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Ar prez. Bushas tikrai 
remia pabaltlečlų laisvę? 

Maskvos-Vtfashlngtono bičiulystė 
nežada nieko gero 

Washingtonas . — Pabaltijo 
respublikose lankosi plačiai 
žinomi ir skaitomi kolumnistai 
R. Evans ir R. Novak, kurie rašo 
s indikat inėje spaudoje. J ų 
vienas reportažas jau pasirodė 
JAV laikraščiuose, kurio san
trauką perduodame. Jis pava
dintas: „Ar Bushas pasisako už 
laisvę pabaltiečiams". 

Prezidento Busho pasisaky
mas už ..Europą — visą ir lais
vą" sukėlė pajuoką Pabaltijo 
respubl ikose , ku r io s buvo 
Sovietų jėga užgrobtos 1940 m. 
po 22 nepriklausomybės metų ir 
nuo to laiko yra negailestingo
je rusifikacijoje. ..JAV vyriausy
bė padarė nusikaltimą Maskvo
je, kada Bakeris 'Valstybes 
sekretorius) nieko nepadarė Pa
balt i jo k l a u s i m u " , pasakė 
praėjusį šeštadienį šiems žurna
listams dr. Andrės Tarand Ta
line, kuris yra kandidatas Esti
jos rinkimuose. Bakerio kalba 
Sovietų Aukščiausioje taryboje 
vasario 10 d. buvo puolama 
Talino spaudoje, kaip „švelni 
tone. kadangi jis nenorėję* 
pakenkti Michailui Gorbačio
vui". Tai reiškia, jog galima 
tikėtis rimtų trukdymų Pabal
tijo nepriklausomybei, kai nėra 
Amerikos stipraus tuo reikalu 
spaudimo Maskvai. Busho vy
riausybė niekada nėra pasisa
kiusi viešai už „nepriklausomy
be" Pabaltijo tautoms, rašo 
minėti žurnalistai. 

Gorbačiovo intencijos 
nežinomos 

Naujokai politikai Estijoje. 
Latvijoje ir Lietuvoje pirmą 
kartą po 50 metų gali sakyti, ką 
jie galvoja ir nebus už tai pa
siusti į Sibirą. J ie sutinka 
vienu dalyku, jog Gorbačiovo 
intencijos yra nežinomos, ar jis 
pritaria nepriklausomybei jų 
kraštuose. Jie norėtų, jog pasi
tvirtintų Amerikos manymas, 
kad Kremliaus politika Rytu 
Europoje bus pritaikinta ir Pa
baltijo kraštuose. Tačiau, sako. 

Bendri pinigai ir 
ekonomija 

Bona. — Po įvykusių Vakarų 
ir Rytų Vokietijų vadų pasitari
mo, kancleris Helmut Kohl pra
nešė, jog sudarytas bendras 
komitetas pradėjo pasitarimus 
techniškiems Vak. Vokietijos 
markės įvedimo klausimams ir 
ekonominiam susijungimui. 
Kancleris pasakėjog viskas bus 
daroma, kad kuo greičiau būtų 
atlikti sujungimo reikalai . 
Deutche mark yra viena stip
riausių pasaulyje valiutų. Kanc
leris nepasakojo spaudai susi
jungimo detalių, tačiau pasakė, 
kad daug kas bus paruošta iki 
kovo 18 d., kai tą dieną įvyks 
rinkimai i Rytų Vokietijos nau 
jąji parlamenta. Vak. Vokietija 
paskyrė daugiau kaip 3 bilijo
nus markių jau dabar Rytų Vo
kietijos pagalbai HansModrovv 
delegacija iš 17 kabineto mi-
nisterių buvo sutikta Bonos 
aerouoste žemesnio rango Va
karų Vokietijos vyriausybės 
pareigūnų. Manoma, kad jo tas 
vizitas į Boną. kaip Rytų Vokie
tijos vadovo, buvo pirmas ir 
paskutinis. Jo delegacija prita
rė visiems Vakarų Vokietijos 
pasiūlymams. 

didėja rusų pasipriešinimas 
prieš Pabaltijo nepriklausomy
be, o ta i esąs svarbus reiškinys, 
kad Maskva ir toliau norės ko
lonizuoti Pabaltijo respublikas. 

Kai praėjusį ketvirtadienį 
Latvija nubalsavo vėl leisti 
naudoti buvusią taut inę latvių 
vėliavą, kurią Maskva buvo už
draudusi 1940 m. ta i rusai šo
vinistai atsistoję su iškeltomis 
kumštimis sesijoje grūmojo lat
viams. Ten buvęs aviacijos pik. 
Igor Lopatin pasakė, kad už ta i 
bus atkeršyta . Lopatino pavyz
dys parodo, kaip rusai griežtai 
kovoja prieš Pabaltijo nepri
klausomybę. Šeštadienio rinki
muose jis kandidatuoja rinki
muose kaip rusų organizacijos 
fronto vadovas, kuri veikia ir 
kitur Sovietų Sąjungoje Tai vie
nas stipriųjų rusų šovinistų. Ja
nis Jurkars , vienas latvių Liau
dies Fronto vadų.kalbėjo spau
dai, jog Lopatin ir jo „kamera-
dai" negali sutikti, kad Stalinas 
yra miręs. 

R u s ų šov in i s to žodžiai 
Sunku tikėti, kad visi 900,000 

rusų, kurie gyvena Latvijoje, 
sektų Lopatinu. Dalis jų palaiko 
nepriklausomybę, nes jiems pa
t inka latvių europietiškr kul
tūra , tradicijos ir geresnis gyve
nimas, pastebi kolumnistai. „Aš 
nesutinku su tuo. kad Latvija iš 
viso buvo Sovietų Sąjungos oku
puota", kalbėjo tas pik. Lopatin 
šiems žurnalistams savo įstaigo
je, kur kabėjo Lenino paveiks
lai. ..Jie savanoriškai įstojo į So
vietų Sąjungą", sakė jis, „taip, 
kaip Havajai prisijungė prie 
Amerikos", Bet buvęs bombo 
nėšių pilotas, kuris pasirinko 
Rygą savo nuolatiniam gyveni
mui, maloniai atsiliepė apie lat
vių geresnį gyvenimo lygį są
jungoje. Tačiau jis drąsiai gyrė 
Sovietu karinį ir net ekonominį 
pranašumą, kuris esąs nepra
lenkiamas. 

T a b i č iu lys t ė n e ž a d a 
n i e k o g e r o 

Šie žurnalistai pastebėjo, kad 
nesibaigia gražiausių miškų 
naikinimas ir Baltijos jūros ter
šimas. Pusšimčio komunizmas 
paliko savo žiaurius pėdsakus 
viename iš puikiausių regionų 
Europoje. 

Pabalti jo laisvės sąjūdžiai 
nori, jog Bushas ir Bakeris 
jrodytų Gorbačiovui, kad jų pa
sakymas ..Europa visa ir lais
va" reiškia t ikrai tai, ką jų žo
džiai išreiškia Bet Maskvos ir 
VVashingtono bičiulystė nerodo, 
kad jie to norėtų, ir nėra užtikri
nimo, kad to būtų siekiama ir 
ateityje. Prezidentas G. Bushas 
bijo ištarti žodį nepriklausomy
bė ir pareikalauti iš Gorbačiovo, 
kad sutiktų su Pabaltijo nepri
klausomu gyvenimu ir atsisky 
rimu iš Sovietų Sąjungos. 

Nikaragvos 14 partijų prezidentinė kandidate Violeta Chamorro rinkimų kampanijoje praėjusi 
sekmadienį Managvoje. Šalia jos sveikina mi-iią viceprezidentinis kandidatas Virgilio Godoy. 

Azerbaidžaną! apleido sesiją 
Maskva. — Reutens iš Mask

vos praneša, jog uždaroje Sovie
tų Aukščiausiofcios tarybos sesi
joje, kurioje buvo svarstomas 
armėnų ir azerbaidžaniečių 
klausimas, kaip baigti tą jų 
ginčą bei nesibaigiančius 
neramumus, kai tuo reikalu 
kalbėjo Sovietų Gynybos 
ministeris D. Jazovas, visi 
Azerbaidžano delegatai atsistojo 
ir visi išėjo iš salės. 

Ministeris kaltino azerbaidža-
nus ir gynė savo kareivių ir 
Vidaus ministerijos dalinių el
gesį, kurie prašliaužė pro pasta
tytas barikadas Baku mieste. 
kad sunaikintų tautinio sąjū
džio demonstrantus. J is sakė, 
kad ;ie norėjo perimti valdžią ir 
todėl reikėjo įvesti apsiausties 
stovį mieste. 

Kalti „eks t remis ta i" 
Mažiausiai buvo 143 azerbai-

džanai nušaut i kareivių ir 
šimtai sunkiai sužeisti. 72 ar
mėnai buvo užmušti ir tūkstan
čiai buvo priversti palikti savo 
namus ir bėgti į kitas respubli-

Paskirta Dailės 
premija 

— P i e t ų Afrikos juodųjų gy
ventojų vadas Mandela, nese
niai išleistas iš kalėjimo, krei
pėsi i Anglijos vyriausybę, kad 
tęstu sankcijas prieš tą valstybę, 
kol bus įvykdytas aparteido 
panaikinimas. 

— Gynybos sekretorius Diek 
Cheney lankėsi Pietų Korėjoje 
ir tarėsi dėl JAV kareivių suma
žinimo tame regione 

kas. Tai oficialu:- skaičiai, ta
čiau azerbaidžaniečiai sako, kad 
žuvusių buvo žymiai daugiau. 
Sovietų kareiviai buvo atsiųst i 
sunaikinti jų pradėtą demokra
tinį judėjimą ir kad išlaikytų ko
munistinę valdžią. Bet Jazovas 
kaltino „ekstremistus tautinin
kus", kurie norėję t ik valdžios. 
Šiuo momentu kaip tik pakilę 
visi de lega t^ į r apleidę sesiją, 
nelaukdami generolo kalbos pa
baigos. 

Sup lanuota k i r š in imo 
politika 

Taip pat sesijos dalyviai pasa
kojo, jog Azerbaidžano delega
cija kaltino <rorbačiovą specia
liai pasiunt - kareivius ir iš 
anksto supi. navus kiršinimo 
politiką, kad galėtų pateisinti 
savo rusišk ;o imperializmo 
veiksmus. Paprastai sesijos 
transliuojam; s per radiją a r te
leviziją, bet S sesija buvo prie 
uždarų durų 

Nebuvo paniryta jokio spren
dimo. Prie ŠK klausimo bus vėl 
grįžtama vėliau. Debatų metu 
pasiūlyta s>. laryti komisiją, 
kuri vietoje -tirtų įvykius, pa
našiai, kaip buvo gruzinų Tbi-
lise, kuriam* įuo kareivių žuvo 
19 gmzinų 

JAV LB Kultūros tarybos 
1989 m. Dailės premiją paskir
ta dailininkui Kęstučiui Zap-
kui. Žiuri komisiją sudarė pirm. 
V. Krištolaitytė, V. Kašubą, E. 
Kepalaite, E. Urbaitytė ir V. 
Vizgirda. Premija bus įteikta 
Floridoje, St Petersburge, ba
landžio 21d.. per dešimtąją pre
mijų švente. Premijos mecena
tas - Lietuvių Fondas. 

Vokietijų sujungimas 
dar šiemet 

Washingt nas . — Valstybės 
depar tarm *o s e k r e t o r i u s 
James A. P - «r m , kalbėdamas 
i-ekmadie- Revizijos progra
moje, pasu jog yra „puiki ga
limybė", k ">us viena Vokieti
ja dar pr ių metų pabaigą, 
kaip kad Vokietijos kanc
leris Heln ^ohl pranašauja". 
Sovietu r- ^ga pareiškė, jog 
priešinsi- - d sujungta Vokie
tija būt;. ATO nariu, bet 
sekretor *kė, kad po kelių 
mėnesiu • sovietų reikalavi
mas gai: ;tis. Praėjusią sa
vaitę Ot t e Sovietų Sūjunga 
sutiko s' r pasiūlytu planu, 
kaip su; - abi Vokietijas ir 
ten kar* v § abu Vokietijų 
vadai ii >ritarė. Užsienio 
reikalu strai aptars susi
jungimo finius klausimus 

_ £ek< -lovakųos prez. V. 
Havelis ateito j Washingtoną 
ir turėjo : arimą su prez. G. 
Bushu ir - 1S vyriausybės na 
riais. Jis ' P a t kalbės JAV 
Kongrese 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Valstybės departamentas 
informuoja, kad šios valstybės 
paskelbė rinkimus pirmajame 
šių metų pusmetyje: Rytu Vo
kietijoje parlamentariniai rinki
mai bus kovo 18 d., Vengrijoje 
kovo 25 d., Lenkijoje vietiniai 
rinkimai įvyks balandžio mėne
sį, Bulgarijoje parlamentiniai 
rinkimai turi įvykti g e g ^ s 
mėnesį, diena dar nežinoma, 
Rumunijoje — gegužės 20 d ir 
Čekoslovakijoje parlamentas 
renkamas bus birželio 8 d 

— Švedijos ministeris pirmi
ninkas Ingvar Carlsson pasi
traukė iš pareigų kartu su visu 
kabinetu. Parlamentas atmetė 
jo pasiūlytą ekonominį planą, 
nes nesutiko su atlyginimų ir 
kainų nustatymo eiga. Švedijos 
modelis daugiau nenaudingas, 
nes unijos atvedė prie katast
rofos, pasakė Gunnar Nilsson, 
buvęs unijų vadas. 

— New Y o r k e „Life" žurna
las rašo. jog JAV keturi q prezi
dentų vyriausybės žinojo buvu
sio Panamos diktatoriaus gen. 
Noriegos darbus, įskaitant žu
dymus ir narkotiku prekybą, 
bet tylėjo, nes jis teikė nau 
dingas žinias žvalgybos agen
tūrai. Jis esąs atsakingas už nu
žudymą savo pirmtaku no Omar 
Torrijos ir Ecuadoro preziden
to Jaime Roldos. „Life" rašo, 
kad JAV jam mokėdavusios 
100,000 dol. per metus už 
suteiktas žinias. 

— Saudi Arabijos laikraštis 
griežtai pasisakė prieš Irano vy
riausybe, vadindamas juos „pro
tiškai atsilikusiais" ir „teroriz
mo simboliu". Jau praėjo 11 
metų, kai buvo padarytas per
versmas prieš šachą, o režimas 
dar ir šiandien tebeveda kruvi
ną politiką, kaip ir pradėjo tada 
Praėjusį penktadieni Teherane 
įvyko demonstracijos su plaka
tais „Mirtis Chomeim režimui". 
Saugumas nušovė kelis protes
tuotojus. 

— Ulan Batore praėjusį sek
madienį susirinkę 600 delegatų 
iš visos Mongolijos krašto įstei
gė opozicinę partiją ir pareika-
kavo atsisakyti komunistinės 
sistemos. 

— Kinijos komunistų vyriau
sybė pakeitė visą savo Liaudies 
ginkluotosios policijos vado
vybę, kuri vadovavo 600,000 
saugumo agentų Jie yra pa 
grindinis vyriausybės ramstis. 

Nikaragvos rinkimai 
sekmadienį 

Kad sandlnlstal neklastotų duomenų 
Managua . Šį sekmadieni bus 

labai svarbūs rinkimai Nika
ragvoje. Paskutinėmis savai
tėmis vyksta labai aktyvi propo-
ganda iš sandinistų valdančio
sios puses ir iŠ opozicijos, kurioje 
yra susijungusios kelios grupės. 

Praėjusį sekmadienį dešimti
mis tūkstančių žmonių susirin
ko į masinį mitingą sostinės 
gatvėse ir palaikė prezidentinę 
kandidatę. Nikaragvos vienin
telio laikraščio leidėją. Violetą 
Chamorro, kurios laikraštis bu
vo daug metų uždarytas, kai 
Sandinistai perėmė valdžią. Šį 
kartą tai buvo pati didžiausia 
žmonių demonstracija, daugiau 
kaip 40.000 žmonių, kurią ture 
jo opozicija 

Jspėjo neklas tot i rinkimų 
Violeta Chamorro pažadėjo 

šiai miniai, jei bus išnnkta, kad 
jos pirmasis aktas, kaip krašto 
prezidentės, būtų panaikinti ka
riuomenėn šaukimą, kurį visą 
laiką palaiko Sandinistų vy
riausybė, kovojanti prieš Niką 
ragvos laisvės kovotojus, kurie 
vadinami Contrais. Ji taip pat 
pažadėjo generalinę amnestiją 
ir kariuomenės išlaikymui skir
tas lėšas skirti socialiniam gy
venimui pagerinti. Chamorro 
p-asė eiti balsuoti ir laikytis 
ramiai, o po balsavimo tuoj grįž
ti į namus, kad išvengus susirė
mimų, kurie gali būti provokuo
jami. 

Opozicijos viceprezidentinis 

kandidatas Virgilio Godoy įspėje 
sandinistus nebandyti klastoti 
rinkinių. Nors yra a ts iųst i 
Jungtinių Tautų stebėtojai ir 
Amerikų valstybių delegacijos, 
manoma, kad vyriausybė gali 
bandyti daryti sukčiavimus. 

Sandinistų kandidatas yra 
dabartinis prezidentas Daniel 
Ortega, ir oficialiai ta organiza
cija vadinasi Sandinistų Tauti
nis Išsilaisvinimo Frontas. 

Pas isekusi demons t rac i ja 
Opozicijos vadai džiaugėsi, 

kad žmonės nepabijojo ateiti ir 
demonstruoti, tai esąs didelis 
jau laimėjimas, nors sandinistų 
slaptieji agentai sekė iš visų 
pusių, bet negalėjo tokios masės 
žmonių besulaikyti. Žmonės į 
šią demonstracija suėjo pėsti, 
nes vyriausybe nedavė jokių 
susisiekimo priemonių, o jos 
visos yra valdžios kontrolėje. 

Užsienio stebėtojai mano. kad 
opozicijos kandidatai laimės, 
tačiau ir Ortega turi savo 
pasekėjų, kurie bijo prarasti 
savo valdžios apmokamus dar
bus. Pranešama, kad žmonės 
susilaukia daug grasinimų iš 
sandinistų, jei jie nebalsuotų už 
juos. Nikaragvos kardinolas 
Obando y Bravo kalbėjo, kad šie 
pirmieji rinkimai turėtų sutai
kinti žmones, ragino balsuoti ir 
nebijoti sandinistų raginimų tik 
už juos balsuoti. Ortegos pas
kutiniu savaičių motto buvo: 
„Ateityje bus viskas geriau". 

Chicagos lietuviai New Yorko spaudoje 

Chicago. Praėjusio penkta
dienio rytą j „Draugo" redakci
ją paskambino „New York 
Times" korespondentas William 
Schmidt ir pasiteiravo, ar tikrai 
šiandien yra Lietuvos nepri
klausomybės šventė ir paklau
sęs ar yra kas nors daroma Chi-
cagoje. Sužinojęs, kad tuoj 
prasidės demonstracijos miesto 
centre, pasakė, kad ir jis tuoj 
vyksiąs jų pažiūrėti ir gal ką 
nors parašysiąs. 

Ir ištikrųjų pirmadienio 
,,New York Times" laidoje buvo 
atspausdintas platus reportažas, 
kad tautinės grupės padeda sa 
viskiams Rytų Europos tėviš
kėse. 

Plačiai apie lietuvius 
Paminėdamas tautines gru

pes, kurios čia ypač kultūringai 
veikia ir neužmiršta savųjų Eu
ropoje, ypač šiuo metu, kai rytų 
Europoje vyksta išsilaisvinimas 
iš komunizmo, gana plačiai rašo 
ir apie lietuvius. 

Penktadieni daugiau kaip 100 
lietuvių studentų, o taip pat ir 
vyresnių žmonių susirinko Civic 
centre demonstracijai, pasisa 
kančiai už Lietuvos nepriklau
somybe Šį dideli susibūrimą or 
ganizavo kelios lietuvių grupės. 

— Bonoje Vak. Vokietijos 
parlamentas patvirtino vyriau 
sybės prašoma *umą 4.1 bil dol. 
Rytu Vokietijos paramai. 

— Hondūre dar yra daugiau 
kaip 10,000 Contrų kanų, kurie 
bus savo stovyklose ir tą dieną, 
kai Nikaragvoje vyks rinkimai. 
Jei rinkimus laimėtų sandinis
tai. tai susidarytų didele prob 
lema prez Bushui. ką toliau 

i darvti su jų išlaikymu 

saki) korespondentas, kad tuo 
būtų paminėta ir Lietuvos ne
priklausomybės diena. Daugelis 
minioje turėjo tautines vėliavas 
ir plakatus už Lietuvos nepri
klausomybę. 

Minimas „ D r a u g a s " 
Tarp lietuvių, kurie remia sa

vo dienraštj „Draugą" gimtojo
je kalboje, renkamos taip pat 
aukos pirkti kompiuteriams 
Lietuvos Sąjūdžio organizacijai, 
kuri prieš rinkimus vasario 24 
d. kasdien išleidžia irgi savo 
laikrašU Buvęs ..Draugo" re
daktorius prel J Prunskis pa
pasakojo tam korespondentui, 
jog šiuo metu yra reguliariai pa
sikeičiama fakso pranešimais, 
tode! ir radijo pranešėjai gauna 
vėliausias informacijas, kas 
vyksta Lietuvoje. 

Ta pačia proga koresponden
tas iškelia skaitytojams pokal 
bius su rumunais, lenkais, vo
kiečiais, ukrainiečiais, slova
kais, čekais, serbais ir vengrais, 
kurie padeda savo žmonėms Eu-
ropoje.ir pažymi, kad Chicagoje 
tos tautybes yra daug prisidė
jusios ir prie miesto gerovės ir 
bendrai šiame krašte atlieka po
zityvų vaidmenį. 

KALENDORIUS 

Vasar io 21 d.: Feliksas, Kęs
tutis, Eleonora, Damijonas, Že
myna. 

Vasario 22 d.: Maksimijonas. 
Margarita. Darvydas, Elvinas , 
Gintaute, Gardenis. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saule teka 6 40, leidžiasi 5:30. 
Temperatūra dieną 44 1.. nak

tį 29 1 

» 



DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. vasario mėn. 21 d. 
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„KERNAVĖS" TUNTO „VERPSTĖS" 
Maždaug prieš 10 metų — 

lapkričio 7 d., pas s. Joaną Kru
tulienė susirinko grupė links
mai nusiteikusių kernaviečių. 
Skautavimas joms visada buvo 
svarbi gyvenimo dalis. Visos 
buvo aktyvios skautės tunto 
eilėse ir norėjo, kad šis jų ryšys 
su tuntu nenutrūktų. Taip gimė 
„Verpsč ių" būre l i s , kur io 
paskirtis buvo dvilypė — padėti 
„Kernavės*' tuntui ir susirinkti 
tarpusavio pabendravimui ir 
pasidalinimui žiniomis iš ne
formalių pokalbių įvairiose 
sr i tyse . Būre l i s p a s i r i n k o 
„Verpsčių" vardą — nes ver
pimas joms simbolizavo nenu
trūkstančią skautavimo giją. 
Pirmąja būrelio vadove „Verps
čių" verpste buvo išrinkta s. 
Laima Luneckienė. Būrelio 
dešimtmečio la ikotarpyje 
„Verpstėms" vadovavo: Laima 
Luneckienė, Aldona Martiene, 
Joana Krutulienė, ir Nijolė 
Užubalienė. 

„Verpstės" savo užsimojimus 
ištikimai vykdo. Jų širdys ir 
rankos visada buvo ištiestos 
pagelbėti tuntui. Jos visada 
prisidėjo prie Kaziuko mugės 
darbų — siuvinėdamos, siū-
damos, drožinėdamos, degin
damos, puodus žiesdamos, vir
damos, kepdamos ir kitus dar
bus atlikdamos (tik nesigirdėjo, 
kad „Verpstės" daug verptų ar 
austų). 

„ K e r n a v ė s " t u n t o l aba i 
gražios tradicinės Kūčios dažnai 
būdavo „Verpsčių" ir E. Pla-
terytės būrelių rankose. Visos 
savo talentus (kur galėjo) skyrė 
tuntui. Kiek kartų džiaugėmės 
sesės Nijolės Užubalienės para
šytais ir sesės Aldonos Mar-
tienės surežisuotais Kalėdų vai
dinimėliais. Gėrėjomės sesės 
Aldonos sukurtais puikiais kos
tiumais. Pradėjus dirbti su tun
tu , vienas iš malon iaus ių 
staigmenų buvo, kad „Kerna
vėje" yra tiek darbščių sesių, 
nemokančių pasakyti „ne". 

Sausio 26 d. pirmos „Verps
čių" — verpstės Laimos Lu-
neckienės namuose susirinko 
būrys ..Verpsčių" švęsti savo 
veiklos dešimtmetį. Šioje ypa
tingoje šventėje dalyvavo ir 
..Kernavės*' tuntininkė Irena 
Meiliene. Sesė Halina Plau-
šinaitienė visas dalyves papuošė 
gėlių puokštelėmis. Švente pra
dėjome tradicine daina. Nijolė 
Užubalienė trumpai apžvelgė 
..Verpsčių" istoriją ir apdo
vanojo buvus ias būre l io 
vadoves. 

Šio vakaro kalbėtoja buvo ps. 
Rūta Pauperienė — G.T. Int. 
v icepirmininkė. Sesė Rūta, 
įdomi ir sklandi kalbėtoja, 
pateikė daug linksmos ir rimtos 
informacijos apie Lietuvą, prak
t i škas kelionės problemas, 
moters gyvenimą Lietuvoj ir da
bartines nuotaikas Tėvynėje. 
Nijolė Užubalienė visų „Verps
čių" vardu padėkojo Rūtai 
P a u p e r i e n e i ir į te ikė ja i 
dovanėlę. 

Ant puošnaus stalo sužibo 
žvakutės . Visos dainavome 
„Ilgiausių metų", o „Verpsčių" 
— verpstės, lyg jaunamartės, 
pjaustė sukaktuvinį pyragą. 
Vaišinomės kvapnia kava ir 
dalinomės įspūdžiais. Vakaro 
metu visus sentimentaliai nu
teikė vyriausios verpstės v.s. 
Onos Siliūnienės „Mamunėlės" 
telefoninis pasveikinimas. J i , 
mūsų nepamiršta, o mes jos. 
„Verpstės"! dar daug metų 
gyvuosime ir mūsų širdyse 
visada bus vietos skautavimui 
ir jaunatviškam džiaugsmui. 

R. L. 

KAS NAUJO 
VYDŪNO FONDE 
Metai užbaigti, bet darbai ne. 

Per 1989 metus vien t i k 
paskolomis studijuojantiems 
studentams buvo išduota 9,500 
dol. Per pirmąjį š.m. mėnesį jau 
gaut i du prašymai 3,000 dol. 
sumai. Jau priimami stipendijų 
prašymai šių metų lituanistinio 
seminaro dalyvių. Tikimės, kad 
jų šiemet bus daugiau. Prašymų 
formas galima gauti Akademi
nio Skautų sąjūdžio skyriuose 
arba Vydūno fonde, 3001 W. 59 
St., Chicago, IL 60629. Pri
mename studentams, kad ne
lauktų paskutinių dienų kai jau 
r e i k i a mokestį už mokslą 
mokėti. Prašymų svarstymas 
užtrunka mėnesį laiko. 

Baigiamos paruošti spaudai 
dar dvi knygos, kurios yra 
laukiamos JAV ir Lietuvoje. Tai 
prof. J. J a k š t o p a r a š y t a 
Nepriklausomos Lietuvos Is
torija, kurioje smulkiai aprašy
tas kelias į nepriklausomybę ir 
Lietuvos gyvenimas nepriklau
somybę iškovojus. Knyga bai
giama 1940.6.14 dienos ultima
tumu, kuris prof. J. Jakšto 
žodžiais, buvo vinis į nepriklau
somos Lietuvos karstą. Prie 
knygos bus atspausdinta svar
besnė to laiko dokumentacija: 

Baltijos kelio supintų rankų grandinėje prie katedros Vilniuje budi Lietuvos skautų vadovybė 
ir skautai,-ės. Iš deš. — Lietuvos skaučių Seserijos Vyr iaus ia skau t in inke Alė Dvoreckienė, LSS 
Tarybos pirm. pavaduotojas Ričardas Malkevičius ir Lie tuvos skau tų sąjungos Tarvbos pirm. 
Feliksas Šakalys. Nuotr. M . Vas i l i ausk ienės 

SUSITIKSIME KAZIUKO MUGĖJE 
Chicagos s k a u t a i kviečia 

Chicagos skautai ir skautės, 
akademikai ir skautininkių 
draugovė kviečia visus kovo 4 
d., sekmadienį, atsilankyti į 
Jaunimo centre vyksiančią tra
dicinę Kaziuko mugę. Iškilmin
gas mugės atidarymas — 11 vai. 
ryto. Po atidarymo — mugės 
lankymas, įsigijimas įvairių 
skautiškų rankdarbių ir tau
todailės dirbinių, kurių bus 
apstu didž. salėje veikiančiuose 

konstitucijos, taikos sutartys, 
konkordato sudarymas ir daug 
kitų. Knyga bus gaus ia i 
iliustruota istorinėmis nuo
traukomis ir paveikslais. 

Antroji spaudai paruošta kny
ga yra Z. Raulinaičio Vietinės 
Rinktinės dokumentų rinkinys, 
kuris yra surinktas iš Lietuvos 
ir Vokietijos archyvų, bei pri
vačių ša l t in ių . Knygoje 
išryškėja gen. P. Plechavičiaus 
ryžtas Vietinę Rinktinę panau
doti Lietuvos reikalams. Šias 
kilnias pastangas sužlugdė na
cių sukti planai Knyga tiksliai 
nušviečia sunkų nacių okupa
cijos laikotarpį, ji bus geras is
torijos šaltinis laikotarpiui nu
šviesti. 

* 
Didelio dėmesio sulaukė nese

niai išleistas iliustracinis Lie
tuvos žemėlapis, kuris buvo 
sukurtas Lietuvos ministerio 
Vokietijoje dr. J. Šaulio pastan
gomis. Tokio puošnaus žemė
lapio dar neturėjome. Jis gražiai 
puoš namus, įdomus ir nau
dingas parodyti jaunesnei kar
tai. Tai geografinis, bet kartu ir 
iliustracinis pveikslas, sukurtas 
barokiniam stiliuje. Jau keli 
egz. nukeliavo į Lietuvą. Ten jis 
buvo labai palankiai sutiktas. 
Planuojama jį perspausdinti 
Lietuvoje, bet ar pavyks at
spausdinti taip, kaip tą atliko 
Saleziečių spaustuvė Romoje? 
Spaudos darbas atliktas labai 
gerai, t inkamas popieris. Pla
tina Akademinio Skautų sąjū
džio skyriai ir knygų platintojai. 

visų keturių tuntų paviljonuose. 
Bus čia ir įvairių laimėjimų 
laimei išbandyti. Akademinio 
Skautų sąjūdžio kioske bus aps
tu lietuviškų knygų, plokštelių, 
kasečių ir kt. I-mo aukšto kam
bariuose veiks visų tun tų ir 
s k a u t i n i n k i ų d r a u g o v ė s 
kavinės. II-jame aukšte — įvai
rios pramogos mažiesiems, jau
nimui ir akademikų kavinė. 
Jaunimo centro maž. salėje, 
veiks valgyklos, tva rkomos 
„Aušros Vartų" ir „Kernavės" 
skaučių tun tų , o didžiojoje 
kavinėje visus atsilankančius 
maloniai priims ir skanėsta is 
vaišins „Nerijos'" tun to jūrų 
skautės. Skautą; ir skautės 
visus kviečia kovo 4 d. skirti ap
silankymui Kaziuko mugėje. 

H a r t f o r d o s k a u t a i 
ruoš ia s i mugei 

Hartfordo skautai ir skautės 
tradicinę Kaziuk<Pmugę rengia 
sekmadienį, kovo 4 d., Švč. Tre
jybės parapijos salėje. Tuoj po 9 
vai. šv. Mišių vyks mugės ati
darymas , apžiūrėjimas, ap
sipirkimai, laimės bandymai ir 
pasivaišinimas kava ir kepi
niais. Vėliau — skanūs lietu
viški pietūs. Tai t ik ra i puiki 
proga maloniai keletą valandų 
praleisti lietuviškoje aplinkoje. 
Visi kviečiam: ir laukiami . 

Kazimierus sve ik ins im 
Kaziuko mugėje Detroite 

„Baltijos" ir „Gabijos" tun tų 
skautai ir skautės kviečia visus 
susitikti Kaziuko mugėje sek
madienį, kovo 4 d., Kultūros 
centre, Southfield, MI. Ati
darymas — tuoj po šv. Mišių 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje. 
Visi kviečiami apžiūrėti ir įsi
gyti įvairių skautų.-čių sukur
tų rankdarbių, išbandyti laimę 
laimėjimuose, pasivaišinti lietu
viškais pietumis ir pasigar
džiuoti gardžiais kepiniais ir 
kava. Turėsite galimybę malo
niai pabendrauti su giminėmis 
ir draugais, o taip pat pasvei
kinti visus Kazimierus ir Kazy
tės. Atsilankykite, bus smagu. 

. .K*rnaves" tunto darbščiosios „Verps tes" . Iš k.: I eil - Daiva Buhcz. dr Vitalija Vasaitiene. 
Rūta Daukiene. II eil . - La ima Luneckienė, Danutė Korzoniene. Irena Kereliene. Rūta 
Pauperienė, Nyole Užubalienė IH eil - Rita Penčyliene. Irena Meiliene. Joana Krutulienė, Ritone 
Rudaitiene, Halina Plaus ina i t iene . Ramune Lukiene ir Danutė Dirvonienė 

Kaziuko mugė Californijoje 

Los Angeles lietuviai skautai 
ir skautės kviečia visus sek
madienį, kovo 4 d., atsi lankyti 
į tradicinę Kaziugo mugę šv. 
Kazimiero parapijos kieme ir 
patalpose. Atidarymas vyks 
11:30 vai.ryto. tuoj po lietuviškų 
šv. Mišių. 

Visi a ts i lankę kv ieč iami 
apžiūrėti skautišku sumanumu 
įrengtus prekystalius, pasi
grožėti brolių ir sesių sukurtais 
rankdarbiais ir lietuviškos tau
todailės dirbiniais — ne tik pasi
grožėti, bet jų ir Įsigyti savo na
mams papuošti Sesės h* jų 
mamytės pasiruošusios visus 
pavaišinti gardžiais lietuviškais 
pietumis, pagamintais nau
dojantis močiučių ilgai paslap
tyje laikytais gaminimo recep
tais. Kavinėje - K vapi kava ir 

NIJOLĖ SADŪNAITĖ 
PAS KERNAVIETES 

,.Kernavės" tuntas vasario 17 
d. turėjo, turbūt , pačią ypa
tingiausią sueigą savo veiklos 
trisdešimtmetyje. Kemavietes 
aplankė — Nijolė Sadūnaitė! 
Kas ji — aiškinimų nereikia. Ją 
pažįsta ne tik visa Lietuva, visa 
išeivija, bet ir daugelis žmonių 
įvairiuose pasaulio kraštuose. 
Jos ištvermė kovoje ginant 
tikinčiųjų teises ir žmonišku
mą, jos drąsa, parodyta KGB 
teismuose, kalėjimuose ir Sibi
ro gulaguose, žavi laisvę ir žmo
gaus teises gerbiantį pasaulį, o 
visai Lietuvai ir mums išeivijoje 
rodo pavyzdį, kelia pasididžia
vimą. 

Nijolę Jaunimo centre pasi
tiko išsirikiavusios kemavietes 
— nuo paukštyčių iki skau
tininkių. Su garbinga viešnia 
supažindino s. Marytė Utz, pa
brėždama, kad prieš mūsų akis 
vystosi Lietuvos istorija — nuo
stabūs, netikėti įvykiai, ir kad 
tolimoji, drąsioji gulagų kalinė 
Nijolė, kurios vardu buvo pava
dinta viena kernaviečių sto
vykla, kuriai S^2SOS rašė laiškus 
į tremtį, stovi čia - prieš mus! 

Supažindinta su draugovėmis, 
išgirdusi vienetų ir „Kernavės" 
tunto šūkius, brangi viešnia 
nusifotografavo su „Kernavės" 
skautėmis, laikančiomis jos var
do stovyklos gairę. 

Nežiūrint pasimatymais ir su
t i k i m a i s perkrautos dieno
tvarkės, Nijolė dar mielai pabu
vojo su kernavietėmis, atsakinė
dama į sesių klausimus (ką davė 
gulage valgyt? — kruopų su 
vandeniu; kaip ilgai truko baus
mė? — labai trumpai, tik 6 
metus (!>; ar liko gerų prisimi
nimų? — ta ip , slapta bendra 
kalinių malda ir giesmės, kurių 
su n u o s t a b a klausydavosi 
kriminalistai; už ką apkaltinta 
ir nubausta — už perrašytus še
šis LKB kronikos puslapius — 
po metus už puslapį!) 

Po įdomaus pasišnekėjimo 
kiekviena draugovė pravedė 
savo mėgiamiausias dainas, 
kurias mielai kartu dainavo 
viešnia sodriu, stipriu balsu. 
Pasidainavimą sesės užsklendė 
Sąjūdžio da ina — „Balnokit. 
broliai, žirgus!" 

„Ateina naktis" nuskambė
jus , kemavietes . kiekviena 
asmeniškai, atsisveikino su 
brangia viešnia, paspausdamos 
kairę. O Nijolė visoms padėkojo, 
kad tremtyje ir kalėjime nebuvo 
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lietuvių pamiršta, kad buvo už 
ją daug melstasi, o maldos galia 
— didžiulė. 

„Mano mielosios, būk i t 
geros!" — išvykdama kalbėjo 
Nijolė, „nes tik geras žmogus, 
nežiūrint visko, yra tikrai laim
ingas, o gera mergaitė — tikrai 
graži. Svarbiausia gi, nepa-

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

M (1ų-312) 767-7575 
5780 Archer Ava. 

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

mirškit gero darbelio!" 
Nijolės Sadūnaitės apsilan

kymu „ K e r n a v ė s " t u n t o 
skautės jaučiasi labai pagerbtos, 
nes retai gyvenime pasitaiko 
pabuvot kartu ir ranką pa
spaust moteriai, parodžiusiai 
nesvyruojančią i š t ik imybę 
Dievui, tėvynei ir artimui, iš
garsino Lietuvą pasaulyje ir ku
rios vardas bus įrašytas XX a. 
Lietuvos istorijoj. 

Sesė N. 

DR. VIJAY BAJAJ. M.D.. S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Pirm., antr . Ketv ir penkt 
pagal susitanmą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
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RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių L.gos 
Valandos pagal susitarimą 

gardžiausi tortai... O pasistip
rinus, visi kviečiami išbandyti 
laimę laimėjimuose. Vaiku
čiams ruošiami įvairūs žai
dimai. Atvykite — savo daly
vavimu paremsite veiklųjį lie
tuvišką jaunimą, pasižmonėsite 
ir turėsite progą pabendrauti su 
nuo praėjusios Kaziuko mugės 
nematytais draugais ir pažįs
tamais. Visus kviečia ir laukia 
Los Angeles skautiškasis jauni
mas. IR 
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Neužgydoma žaizda — 

CENTRO AMERIKA 
Daugelio demokratų akys yra 

nukreiptos į Centro Ameriką, 
ypač į Nicaraguą, kurioje va
sario 25 dieną bus rinkimai. Va
dinami sandinistai dešimt metų 
ją valdo diktatoriškai pagal 
marksizmo doktriną. To krašto 
partizanai kovoja už krašto 
laisvę ir gailisi, kad jie. kaip 
tik vadovavę sukilimui prieš 
amžiną diktatorių Anastasio 
Scmoza. dabar valdžią atidavė 
komunistiniams diktatoriams. 
Jie, neturėdami pakankamai 
paramos, negali nuversti mark
sistinės Daniel Ortegos ir jo šali
ninkų diktatūros ir jų žiaurios 
valdžios. Po daugelio Centro 
Amerikos prezidentų pasi
ta r imų pagaliau nuspręsta 
daryti rinkimus, kuriuose opozi
cija išstatė kandidate į prezi
dentus Violetą Chamorro. dien
raščio ..La Prensa" savininkę, 
populiarią visoje tautoje. 

Nicaraguos rinkimams yra 
paskirti stebėtojai, kad nebūtų 
apgavysčių, kad nebū'u spe
cialių suktumų, kurie lemtų 
rinkimu rezultatus sar.dir 
naudai. Tačiau tie. kurie pažįs
ta Nicaraguos dabartinius vado
vus, ypač marksistą ir apsime 
tusį neva savo krašto patriotą 
D. Ortegą, abejoja, ar stebė: 
galės matyti suktumus, igasdi-
nimus, kandidatų bauginimą, 
kad jie iš anksto atšauktų savo 
kandidatūras. Jau žinoma, kad 
tokių yra. Skaičiuojant, kad 
daugelis to krašto žmonių yra 
beraščiai, net nemoką skaityti 
pavardžių, jie klausys, ką jiems 
pasakys prie kiekvienos 
rinkimų būstinės pastatyti da
bartinio prezidento policininkai 
ir saugumas. 

Rinkimų stebėtojai bus iš {vai
rių kraštų. Jie dabar jau stebi 

, vedamą propaganda ir rinki
mines kalbas. Ortega ir jo šali
ninkai kalba drąsiai, nes žino. 
kad už jų stovi sargai ir policija. 
Tuo tarpu Violeta Chamorro ar 

jos kalbėtojai — įvairių partijų 
atstovai dažnai s tabdomi, 
dažnai suimami, dažnai nelei
džiama jiems viešai pasirodyti. 
Iš tikrųjų V. Chamorro nėra 
polit ikė, nepasižymi savo 
iškalba, bet mėgina daugelio 
partijų drąsieji ją statyti kandi
date dėl jos pasižymėjimo spau
doje. 

Daniel Ortega pastebi, kad 
net Sovietų Sąjungoje, remian
čioje tiesiog ar per Kubą. daro
mos reformos ir daugeliu atvejų 
pakeičiama Markso ir Lenino 
d' Ktrina. O seniau ji buvo laiko
ma neklaidingu mokslu. Jis jau
čia, kad gali netekti pagalbos, 
kad gali reikti verstis tik savo 
jėgomis ir sava kariuomene. 
Kraštas yra jau visiškai nualin
tas, bet dabar jis kalba tik apie 
tvarką, valdžią ir ateitį, nelies
damas marksistinės ideologijos. 
Jis mėgina apgaudinėti nemo
kytus, tamsius laikų darbi
ninkus (campesinos) ir juos pa
traukti savo iškalba ir tuščiais 
pažadais. 

Dabartinis prezidentas Daniel 
Ortega ir jo šalininkai opozicijai 
primeta Anastasio Somozos val
dymą, diktatūrą, išnaudojimą ir 
krašto vedimą į nelaimes Tuo 
pačiu metu jis savo kraštą dar 
labiau išnaudoja, išskyrus gerai 
apmokamus savo šalininkus ka
riuomenei ir vyriausybėj, savo 
policiją ir saugumą. Tai jam pa 
deda žmones saugoti nuo suki
limų ir netikėto pasipriešinimo 
jo valdžiai. 

V. Chamorro tik juokiasi, kai 
jai primeta Somoza. Juodai 
masei gerai žinomas buvęs dik-

NIXONAS APIE GORBAČIOVĄ 
IR JO REFORMAS 

tatorius, nors žinomas ir dabar
tinis — Ortega. Bet j is vis da r 
žada jiems geresnę ateitį. Tais 
pažadais vilioja ne t ik aplink jį 
stovinčius, bet ir vargingai at
vykstančius į r inkimų būstines, 
kurias saugos policija. 

Rinkimų stebėtojai galės ma
tyti didžiųjų miestų r inkimus , 
galės susipažinti su rinkimų sis
tema, kuri bus keis tai t a ikoma 
nemokytiems žmonėms, bet 
nematys rinkimų klastojimų, 
kaip negalėjo matyt i Panamos 
rinkimų, nors jie buvo aiškiai 
nepalankūs diktatoriui Norie-
gai. 

Rinkimai lems Nicaraguos 
ateitį ir jos diktatūrinės valdžios 
pratesimą. Stebėtojai išvažiuos 
po rinkimų, o žmonės tu rė s 
mokėti laisvės duoklę, kol patys 
diktatoriai taip savęs nesusipeš į 
ir vieni kitų nenuvers . Dėl tų 
klastočių kentės ne t ik Nica-
raguos tauta, bet ir jos kaimy-
oai, kaip Salvadoras, Hondūras, 
Guatemala, gal ir kitos. Dėlto 
jau dabar su baime ir didelėmis 
a"bejonėmis ž iū r ima i š iuos 
rinkimus ir dik* I os iaimė-

DR. DOMAS KRIVICKAS 

komiteto narių ir 15 respublikų 
vadovų. 

Su Gorbačiovu negali atsitikti 
to, kas atsitiko su Chruščiovu. 

dvigubino pajamas, tai Gorba
čiovui tai padaryti nepasisekė. 

Gorbačiovo vykdoma tarptau
tinė politika susilaukė nuosta
baus pasisekimo. Jis atitraukė 
Raudonąją armiją iš Afganista
no, paveikė kubiečius pasi
traukti iš Angolos ir vietnamie-

l būsimus Nicaraguos rinki
mu.- vasario 25 dieną žiūrima 
tiek Centro Amerikos valsty
bėse, t iek juo labiau Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ka ip į 
demokratijom išbandymą. Tais 
rinkimais, kurie buvo priversti 
daryti tik kaimyninių valsty
bių, mėginama pašalinti a r bent 
sumažinti d ikta tūros pavojų, 
kuri? gero n e l i n k i nė 
kaimynams 

Pietų ir Cent ro Amerikos 
valstybės nepažįsta demokra
tijos, ja mažai domisi, nors 
apie ją dažnai ka lba . Kai t ik iš
renkama demokratinė valdžia, 
po trumpo laiko tarpo j i yra 
nuverčiama a rba pašal inama 
karinės diktatūros, kuri kartais 
būna žiauresnė negu civilinė 
diktatūra. Ar toks demokra
tijos bandymas yra ir Nicara-
guoje, sunku pasakyt i . Bet šio 
krašto žinių agentūros ir paski
ri komentatoriai, geriau pažįstą 
Pietų Amerikos gyventojų miš
ra inės k a r š t u m ą , g r e i č i a u 
pasisako tik už bandymą, bet ne 
už tikros demokratijos įvedimą. 

Tai liečia ši ka r t ą Nicaraguą, 
bet liečia ir jos kaimynus. Tokio
je Kolumbijoje, tokioje Vene-
cueloje šiuo metu yra demokra
tijos, bet ar seniai ir a r ilgai, 
klausia komentatoriai . Vienur 
milijonus daro už narkot ikus , 
prie kuriu prisideda ir valdžioje 
esanti žmonių dalis. K i tu r jau 
daugelį metų veikia komunis
tiniai partizanai, suiručių kėlė
jai, žmonių apiplėšinėtojai ir 
krašto alintojai. Vėl iškyla klau
simas, ar geriau kar i ška dikta
tūra ir tva rka ar netvarka , 
dalies žmonių laisvė, ki tos da
lies — tik baimė ir ne t ik ra atei
tis. 

Vasario 25 d. Nicaraguos rin
kimuose a p g a u d i n ė j i m a s ir 
klasta nėra jokia paslaptis net 
paskirtiems stebėtojams. Tik 
gal s teb in t tų k l a s t ų bus 
mažiau. Bandymas demokrati
ją įgyvendinti tokiame krašte, 
kuris demokratijos visiškai ne
pažįsta, po Somozos ir Ortegos 
diktatūrų, yra tik pasijuokimas 
iš demokratijos. Gal t ik dalis 
žmonių s u p r a s ba l suot i už 
kandids 'e ) prezidentes Violetą 
Chamorro ir jos partijų koaliciją 
ir tuo parodys diktatoriui , kad 
jis dar ne viską valdo. Gal po to 
ir jis bus atsargesnis prieš ka
riuomene. 

P. S. 

Sausio 31 d. „The Washington 
Times" patalpino R. M. Nixono. 
buv. JAV prezidento, komenta
rus apie Gorbačiovą, jo vykdo
mas reformas ir jų reikšmę Va
ka rų pasauliui . 

Pradžioje R. Nbconas pastebė- Jei politinę reformą galima bū-
jo, k a d Gorbačiovas yra geriau- tų laikyti pasisekusia, tai eko-
sial informuotas šio šimtmečio nominė reforma nepasisekė. Re-
Rusijos vadovas ir galbūt Rusi- torika įspūdinga, bet rezultatai 
jos istorijoje. J is esąs labai popu- liūdni. Jei Den Hiaoping nuo 
l iarus Europoje, JAV intelektu- 1978 iki 1985 m. Kinijoj pa-
alų tarpe ir dargi populiaresnis 
už prezidentą Bushą. kuris yra 
vienas populiariausių Amerikos 
prezidentų. 

Vienas labai įtakingas žurna
las, rašo R. Nixon. ta ip apibū
dino Gorbačiovo siekimus Sovie
tų Sąjungos atžvilgiu: „Ekono
miniai ir politiniai liberalinis čius iš Kambodijos. Gorbačiovas 
režimas be jokių ekspansijos sumažino karini biudžetą, atsi-
ambicijų". Žinoma, toki? išvadą sakė Brežnevo doktrinos ir nesi-
gal ima padaryti iš kai kurių kišo, kai jo kolegos Lenkijoj. 
Gorbačiovo pareiškimų ir dar- Vengrijoj ir Bulgarijoj buvo 
bų. Tačiau, vertindami jo veik- išstumti iš valdžios kėdžių, 
lą, mes turime turėti galvoje tris Neužtenka tik įvertinti .reikia 
faktus, rašo Nixonas. Pirma, panagrinėti, kodėl jis tą padarė, 
Gorbačiovas yra giliai įsitikinęs teigia Nixonas 1985 m. Nixo-
komunis tas . Jo siekimas yra ne nas. lankydamasis Beijinge. pa-
atsiribojimas nuo komunizmo, klausė generalini sekretorių Hu 
be t jo išgelbėjimas. Antra, Gor- Yobang, ar Gorbačiovas paseks 
bačiovas y ra išdidus Rusijos na Deng pavyzdžiu ir reformuos 
cionalistas. turintis tuos pačius sovietų ekonomiką, jis šypso-
savo kraš to idealus, kuriuos damasis atsakė: Aš taip ne
turėjo Rusijos lyderiai šimtme- manau. Tačiau, jeign jis nepa-
čiais iki Lenino. Ir trečia, jis yra seks. Sovietų Sąjunga, kaip di-
puikus, pragmatiškas politinis džioji galybė, išnyks 21 šimtme-
lyderis, kuris mėgsta valdžią, tyje". J is buvo teisus.ir Gorba-
moka ja naudotis ir jis darys čiovas tai žino. 
viską, kad išlaikytų ją savo ran- Kai prieš penkerius metus 
koše. Gorbačiovas atėjo j Kremlių, vi-

Gorbačiovo vykdomos politi- sur. kur jis bežiūrėjo, jis matė 
nės reformos, viešumas ir de- komunizmo krizę. Visi Sovietų 
mokrat izaci ja sus i laukė di- kolegos trečiajame pasaulyje 
džiausio pasisekimo užsienyje ir buvo nevykėliai: Kuba, Nikara-
privedė prie šiek tiek švelnesnės gua. Angola, Etiopija kainavo 
visuomenės Sovietų Sąjungoje, bilijonus dolerių subsidijomis. 
Nors šios reformos neatitinka Afganistanas kainavo pinigais 
Vakarų s tandarto, jos yra revo- ir gyvybėmis'' Visoje Rytų Euro-
liucinės, palyginti su tuo, ką poje depresinis ir sprogstantis 
rusų t au ta turėjo anksčiau. Kur dizidentizmas kunkuliavo pože-
n e b u v o la i svės k r i t i k u o t i myje. Komunizmas sukūrė stag-
valdžią, dabar yra šiek tiek, kur naciją, bet ne progresą. Komu-
nebuvo spaudos laisvės, dabar nikacijos dėka Rytų Europos 
yra šiek tiek, kur nebuvo laisvų žmonės sužinojo, kad gyvenimas 
r inkimų, dabr yra šiek tiek. Ir Vakarų Eur poje yra geresnis, 
čia pat R. Nixonas pastebi, kad negu Rytų Kuropoje. Sovietų 
du trečdaliai r inkimų buvo 
surežisuoti. Rinkimų pasekmėje 
k a i k u r i e a u k š t i par t i jos 
pareigūnai neteko savo pozicijų. 
Gorbačiovas savo pozicijas su
stiprino. Dabar jis yra galin
giausias sovietų lyderis nuo 
S t a l i n o la ikų. J i s pake i t ė 
Brežnevo paskir tus Politbiuro je, jis netur* o kitokio pasirin-
lyderius, nušalino 80 procentų kimo. kaip :ik sutelkti visą 
Komuni s tų part i jos Centro dėmesį refornoms viduje. Žvilg

terėkime, kas pasikeitė, tęsia 
toliau R. NTixonas. Gorbačiovo 
propaguojamas ginklavimo iš
laidų sumažinimas sumažino 
vakariečių baime dėl galimos 
sovietų agresijos. Tačiau iki šiol 
jis išleidžia kariniams reika
lams 20 procentų visos krašto 
produkcijos, tuo tarpu JAV tik 
6 procentus. Jis sumodernino vi
sas tris karines grupuotes — 
žemės, oro ir jūros — atominiais 
ginklais. L- po įvykdytų sumaži
nimų konvencinių ir cheminių 
ginklų srityje Sovietų Sąjunga 
pralenkia JAV. Taigi dabar 
Gorbačiovas apsiginklavimu yra 
daug stipresnis negu prieš 5 me
tus, atėjęs į valdžią. 

Sakoma, kad Raudonosios armi
jos pasitraukimas iš Afganista
no yra jo nuopelnas, tačiau ma
rionetinė vyriausybė Kabule iš
silaiko valdžioje tik 4 milijonų 
paramos dėka. Gorbačiovas tei
kia ginklus Šiaurės Korėjai ir 
Libijai, kurios sudaro grėsmę 
kaimyniniams kraštams ir kar
tu su Iranu yra didžiausi teroro 
šaltiniai. Jis teikia Castro 6 bi 
lijonus ginklais ir parama; tei
kia ginklus ir Nikaragvai bei EI 
Salvadoro sukilėliams. Nors So
vietų Sąjunga turi daug proble
mų, bet manyti, kad ji yra silp
na, būtų neišmintinga. 

Sakoma, kad Gorbačiovas ne
kliudė sukilimams prieš komu 
n i s t in ius režimus. Tačiau 
tikroji tiesa yra ta. kad žmones 
į demonstracijas Rytų Europo
je išvedė Vakarų vertybės bei 
visiškas komunistinių idėjų 
bankrotas Rytų Europoje. 

Gorbačiovas galėjo pasirinkti 
arba toliau vykdyti Brežnevo 
doktriną ir tuo būdu palaikyti 
savo klijentus valdžioje, kaip 
padarė Chruščiovas Budapešte 
1956 m.. Brežnevas — Prahoje 
1968 m., arba leisti įvykiams 
savaime vystytis. Ir šiuo atve
ju pragmatinis politiko požiūris 
nugalėjo ideologinį. Jis turėjo 
pasirinkti tarp Rytų ir Vakarų. 
Jis pasirinko Vakarų Europą ir 
JAV. kurių pagalba tikisi at
statyti griūvančią sovietų eko
nomiką. Beveik 70 metų sovie
tų ekonomika tarnavo užsienio 
politikai. Dabar sovietų užsienio 
politika turi tarnauti vidaus 
politikai, kad išgelbėtų ekono
miką nuo visiško bankroto. 

Psichologiniai paveikęs Vaka
rus bei pašalinęs karines agresi
jos baimę. Gorbačiovas galėjo 
mažinti ginklavimo išlaidas ir 
daugiau lėšų skirti vidaus rei
kalams. Pagaliau Nixonas kelia 
klausimą, a r reikalinga padėti 
Gorbačiovui. Ir čia pat atsako: 
taip. jeigu ta i tarnautų mūsų ir 
jo interesams. 

Gorbačiovas pasikeitė. Bet tai 
palietė jo galvojimą, o ne širdį. 
Kol jo pirminis tikslas yra page
rinti sovietų žmonių gyvenimą, 
mes turime pagelbėti jam. Bet 
jeigu sėkmingų reformų rezulta 
te mes susidurtume su ekono
miniai stipresne Sovietų Są 
junga, su tradicine agresyvia už
sienio politika, mes neturėtume 
jam padėti, nes tai sukeltų po
tencialų pavojų mums patiems. 

Dabartinė Gorbačiovo refor
ma gali būti paveiki t ik ją 
radikaliai išplėtus. Anot Sa
charovo, be radikalių reformų, 
kredito ir technologijos, parama 
tiktai sustiprintų sergančią sis
temą ir atidėtų demokratizaci 
jos įgyvendinimą. 

Jeigu reformos būtų pakanka
mai gilios, t a i per tvarkos 
pasisekimas t ik tuo atveju 
at i t iktų mūsų interesą, jei 
Sovietų politika taptų mažiau 
agresyvi. Tebesitęsianti sovietų 
parama antiamerikietiškai val
džiai Kuboje, sukilėliams EI 
Salvadore yra nepriimtina. 
Mūsų politika turi būti bekomp-
romisine. bet koks ginklų par
davimas antiamerikietiškiems 
režimams vakariniame pusru
tulyje yra netoleruotinas. Gink
lavimosi kontrole tarnauja sta
bilumui ir abiejų pusių intere
sams. Pirmiausia turėtų būti 
siekiama sumažinti konven
cinius ginklus. 

Pabaigoje Nixonas paliečia 
opią problemą, ar Gorbačiovas 
išsilaikys valdžioje. Turint 
galvoje jo nepasisekusią ekono
minę reformą ir sunkumus Pa
baltijy bei Azerbaidžane, 
spėjama, kad neišsilaikys. Ni-
xonas yra nepaprastas politikas. 
N ixonas mano. kad Gorbačiovas 
kaip pragmatinis politikas pa
darys viską, kas reikalinga, kad 
išsilaikytų važdžioje, netgi atsi
sakys reformų, kurios grėstų jo 
išsilaikymui. 

Žiūrėdamas iš istorines per
spektyvos. Nixonas teigia, kad 
mes įžengiame į labiausiai jau
dinančią 20 šimtmečio dekadą, 
vedame kovą už taiką, bet ne už 
karą. 1990 m. bus dar sunkesni, 
nes išsaugoti taiką yra taip pat 
sunku, kaip ir laimėti karą. Re
voliucionieriai retai kada yra 
geri statytojai: jie tur i sugriau
ti, o valdantieji — statyti. Mūsų 
istorinė paskirtis yra kartu su 
savo sąjungininkais laisvame 
pasaulyje padaryti viską, kad 
išsipildytų Rytų Europoje mili 
jonų žmonių viltys, kurie susie
jo savo likimą su 1989 m per
mainomis. 

ekonomika v ra varginama ko
rupcijos, neveiksmingumo, 
trūkumų, alkoholizmo ir smar
kiai eina žtnyn. Gorbačiovui 
imponavo J.YV išbridimas iš 
1970 ir 1980 :netų sunkumų, su
stiprėjimas ekonominiai ir mi-
litariniai. S: \ faktų akivaizdo-

JAV LB krašto valdybos dalis po savo posėdžio sausio 13-14 d. Iš kairės: dr. A. Razma. R. Kučiene. 
D. Kučėnienė. B Jasaitienė ir Arv. Barzdukas. 

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

Grožis gamtoje yra dieviškojo 
meno atspindys, p i rmin i s 
žmogaus kuriamojo grožio 
šaltinis 

V. Čižiūnas 

Žmonės mūsų dorybes vertina 
pagal vaisius, kokius jos atneša. 
Dievas jas vert ina pagal pastan
gas, kurių reikėjo j a s pasiekti . 

Holnstein 
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— Šeštadienį, kaip įsakyta, Petras su ,'iaugra 
vykstate į miestelį. Ten dalyvausite raudo: . vėliavų 
seniūnijoms įteikimo iškilmėse. Būkite : <antus, 
liežuvį prikąskite ir t iek kiek įmanoma su- dinkite 
patenkintus ir laimingus. Vėliavas pristaė -1 Leliū
nus, pasit iksime visas kaimas. Visi. Dide " maži ir 
seni. Sekmadienį, iš pat ryto, visi, suprantat* - • reiškia 
visi — riktelėjau — išjojame iš kaimo gal jau : • esugrįž-
tamai . Visur mums turės būti gera, visur kur tik 
Lietuvos žemė, turės būti miela. Miškas — n • > ir jūsų 
visų namai.. . 

Čia man ėmė kimti balsas ir aš pagal- *u susi
jaudinau — kokią aš tur iu teisę kviestis ' • jaunus 
vyrus? Jiems įsakydamas eiti pasitikt: ; °JUS ir 
baimę? 

Vėl jėgų atsirado. 
— Taip mano miško broliai! Mes vis: 'ieną ir 

vienas už visus! Mačiau ir jutau, kad vyrai - menėjo. 
Tai geras ženklas. 

— Taip, broliai, kitos išeities nėra, je; ' -"ėm gin
tis... Taip ir vykdysim. Sekmadienį, kaip > - u — visi 
raiti, visi drauge išjojam ir užtvenkiam pagr r. inį kelią 
j miestelį. Pasitinkam visus atvažiuojančia sus juos 
grąžiname atgal — tik jų vežamas vėliai < ->>imam 
Tada, su vėliavom, didžiuoju keliu, zovad; ūestelio 
link. Sustojame Beržokasių lieknelyje. Te: a» vėlia
vas sukrauname į krūvą ir padegame — p;. • -ame tik 
vieną plevėsuoti. įkėlę į beržo viršūnę — mu- • tautinę 
vėliavą. 

Tyla. Jokio pasipriešinimo. Jokio šypsnio. Visi, kaip 
lediniai. Tai gerai - pagalvojau. Toliau aiškinau 
namie pasiliekantiems, sugrįžus iš pamaldų, kaip elgtis 
ir tvarkytis. Ir čia buvo viskas priimta be pataisų ir 
paklausimų. Tas taip pat gerai. Žinojau, kad ir 
pasilikusiųjų likimas nepavydėtinas, bet moterys, 
seniai ir vaikai, gal. Dievo Apvaizdos valia, nebus pir
mieji keršto taikiniai. Greičiausia griebsis mus su
gaudyti. O mūsų tada jau bus kiti uždaviniai. 

Atėjo sekmadienis. Lemtingoji visos mūsų 
epopėjos diena. Kėlėmės anksti ir apraudoti išjojome. 
Turėjom būti tikri, kad nei viena raudonoji gurguolė 
nepatektų miestelin. Su savim pasiėmėm tik dvi vyrų 
atgabentas vėliavas. Kitas tris sunaiKinom išjodami. 
Petrą su Žiaugra pastačiau jojos priešakyje,o visi jo
jom iš paskos. Visi žinojom, kad sudeginus vėliavas 
turime savarankiškai dingti iš apylinkes miškuose. Pa
vieniai, su dideliu atsargumu vėl turime grįžti i 
Leliūnus. Palikti kaime arklį ir pėsčiomis siekti eigulio 
trobelės. Ten mūsų lauks Alksninis. Ten turime būti 
ne vėliau, kaip už trijų valandų. Iš ten pagal reikalą 
prasidės visi kiti mūsų veiksmai. 

Rytas, nors jau gerokai rudeniop, pasitaikė gražus. 
Jojome tylėdami ir susikaupę. Kelio buvo gerai valan 
dai. Pagrindinį kelią, vedantį į miestelį, pasiekėm sau 
giai. Buvome ginkluoti tik šeši. Visi turėjom para 

moji taip pat lieka galioje Kartokite. Visi pakėlė 
rankas. 

— Prisiekiu laisva valia, kad būsiu ištikimas 
tėvynei! Vykdysiu visus savo vadų įsakymus. Jei ne, 
tegul mane baudžia likimas... Taip man padėk. 
Viešpatie!... 

Baigęs aš tariau tylomis, o mano vyrai atsake 
garsiai: 

— Amen!.. 

Pasitikom iš visų septynių kaimų gurguoles. Jos 
buvo neefektingos. Vos tik po kelis vežimus. Grąinom 
visus namo, sakydami, kad esame įgalioti paimti 
vėliavas, nes raudonųjų gurguolių švente atidėta. Visi 
su didžiausiu malonumu sutiko žinią ir patenkinti pa 
suko vežimus atgal. Aš jiems nesirodžiau. Viską atlikc 
paskirti, pasikeičiant, mano vyrai. Tai buvo padaryti 
tam, kad žmonės negalėtų, jei bus klausinėjami. įmint: 
būdingus veidus. Reikėjo, kad sakytų, vyrai, pasiųst: 
iš valsčiaus, be vardų ir pavardžių. 

Viskas pavyko. Padegę vėliavas dingom Tai taij 
prasidėjo mano vadovaujamo būrio veiksmai. 

Būstan susirinkom visi laiku. Jų tarpe buvo ir Al 
va. atvykusi iš Leliūnų. Jos teigimu, kol kas, viskas 
tvarkoj. Būste tepasilikom mudu su Alksniniu. Alksni
nis, kaip trobeles globėjas ir miško reikalams valdžios 

belius. Šautuvai, granatos, amunicija ir du lengvi skirtas pareigūnas, o aš jo įnamis. Visiems įsakiau 
kulkosvaidžiai jau buvo būste. 

Sustojom trumpam poilsiui. Tada tariau: 
— Jūsų valia. Esate dar kartą įspėjami, kad visi tie, 

kurie manote, kad jums būsima dalia nepr i imt ina . -
galite pasišalinti ir joti namo. 

Minutę laukiau. Nė vienas nepajudėjo. 
— Gerai! Iškelkite dabar dešinę ranką ir kartokite Šventė, girdi, atidėta, 

paskui mane. Tai bus mūsų paskutinė priesaika Pir-

grįžti namo su ginklais. Kaime vėl įvedem sargybas 
ir tik pavojaus atvejais, mano įsakymu, turėjo vėl visi 
būti būste Šiaip mūsų namai miškas Visiems buvo 
įsakyta, kad skleistų žinią, jog Antanas Tarutis dingo 
be žinios. Leliūnų raudonoji gurguole, kaip ir kitų 
kaimų gurguoles pakelyje į miestelį, buvo grąžintos 

(Bus daugiau1 

' 
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BOSTONO ŽINIOS 
MIRĖ A. J U C Ė N A S 

Vasario 3 d. Floridoje, po 
trumpos ligos, mirė Antanas 
Jucėnas, pas tovia i gyvenęs 
Cape Code, kur jis nuoširdžiai 
reiškėsi lietuvių veikloje. Kas
met jo sodyboje vasarą vykdavo 
vietos lietuvių piknikai, lanko
mi net tolimesnių gyvenviečių 
lietuvių. Velionio kūnas par
gabentas į Cape Codą ir ten 
palaidotas. Dėl jo laidotuvių 
vietos lietuviai negalėjo daly
vauti etniniame festivalyje, 
kuris tą dieną vyko Mashpee 
miestelyje. 

P R O K L A M A C I J O S 
LIETUVOS REIKALU 

Vasario 16-sios pagrindu pro
klamacijas Lietuvos reikalu pa
skelbė: gubernatorius Mike Du-
kakis vasario 7 d., Brocktono 
miesto meras C ari Pitaro — 
vasario 9 d., o Bostono meras 
Raymond Flynn — Vasario 
16-tą, įteikdamas ją lietuviams 
mūsų trispalvės prie City Hali 
pakėlimo metu. 

Visose proklamacijose paryš

kinama Lietuvos praeitis, teisė 
į laisvę ir reiškiama viltis, kad 
Lietuva greitai atgaus nepri
klausomybę. Proklamacijos pa
sirašytos, dalyvaujant lietuvių 
organizacijų atstovams. 

Pas gubernatorių Mike Duka-
kis delegacijoje iš septynių 
lietuvių penki buvo jaunimo 
atstovai ir du vyresniosios kar
tos atstovai. Tai sektinas pavyz
dys. Kai delegacijose dalyvauja 
tik vyresnieji, tai atrodo, kad 
lietuvybe jau nyksta. Delegaciją 
pas gubernatorių sudarė Alto 
Bostono skyriaus pirmininkas 
Gintaras Čepas. 

Pas Brocktono merą Carl 
Pitaro dalyvavo daugiausia pen
sininkai. Iš jaunesniųjų buvo tik 
Dalia Pautienienė, adv. Sabai-
tytė ir Petkūnaitė. Paskutinės 
dvi yra Brocktono miesto tar
nautojos. Delegaciją su meru 
Brocktone filmavo Cable TV re
porteriai. Pasirašius prokla
maciją, delegacijos na r i a i 
sugiedojo ,.Marija. Marija" ir 
Lietuvos himną. 

„Laisvės Varpas" įrašė į 
juostą Brocktono mero Carl 
Pitaro skaitomą proklamaciją ir 

įsiūlė ją radijo stočiai WBET, 
kuri skelbė ją pasirašymo dieną 
ir pačią Vasario 16-tąją. Tuo 
būdu proklamacija pasiekė ne 
tik lietuvius, bet ir amerikie
čius. Iš tikrųjų tokios pro
klamacijos pilnai atlieka savo 
uždavinį, kai paskleidžiamos 
amerikiečių visuomenėje. To 
turėtų neužmiršti visi, kurie 
rūpinasi proklamacijų gavimu. 

MINĖJIMAS NORWOODE 

Sv. Jurgio lietuvių parapijoje 
Norvvoode vasario 4 d. paminėta 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo sukaktis. Minėjimo 
programą sudarė šv. Mišios už 
Lietuvą su pritaikytu klebono 
kun. Vinco ValkaviČiaus pa
mokslu ir dr. Mirgos Girniuvie-
nės paskaita apie legalumą ir jo 
reikšmę Lietuvos istorijoje. 
Paskaita vyko po šv. Mišių 
salėje po bažnyčia. 

Klebono patarimu, aukos 
buvo renkamos Caritas veiklai 
Lietuvoje paremti, bet kai kas 
aukojo dar Altui ir Tautos Fon
dui. Viso aukų surinkta 510 do
lerių. Stambiausi aukotojai: Ai
das ir Gitą Kupčinskai, Julius 
ir Renata Špakevičiai, Vaclovas 
ir Pranė Kamantauskai, Juozas 
ir Salomėja Duobai, Pranė Mi
lerienė ir Veronika Tumienė. 
Atskirai pažymėtina klebono 

kun. Vackn > Valkav it s 150 
dolerių auk- ir Jean Woodruff, 
trečios karto? italės, auka . 
Minėjimo ruošimo darbus atliko 
Lietuvos Vyčių vietos kuc->a. 
vadovaujar/. Jurgiui Barno-ui. 
Akompanu ant Katrei Pered-
nienei, sugiedoti h imna i ir 
„Lietuva brangi". 

LIETUVOS REIKALAI 
P E R RADIJĄ 

Lietuvos nepriklausomybės 
ats tatyme sukak t i e s proga 
pasikalbėjmus angl iškai su 
adv. Wil.am P r i b u š a u s k u 
perdavė radijo stotis WMSX 
vasario 5 d., o radijo stotis 
WBET — -.asario 6 d. Pirmasis 
pasikalbę mas t r u k o pusę 
valandos, ( antrasis — valandą. 
Psikalbėjir uose paliesti įvairūs 
Lietuvos reikalai. 

„Laisvės Varpas" skyrė Vasa
rio 16-tąja. dalį savo vasario 11 
d. laidos; specialią programą 
anglų ka!-a perdavė iš radijo 
stoties VV3ET pačią Vasario 
16-tąją, vasaris 18-sios savo 
laidoje tolau ryškino lietuvių 
tautos laisves siekį, sutinkamus 
sunkumus pasiektus laimėji
mus ir reikalą išeivijai stiprin
ti tautos kamieno pastangas 
savo žemoje atgauti išplėštą 
laisvę. 

Specialkje programoje, truku

sioje 50 minučių, anglų kalba 
iškelta garbinga Lietuvos istori
ja , jos pasiekti praeityje politi
niai ir kultūriniai laimėjimai, 
kovos už laisvės atstatymą po 
antrojo pasaulinio karo, pas
kutiniai poslinkiai taikiomis 

.rlamentarinėmis priemonė-
iis be kraujo praliejimo atgauti 

.ai, kas Hitlerio-Stalino suo
kalbio pagr indu ne te i sė t a i 
išplėšta. Visa žodinė programos 
dalis perpinta lietuviška muzi
ka, liaudies ir originalia. Pro
grama sudaryta taip, kad ji būtų 
patraukl i ir įdomi amerikiečių 
visuomenei. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

T A U T I N Ė S SĄJUNGOS 
SEIMAS 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos seimas gegužės 12-13 
dienomis vyks Holiday Inn, 
Randolphe, tarp Bostono ir 
Brocktono. Seimo paruošiamai
siais darbais rūpinasi Bostono 
skyriaus sudaryta komisija, 
vadovaujama Juozo Rentelio, 
buvusio skyriaus pirmininko. 

RENGINIAI 

V a s a r i o 24 d. 8 vai. vakaro 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-
jos trečio aukšto salėje sporto 
klubo „Grandies" vakaras su 
a n s a m b l i u „ O k t a v a " iš 
Lietuvos. 

RE/MAX GREIT 
REALTORS PARDUODA I 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią staica prašome 
paminėti, kad esate aroa,norrte būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

ta MLS KOMPIUTERIŲ 
pagava gai:!e PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ • este • pr.e-mesčiuose Sąž.-
nmgai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BE-L-BACE REALTORS 

INCOUE TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

m 

Thisiswhywe'rehere, 

Mes esame čia patarnaut jūsų 
šeimai. 

Mes čia — padėt jums įsigyt vasar
namius arba nuskrist į tolimus 
kraštus. 

Mes čia — atšvęst gimtadienius, pa
dėt jums padengt dantisto są
skaitas, duot paskolas mokslui 

Bet, svarbiausia, esame čia, nes čia 
gyvename! 

Mūsų finansiniai ryšiai tamprūs su 
apylinke, kurią aptarnaujame. 

Esame laimingi, turėdami virš bili
jono dolerių turto ir šimtą tūks
tančių draugų! 

Mes kviečiame ir jus būt mūsų 
draugu! Leiskite Standard Fe-
deral Savings jums patarnauti 
finansiniuose reikaluose. " ~ ' 

MLS Š IMAIT IS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg Brokeris 
Nuosavybių pardavimas income Tax 

5953 S. Kedzl* Ave. 
Chlcsgo. IL 60629 

Tel. 436-7878 

ta 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietine jstaiga. 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski. Chicago, IL 60629 
(312)767-6655 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas Į 

tms. 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai 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 Estata 

Parduodamas 3 mlag. namaa arti 
55 St & Puiaaki;3 vonios kamb.. 
neįrengtas rūsys, 2 auto garažas: cen-
tralinis šildymas ir oro vėsinimas. 
Skambinti. Bronai, PRO REALTY, 
776-7100. 

FOR RENT 

Nuolaidą pensininkams duoda 
IEVA ASMYTĖ 

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

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

išnuomojamas 6 kamb. butas ir pusė ga
ražo Apšildomas, $550 į mėn nuo 
balandžio 1 d : 57 St & Maplewood. Gage 
Pk. apyl Namas dviejų butų, mūrinis. 
Galimybe būti što namo menedžeriu. Kreip
tis Hanry E. Arimas, ta i . : dieną (708) 
657-4429, vakare Ir savaitgaliais (312) 
286-8438. 

M1SCELLANEOUS 

Bronius Jonušas 
LITHUANIAN MARCHES 

A N D SONGS 

Naujai įrekorduota plokštelė. 
Atlieka Lietuvos teievizijos i radi
jo choras. Raimondas Katinas, 
direktorius, Irena Milkevičiūtė. 
sopranas. Orkestracija simfonijos 
orkestrui paruošė Stasys 
Domarkas. Rekordavo Lietuvos 
filharmonijos orkestras. Vilnius 
1989 m. Dirigentas Juozas Domar
kas. Išleido AG Rakords, Emili
ja Jonušas mecenatė. 

Maršai — Ei. pasauli! Suaidės 
vėl laisvės dainos. Graudžia trimi
tai, Kur bakūžė samanota. Šėriau 
žirgelį, Laukų daina. Leiskit į 
Tėvynę ir kitos. 

Plokštelė su persiuntimu 
kainuoja 1 2 dol . Illinois gyventojai 
dar prideda 80 e t . valstijos 
mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 Wast 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

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

Tel. — GA 4-8654 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kra>ptls [ Harmls Dackys 

«a& 585-6624. Nuo 8 ryto IM 6 SUK. 
Kalbėti lietuviškai 

AMŽINO 

ĮŠALO 

ŽEMĖJE 

Sukrečiantys vaikų ir 
paauglių atsiminimai 
iš pergyvenimų Sibiro 
gulaguose. 

Knyga išleista atgims
tančioje Lietuvoje. 

Kaina su persiuntimu 12 dol. 
Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 
4545 VY. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

Illinois Kyvpnfo/ai dar padeda 
80 c. vaht. mokesčio. 

Būkite mūsų partneriu! 
rEDER/U. 
S/*\ANGS 

u • Rn«hfr~ParViM7 1140-2555W.47thSt. 523 1083:6141 S. A: ,r-fc*. (GarSeld Ridge! 767 5200 -00 ,077 
\*v flo53 W 9501 St. (Hil! Creek Shoppmg Center 500 1077 
\ ^ į s j j f l ^ 6410 W.l27a»St. 371-4400 

, ,ATLAIDAI — U t h u a n i a n Pilgrimages" — Loyolos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga apie atlaidus ok Lietuvoje Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga. Česlovas Grincevičius. Laima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys. Išleista dviem kalbom — angliškai ir lie
tuviškai. Verta turėti sau ir padovanoti kitam, ypač svetim
taučiui Gaunama ..Drauge", kaina su persiuntimu 27 dol. 
Illinois gyventoiai dar prideda 2 dol. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. S3rd St. 
Chicago, IL 60629 

i % ^ 



REIKIA 
SKUBIOS 

AKCIJOS! 
Du kongresmanai — Christo-

per Cox (R) iš Californijos ir lie
tuvių kilmės kongresmanas iš 
Texas Bill Sarpalius (D), ryšium 
su vykstančiais rinkimais Lie
tuvoje, Atstovų rūmams pateikė 
H.C.R. 257, kuria pareiškiamas 
vieningas Kongreso nusista
tymas , k a d Lie tuvai bū tų 
grąžinta pilna apsisprendimo 
teisė ir kad iš Lietuvos būtų iš
vestos nelietuviškos karinės 
pajėgos, sovietų policija, sau
gumas ir civilinės valdžios 
pareigūnai. 

Įvadinėje rezoliucijos dalyje 
yra pateikta plati argumentaci
ja Lietuvos teisei j valstybinę 
nepriklausomybę paremti ir 
Amerikos vyr iausybės bei 
Kongreso praeityje padarytus 
tuo reikalu įsipareigojimus. 

Priimtą rezoliuciją kongres
manai Cox ir Sarpalius pasiųs 
Sovietų Sąjungos prezidentui 
Michail Gorbačiovui ir Lietuvos 
atstovui Washingtone Stasiui 
Lozoraičiui. 

Šią rezoliuciją kongresma-
nams paruošti padėjo Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės įstai
gos direktorė Washingtone Asta 
Ban iony tė ir iš Lietuvos 
atsi lankęs Sąjūdžio tarybos 
pirmininkas prof. Vytautas 
Landsbergis. 

Kongresmanas Cox vyksta į 
Lietuvą stebėti vasario 24 d. 
įvykstančių rinkimų į Lietuvos 
Aukščiausiąją tarybą ir labai 
stengiasi, kad Kongresas rezo
liuciją iki jo išvykimo priimtų. 
Visi prašomi skubiai siųsti tele
gramas arba skambinti Speaker 
of the House Thomas S. Foley. 
daugumos vadui kongresmanui 
Richard A. Gephardt ir savo 
distrikto kongresmanui. Wa-
shingtono Kongreso telefonas 
yra 202-225-3121. Išsukus šį nu
merį prašyti su kuo norima 
kalbėti. Prašyti, kad paremtų 
H.C.R.257. Labai reikalinga pa
spausti demokratus kongresma-
nus. Rezoliucijos reikalu kong
resmanas Cox vasario 14 susi
tiko su Californijos lietuvių 
atstovais — Angele Nelsiene. 
Ričardu Kontrimu. Algiu Rauli-
naičiu ir Danute Mažeikiene. 
Pasimatyme dalyvavo ir Nijolė 
Sadūnaitė. 

Angelė Nelsiene 

PINGA GAZOLINAS 

Esant šiltesniam orui. mažiau 
tesunaudojama skystojo kuro ir 
Chicagoje pradeda pigti gazoli
nas. 

PINIGAI PAŠTUOSE 

Pašto įstaigose bus pastatyti 
automatai, iš kurių turintieji 
bankuose indėlius, galės išimti 
norimą sumą. Tokia tvarka bus 
įvesta niinois valstijos paštuose. 

A.tA. 
JUOZAS KARMUZA 

Lietuvos Kariuomenės Savanoris-Kūrėjas, 
Vyčio Kryžiaus Kavalierius 

Gyveno Waterbury, CT. 
Mirė 1990 m. vasario 19 d., sulaukės 89 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Keturvalakiuose. Amerikoje išgyveno 

40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anelė Liepiniūtė. 

sūnūs: Juozas, marti Regina, gyv. Guilford, CT, Kazys, gyv. 
Waterbury, CT; duktė Eugenija Posskk, gyv. Ormand Beach, 
PI., šeši anūkai, giminės Lietuvoje, Amerikoje ir Kanadoje. 

Priklausė Liet. Bendruomenei, Liet. Krikščionių demokra
tų partijai. 

Kūnas pašarvotas vasario 21 d., trečiadienį nuo 3 iki 5 
v.v. ir nuo 7 v.v. iki 9 v.v. Delininks koplyčioje, 17 Congress 
Ave., Waterbury, CT. 

Laidotuvės įvyks vasario 22 d., ketvirtadienį. Iš koplyčios 
bus atlydėtas į Šv. Juozapo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą Po pamaldų bus nulydė
tas į Lietuvių kapines, Waterbury, CT. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnus, duktė, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. T. Conway. Tel. (203) 753-6181. 

A.tA. 
pulk. inž. VYTENIUI DIRKIUI 

netikėtai ir per anksti iškeliavus Amžinybėn, didžio 
skausmo paliestą šeimą: žmoną dr. ANGELĄ, dukras 
- AUDRĄ su vyru STEVE ir dr. DANUTE, motiną 
B R O N E R U S T E I K I E N E su š e i m a , u o š v i u s 
VIKTORIJA ir KAZIMIERĄ KLEIVUS, jų dukrą 
LORETĄ ir ki tus art imuosius giliai užjaučia ir 
dalinasi skausmu: 

Lilė ir Vladas Bložės 
Bronė ir Albertas Kremeriai 
Roma ir Viktoras Masčiai 
Dalia ir Jonas Maurukai 
Marytė Miklienė 
Margarita Petrikaitė 
Ona ir Juozas Petrikai 

Bay Islands, FL 
• 

A.tA. 
VYTENIUI DIRKIUI 

mirus, motinai, Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos 
šaulei, BRONEI RUSTEIKIENEI, g iminėms ir 
art imiesiems liūdint, reiškiame gilią užuojautą. 

Kuopos vadovybė ir nariai 

A.tA. 
VYTENIUI DIRKIUI 

mirus, mūsų mielas giedrininkes, jo žmoną ANGELE 
DIRKIENE ir uošvienę VIKTORIJĄ KLEIVIENĘ ir 
jų šeimos nar ius širdingai užjaučiame ir k a r t u 
liūdime. 

Korp! Giedra 

E3 midlcincl Fcdcral 
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 ARCHEP AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ECE 
(JUKNOM 
LENDER 

A.tA. 
ONA ŽEMGULIENĖ 

VITKAITĖ 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m. vasario 19 d.. 5:25 vai. p.p., sulaukusi 98 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 80 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime marti Bernice Žemgulis. 

anūkai: Walter T Žemgulis su žmona Isabella, Mary Ann 
Malas su vyru Leonard; aštuonįproanūkai; sūnėnas Walter 
J. Žemgulis su žmona Martha ir kiti giminės. 

Priklausė Brighton Parko Lietuvių Moterų klubui ir Liet. 
Namų savininkų draugijai. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, vasario 21 d. nuo 5 iki 9 
v.v. ir ketvirtadienį, vasario 22 d. nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas 
Daimid koplyčioje. 4330 S. California Ave. 

Laidotuves įvyks penktadienį, vasario 23 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietu
vių kapines 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę marti, anūkai, proanūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

A.tA. 
VACLOVAS LEŠČINSKAS 

Gyveno St. Petersburg Beach, Florida. 
Mirė 1990 m. vasario 19 d., 8:58 vai. vakaro, sulaukęs 76 

m. amžiaus 
Gimė Lietuvoje, šakių apskrityje, Žvirgždaičių valsč. 

Pranskabūdžio kaime. Amerikoje išgyveno 25 m 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Valena Žabulionytė. 

dukterys: Nijole Rūbienė, žentas Ramutis, anūkai Darius, 
Audrius ir Violeta; Loreta Jarašienė, žentas Algirdas, anūkai 
Andrius ir Paulius; Lietuvoje sesuo Ona Verseckienė, brolis 
Jonas; Lenkijoje brolis Antanas; Argentinoje sesuo Juzė 
Sadauskienė ir kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, vasario 21 d. nuo 6 iki 8 
v.v. Beach Memorial koplyčioje, 301 Corey Ave., St. Peters
burg Beach, FL. Vasario 22 d., ketvirtadienį iš koplyčios 
velionis bus atlydėtas j Šv. Jėzaus Vardo bažnyčią iš kurios, 
po gedulingų pamaldų, bus parvežtas į Chicagą. Vasario 24 
d., šeštadienį. 10 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionį 
Šv. Antano bažnyčioje. Cicero. Po pamaldų velionis bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines, kur po 12 vai. 
apeigų kapinių koplyčioje, bus palaidotas. 

Nuožiįfiiui kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

Mielam klasės draugui 

A.tA. 
VYTENIUI DIRKIUI 

mirus. > žmonai ANGELEI ir dukroms gilią užuojau
tą reišk a 

Giedrė ir Povilas 

A.tA. 
ALOYZUI SIRUČIUI 

mirus, žmonai GRAŽUTEI ir giminaičiams nuoširdžią 
užuojau:4 re iškia 

•% 

Petras ir Ona Jonikai 

NEW JEPSHY, NEVV YORK - 'Lietuvos Atsiminimai", pir
madienis s "<uo 8 Iki 9 v.v. I i Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM Da"ta. "Muaic of Llthuanla" programos, vedamos 
angly * -'• - ••• *<>» pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdimos 'O 7:30 Iki 8 v. v. Dr. J. J. Stukss — direktorius, 
234 Sunlit Or., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753 - 5838. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. vasario mėn. 21 d. 

Amžina Šviesa tešviečia 

A.tA. 
ALEKSANDRUI VYTENIUI DIRKIUI 

Malda tegydo širdies skausmus velionio motinos, 
mūsų draugijos narės B. RUSTEIKIENĖS, našlės 
A N G E L O S ir duk te rų . L iūd ime ir r e i š k i a m e 
užuojautą visiems velionio ar t imies iems. 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
ALOYZUI SIRUČIUI 

m i r u s , žmoną G R A Ž U T Ę , g i m i n e s ir 
a r t i m u o s i u s g i laus s k a u s m o valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame 

Juozas Lekas 
Kazė ir Stasys Lazdiniai 
Vanda ir Juozas Gasperai 

netikėto
je nuo-: 
Parko . 
TEIK IK 
gimine-

A.tA. 
VYTENIUI DIRKIUI 

iškeliavus pas Viešpatį, sunkioje valando-
liiai užjaučiame jo motiną, LB Brighton 
>ylinkės vicepirmininke, BRONE RUS-

^E su vyru VYTAUTU, velionio šeimą ir 

LB Brighton Parko apylinkės 
valdyba ir nariai 

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 ir (1-312) 523-9862 

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

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

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 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

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



DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. vasario mėn. 21 d. 

x G r e e n w o o d k n y g y n e , 
10961 So. Kedzie Ave., vedama
me D. Švedienės, bus vakaronė 
apie Lietuvą vasario 22 d., 
ketvirtadienį, 7 vai. vak. Pro
gramoje kalbės M. Krauchu-
nienė, bus rodomas filmas apie 
Kryžių kalną. Taip pat visi 
turės progą pamatyti Vinco ir 
Ramunės Lukų privačią kolek
ciją. Po programos bus kavutė. 
Kviečiama lietuvių visuomenė 
dalyvauti. 

x P ranešame , kad Melrose 
P a r k o a p y l i n k e s Vasar io 
16-tos minėjimas atidėtas dėl 
blogo oro. Minėjimas įvyks kovo 
3 d., šeštadienį, 2:30 vai. p.p. 
Bulgers Hali, 16th Ave. ir 
Hirsch, Melrose Park. Pagrin
dinę kalbą pasakys Jonas 
Indriūnas. Meninę programą at
liks vietinės apylinkės nariai. 
Aukos bus renkamos Lietuvos 
laisvinimu besirūpinančioms or
ganizacijoms pagal laisvą auko-
tojo apsisprendimą. Po 
minėjimo bus vaišės. Maloniai 
kviečiame visus dalyvauti. 

x Un ion P i e r L i e t u v i ų 
d r a u g i j o s narių t radicinė 
Užgavėnių blynų vakarienė 
rengiama vasario 27 d., antra
dienį, 3 vai. p.p. P. ir A. Mikštų 
patalpose, Lakeside, MI. 
Kviečiami visi dr-jos nariai 
dalyvauti. Apie dalyvavimą 
vakarienėje iki vasario 25 d. 
pranešama paskambinus tel. 
469-1268. 

x Tradicinis „Pončkų" ba
lius įvyks šį šeštadienį, vasario 
24 d., 7:30 vai. vak. Ateitininkų 
namuose Lemonte. Rengėjai — 
Kun. A. Lipniūno moksleivių 
ateitininkų kuopa kviečia visus 
atsilankyti — pasižiūrėti R. 
Poskočimienės linksmo muziki
nio veikaliuko „Gyvenimas su 
Liudmila", pasivaišinti, pašokti 
su draugais ir maloniai pabend
rauti . 

x Elzbieta Chadaravičienė, 
teatro ir muzikos muziejaus 
fondų saugotoja Vilniuje, ir jos 
vyras Audris Chadaravičius 
ieško lietuvių išeivijos aktorių, 
muzikų, archyvų, nuotraukų, 
programų, plokštelių ir kt. 
Galima kreiptis į Elzbietą 
Chadaravičienę, Didžioji gatvė 
31, Teatro ir muzikos skyrius, 
Dailės muziejus, Vilnius. 

x Dr. Ignas ir S t a sė Laba
n a u s k a i iki šiol paaukojo 
3,000.00 „Dovana Lietuvai" 
fondui. 

(sk) 

x A t s tovų r ū m u o s e Wa-
sb ing tone Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo 72 metų 
m i n ė j i m a s organizuojamas 
Chicagos kongr. Frank Annun-
zio. Invokaciją sukalbės kun. 
Antanas Miciūnas iš Kenoshos. 
Lietuvių delegacijai vadovaus 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
atstovas dr. Jonas Genys; iš 
Chicagos vyksta K. Oksas. 

x J aunų jų dailininkų pa
r o d a vyks Čiurlionio galerijoje 
balandžio 20-29 d. Norintieji 
dalyvauti turi kreiptis į Čiurlio
nio galerijos kuratorę Birutę 
Šontaitę šiuo adresu: 720 Gor-
don Terrace, apt. 9 K, Chicago, 
DL 60613, tel.: 312-348-8092. 
Kviečiame visus jaunuosius 
dailininkus — studentus ir ne
seniai baigusius meno studijas 
atsiliepti ir šioje parodoje daly
vauti. Parodos reikalais galima 
kreiptis j Čiurlionio galerijos 
direktorių Algį Janusą, tel.: 
708-839-1840. 

x Vasario 23 d., penktadie
ni , 7:30 vai. vakaro Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje ad
vokatas Povilas Žumbakis skai
tys paskaitą „Lietuviai Lie
tuvoje ir išeivijoje. Kas mus 
jungia ir kas mus skiria". Jis 
kalbės apie galvosenos, įvairių 
dvasiniu vertybių, susidomėji
mo sferų skirtumus tarp išei 
vijos ir Lietuvos tautiečių. Po
vilas Žumbakis kalbės ir apie 
taut inio charakterio bruožų 
skirtumus. Visi kviečiami į 
paskaitą. 

x Zofija Jankaitė-Mikuls-
kienė, Rapolo duktė, ieško žinių 
apie savo brolius. Ji gimė 1901 
m. Šiaulių apskr. Brolis Pranas 
Jankus išvyko į JAV 1911 m., 
gyveno Chicagoje, vėliau New 
Yorke. Antrasis brolis Vincas 
išvyko pas brolį, dirbo knygyne, 
vėliau įstojo į armiją. Žinantys 
brolių likimus prašomi rašyti: 
Zofija Jankaitė-Mikulskienė. 
235441 Šiaulių raj., Aukštelkės 
paštas, Jakštaičiu km., Lithua-
nia. 

x DRAUGO k o n c e r t a s 
įvyks š.m. balandžio 1 d. 4 v. 
p.p., sekmadienį, Marijos Aukš
tesniosios mokyklos salėje. Pro
gramą atlik> okupuotos Lietu
vos solistai: Sofija Jonaitytė, 
Algirdas Januta ir pianistas Po
vilas Stravinskas. Bilietus į 
koncertą galima įsigyti Gifts 
In ternat ional Vaznelių par
duotuvėje. 2501 W. 71 St., Chi
cago , IL 60629, tel. 471-1424. 

(ak) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, 11. 6<X>2<> 

Tel. <1 ?12) 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708> 301-4866 
Valandos pa^al susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S Kedzie Avenue 

Chicago, IL 6062<» 
Tel. (1-312) 776-8700 

Parho va! nuo 9 iki 7 vai vak 
SeStad Q v.r ik; 1 vai d 

A D V O K A T A S 
Vvtfnis lietuvninkas 

2501 VV 69th StTeet 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Kasdien 9 n vai. vak 
-^stadioniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 K. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale, II. 60521 
Tel '708> 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x MAISTO D E F I C I T A S 
LIETUVOJE! Prieš išvykdami 
aplankyti savo artimuosius Lie
tuvoje nepamirškite pasirūpinti 
deficitiniu maistu. Už $100.00 
„Žaibas" pristatys jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje 4 kg. lietu
viško skilandžio, 2 kg. „Žalgi
rio dešros. 2 kg. „Suvalkietiš
kos" dešros. 1 kg. ..Sodžiaus" 
dešros, 1 kg. filė plėvelėje. 
„ŽAIBAS" 9525 So. 79th Ave., 
Hickory Hills, 111. 60457, tel . 
(708) 430-7272. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Keičiame doler ius j rub 
lius aukštu santykiu. Prista 
tome į Lietuvą naują automa 
šiną „LADA" tik už $3,500 
Tvarkome palikimus. Skam
binti 312-434-8618. 

(sk) 

x Tik paliesk rankenėlę , ir 
„Kalba Vilnius". Taip veikia 
naujieji automatiniai Grundig 
radijai. O gal norite sutaisydinti 
vokišką radiją? Gradinskas. 
2512 VV. 47th Str.. Chicago. II. 
tel. 312-376-1998. 

(sk) 

x Lietuvių fondo t a r y b o s 
p i rm . Stasys B a r a s , tarybos 
narys dr. Jonas Valaitis ir 
valdybos vicepirm. Vaclovas 
Momkus su žmonomis pora 
savaičių poilsiavo ir golfavo 
šiltoje Meksikoje. Laimingai 
grįžo j namus ir rūpinasi LF 
narių suvažiavimu bei kitais 
v i suomenin ia i s įs iparei 
gojimais. , 

x ASD ir Korp! Vyčio po
sėdis įvyks vasario 21 dieną 
7:30 v.v. Jaunimo centro ant
rame aukšte. Bus diskutuojami 
Kaziuko mugės reikalai. Kvie
čiame v isus s k a u t u s aka
demikus dalyvauti. 

x Aldona J a n u š k a i t ė , J u o 
za s Kisielius, Saulius Siparas, 
Adolfas Večerskis ir Algi
mantas Zigmantavičius, Vil
niaus akademinio teatro akto
riai, režisuojami Jono Vaitkaus, 
atliks A. Škėmos spektaklyje 
neužmirštamus vaidmenis „Pa
b u d i m e " . Spek t ak l i a i b u s 
vasario 24 ir 25 dienomis Jau
nimo cen t re . Bi l i e ta i pas 
Vaznelį. JAV LB Kultūros 
ta ryba nuoširdžia i kviečia 
pamatyti Vilniaus aktorius. 

x Nijolė S a d ū n a i t ė šį penk
tadienį, vasario 23 d., 7:30 v.v. 
Jaunimo centro kavinėje daly
vaus jos antrosios- prisiminimų 
knygos „Gerojo Dievo globoje" 
sutikime ir kalbėsis su vaka
ronės dalyviais. Vakaronėje 
dalyvauti kviečia Chicagos atei

tininkų sendraugių skyrius. -
Apie knygą kalbės Irena Skuo
dienė. 

x Tradic in is s k a u t ų aka
demikų blynų pokylis bus šį 
šeštadienį, vasario 24 dieną, 
Gintaro užeigoje. Kandidatai 
renkasi 7:30 v.v., o visi nariai — 
8:30 v.v. Atvykstantys į pokylį 
pakvieskite ir savo draugus pa
sigardžiuoti akademikų ska
nia: iškeptais blynais. 

x Visi kvieč iami dalyvaut i 
Dainavos ansamblio naujame 
spektaklyje „Kai papartis žydi", 
kuris įvyks kovo 25 d. Bilietus 
jau galite įsigyti Vaznelių 
prekyboje. 

x Nijolė S a d ū n a i t ė — viena 
iš nedaugelio, išdrįsusių atvirai 
pareikšti protestą priespaudos ir 
persekiojimo metais. Šiuo metu 
ji vieši Amerikoje ir lankysis 
Pasaul io l i e tuv ių centre , 
Lemonte. Vasario 24 d., šešta
dienį, N. Sadūnaitė susitiks su 
Maironio lituanistinės mokyk
los mokytojais, mokiniais ir jų 
tėveliais, o vasario 25 d., sekma
dienį, tuoj po šv. Mišių su lie
tuviškąja visuomene. Nijolė 
papasakos apie padėtį Lie
tuvoje, atsakys \ klausimus. 
Kviečiame dalyvauti. Šio susi
tikimo rengėjai — PLC ir Atei
tininkų namai. Kaip paprastai, 
galėsite pasivaišinti kavute ir 
pyragais. 

(sk) 

w^w ^^ ^*L • 
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A. Kas iub ienė GALVOSŪKIS NOR. 103 

Maironis išpra: avo Lietuvai nepriklausomybe. Tegul Maironio 
dvasia tebūnie -";• a ir dabar žmonių širdyse. 

x Kaziuko mugė kovo 4 d. 
rengiama Jaunimo centre. Iškil
mingas atidarymas 11 vai. ryto. 
Chicagos skautės ir skautai 
kviečia visuomenę atsilankyti j 
šį smagų tradicinį renginį. 

(sk) 

x J U O Z A S BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir tikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Bace RE. te l . 778-2233. 

(sk) 

x Pa t r i a dovan in ių prekių 
ir e lek t ron ikos parduotuvės : 
Chicagoje, sav. A. ir F. Siutai ir 
St. P e t e r s b u r g 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 į Vilnių kargo — 
o r o linija. Tel . 312-778-2100. 

<sk̂  

Viktoras Šimait is 

MEILĖS DAINA 

Dėl lauku ramunt'ėm nusėtų. 
Dėlei Tavo padangių žvainų 
Negaliu aš Tavęs nemylėti, 
Nedainuot Tavo s-ausrao 

dainų. 

Kaip gili gintarine ūružė, 
Kaip gilus debesį, u dangus. 
Kaip linu mėlynų mėlynumas 
Taip ir Tavo vargelis gilus... 

Kaip žiemos surakinto upelio, 
Tyliai plaka Tave i širdis. 
Bet galybėj p a v a ^ i o žalio 
Jos plakimą padaržės girdės! 

Visagalio ranka maloninga 
Virš Tavęs, my ma Lietuva! 
Vėl žydėsi graži ir laiminga. 
Kūrybinga, dora ir laisva! 

LIETUVA, MUSV 
TĖVYNĖ 

Lietuva yra rytinėje Europos 
dalyje prie Baltijos jūros. Vytau
to Didžiojo laikais Lietuva buvo 
viena iš didžiau^ų kraštų viso
je Europoje. -!• buvo nuo Balti
jos jūros iki Juodosios jūros. Lie
tuvos sienos buvo; šiaurėje — 
Latvija, pietuoi-e — Lenkija ir 
Gudija, vakaruose — Vokie
tija ir Baltijos jūra, rytuose — 
Rusija. 

Anksčiau Lietuva buvo labai 
apaugusi miškais, o dabar nėra 
tiek daug didelių miškų. Miš
kuose gyvendavo s tumbrai , 
briedžiai, vilkai, lapės, meškos, 
kiškiai, šernai ir kiti dideli bei 
maži gyvulini. Dabar Lietuvoje 
l iko t ik keli s t u m b r a i . 
Ūkin inka i augina a rk l i u s , 
vištas, karves, kiaules, gaidžius, 
av inus ir kitus n a m i n i u s 
gyvulius. Miškuose auga įvairių 
rūšių uogos ir gretai. Lietuvos 
medžiai yra ąžuolai, uosiai, 
eglės, drebules beržai ir kit i . 
Lietuvoje auginami šie javai: 
rugiai, kviečiai, miežiai, avižos 
ir linai. Lietuvoje aštuoniasde
šimt penki procentai gyventojų 
yra lietuviai Lietuvos žemės 
turtai yra natta. smėlis, molis, 
granitas, kreida. kalkės ir kiti. 

Vilnius yra Lietuvos sostinė. 
Kiti didt-sn. Lietuvos miestai 
yra Kaunas K \ipėda. Šauliai. 
Panevėžys ir d r daug daugiau. 
Lietuvos didžiausia upė yra 
Nemunas. .Jo didžiausias įn-

s ties Kaunu, 
etuvos didžiau-
mūsų var ta i į 
nas prasideda 
įteka į Kuršių 

- jūros krantuose 

takas yra Nei 
Klaipėda yra i 
šias uostas ir 
pasauli. N, 
gudų pelkeso i 
marias. Balt 
galime rast ^ ntaro. Didžiau
sias ežeras v i Narutis. 

Dainiu * Dumbrys, V kl. 
K ' elaičiolit. m l a 

LAISVĖS T R O Š K I M A S 
L I E T U V O J E 

Laisvė yra labai svarbi. Lais
vė yra pati svarbiausia žmogaus 
teisė. Laisvės neturėdamas žmo
gus negali kritikuoti valdžios, 
keliauti iš valstybės į valstybę, 
kontroliuoti du dalykus: laisvę 
nuo persekiojimo ir laisvę 
laisvai pasireikšti. Pavyzdžiui, 
laisvė laisvai kalbėti ir laisvė 
nuo baimės, kad būsi nubaus
tas, arba laisvė keliauti kur t ik 
nori. Yra įvairių ir skir t ingų 
laisvių: laisvė kalbėti , religijos 
laisvė, ekonominė laisvė ir t.t. 
Okupuotoje Lietuvoje, je igu 
kalbėjai prieš valdžią, buvai nu
baustas. Dabar keičiasi laikai, 
žmonės gauna daugiau laisvės, 
bet dar reikia žmonėms saugo
tis. Laisvė kar ta is gali būti 
išnaudojama. Reikia taisyklių. 
Jeigu visi darytų, kas ką nori, 
tai irgi būtų negerai. Jeigu esi 
koncerte ir k a s nors duoda 
netikrą signalą, kad yra gais
ras, jau negerai. Reikia šitokį 
žmogų nubausti. Nereikia į 
Sibirą vežti arba jį nušaut i , bet 
gal pinigine baudą paskirt i , o 
gal ir į kalėjimą trumpam paso
dinti. Vieno žmogaus laisvė 
neturėtų atimti kito žmogaus 
laisvės. 

Laisvė yra geras dalykas, bet 
reikia prižiūrėti, kad ji nebūtų 
piktnaudojama. 

D a r i u s V i s k o n t a s , 
Toronto Maironio aukšt . lit. 

m-los mokinys (Maironio 
jubiliejinis leidinys) 

ŠIS BEI T A S 

I l g i a u s i u s p l a u k u s (251 
centimetrui turėjo anglė Ovens. 

Ilgiausius nagus buvo užsiau
ginusi kiniečių imperatorienė iš 
Mingų dinastijos (41.5 centimet
rų). 

Ilgiausi ūsai buvo Noro. J i s 
nesiskuto 36 metus. Ištiestų ūsų 
ilgis buvo 3 metrai 51 cen
timetras. 

Vienas Fidži salų gyventojas, 
persikėlęs gyventi į Londoną, 
kreipėsi į vyriausybę, kad j a m 
pakeistų pavardę į Rop. J o 
buvusi pavardė buvo tokia: Ka-
ragotemokovvataugamamipro-
tele. 

Didžiausias batas pasaulyje 
yra viename Vokietijos muzie
juje. J i s p a g a m i n t a s 1925 
metais. Jo aukštis — 3 metrai 70 
centimetrų. Batą siuvo 6 batsiu
viai 750 valandų. Aului j ie 
sunaudojo 10 jaučio odų. o pa
dams — 92 kilogramus odos. 

V Ė L I A V Ė L Ė 

Mano rankoj vėliavėlė 
Ankst i rytą saulėj kėlė, 
Kopė stiebu aukštyn keltu, 
Papuošta sniegeliu baltu. 

Vytis ženklas Lietuvos, 
Mini garbę mūs tautos. 
J ą atgavom kardu, plienu, 
Būkim siela, kūnu vienu. 

Dekim meile už Lietuvą, 
Kurios sūnūs kenčia, žūva. 
Visi šalia vėliavos, 
Siekim laisvės Lietuvos. 

J E I G U LIETUVA 
BŪTŲ LAISVA 

Aš esu laiminga, kad gyvenu 
laisvoje Amerikoje, bet man la
ba i liūdna, kad Lietuva yra 
pavergta . 

Dabar daug pasikeitimų Lie
tuvoje ir visoje Europoje. Aš 
t ikiu , kad Lietuva bus laisva. 
Dabar aš norėčiau nuvykti ir 
pamatyti Lietuvą, nes dabar ten 
y r a lengviau keliauti po visus 
miestus. Norėčiau susitikti su 
j aun imu ir paklausti, kuo galė
čiau jiems padėti. 

Kai Lietuva bus laisva, gal aš 
galėsiu nuvykti ir ten pagyven
t i , o gal ir kokią nors mokyklą 
lankyt i . Jei tėveliai t en vyktų, 
bū tų labai smagu. 

Dabar reikia rašyti laiškus, 
kad ten žmonės žinotų, jog mes 
Amerikoje ja is rūpinamės. 

R ima Žukauska i t ė , 
Dariaus Girėno lit. m-los 

8 sk. mokinė 

GALVOSŪKIS NR. 101 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

1 vieno berniuko gimtadienį 
atvyksta jo dėdė iš kito miesto. 
Berniuko tėvelių namas yra už 
parko. Parke yra daug kelių, 
kuriais dėdė turi važiuoti, kad 
p a t e k t ų į g imtadienį . Nu-
brėžk i te liniją, k u r turės 
važiuoti to berniuko dėdė. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR.102 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

I 

Ant stalo guli marmurinis 
rutuliukas. Berniukas nori jį įsi
dėti į stiklinę, bet mamrtė pa
sakė, k a d su rankomis 
rutuliuko negali liesti ir su 
jokiu daiktu negali jo pastumti 
prie stalo krašto. Berniukas 
valandėlę pagalvojo ir mamytei 
matant, jau rutuliuką turėjo 
stiklinėje. Jis nesulaužė mamy
tės pasakytų taisyklių. Kaip jis 
padarė? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 104 

Kuri valstybė suorganizavo 
pirmuosius modernius olimpi
nius žaidimus 1 8 % metais? 
Graikija ar JAV? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 105 

..Pradžioje Dievas sutvėrė 
dangų ir žemę. Žemė buvo be 
formos ir tuščia..." Kurioje kny
goje yra parašytas šis sakinys ir 
daugiau apie Sutvėrimą? Nenu
rodykite enciklopedijos ar kitų 
šaltinių, bet parašykite paties 
originalo pavadinimą, iš kurio 
ir kiti šaltiniai žinias gavo. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIO NR. 85 
ATSAKYMAS 

Prileiskime, kad o yra daikta
vardžio galūnė. Jei taip, tai čia 
būtų vyriškosios giminės daik
tavardžio vienaskaitos kilmi
ninkas. Kadangi sakinyje būd
vardis derinamas su daikta
vardžiu, tai ir būdvardžio turėtų 
būti vienaskaitos kilmininko 
forma. Bet pagal uždavinio 
sąlygą būdvardžio galūnė būtų 
i. Toks būdvardis tikrai gali 
būt i (meili). Bet j i s , ka ip 
matome, tegalėtų būti moteriš
kosios giminės ir vienaskaitos 
vardininkas, taigi nebūtų būd
vardis suderintas su daiktavar
džiu nei linksniu, nei gimine. 
Jei daiktavardžio galūnė būtų i, 
būdvardis ir gali būti i. Pv. 
da rbš t i pati. Ar veiksmažodis 
gali būti su galūne o? Taip: 
buvo , dirbo ir t.t. Galutinis 
sprendimas, daiktavardis su i, 
būdvardis su i. o veiksmažodis 
su galūne o. Pvz. Pati buvo 
meili. 

GALVOSŪKIO NR. 81 
ATSAKYMAS 

Namo sienoje buvo įrašytas 
vienas sakinys iš P. Orintaitės 
raštų: „Namai lyg nuosava ka
ralystė". 

' *H* 
>. • * 

Kaip yla maiše. 
Nuo vieno jaučio dviejų skūrų 

nelupk. 
Valig (sulig1* Jurgio ir kepurė. 

Čia matyti tik berniuko galva, 
atrodo, kad jis kažkur įlindęs ir 
nori išlįsti. Sujunkite taškus ir 
parašykite, kur tas berniukas 
yra įlindęs. (5 taškai) 

GALVOSŪKIO NR. 82 
ATSAKYMAS 

Šis „baisus" sutvėrimas nėra 
toks baisus, o paprastas gražių 
tinklų mezgėjas — voras. 

GALVOSŪKIO NR. 83 
ATSAKYMAS 

Draugijos cen t ras yra : 
ALABAMA valstijoje (statė). 

GALVOSŪKIO NR. 84 
ATSAKYMAS 

Romėniški skaičiai reiškia: 7, 
13. 25,211.1305.1666. 4. 9, 40. 
90. 1594. 1927 


