitetuose turėtų būti duodamos 
stipendijos kaip ir mūsiškiams 
studentam- Kitokie prašymai 
dėl turimu įbotų lėšų neturėtų 
būti tenkiami. 

• Iš visos eilės pirm. S:; Baro 
paskelbtu tarybos įsipareigoji
mų tenka paminėti šiuos: pra
plėsti įgaliotinių tinklą, propa
guoti naujus būdus — ,,Uni-
trust" ir ..Matching funds" — 
renkant aukas, dar šiais — 1990 
metais — užbaigti telkti 5 
milijonu pagrindinį kapitalą, 
peržiūrėti LF įstatus ir pritai
kyti šiu dienų reikalavimams, 
organizuoti LF narių vardyno 
leidimus. įtraukti į tarybą 
jaunesnius LF narius. Pirm. S. 
Baro veiklos pasiūlymai buvo 
diskutuojami ir priimti. S. 

Baras ypatingą dėmesį numatc 
skirti penkių milijonų kapitalo 

^baigimui, nes y ra padidėjęs 
aramos prašančiųjų skaičius. 
Valdybos pirm. A. Ostis patei

kė 1990 metų piniginę sąmatą, 
kuri tarybos buvo patvirt inta. 
Numatoma turėt i pajamų — 
337,000 dol., o išlaidų - 93,000 
dol. Taip pat t a ryba patvirtino 
jo sudary tą valdybą: pirm. 
Algirdas Ostis, pirm. pava
duotoja Marija Remienė, vice
pirmininkai įvairiems reika
lams — Ofelija Baršketytė , An
t anas Juodva lk i s , Vaclovas 
Momkus, An tanas G. Razma, 
Ramoną Steponavičiūtė, Juozas 
Zygas ir Aras Zlioba, sekretorė 
Alė Steponavičienė ir iždinin
kas Kostas Dočkus. Į valdybą 
yra į t raukta j a u n ų žmonių, 
laukiant naujų idėjų. 

Pelno sk i r s tymo komisijai 
prašant ir finansų komisijos 
pirm. R. Juškienei pasiūlius, 
taryba leido paskirstyti ketvirtį 
milijono dolerių. 

Posėdžio pabaigoje St. Baras 
painformavo ap i e Lie tuvos 
istorijos leidimą. Pirmas tomas, 
parašytas dr. M. Gimbutienės, 
yra jau sulaužytas ir laukia 
žemėlapių, kurių paruošimą 
n e a t s a k i n g a i v i l k i n a pasi
žadėjęs asmuo. Antras tomas, 
parašytas dr. Juozo Jakšto (jau 
mirusio), y ra renkamas ir gal 
dar šių metų pabaigoje bus 
atspausdintas. Trečias tomas, 
rašomas dr. S. Sužiedėlio ir dr. 
R. Misiūno, irgi turė tų būti iš
leistas a t e inanč i a i s metais . 
Kitiems tomams yra surasti 
autoriai ir Lietuvos istorija rašo
ma toliau. 

Ta rybos posėd i s u ž t r u k o 
trejetą valandų, buvo darbin
gas, aptart i visi klausimai ir 
pas i ruoš ta m e t i n i a m nar ių 
suvažiavimui, kur is įvyks 1990 
m. kovo 31 d. Jaun imo centre 
Chicagoje. 

P r i m e n a m e , k a d b e n d r a i 
paramai gauti specialios formos 
prašymai turi būti paduoti iki 
kovo 15 d., o studentų stipen
dijoms — iki balandžio 15 d. 

A. Juodvalk i s 

Gyvenimas bū tų nepaprastai 
geras, jeigu mūsų širdis nors 
pusiau t iek graužtų svarbūs 
reikalai, kiek jas graužia smulk
menos. 

A. Baronas 

^ SU TĖVYNE! UŽ TĖVYNĘ! ^ 
VIENYBĖS MITINGAS 

VISI ČIKAGOS IR APYLINKIŲ LIETUVIAI RAGINAMI GAUSIAI 
DALYVAUTI VASARIO 16-TOS DEMONSTRACIJOJE 

K O D F I ? Labai svarbu parodyti solidarumą su Lietuva ir ten vykstančiomis demonstracijomis. 
Atkreipkime spaudos dėmesį ir priminkime artėjančius rinkimus vasario 24 d! 

KADA? Penktadienį, vasario 16 d. 11 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 

KUR? Čikagos miesto centre, Daley Plaza (ciark ir vvashmgton) 

AUTOBUSAI I * M a r q u e t t e Parko, k re ip t i s pas J Levicką. ( 7 0 8 ) 4 4 8 - 9 2 5 6 
Iš Lemonto . kreipt is pas R. Poskoč im ienę . ( 7 0 8 ) 2 5 7 - 7 0 7 1 

V 
Būtina vietas užsisakyti iš anksto! Prašome atsivežti Lietuvos ir JAV vėliavas, jei turite. 

L A U K I A M E V I S Ų ! 
Rengia: JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos Čikagos Skyrius 

CLASSIFIED GUIDE 
DĖMESIO! Nuo lapkričio 11 d . skambindami į Chicagos priemiesčius, 
vartokite „are* code" (708). 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

H * « * KOMPIUTERIŲ 
pagaioa gante PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir p'e-niesčuose Saž • 
nmga' patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BE^-BACE REA^'ORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KED2IE 

778-2233 

CH M 5 . 
BALYS BUDRAITIS 

N e m o k a m a i įkainuoja 
jūsų namus. 

Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba.nonte būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas 

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

59S3 S. Kedzle Ave. 
CMcego, IL 60629 

Tel. 436-787$ 

Nuolaidą pensininkams duoda 
IEVA A S M Y T Ė 

Community Realty, MLS 
3 8 5 6 W. 63 St . , Chicago 

Tel . 581-9180 , res. 434-4323 
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 
biznyje) jums gali sutaupyti daug 
keblumų. 

Parduodame greičiau 
už didesne kalną! 

Įkainojimas vettui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietinė įstaiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski, Chicago, IL 60629 
(312)7674655 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas. 

Privatus asmuo ieško pirkti Chica
goje arba priemiestyje arti Midway ae
rodromo 1 arba 2 butų name, kuq 
reikėtų remontuoti. Skambinti prieš 
9 v. ryto tel. (312) 434-8235. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

i rjo/o—20%—300/o pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95 th Street 

Te l . — GA 4-8654 
į 

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

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-770-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FOR SALE 

Property on Lk Wlnnebago, Tn of Van 
Dyne. Fond du Lac Cty. Wi. 100 Ft. Lk 
Frontage on a 100x 767 lt. Lvg Rm, Kit-
chen. Lndry Rocm. bath and 2 bdrms. Ap-
prox 1.532 sq. ft lvg area. 2 enclsd addi-
tions. 1 cr garage—Yr round home on a 
great lake CaN AC70S-297-0437 (Dos 
Pleinės. IL) 

HELP WAWTED 

Ieškoma pensininkų pora, kurie 
norėtų gyventi Floridoje, name su ba
seinu, netoli jūros. Atsilyginant už tai, 
reikėtų prižiūrėti sodą ir namus. 
Skambinti: (305) 492-8164. 

U.S. SAVINGS BONOS 
r ^E GREA" AVER CA\ ' \ VES'VEVf 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis l Hermis Deckys 

Tel. 505-6624. Nuo • ryto Rd 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

600 LIETUVOS KRIKŠTO JUBILIEJUS. Red. J . 
Baužys. 313 psl $12.00 

GEROJO DIEVO GLOBOJE, atsiminimai. Nijolė 
Sadūnaitė. 103 psl $5.00 

KGB AKIRATYJE, atsiminimai. Nijolė Sadūnaitė. 
144 psl $5.00 

LIETUVIŲ MARŠAI, plokštelė, Br. Jonušas. Lie
tuvos televizijos ir radijo choras. * $10.00 

VILNIAUS MIESTO PLANAS. Spalvotas $9.00 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. Sudarė J . Andrius . . $6.00 
DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA. 

Monografi ja. Al. Merkelis. 416 psl $15.00 
ANTRAS KAIMAS, veidai ir tekstai. Sud. Alg. T. 

Antanaitis. 448 psl $20.00 
ĄŽUOLŲ RANDAI. Sibiran tremtinės atsiminimai. 

Antanina Garmutė. 127 psl $6.00 
AMŽINO JŠALO ŽEMĖJE. Sibiran tremtinių atsi

minimai. 303 psl $10.00 
MANO DIEVE VIS ARČIAU PRIE TAVĘS, 

prakalbų religinėmis temomis rinkinys. L. 
Tulaba. 364 psl $10.00 

B E R Ž A S UŽ LANGO, romanas . Dal i la 
Mackia^enė. 323 psl $10.00 

ATOLAS KORALŲ SALA. romanas. J . Gliaudą. 
271 psl $9.00 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. 
9 tom. 558 psl $10.00 

GIRIOS AIDAS. liet. mišk išeivių vardynas 335 
psl $10.00 

SVEČIOSE ŠALYSE, kelionių įspūdžiai. Stasys 
Dalius. 305 psl $9.00 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS G. Songinas. 
128 psl $8.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kunoje bus pridėta ir persiun
timo išia ;dos 



RENGINIAI CHICAGOJE 
Vasar io 9 d- — Lituanistikos 

Tyrimo Instituto vakaronė Jau
nimo centro kavinėje. 

— „Sūkurio" balinių šokių 
kolektyvo vakaras Jaunimo 
centro didž. salėje. 

Vasar io 10 d. — „Sūkurio" 
balinių šokių kolektyvo vakaras 
Jaunimo centre. 

— „Spindulio" tautinio an
samblio balius Lietuvių centre. 
Lemonte. 

Vasar io 11 d. — Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
sukakties minėjimas Šv. An
tano parapijos salėje. Rengia 
ALTo Cicero skyrius. 

— Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties mi
nėjimą Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje rengia LB 
Brighton Parko apylinkės val
dyba. Pradžia 10 vai. r. 

— Vasario 16-tosios minėji
mas Lietuvių centre, Lemonte. 
Ruošia LB Lemonto apylinkės 
valdyba. 

— „Kernavės tunto sueiga 
Jaunimo centro maž. salėje. 

— „Sūkurio" balinių šokių 
kolektyvo pasirodymas Jauni
mo centre. 

Vasar io 15 d. — „Vigilija už 
Kristaus Karalystę Lietuvoje" 
— pamaldos Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje, Cicero, IL. Pra
džia 7 vai. vak. 

Vasario 16 d. Konsuliarinis 
Vasario 16 d. minėjimas-priėmi-
mas kitataučiams Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje. 

— Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties mi
nėjimas Jaunimo centro ka
vinėje. Ruošia Jaunimo centro 
valdyba. Minėjme dalyvaus Ni
jolė Sadūnaitė. 

Vasario 17 d. — Dariaus 
Girėno lituanistinės mokyklos 
Vasario 16 minėjimas Jaunimo 
centro maž. salėje. Pradžia 11 
vai. ryto. 

Vasario 18 d. — Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo su
kakties minėjimas Maria mo
kyklos auditorijoje. Rengia 
Chicagos Lietuvių Taryba. 

— Vasario 16-tosios mi
nėjimas Šv. Antano parapijos 
salėje. Rengia LB Cicero apylin
kės valdyba. 

Vasario 23 d — Nijolės Sadū-
naitės prisiminimų II tomo su
tiktuvės Jaunimo centro kavi
nėje, dalyvaus ir pati autorė. 
P adžia7:30 v.v. 

Vasar io 23 - kovo 4 d.— 
Jungtinė lietuvių dailės paroda 
— „Religija lietuvių mene" 
Čiurlionio galerijoje. Jaunimo 
centre. 

Vasar io 24 d. — Tradicinis 
mažlietuvių šiupinys Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Rengia 
Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugija. 

— Škėmos „Pabudimas" Jau
nimo centro didž. salėje. Stato 
Akademinis Vilniaus teatras. 

„Pončkų balius" Ateitininkų 
namuose. Lemonte. Rengia 
Kun. A. Lipniūno moksleivių 
ateitininkų kuopa. 

Vasar io 25 d. — Škėmos „Pa
budimas" Jaunimo centro didž. 
salėje. Stato Akademin i s 
Vilniaus teatras. 

— Madų paroda. Rengia Lie
tuvių Montessori mokyklėlės — 
Vaikų Nameliai ir „Žiburėlis" 
Delphian House. Hickory Hills. 
IL. Pradžia 12 vai. 

— Kovo 3 d. — Gavėnios re
kolekcijos Ateitininkų namuo
se, Lemonte. 

Kovo 4 d. — Kaziuko mugė 
Jaunimo centre. Rengia Chica
gos skautai ir skautės. 

Kovo 9 d . - Lietuvos Krikš
čionybės 600 m. sukakties mi
nėjimo knygos sutiktuvės Jau
nimo centro kavinėje. Rengia 
Krikščionybės Jub. komitetas. 

Kovo 11 d. — Muz. Antano 
Vanagaičio 100 metų gimimo 
sukakties minėjimas Jaunimo 
centre. Rengia „Margutis". 

Kovo 16 d. — Vakaronė Jau
nimo centre. Rūtos ir Edmundo 
Saliklių giesmių ir dainų pro
grama. Rengia ateitininkai sen
draugiai. 

— LB žuvies vakarienė Lietu
vių centre. Lemonte. 

Kovo 18 d. — Jūrų šaulių 
„Klaipėdos" kuopos metinis su
sirinkimas Šv. Antano parapijos 
salėje, Cicero. IL. 

— Zarasiškių klubo susirin
kimas Jaunimo centro posėdžių 
kmb. 

Kovo 25 d. — Dainavos an
samblio spektaklis Morton kole
gijos auditorijoje, Cicero, IL. 

— Dzūkų draugijos susirin
kimas Jaunimo centro posėdžių 
kmb. 

— LB metinis susirinkimas 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Kovo 30 d. — Vakronė Jauni
mo centro kavinėje — knygos 
„Atlaidai — Lithuanian Pil-
grimages" sutiktuvės ir Arvydo 
Reneckio filmai. Rengia Budrio 
vardo archyvas. 

Kovo 31 d. — Lietuvių Fon
do metinis narių suvažiavimas 
Jaunimo centro maž. salėje. 

Balandžio 1 d. — „Draugo" 
koncertas Maria mokyklos 
salėje. 

— Madų paroda Lietuvių cen
tre. Lemonte. 

B a l a n d ž i o 8 d. — Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos choro religinis koncertas 
parapijos bažnyčioje 3 vai. p.p. 

— Panevėžiečių klubo susi
rinkimas Jaunimo centro maž. 
salėje. 

Balandžio 20 d. — Jaunimo 
įspūdžiai iš atgimstančios Lie
tuvos. Vakaronė Jaunimo cen
tro kavinėje. Rengia Chicagos 
ateitininkai sendraugiai. 

Balandžio 21 d. — ..Gran
dies" tautinio ansamblio balius 
„Vykstame j Lietuvą" Jaunimo 
centro didž. salėje. 

— Ateitininkų namų metinis 
„Pavasario" pokylis ir laimė
jimai Ateitininku namuose, 
Lemonte. 

Balandžio 22 d. — „Laiškai 
Lietuviams" metinė vakarienė 
Jaunimo centro didž. salėje. 

— Velykų stalas. Ruošia Mo
terų federacija. Lietuvių centre. 
Lemonte. 

Balandžio 28 d. — Lietuvių 
Operos „Meilės eliksyras" spek
taklis Morton mokyklos salėje, 
Cicero IL. Pradžia 7:30 v.v. 

Balandžio 29 d. - Muz. Ar 
vydo ir sol. Nelės Paltinų kon
certas Jaunimo centre. Rengia 
„Margutis". 

— Lietuviški pietūs Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje po 
10 v. ryto šv. Mišių. Rengia LB 
Brighton Parko apylinkės val
dyba. 

Gegužės 4 d. — Vakaronė 
Jaun imo centro kavinėje. 
Rengia „Židinys". 

Gegužės 5 d. — Lietuvių 
Operos „Meilės eliksyras" spek-
takis Morton mokyklos salėje. 
Cicero, IL. 

— Dailės muziejaus ati
darymas, paroda ir pokylis Lie
tuvių centre Lemonte. 7:30 v.v. 

— Gegužės 6 d. — Nekalto 
Prasidėjimo Marijos seserų 
rėmėjų rengiama metinė vaka
rienė Jaunimo centre. 

— Lietuvių Respublikonų Il
linois lygos metine žymenų 
įteikimų popietė Lietuvių cen
tre, Lemonte. 

Gegužės 12 d. — „Pavasario 
p u o t a " Lie tuvių cent re . 
Lemonte. 

— Pavasario pokylis Jaunimo 
centro didž. salėje. Rengia Lie
tuvos Dukterų draugija. 

— Anglijos Lietuvių klubo 
pusmetinis narių susirinkimas. 
Šaulių namuose. 

Gegužės 13 d. — Motinos 
dienos minėjimas Lietuvių cen
tre Lemonte. 

Gegužės 19 d. Čiurlionio an
samblio koncertas Jaunimo cen
tre. Rengia „Margutis". 

— Maironio lituanistinės mo
kyklos 30 metų jubiliejus Lie
tuvių centre, Lemonte. 

Gegužės 20 d. — Anglijos lie
tuvių klubo gegužinė Šaulių 
namuose. 

Gegužės 25 d. — Poezijos 
dienos Jaunimo centro maž. 
salėje. 

Gegužės 26 d. — Poezijos 
dienos Jaunimo centro maž. 
salėje. 

Birželio 2 d. - „Aitvaro 
gegužinė ir sporto šventė Lietu
vių centre, Lemonte. 

Birželio 3 d. Dzūkų draugijos 
susirinkimas Jaunimo centro 
maž. salėje. 

Birželio 10 d. Sovietų Rusijos 
vykdomo lietuvių tautos naiki
nimo minėjimas Šv. Antano 
parapijos salėje, Cicero, IL. 

— „Lietuvos Aidų" radijo pro
gramos pavasarinė gegužinė 
Šaulių namų salėje. 

Birželio 23 d. — Joninių 
laužas Lietuvių cen t r e , 
Lemonte. 

Rugpjūčio 5 d. - „Draugo" 
gegužinė prie savų patalpų. 

Rugpjūčio 12 d. — Atei
tininkų namų gegužinė savam 
sodelyje. Lemonte. 

Rugpjūčio 26 d. — Lietuvių 
Respublikonų Illinois lygos me
tinė gegužinė Lietuvių centre, 
Lemonte. 
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BŠ3 midlcind Padarai 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ELE t=> 
(OBMi 
LEN0ER 

Mylimai Motinai, Močiutei, Uošvei 

A.tA. 
ANTANINAI JONYNIENEI 

minis, sūnų VYTENĮ ir žmoną IRENĄ 
JONYNUS, dukteris RINGAILĘ ZOT0-
VIENE, RASĄ ir vyrą ROMĄ PŪKŠČIUS, 
jų vaikus, giliai liūdinčius nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Kun. M. Kirkilas 
K. M. Ambrozaičiai 
Rūta Arbienė 

L. Nekus 
H. D. Novickai 
J. D. Noreikos 

G. V. Balukai 
J. Barkus 
E. D. Bartkai 
J. Bubinienė 
J. A. Dagiai 
L. R. Dambrauskai 
J. A. Daugu i los 
S. J. Griunwaldai 
J. N. Jurkšaičiai 
J. V. Jurkūnai 
V. L Kasniūnai 
J. O. Kavaliūnai 
J. Lukas 

Beverly Shores, Indiana 

G. Z. Mickevičiai 
J. P. Pakalkos 
V. J. Peseckai 
K E. Pociai 
A. D. Prapuoleniai 
K Račiūnas 
V. E. Rodžiai 
P. M. Ruliai 
J. G. Stankūnai 
K. A. Stravinskai 
Ad. Valeška 
J. N. Vazneliai 
M. Vilutienė 

Kilniai lietuvybės puoselėtojai, Akademikių 
Skaučių Draugovės garbės narei , buvusiai Lietuvos 
Generalinei Konsulei 

A.tA. 
JUZEI DAUŽVARDIENEI 

mirus, su artimaisiais ir visa lietuvių t au ta liūdi 

Akademinis Skautų Sąjūdis 
Mūsų Vytis 
Akademinės Skautijos leidykla 

Brangiai Mamytei ir Močiutei 

A.tA. 
ANTANINAI JONYNIENEI 

mirus, jos dukrai, mielai RINGAILEIZOTOVIENEI. 
anūkėms ANDREAI IR RŪTAI su šeima, taip pat 
J O N Y N Ų ir P U K Š Č I U še imoms, l i ū d ė d a m i 
reiškiame širdingiausią užuojautą. 

Liucija ir Jonas Valteris Beržinskai 
Danguolė ir Stasys Surantai 
Janina ir Jonas Šalnai 

Mylimam Sūnui 

A . t A . 
A R Ū N U I MAŽEIKAI 

mirus , skausme ir liūdesyje l ikus ius jo tėvus, 
ANICETA ir JURGI , seserį SIGITĄ ir k i tus gimines 
be i a r t imuosius nuoširdžiai užjaučiame ir drauge 
l iūdime 

Stella ir Vytautas Abraičiai 
Vincenta ir Pranas Barai 
Birutė ir Vacys Dzenkauskai 
Vera ir Bronius Juškiai 
Vladė ir Gediminas Lapenai 
Irena ir Antanas Sprindžiai 
Ona ir Kostas Žolynai 

Mielam s in taut ieč iu i , savanoriui kūrėjui ir 
Klaipėdos k raš to a tvadavimo dalyviui 

A . t A . 
J U O Z U I TAMULIUI 

i ške l i avus į A m ž i n y b ę , nuoširdžią užuojautą 
re iškiame pas i l ikus ia i žmonelei , jų šeimai ir 
giminem> Lietuvoje. 

Kaimynai sintautiečiai: 
A. ir J. Vasiukevičiai 
J. Vasiukevičienė 
A. Vasiukevičienė-Vasonienė 
A. VasiukevičiūtėJ^aškevičienė 

A.tA. 
A N T A N U I J U C Ė N U I 

staiga -riirus, J u n o Beach, Floridoje, jo žmonai 
BRON'FJ, sūnui ANTANUI, dukroms: LIŪDAI, 
MILDAI. GAILEI ir jų šeimoms reiškiame gilią 
užuojautą. 

Stasė Jučas 
Jūratė ir Kazys Bukauskai 
Vida ir Merlin Retzlafs 
Dr. Kastytis ir Maureen Jučai 
Valdis ir Rima Jučai 
Dr. Diana ir Cereni Vasan 
Dr. Jonas ir Robin Jučai 
Rasa ir Jackie Gillean 

NEW JEPSEY, NEW YORK - "LI«tuvo« Atsiminimai", pir
madienis s nuo 8 iki 9 v.v. I* S«ton Hali Universiteto ttotlo», 
89.5 FM banga. "Mušte of Utnuania" programos, vadamoa 
anglg ** *>•,» tos pačio* atotlea, taip pat plrmadlenlala 
girdimos nuo 7:30 Hcl 8 v. v. Dr. J. J. Stukas — direktorius, 
234 Sunllt Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753 - 5*36. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9652 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5234)440 

PETKUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — (1-312) 476-2345 

1410 So. 50th Ave.. Cicero 
Telefonas (708) 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - (708) 652-1003 
Sally Donald M.. .Jr. 

VANCE 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. (708) 652-5245 

» 
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x Liet. Jaun imo sąjungos 
ruošiamoj demonstracijoj daly
vaus ir tautos didvyrė, daug 

metų iškentėjusi Nijolė Sa-
dūnaitė. Parodykim, kad esame 
kartu su Lietuva, gausia i 
dalyvaudami demonstracijoj. 
Demonstracijų pradžia 11 vai. 
ryto. 

x Lietuvos Nepr ik lauso
mybės pagrindinis minėjimas, 
rengiamas Chicagos Lietuvių 
tarybos, bus Marijos aukšt. 
mokyklos salėje vasario 18 d. 2 
vai. p.p. 

x „Kernavės" skaučių tun
tas Vasario 16-tąją minės šį 
sekmadienį, vasario 11d. Visos 
kernavietės 10 vai. ryto daly
vauja šv. Mišiose Jėzui tų 
koplyčioje. Po pamaldų — 
iškilminga sueiga Jaunimo cen
tro mažojoje salėje. Visos sesės 
prašomos atsinešti savo sukur
tus Vasario 16-tai plakatus. Po 
sueigos plakatai bus įteikti Jau-
nimo sąjungai naudojimui 
Daley Plazoje ruošiamoje Va
sario 16 demonstracijoje. 

x „Dziennik Związkowy" 
sausio 26-28 d. numery įdėjo 
platų pasikalbėjimą su Lietuvos 
generaliniu konsulu Vaclovu 
Kleiza. Kalbėtojai Andrew 
Azarjew, ,,Narod Polski" vyr. 
redaktorius. V. Kleiza papa
sakojo apie Chicagos ir Ameri
kos l ietuvių visuomenine, 
kultūrinę veiklą, diplomatines 
atstovybes, apie kovą už Lie
tuvos nepriklausomybe. Pami
nėjo, kad nors Amerika ir nepri
pažįsta okupacijos, bet nieko 
konkretaus nedaro, nerodo 
jokios iniciatyvos, kad toji 
nepriklausomybė būtų faktas. 
Santykiuose su lenkais reikėtų 
didesnės tolerancijos iš abiejų 
pusių Esame kaimynai, tik ne 
vienodo dydžio, tai normaliai iš 
didesnio kaimyno, Lenkijos, 
reikėtų ir didesnės atsakomy
bes, kad tie santykiai būtų 
tokie, kokie turi būti Pridėtos 
ir didelės Vaclovo Kleizos ir Lie
tuvos Vyčio nuotraukos. 

x Nuo sunaikinimo gelb
stint, „Draugui" aukoje po 25 
dol. E. Veleckis, Tėvai Pranciš
konai. Harry ir Leonidą Neu, L. 
Kankus, J. P. Laukaitis, J. 
Mikulis, Z. Korius, J. Valaitis. 
Frances Scerba. J. ir G. Reklai 
čiai, Česlovas Žilionis, Juozas 
Lekas. B. Szydagis, J. Dekeris 
ir J. Kregždienė. Nuoširdus 
ačiū. 

x Lietuvos general inis kon
s u l a s Vaclovas Kleiza bus pa
g r i n d i n i s p a s k a i t i n i n k a s 
Neo-Lithuanų Vasario 16-tos 
minėjme, kuris įvyks vasario 17 
d. 7 v.v. Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Korporacija kviečia 
visą lietuvišką visuomenę. 

x J A V LB k ra š to v a l d y b a 
Vasario 16 d. proga išsiuntinėjo 
8000 laiškų. Šį darbą atlikti 
k r a š t o va ldyba: t a l k i n o 
Antanas ir Viktorija Valavičiai. 
Ona Gradinskiene, Algis Čepė
nas, Kazys ir Elena Majauskai, 
J. Ivašauskienė, Vytautas Dijo
k a s , Bi ru te S a d a u s k i e n ė , 
Aleksas Smilga, Vacy? Jako-
vickas, Apolinaras Bagdonas, 
Irena ir Jonas Levickai ir Zeno
nas Krasauskas. 

x Aktor ius P e t r a s Stepo
n a v i č i u s dalyvauja Vasario 16 
vakaro programoje Jaunimo 
centro kavinėje penktadienį, 
vasario 16 d. Jau visą dešimt
metį Jaunimo centro šeima susi
r enka džiaugsmingai švęsti 
Nepriklausomos Lietuvos gim
tadienį. 

x Gitą Gilvydytė i r Mar ius 
Pol ika i t i s atliks pagrindinius 
vaidmenis Rasos Poskočimienes 
vaidinime ..Gyvenimas su Liud
mila", kuris bus vaidinamas va
sario 24 d. Ateitininkų namuose 
vyksiančiam ..Pončkų" baliuje. 
Šį j au t radic inį j a u n i m o 
pasilinksminimą rengia ir visą 
jaunimą dalyvauti kviečia Kun. 
A. Lipniūno moksleiviu atei
t ininku kuopa. 

X Pet ras Cidzikas, Politinių 
kal inių gelbėjimo komiteto 
narys, telefonu padėkojo JAV 
LB krašto valdybai už komiteto 
darbams paskirtą paramą. 

x Pat iks l in imas. Praėjusio 
šeštadienio ..Spyglių ir dyglių" 
puslapy 5-je skiltyje po antru 
piešiniu nukrito eilutė su pa
rašu. Turėjo būti parašyta: 
..Mūsų studijoj Rytų Europos 
specialistė, ir ji kalbės apie to re
giono ateitį". 

x D R A U G O k o n c e r t a s 
įvyks š.m. ba l andž io 1 d. 4 v. 
p.p. , sekmadienj, Marijos Aukš
tesniosios mokyklos salėje. Pro
gramą atliks okupuotos Lietu
vos solistai. Sofija Jonaitytė. 
Algirdas Januta ir pianistas Po
vilas Stravinskas. Bilietus j 
koncertą galima jsigyti Gifts 
In te rna t iona l Vaznelių par
duotuvėje, 2501 W. 71 St.. Chi
cago . IL 60629, tol. 471-1424. 

f ^ k i 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV 63 St.. Chicago. II MK.29 

Tel. U-V.2) 776-5162 
14300 S BeM Rd., l.ockport, IL 60441 

I ei. <708) .Vi-4866 
Ya'idndos pafcal susitarime 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S kedzie Avenue 

Chicago 'l 6062<» 
Tel (1-312) 776-8700 

Dartv v «»i nuo w ik: 7 v.il vak 
Sestad « \ r iki ! vai d 

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

2501 VV h<Hh Street 
Chicago. IL 60620 

Tei. n-112) 778-0800 
Kasdien ,J *> vai v ak 

šostadirrv.ais ir vakarais 
pa^\ susitarime 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Of(d«»n A ve. . Ste. 18-2 
HinadaJe. II. 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos patfaS susitarimą 

x Liet. Mot. Fed. Chicagos 
klubas kviečia savo nares i 
susirinkimą š.m. vasario 11d. 
12 v. p.p Jaunimo centro posė 
džių kambaryje. Po susirinkimo 
p S. Semėnienės paskaita. ..Da
bartinė Lietuva, kalbant su 
mūsų t au t i eč i a i s " , kurios 
pasiklausyti kviečiamos ir vieš
nios. 

tsk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namu pirkimoir pardavimo at
stovas. Greitas ir tikslus pa 
tarną'- imas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 
x Darome nuo t raukas pa

sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti.. 
American Travel Service. 
Bureau, 9727 S Western Ave.,' 
Chicago. 111. 60643 Tel. 
(312) 238-9787. 

(sk) 
x Patr ia dovaninių prekių 

ir elektronikos parduotuvės: 
Chicagoje. sav. A. ir F. Siutai ir 
St. Pe tersburg Beach. FL, 
400— 70th Ave. vedėjai A. ir E. 
Radvilai. Abiejose parduotuvėse 
rasite lietuviškų prekių bei 220 
voltų elektronikos ir kitų. Lie
tuvoje pageidaujamų, reikmenų 
didelį pasirinkimą. Priimam 
užsakymus ir iš kitų miestų 
Greitai ir saugiai siunčiame 
jūsų dovanas j Vilnių kargo — 
oro linija. Tel. 312-778-2100. 

(alt) 

x Prof. Dr. J o n a s Račkaus
kas, Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centro pirmininkas, išvyks
ta vasario 7 d. į Lietuvą su prez. 
Aleksandro Stulginskio paroda. 
Paroda vyks vasario 16 d. Lie
tuvos istorijos ir etnografijos 
muziejuje Vilniuje. Dr. Rač
kauskas buvo oficialiai pakvies
tas muziejaus direktoriaus E. 
Skrupskelio. Parodą paruošė L 
muziejų direktorė Nijolė Mac
kevičienė. Rengia su Krištana-
vičiaus fondo parama. 

x Dr. R a i m u n d a s Rajec
kas, Vilniaus universiteto eko
nomijos profesorius ir Mokslo 
akademijos viceprezidentas, 
amerikiečių pakvies tas , su 
Auroros universiteto prof. dr. 
Sam Dagher, Verslo mokyklos 
dekanu, Sheraton Inn, Naper-
ville, 111., vasario 15 d. 7:30 vai 
diskutuos ekonomijos reformų 
reikalais Sovietų Sąjungoje. 

x Vydūno fondo va ldybos 
pirmasis šių metų posėdis 
š auk iamas ke tv i r t ad i en į , 
vasario 8 d. 7:30 v.v. Akademi
nio Skautų sąjūdžio būstinėje , 
3001 W. 59 St. Bus svarstomas 
1990 metų darbo planas, pa
skolų studijų reikalams pra
šymai ir knygų leidinio klau
simai. 

x Normar. Burstein, Skokie, 
Ui., žinomas moteriškų kailinių 
prekybininkas, yra išvykęs į 
Floridą. Grįš į Chicagą vasario 
14 d. 

x V i l n i a u s A k a d e m i n i s 
dramos tea t ras , vadovaujamas 
režisieriaus Jono Vaitkaus, at
vyksta vakario mėnesį su An
tano Škėmos drama ^Pabudi
mas" Spektakliai bus Los 

Angeles, St. Petersburge, o 
Chicagoje vasario 24 ir 25 
dienomis. Spektaklius rengia 
JAV LB Kultūros taryba. Bilie
tai gaunami pas Vaznelį - Gifts 
International parduotuvėje. 

x Muz. F a u s t a s S t ro l i a , 
Oak Forest. IU., Dana ir Juozas 
Kapačinskai, Riverside, 111., 
mūsų garbės prenumeratoriai, 
rėmėjai, pratęsė prenumeratą 
su 25 dol. auka. Nuoširdus ačiū. 

x Solistai Balys P a k š t a s 
• ragelis';. Eg 'e Rūkš te ly tė , 
Aldona Buntinaitė. Margarita 
Sulamenskiene, smuikininkai 
Povilas Matiukas (k«r.certmeis-
teris), Vanda Matiukienė. Judi
ta Neslamikaitė ir kt. dalyvaus 
Ziono parapijos re l iginiam 
koncerte kovo 25 d. 3 v. p.p. 
9000 S. Menard, Oak Lawn (pri
važiuoti galima tik nuo 87 g-
vės.). 

(sk) 

x Je i kas nori būti g rakš
tus ir žavus . Amerikos Lietu
vių Radijas kviečia pasimokyti 
iš Kauno pramoginiu tballroom 
dancing) šokių kolektyvo 
..Sūkurys", vadovaujamam dr. 
C. ir dr. J. Norvaišų, vasario 9. 
10,11 d. Jaunimo centre. Valan
dos: vasario 9-10 d. ~:30 v.v.. va
sario 11 d. 3 v. p.p. Bilietai: 
PATRIA, 2638 W. 71 St., 
Chicago. IL, tel. 312-778-2100. 

(sk) 

mh. ŽVAIGŽDUTE 
l^l^dti^^,* »* įsteigtos L%etu.i-*ų Mokytoju Sąjungos Chtcagos skyriems 

Redaguoja J. -^cas. Medžiagą siųsti 3206 W. 6Bch Place, Clucago, IL 6062S 

x G.T. In t e rna t iona l . Inc. 
prašo atkreipti dėmesį, kad 
gydytojų suvažiavimas įvyksta 
gegužės mėn. 20-24 d. Kaune . 
Dar yra likę ribotas vietų skai
čius G.T. Internat ional Kultū
ros Kongreso-Gydytojų su
važiavimo ture gegužės 15 iki 
31 d. 1990 m. Skambink i t e 
(708) 430-7272. 

(sk) 
x Keičiame do le r ius į rub

lius aukštu santykiu. Prista
tome i Lietuvą naują automa
šiną „LADA" tik už $3.500. 
Tvarkome palikimus. Skam
binti 312-434-8618. 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RFMAX RF.AITORS. Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

Viktoras Šimait is 

TAUTOS VIEŠPATS 

Jeigu Dievas nestato namų, 
Veltui dirba ttailidės. 
Jeigu Dievas nesaugo tautos, 
Veltui budi sargybos! 

Kas kovoja jėga ir kardu, 
Tas nuo kare ir krinta! 
Tiktai Dievo valia ir vardu 
Kraštui laisve sušvinta! 

Dievo rankoje Tu, Lietuva, 
Tavo dirvos, sodybos ir pievos, 
Nes palaiminta yra tauta, 
Kurios viešpats yra Viešpats 

Dievas! 

LIETUVIŠKA KNYGA 

Reikia sauge i ir branginti lie
tuviškas knyg-š. Reikia kalbėti 
ir rašyti lietu-iškai. Taip pat 
reikia ir skabyti lietuviškai. 
Negalima ir perskaitytos lietu
viškos knygos smesti, nes mes 
esame lietuvia: Reikia brangin
ti, kas mūsų tratai svarbu. Jei 
mes visi išmestume lietuviškas 
knygas, jų caugiau nebūtų. 
Tada negalėtume skaityti lie
tuviškai ir pamirštume savo 
kalbą. 

Danutė Mikruta i tė , 
Dariaus Oirėno lit. m-los 

8 sk. mokinė 

ĮDOMIAUSIA ATOSTOGŲ 
SAVAITĖ 

Įdomiausia mano atostogų sa
vaitė buvo. kai mano tėtė, sesu
tė ir aš nuskridome į Cali-
forniją. Nuskndę, išnuomavome 
mašiną ir nuvažiavome pas 
mano krikšto tėvą. Jis gyvena 
netoli vandenyno. Mes ten 
buvome visa savaitę. Mano tėtė 
nuvežė mane ir sesutę į San 
Diego, aplankėme zoologijos 
sodą. Buvo bai gražu. Kitą 
dieną važiavime j Hollywood, 
ten aplankėme „Universal Stu-
dios" Me- matėme kaip televi
zijų programo yra filmuojamos. 
Po to nuvažiavome prie vande
nyno ir matėme daug žuvų. Sa
vaitė pasibaigė, ir visi buvome 
pavargę. Tada parskridome 
namo. 

Dalia Bendoraitytė, 6 sk. 
K. Donelaičio lit. m-la 

UŽ DEŠIMT METU 

Už dešimt metų aš būsiu „ma
rine biologist arba „Oceano-
grapher' Noriu su banginiais 
dirbti ir visiems įrodyti teoriją 
apie ..humphack" banginius. 
Baigų- . ziją studijuosiu 
universitete baigusi mokslus, 
tikiu, turės: : gerą darbą, ir 
patirsiu daa_- įdomių nuotykių. 
Jei viskas ger i seksis, ieškosiu 
vyro ir prado- u kurti šeimą. Jei 
neturėsiu s -mos , aš būsiu 
„rocko" žvaic/dė. kaip Madon-
na arba Ky'į» \finoque. Nors aš 
nežinau. k?.< man už dešimt 
metu atsitiks. įinau. kad noriu 
mokslus r> į, turėti darbą 
„National O ' .rrafic" srityje, be 
to, dainuoti 

Eug. >n Ambrozai tytė 

Piešė Eimutis Viršila 

GIMTOJI KALBA 

Gimtoji kalba, tai mums 
meilė yra. 

Kas nemoka jos, tai jam gėda 
tikra. 

Bet jūs mokate ją — jums gėdos 
nėra. 

Tik jūs džiaugsmo ir laimės 
pilna. 

Eimutis Viršila, 
Kaunas 

GALVOSŪKIO N R . 
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(1) Uranus. (2) Elektronas, (3) 
Mirties jūros slėnis. (4) Šiaurės 
ašigalis. (5) Šviesa. (6) Sausumos 
vėžlys. (7) Deimantas. (8) Auk
sas. (9) Nilo upė. (10) Rod — il
gio matas apie 5 met rus ilgio. 
(11) Gyvasis sidabras. (12) Grain 
— 64.8 miligramų. 

Pvz. jei ats tumas yra 1,576 — 
reikia rašyti 1,600. Jei atstumas 
yra 1,225, rašyti - 1,200 ir t.t. 
Atlikę šį darbą gausite 10 
taškų. 

1) Filadelfija — New Yorkas. 
2) Detroitas — Salt Lake City. 
3) Bostonas — Chicaga. 4) Seat-
tle — Dalias. 5) Omaha — Hous-
ton . 6) Memphis — New 
Orleans. 7) Pittsburgas — Fila
delfija. 8) Clevelandas — Kan-
sas City. 9) Minneapolis — Fila
delfija. 10) Miami — Washing-
ton, D.C. 11) Phoenix — Mem
phis . 12) New Yorkas — 
Clevelandas. 13) San Francisco 
— New Orleans. 14) EI Paso -
Los Angeles. 15) Houston — 
Buffalo. 16) Washington, D.C. -
Chicaga. 17) New Yorkas — San 
Francisco. 18) Denver — Mem
phis. 19) St. Louis — Chicaga. 
20) Buffalo - New Yorkas. 21) 
Los Angeles — Detroitas. 

GALVOSŪKIS NR. 92 

Lietuvių kalbos sakinyje nėra 
būdvardžio, skaitvardžio, įvar
džio, dalyvio. Ar gali būti tokia
me sakinyje 
taškai) 

pažyminys? (5 

Už deštrr.t etų aš gyvensiu 
Vancouven. •-. Aš studijuosiu 
Vancouver un versitete. Aš no
riu būti bi( ogas ir dirbti 
Vancouvenr a ičvariume. 

, atras Bal iūnas 

Abu Torom Maironio aukšt. 
lit. m-los mnį jjaį. Kanada. 

(Juru įinis metraštis) 

VELNIAS B I J O 
MUZIKANTO 

GRIAUSTINIO 

(Lietuvių tautosaka) 

Vienas žmogus norėjo ap
sivesti, bet neturėjo pinigų. 
Eina per mišką ir galvoja, kur 
gauti pinigų. Čia pat atsirado ir 
velnias. Jis sako: 

— Aš galiu tau duoti pinigų, 
bet tu turi mane pakviesti į ves
tuves. 

Žmogus sutiko. Velnias jam 
davė pinigų. 

— Kaip aš galėsiu tau pinigus 
grąžinti? — paklausė velnią 
žmogus. 

Velnias tarė: 
— Ateik ties šiuo ąžuolu ir 

a tnešęs p inigus pašauk: 
„Lauke! Lauke!" Aš ateisiu ir 
atsiimsiu. 

Žmogus nenorėjo, kad velnias 
ateitų į vestuves, norėjo juo 
nusikra tyt i . Velnias jį vėl 
klausia: 

— Ką prašei į piršlius? 
— Poną Dievą, — atsakė 

žmogus. 
— O. tai geras senis, aš su juo 

pažįstamas. 
— O kas bus pabroliai? — Vėl 

klausia velnias. 
— Šventi angelai, — vėl 

aiškina žmogus. 
— O tai geri jaunikaičiai, — 

sutinka velnias. 
— Kas bus pabroliai? — 

klausia velnias. 
— Jėzus su Motina 

Švenčiausia, — atsakė žmogus. 
— Aš juos gerai pažįstu. O kas 

bus muzikantai? 
Žmogus mato. kad niekaip 

negali atsikratyti velniu net su 
visais šventaisiais. Supykęs 
pasakė: 

— Perkūnas! 
— Oi. — sudejavo velnias. — 

kodėl tu jį kvietei? 
Jis man prieš septynerius 

metus trenkė i šoną ir dabar dar 
skauda. Pasilik sau pinigus, aš 
neisiu į vestuves. 

Apsidžiaugė žmogus, kad taip 
lengvai velniu nusikratė ir 
nuėjo namo. (Papasakojo V. 
Kevežiūtė, 60 m. iš Marijam
polės. Užrašė Juozas Ropė. 1938 
m ) . 
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Jėzaus gimimo šventę šven
čiame gruodžio 25 d., tačiau mes 
tikrai nežinome, kurią dieną 
gimė, nežinome ir t ikslaus metų 
skaičiaus. Mūsų kalendoriai 
rodo metų skaičių nuo Jėzaus 
gimimo, išeitų, kad Jėzus gimė 
AD (Anno Domini). Skir tumas 
tarp BC Cbefore Christ) ir AD 
nustatytas 500 metų vėliau. Tą 
darbą dirbo vienuolis Romoje ir 
padarė klaidą apskaičiavime. 
Mes žinome, kad kara l ius Ero
das buvo gyvas, kai Jėzus gimė, 
taip pat žinome, kad Erodas 
mirė 4BC (ketvirtais metais 
prieš Kristaus gimimą). Jėzus 
turėjo gimti prieš karaliaus Ero
do mirti. Matas rašo, kad Jėzus 
gimė 2 metus prieš Erodo mirtį. 
Pagal visus apskaičiavimus, Jė
zus turėjo gimti 6BC. 

GALVOSŪKIS NR. 93 

Duotas aritmetikos užda
vinys: 3 x 77 = 7 x 33. Padau
ginę ir vieną ir antrą gausite 
231. Suraskite daugiau tokių 
p a n a š i ų pasikartojančių 
skaičių, kurių atlikus daugybos 
veiksmus, duomenys būtų tokie 
pat. Nesupraskite klaidingai, ne 
231 - 231, bet kitokie, tik 
pasikartojantys. Už vieno nau
jo uždavinio suradimą gausite 5 
taškus, už kelių uždavinių su
radimą — 10 taškų. 

GALVOSŪKIS NR. 94 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

GALVOSŪKIO N R . 73 
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Ala. Ark, Cal, Fla, Ga, 111, La, 
Md. Mich. Minn, Miss, Mo, NC, 
Nev, NH. NJ , Okla, Pa , RL SC, 
Tenn, Tex, Vt, Va, Wis, Wyo. 

GALVOSŪKIO N R 74 
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Nesiderina morka. Visi kiti 
auga ant medžių, o morka — 
žemėje. 

GALVOSŪKIO N R 75 
ATSAKYMAS 

Aritmetikos uždavinio rezul
tatas bus 17. 

P a s t a b a : Galvosūkyje nr. 89 
tarp VT ir IV yra trumpas brūkš
nelis, kai kas gali palaikyti už 
tašką. Turėkite mintyje, kad 
yra atimties ženklas. 

Tame pačiame „T.Ž." nume
ryje parašy4a: „Galvosūkio Nr. 
40 atsakymas". Turi būti nr. 70 
atsakvmas. 

GALVOSŪKIS N R 91 

Parašykite a t s tumus mylio
mis tarp šių miestų. Atstumai 
turi būti 100 mvlių tikslumu. 

Šis brėžinėlis turi būti nubrėž
tas viena linija, tai yra nepake-
liant rašiklio ir nekertant kitos 
linijos. Jei taip atliksite, pa
rodyki te detališkai at l iktą 
veiksmą: kur pradėjote, kur 
užbaigėte. Už tą darbą gausite 
10 taškų. Jei nepasisektų taip, 
o tektų perkirsti vieną ar kitą 
liniją — tada būtų tik 5 taškai. 

GALVOSŪKIS N R 95 
(Žiūrėkite brėžinį) 

T 

Pelytė nori sugrįžti į savo ur
vą. Padėkite jai nurodyti kelią. 
(5 taškai). 

Kaip katė ir šuo tarp savęs gy
vena. 

i 
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