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(Tęsinys) 

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

Numer i s s k i r i a m a s Lietuvos Kata l ikų Bažnyčios 
ka rd ino lu i Vincentui Sladkevičiui. 

Žinios iš vykupijų 
V i l n i u s - K a u n a s . 1988 m. 

gegužės 22 d. 15 vai. sus imąs tę 
ir r imt i vilniečiai bei svečiai 
rinkosi j Gedimino a i k š t ę prisi
minti ir pagerbti 1948 m. trėmi
mo aukas , tų, ku r i e mas iška i 
gulė amžinam poilsiui Sibiro 
žemėje a r S i a u r ė s ledjūr io 
pakrantėse. Gegužės 21 d. prie 
Angariečio p a m i n k l o t r ėmimo 
a u k o s b u v o p r i s i m i n t o s 
oficialiai. 

Vos spėjus ka i k a m prabil t i ir 
sugiedojus Tautos himną, iš gar
s i a k a l b i ų s u g r i a u d ė . . p r i e 
Nemuno k i t a s i šaušo j au ry
tas. . ." , o milicijos pa re igūna i 
pareikalavo tuojau pa t išsis
kirstyti . Žmonėms pr ieš akis 
kraupiu paveikslu iški lo šiurpi 
praei t is , o t u o m e t u visais 
decibelais a ik š t ė j e t r a n k ė s i 
valdžios p a r e i g ū n ų p a l e i s t a 
skardi muzika . S a u g u m o ir 
mil ic i jos p a s t a n g o m i.- p e r 
keliolika minučių min ia >uvo 
išsklaidyta. 

Tai , net š ia is i šdeklaruota i s 
demokratijos l a ika i s , mažiau 
stebina nei k a i ku r ių parapijų 
kunigų elgesys. Visa Lie tuva, 
net ir net ikint iej i , žinojo, kad 
gegužės 22 d. vakare bažnyčiose 
vyks žuvusių ir mirusių 1948 m. 
represijų a u k ų paminė j imai . 
Deja, d a u g e l y j e b a ž n y č i ų , 
ypačiai m ie s tuose , apie t a i 
nebuvo paske lb ta , ir vis t ik 

žmonės tą dieną į bažnyčias 
r inkosi gausiau nei įprasta. Tai 
pabrėž t ina i pasaky t ina apie 
tokius pamaldumo ir lietuvišku
mo židinius kaip Šv. Mikalojaus 
bažnyčia Vilniuje ar Kauno 
Ka tedra . Kodėl tylėjo kunigai? 
Atrodo, be pagrindo, j uk ir val
džios pastangomis buvo sureng
t a s a t i t i nkamas minėjimas. Ar 
naud ingas m u m s šis t a r i amas 
s a n t ū r u m a s ? Tą a t m i n t i n ą 
v a k a r ą t ikint ie j i iš kunigų 
prašė t ik maldos, maldos už toli 
nuo Tėvynės, mirusius savo ar
t imuosius tautiečius. Kiekvienų 
g e d u l i n g ų p a m a l d ų m a t u 
ka lbame: „Šventa ir išganinga 
min t i s melstis už mirusius". 
Kodėl nepanorome drauge pasi
melst i už tūks tančius savo tau
tiečių, kurių kaula i išbarstyti 
Sibiro platybėse? Kauno kated
roje p a m o k s l i n i n k a s labai 
iš ra iškingai laviravo žodžiais. 
Nė mažiausios užuominos, ko
kia šventų Mišių intencija. Po 
pamaldų vargonai ilgai grojo 
įva i r ias muzikines variacijas. 
Žmonės nesiskirstė. Nut i lus 
vargonams, sausakimšai užpil
dę ka tedrą tikintieji bendrai 
pasimeldė už mirusius, sugiedo
jo Lietuvos himną. Nepaisant 
prapliupusio lietaus, stalinizmo 
aukos buvo paminėtos ir prie 
Maironio kapo. 

(Bus daugiau) 

Lietuvai neužtenka suvereniteto, 
reikia nepriklausomybės! 

Vilnius . — LIC p raneš imu , 
lapkričio 26 d. Gedimino aikš
tėje įvyko dvi a t sk i ros demons
tracijos, į k u r i a s a t s i l a n k ė ke
liasdešimt t ū k s t a n č i ų žmonių. 
Pirmas pravedė Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdis, a n t r a s — Lie
tuvos Laisvės Lyga. 

Tiek Sąjūdis t iek ir Lyga 
norėjo išreikšti savo nuomones 
bei pageidavimus ryš ium su 
TSRS Aukščiausios t a rybos se
sija Maskvoje. 

Į Sąjūdžio mi t ingą , ku r i s pra
sidėjo vidudienį, a t s i l ankė t a rp 
30 ir 40 tūks tanč ių žmonių. Or
g a n i z a t o r i a i šį m i t i n g ą 
pavadino Lietuvos depu ta tų į 
TSRS A u k š č i a u s i o s t a rybos 
sesiją „ p a l y d ė t u v ė m " ir į j a s 
pakvietė depu ta tu s . Gedimino 
aikštės mi t inge da lyvavo du 
deputatai : Algirdas Ferencas ir 
vadinamas užsienio re ika lų mi
nis t ras Vladislovas Mikučiaus-
kas. Sakoma, kad ir kituose Lie
tuvos mies tuose , pavyzdžiui 
Klaipėdoje, vyko panašios depu
tatų palydos. 

M i k u č i a u s k o p a ž a d a s 

Savo kalboje Mikučiauskas mi
niai prižadėjo, jog ba l suos prieš 
pataisas, kur ios riboja respub
likų suverenumą. Pa re i škė kri
tiką Maskvai, kad l ie tuvių tau
ta nebuvo iš a n k s t o supažin
dinta su pake i t imų projektu. 

Sąjūdžio mit ingą pravedė An
ties roko grupės vadovas Algir
das Kaušpėdas. Kalbėtojų tarpe 
buvo V y t a u t a s Landsbe rg i s , 
Zigmas Vaišvila, kun . Vaclovas 
Aliulis, Vi tas T o m k u s ir Kazi
mieras Antanav ič ius . Mit ingo 
metu perskai ty tos Moral inės 
nepriklausomybės ir Moral inės 
vienybės deklaraci jos . 

Buvo i ške l t i p l a k a t a i su 
užrašais „Komunis ta i — būti a r 

pū t i ? " ir „Jėga laikina, idėja 
amžina" . Taipogi, Sąjūdžio ir 
Lygos mitinguose žmonės laikė 
t r i spa lves , per r i š tas juodais 
kaspina is . 

Lygos mit ingas 
Lygos mit ingas , prasidėjęs 4 

vai. popiet, protestavo „prieš 
M a s k v o s s ta l in ieč ių kėslus 
pasmaugt i kylantį taut inį poli
t inį Baltijos valstybių sąmo
nėjimą". Atsilankė maždaug 20 
tūks tanč ių žmonių. Mitingui 
vadovavo Andrius Tučkus. Kal
bėjo A n t a n a s Terleckas, Algi
m a n t a s Andreika, Petras Cidzi
k a s . Pov i l a s Peče l i ūnas ir 
Bronius Laurinskas. Kalbėtojai 
sakė , kad Lietuvai neužtenka 
suvereni te to , reikia nepriklau
somybės. J ie reikalavo, kad 
sovietų kar iuomenė būtų išves
ta iš Lietuvos. 

A n t a n a s Terleckas savo kal
boje išreiškė nepasitenkinimą, 
kad t r ispalvė ir Lietuvos him
nas tapo valstybės vėliava, bei 
v a l s t y b i n i u h i m n u , nes jie 
d a b a r bus okupac inės val
dž ios o f i c i a l i a i s sim
b o l i a i s . A n o t Te r l ecko , 
Lyga džiaugiasi, kad Sąjūdžio 
s iū lomas konsti tucinis projek
t a s Lietuvai nebuvo patvirtin
t a s Lietuvos Aukščiausios tary
bos sesijoje. Su tokia kons
ti tucija „mes duosime okupa
cinei valdžiai formalų doku
mentą , pr i tar iant į vadinamo 
Liaud ies seimo liepos 21-os 
n u t a r i m u i " . Pasak Terlecko, 
„staiiniečiai dar nekartą kaišios 
t a u t a i pol i t in ius surogatus : 
federaciją, sąjungą, autonomiją, 
pas lapt ingo tur inio suvereni
tetą, vietoj lietuvių tautos rei
ka lav imo nepriklausomybės". 

Sąjūdžio ir Lygos mitingai 
vyko su valdžios leidimu, be mi
licijos t rukdymo. 

Reagano-Gorbačiovo-
Busho pasitarimai 

Šiam pokalbiui sovietai pasiruošė iš anksto 

Nikita Chruščiovas pasitinka preziefent4 John F. Kennedy Vienoje 1961 metais. 

Ortega rašo Bushui 
Managua. — Nikaragvos lais

vės kovotojai ir Sandinistų vy
riausybė sutaria, jog naujoji 
Busho administracija d a r y s 
naujus žygius, kad būtų baigti 
konfliktai Nikaragvoje ir viso
je Centro Amerikoje. 

Sandinistų vyriausybė reiškia 
norą pradėti taikos pasitarimus 
su naują ja admin i s t rac i j a . 
Tačiau laisvės kovotojai laiko 
Bushą savo žmogumi, kuris kar
t u su jais bus už Nikaragvos de
mokratiją. Šalia Nikaragvos 
problemų, Bushas turės spręsti 
tuojau ir EI Salvadoro reikalus, 
kur iame komunistų partizanai 
labai sustiprėjo, nežiūrint, kad 
Amerika remia esančią vyriau
sybę. Bushui teks tuoj susidur
ti ir su Panamos generolu 
Noriega, su kuriuo jis gerai 
pažįstamas. Įdomu, jog Nika
ragvos Vidaus reikalų minis-
teris Tomas Borge pasakė, kad 
naujoji administracija „duoda 
daug vilčių". 

Ortegos laiškas 

„Aš nesu pesimistas dėl ryšių 
su Amerika, kai prezidentu bus 
G. Bushas" , kalbėjo sandinistų 
ministeris Borge. Tuoj po išrin
k imo prez . Daniel O r t e g a 
pasiuntė Bushui laišką, pareikš
damas norą išlyginti blogus 
san tyk ius . Bushas esąs t a s 
žmogus, kur is galįs daryti tei
singus sprendimus, negu Reaga-
nas. „Mes pramatome tam tikrą 
progresą". Laiške Ortega t a rp 
kitko rašo: „Aš atsimenu, kai 
mes pasisveikinome Brazilijos 
kongrese 1985 m. kovo mėnesį, 
ta i Lotynų Amerikos politiniai 
vadai pradėjo ploti ir pareiškė 
pageidavimą, kad būtų t a rp 
mūsų kraš tų taika. To dabar 
Nikaragva nori, ir mes mano
me, kad daugelis amerikiečių 
nori to paties. Aš manau, jog 
mes galime kartu dirbdami pa
daryti , kad tai taptų realybe". 

Pasižadėjimas Contrams 

George Bushas po išrinkimo 
savo pirmojoje spaudos konfe
rencijoje patvirtino savo pažadą 
remti laisvės kovotojus Nika
ragvoje, kurie vadinami con-
trais. Tačiau jie nepasakė kokiu 
būdu j is rems juos ir kokią 
politiką nustatys jų atžvilgiu. 
Diplomatai mano. jog Bushas su 
savo administracija keis Lotynų 
Amerikos politiką ir daugiau 
dėmesio kreips į Meksiką ir 
kitas regionalines problemas. 
Nemanoma, kad būtų ta akcija 
karinio pobūdžio. Šiuo metu 
nėra jokiu žinių, kad Bushas 
pradėtų pasitarimus su san 
dinistais. kaip j ie to prašo. 

V i e n a s C o n t r a s vadų -
Alfredo Cesar, pasakė, kad būtų 
išdavimas, jei Bushas pradėtų 
pasitarimus su sandinistais be 
partizanų dalyvavimo. Nikarag
vos kardinolą paskutines ke
lias savaites labai puola sandi-
nistai, ir, manoma, kad tokių 
pasitarimų atveju, marksistai 
norėtų jį išjungti iš tų pasi
tarimų. „Kad būtų dialogas su 
Ortega, turi būt i padaryti pir
mieji žingsniai įvesti demo
kratijai ir atstatytos žmonių tei
ses", pasakė kardinolas Bravo 
viešai. 

Diplomatinės galimybės 

Jei Bushas būtų linkęs pasi
tarimams su marksistais — 
sandinis ta is , tai j is turė tų 
padaryti kelis diplomatinius 
ėjimus. Pirmiausia, turi būti 
išpręstas Amerikos ambasado
riaus reikalas, nes Richard 
Melton buvo sandinistų apkal
t intas subversija ir turėjo iš 
N i k a r a g v o s i švykt i liepos 
mėnesį. Po to reiktų leisti 
išduoti vizas, leisti Nikaragvos 
lėktuvams nusileisti Ameriko
je ir galbūt panaikinti sankci
jas, kurias prez. Reaganas įvedė 
1985 m. 

Be to, Hondūras bijo, kad 
nebūtų nutarta išformuoti Cont
ras karius, nes tada ten pradėtų 
daug stipriau veikti komunistų 
par t izana i . R e a g a n a s buvo 
pažadėjęs, kad to nebus, bet 
ar Bushas tęs tokią pat politiką 
Hondūre, dar nėra jis pasisakęs. 

EI Salvadore komunistų parti
zanai ya sustiprėję. Diplomatai, 
kuriems prieinamos žvalgybos 
žinios, taip samprotauja: „Ideali 
Amerikos politika būtų gerai 
apginkluoti Salvadoro kariuo
menę, bet tai didelis darbas. Jei 
komunistiniai partizanai taps 
stipresniais už kariuomenę, 
kaip toli Amerika eis, kad būtų 
sulaikytas komunistų partizanų 
laimėjimas?" Ten komunistų 
partizanus apginkluoja sandi
nistų Ortega gautais ginklais iš 
Sovietų Sąjungos ir Kubos. 

— NVashington Post paskel
bė, jog trečiadienį lėktuvo 
nelaimėje Meksikoje žuvęs Izra
elio buvusio ministerio pir
mininko Shimon Perės karinis 
patarėjas Amiram Nir .y ra 
pasakęs, jog Amerika ir Izraelis 
buvo s u s i t a r ė dėl g ink lu 
pardavimo Iranui ir kad ta 
slapta misija buvo pavesta vyk
dyti pulkininkui Oliver North. 
Visa tai Nir papasakojęs redak
toriui Bob Woodward Londone. 
kuris buvo pažadėjęs to neskelb 
ti. kol Nir y ra gyvas. Dabar j is 
jau galėjęs tai parašyti. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvos kardino lo Vin
cento Sladkevičiaus kreipimesi 
į tikinčiuosius melsti Lietuvai 
palaimos praėjusį savaitgalį 
buvo iš anksto, lapkričio 21 d., 
atspausdinusi „Tiesa" savo pir
mame puslapyje. 

— New Yorkan vakar atvyko 
Sovietų Sąjungos prezidentas ir 
K o m u n i s t ų pa r t i j o s vadas 
Michailas Gorbačiovas. Sek
madienio televizijos programo
je „Meet the Press" kalbėdamas 
Sovietų Centro komiteto narys 
Nikolai Šišlin pasakė, jog Gor
bačiovas atveža labai įdomius 
pasiūlymus ir „Kalėdų dovanas 
Amerikos žmonėms ir visai 
žmonijai", bet nepasakė kokias 
dovanas. 

— Argentinos žinių agentūra 
„Noticias Argent ina" pranešė, 
jog grupė karininkų ir maždaug 
1,000 kareivių su t anka i s ir ar
tilerija norėjo nuversti dabartinį 
prezidentą Raul Alfonsin, ta
čiau šis perversmas nepasisekė. 
Prez. Alfonsin tuo metu buvo 
Amerikoje. 

— Philadelphijoje teisme 
buvo apkalt intas Jugoslavijos 
generalinis konsulas Bahrudin 
Bijedic Chicagoje už neleistinas 
pinigines manipuliacijas. J is 
neturi diplomatinio imuniteto, 
kadangi jo pareigos tik komer
cinės. Jo krašto ambasadorius 
turėjo uždėti 150.000 dol. išpir
kimo pažada. 

— V e n e c u e l o s prezidento 
r inkimus praėjusį sekmadienį 
la imėjo buvęs p r e z i d e n t a s 
Carlos Andrės Perez, nugalėjęs 
k o n s e r v a t o r i ų k a n d i d a t ą 
Eduardo Fernandez. 

— Londono karališkojoje 
festivalių salėje sekmadieni 
ivvko Beethoveno maratonas, 
kai dirigentas Lorin Maazel 
dirigavo trims orkestrams visas 
devynias Beethoveno simfonijas 
vienos dienos koncerte, kuris 
buvo skirtas šalpai. J i s diri 
gavo šešias valandas ir 40 mi
nučių. Tai pirmasis dirigentas, 
per vieną dieną atl ikęs visas 
minėtas simfonijas. 

— Pakistano naujoji ministe-
rė pirmininkė Benazir Bhutto 
savo kabinete paprašė pasilikti 
dabartinį užsienio reikalų mi-
nisterį Mohamedą Zia, ir tai 
reiškia, kad bus tęsiama ta pati 
politika Afganistano atveju, 
kurio laisvės kovotojai yra Pa
kistane radę sau prieglobstį. 
Bhutto priėmė priesaiką penk
tadienį ir tapo pirmoji moteris, 
kur i vadovaus m u s u l m o n u 
kraštui . 

— Kinijos komunis tų vy
riausybė planuoja įvesti akcijų 
sistema savo jmonems. 

Washingtonas. — Šiandieni
nis New Yorke „ne viršūnių" 
s u s i t i k i m a s ta rp Reagano , 
Busho ir Gorbačiovo primena 
buvus ią a n ą sus ipaž in imo 
galingųjų sesiją — Chruščiovo — 
Kennedžio pasitarimą 1961 m. 
Vienoje, kur ios metu buvo 
padaryta daug klaidų. Šiuo 
metu nebus grasinama iš So
vietų pusės, bet bus parodytas 
lankstumas. Gorbačiovas, kuris 
trokšta, kad jo užsienio politikai 
sektųsi ir kad būtų jo vizitui pa
lanki atmosfera, atvažiavo su 
Vakarams j au parodytais žes-
tais. Į tai įeina Kinijos užsienio 
reikalų ministerio vizitas Mask
voje ir jau paskelbti susitarimai, 
Laisvės radijo transliacijų nebe-
trukdymas, išleidimas daugiau 
žydų į užsienį ir labai atsargiai 
parodytas kantrumas Pabaltijo 
valstybių suverenumo klausi
mais, rašo buvęs Valstybės sek
retorius ir NATO vyriausias vir
šininkas Alexander Haig Nevv 
York Times dienraštyje. 

Kad nepasikartotų tos 
pačios klaidos 

Jis toliau rašo, jog Bushas, 
išrinktasis prezidentas, turėtų 
nesvarstyti Gorbačiovo pasiūly
mų bei bandymų palenkti savo 
pusėn, kad vėl nebūtų padaryta 
klaidų, kaip 1961 m. Vienoje 
Susitikimas yra atsisveikinimo 
ir susipažinimo ženkle. Bus, 
aišku, daug sentimento, nes 
buvo ilgas kelias nuo tų dienų, 
kai egzistavo „blogio imperija", 
iki šios dienos pietų New Yorke 
su Kremliaus meistru. Tad šie 
pietūs gali būti mums ir ne
skanūs. 

Svarbūs klausimai lieka neat
sakyti: ar sovietų laikysena yra 
padiktuota vidaus suirutės, a r 
tarptautiniu spaudimu? Ar Gor
bačiovas, būdamas geras takti
kos žinovas, veda senąja sovietų 
politiką, ar iš tikrųjų nori pra-

Žydų pokalbis su 
Arafatu 

Stockho lmas . — Švedijos Už
s ienio r e i k a l ų m i n i s t e r i j a 
pranešė, kad įtakingų Amerikos 
žydų grupė vakar čia susitiko su 
PLO vadu Y. Arafatu. Delegaci
jos nariai paprašė, kad jų pa
vardės nebūtų viešai skelbia
mos ir jie sakėsi neatstovaują 
Žydų bendruomenei Amerikoje. 
Tačiau jie reprezentuoja dau
gelio žydų nuomonę Amerikoje. 
pasakė švedų ministerijos ats
tovas Martin Halląvist. Tai 
nėra Švedijos ir PLO pasitari
mas, bet PLO ir žydų amerikie
čių pasi tar imas. Švedai padarė 
pirmuosius kontaktus, kad toks 
pasitarimas įvyktu. 

Švedijos min. pirm. Ingvar 
Carlsson. kuris lankėsi Pran
cūzijoje, nutraukė savo vizitą ir 
sugrįžo į Stockholmą, kad 
galėtų pasimatyti su Arafatu ir 
minėta žydų grupe, nes Švedi
jos vyriausybė suorganizavo šį 
susitikima. Izraelio Užsienio 
ministerija pareiškė, kad yra 
kvailyste sasitikti švedų vyriau-
svbės nar iams su Arafatu. 

dėti naują užsienio politiką? 
Dabartinė situacija reikalau

ja, kad Busho susi t ikimas su 
Gorbačiovu būtų t ik bendro 
pobūdžio. Išrinktasis preziden
tas pirmiau tur i išbalansuoti 
savo politiką Wash ing tone , 
mažiau retorišką, o daugiau 
da lyk išką . įdomią p a s t a b ą 
pareiškė Baltųjų rūmų spaudos 
sekre tor ius : , .Vienas prezi
dentas pasi t raukia iš pareigų, 
tad jis negali daryt i j ok ių 
pažadų, o ki tas prezidentas 
ruošiasi perimti pareigas, t ad ir 
jis negali įsipareigoti". 

Gorbačiovo skubėj imas 

Pas Gorbačiovą spauda paste
bi tam tikrą skubėjimą. Jo 
perestroikos ir glasnost prog
ramos dar nedavė gerų rezul
ta tų ir sovietų ekonomija labai 
šlubuoja. Ir tuo metu, ka i jis 
važiuoja į New Yorką, taut inia i 
neramumai drebina Sovietų Są
jungą Rytų Europoje ir centri
nėje Azijoje. Jo užsienio politika 
yra ant slidaus kelio, sako A. 
Haig . N e s e n i a i p a s i r a š y t a 
raketų sutart is įgalino sovietus 
gauti Vakarų kapitalą, bet 
Gorbačiovo pažadai užsieniui 
yra didesni, negu jo darbai vi
daus politikoje. Dar nebaigtos 
derybos strateginių ginklų ap
ribojime, n e a i š k ū s p a ž a d a i 
Afganistane, Pietų Afrikoje, 
Cambodijoje, o s k u b ė j i m a s 
turėti žmogaus teisių konfe
renciją Maskvoje yra iššūkis 
Washingtonui, kur is šiuo metu 
neturėtų daryti sprendimo. 

išrinktasis prezidentas ne
turėtų skubėti; jo administracija 
privalo gerai susipažinti su so
vietų tikslais, kurie ir dabar yra 
visai skirtingi ir Vaka rams 
nepalankūs. Bushas p i rmiau 
turi rasti bendrą susipratimą su 
Kongresu. Europa ir Japonija 
laukia, kaip Bushas tvarkysis 
su biudžeto deficitu. Nuo to 
pareis sąjungininkų pasitikėji
mas naujuoju Amerikos prezi
dentu. 

Su Gorbačiovu — tik po metų 

Naujoji administracija tu rės 
susidaryti nauja strategija Cen
tro Amerikoje bei kituose regio
nuose, apsispręsti konvencio-
naliniu ginklų klausimuose ir iš 
naujo peržiūrėti Rytų-Vakarų 
problemas, o tai užims beveik 
visu~ pirmuosius Busho prezi
dentavimo metus. Tad A. Haig 
mano. jog G. Bushas tik po metų 
tegalėtų turėti naudingą pasi
tarimą su Gorbačiovu. Bet Gor
bačiovas dabar nori nus ta ty t i 
tona ir kalbėtis svarbiais klau
simais, kai naujoji administraci
ja dar nėra net susiorganiza
vusi, ir laimėti. Todėl y ra pa
vojus, kad Bushas nesusigun
dytu Gorbačiovo vilionėmis. 

— Washingtone Gynybos 
depar tamento atstovas gen. 
James Abrahamson praneša, 
jog nu ta r ta sumažinti perpus 
apsigynimo erdvės ginklus ir 
jiems išleisti tik 69 bilijonus iš 
numatytųjų 115 bilijonų dol. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 7 d.: Ambraziejus, 
Servą. Daugardas. Domeika, 
Ringis. Taute. 

Gruodžio 8 d.: Švč. M. Mari
jos nekaltas pras idėj imas. 
Zenonas . G a i l ė . G e d m i n t ė . 
Kaunis. Guntilda. Vaidginas. 
Eksuperija. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:03. leidžiasi 4:20. 
Temperatūra diena 37 L, nak

tį 25 1. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 
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SUKAKTUVINĖ 
VAKARONĖ CHICAGOJE 

Vakaronėn sus i r inko . . . 

Lietuvių skautijos 70-toje gim
tadienio minėjimą Chicagoje 
lapkričio 18 d. surengė skauti
ninkų.-kių Ramovė. 

7:30 vai. vak. iš Chicagos ir 
apylinkių, j auk ion Jaun imo 
centro kavinėn susirinko gau
sus būrys įvairaus amžiaus ir 
laipsnių lietuviškos skautijos 
narių, dauguma žaliais kakla
raiščiais pasipuošusių. Malonu 
buvo jų ta rpe sut ik t i iš Cle-
velando atvykusią LS Seserijos 
Vyriausią skau t in inke v.s.t.n. 
Stefą Gedgaudienę ir jos pava
duotoją v.s. Meilę Mickienę (ir 
jos šeimą) iš Washington, D.C. 
Atsilankė ir LS Brolijos Vyriau
s ias s k a u t i n i n k a s v.s. Ge
d iminas Deve ik i s , ir Aka
deminio Skautų sąjūdžio vadijos 
p i rmininkė v.s. fil. Danutė 
Eidukienė, Vydūno Jaunimo 
fondo pirm. v.s. fil. Vytautas 
Mikūnas, kai kur ie LSS Ta
rybos, o tai pat Seserijos ir Broli
jos vadijų nariai . Dalyvavo ir 
keli buvusieji Tarybos pirmi
ninkai, buv. Vyriausi skauti-
ninkai,-kės. Buvo čia ir Lie
tuviškosios Skautijos veteranas 
— pirmosios 1918 m. Vilniuje 
įsteigtos mišr ios draugovės 
narys v.s. fil. Jonas Dainauskas 
su žmonele sese Leokadija; 
buvusių ir dabar t in ių vadovų,-
vįų, ir skautijos eilinių, kitose 
visuomeninėse organizacijose 
atsakingas pareigas einančiųjų. 
Buvo ir būrelis, žvalaus aka
deminio jaunimo, ir net penke
tas čia viešinčių asmenų iš ok. 
Lietuvos. Malonu, kad ir Lie
tuvos generalinis konsulas Chi
cagoje Vaclovas Kleiza šį vaka
rą skyrė dalyvavimui jaunimo 
organizac i jos s u k a k t i e s 
minėjimo vakaronėje. 

Iškilminga pradžia, 
sve ikinimai . . . . 

Minėjimą t rumpu įvadiniu žo
džiu pradėjo Ramovės pirmi
n i n k ė v . s . A l b i n a R a m a 
nauskienė. Gražų sveikinimą ir 
padėką Lie tuviškaja i Skau-
tybei, visų joje užaugusiųjų var
du, išreiškė jaunosios kartos 
atstovė fil. ps . Gailė Eidukaitė. 

Visiems sugiedojus Lietuvos 
himną, mirusieji skautai,-tės 
buvo pagerbt i su s ikaup imo 
minute ir vyr. skau tės v.sl. Ali-
dos Vitaitės jaut r ia i perteiktu 
poeto Mykolo Vai tkaus eilė
raščiu ,,Juos pris iminus". Sekė 
Lietuvos gen. konsulo V. Klei
zos nuoširdūs linkėjimai. 

Akademinio Skau tų sąjūdžio 
vardu kalbėjo ASS pirmininkė 
v.s. fil. Danutė Eidukienė. Jos 
žodžius lydėjo s taigmena — iš 
ok. Lietuvos gauta nuotrauka, 
kur, spalio 22-23 dienomis vyks
tant Persitvarkymo Sąjūdžio su
važiavimui, Vi ln iaus Sporto 
rūmuose šalia milžiniškos Lie
tuvos trispalvės buvo iškeltos 
iki šiol rūpest ingai saugotos 
Lietuvos ka r iuomenės sava
norių kūrėjų ir Lietuvos Skau
čių Seserijos vėl iavos . Šią 
nuotrauką v.s. D. Eidukienė 
įteikė LSS Vyriausiai skauti-
ninkei. Minimas įvykis ir nuo
t rauka sujaudino sueigos daly
vius; visi norėjo įsigyti nors jos 
padidintą Xerox kopiją. 

LS Seserijos Vyriausia skau
t ininke v.s. t.n. Stefa Ged
gaudienė, prieš dvi dienas grį
žusi iš apsi lankymo ok. Lie

tuvoje, pasidalino kelionės įspū
džiais. Ypač įdomus buvo jos 
pranešimas apie Tėvynėje atsi-
steigiančius skautus ir susi
t i k i m ą su kai k u r i a i s jų 
atstovais. 

Sveikinimo žodį t a rė ir LS 
Brolijos Vyriausias skauti
n inkas v.s. fil. Gediminas De
veikis. 

Įžodis, apdovanojimai 

Iškilmingąją sueigos dalį — 
skaut ininko įžodį ir garbės 
žymenimis apdovanojimus pra
vedė v.s. fil. Sigitas Miknaitis. 
Keliomis eilėmis apsivijusiame 
skautininkų rate ižodį davė į ps. 
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DRAUGO prenumerata 

U.S.A 
Kanadoje (U.S.A. dol.) 
Užsienyje (U.S.A. dol.) 
Savaitinis (Šest. pried) 

i mokama iš a n k s t o 

metams 
.$70.00 
$70.00 
$70.00 
$40.00 

W metų 3 mėn. 
$40.00 $25.00 
$40.00 $25.00 
$40.00 $2500 
$25.00 

Vyr iaus ia skau t i n inke v.s. t .n . Stefa G e d g a u d i e n ė . 

tytu daugiatalentės v.s. Janinos 
Mikutaitienės. 

Programos vedėja, pasitelku
si mūsų veikliojo jaunimo gra
žiabalsius atstovus — s.v. si. 
Joną Gražį, v.sl. tn. Liną Meily-
te, s.v.sl. Stepą Puodžiūną, ps. 
Viktorą Puodžiūną, ps. t n . 
Renatą Ramanauskai tę ir v. si. 
Alidą Vitaitę, pravedė Lietuviš-

Vakaronėje da inav imui vadovavęs jaunųjų akademikų šeše tukas . Ka i r ė j e 
sėdi v.s . fil. J o n a s Da inauskas , pirmosios Vilniuje 1918 m. lapkričio m ė n . 
įsteigtos mišrios skautų.-čių draugovės narys. 

Nuotr. S. J e l i o n i e n ė s 

laipsnį pakeltas v.sl. prelatas kos Skautybės sukakties pa-
dr. Juozas P runsk i s , skau- minėjimą, atskirai pagerbiant 

S i g i t a s M i k n a i t i s , v.s. f i l . 
D a n u t ė Eidukienė, ps . dr. Juo 
zas Prunskis , V. s. Onai Siliū-
nienei pasiūlius, visi dalyviai 
Lietuviškajai Skautybei sugie
dojo „Ilgiausių me tų" . 

--
V a k a r o n e i p a s i b a i g u s 

S k a u t i n i n k ų , - k i ų Ramovės 
p i r m . v . s . A l b i n a R a m a 
nauskienė padėkojo visiems su
e i g o s d a l y v i a m s , yp-"».č j o s 
planuotojams ir a t l ikėjams. O 
j iems dėkoti t ikrai verta , nes 
š ios r e i k š m i n g o s s u k a k t i e s 
k u k l u s paminėj imas buvo pra
vestas jaukioje skautiškoje nuo
taikoje, įdomiai ir neiš tęs ta i . 

Vaiš inant i s užkandėliais i r 
s u k a k t u v i n i u raguoliu, buvo 
malon ia i p a b e n d r a u t a , pasi
da l in ta įspūdžiais i r žiniomis 
ap ie vėliausius įvykius ok. Lie
tuvoje. Laisvėjimo pas tangoms 
Tėvynėje gausėjant, ir mūsų šir
dyse šviesiau nušv in ta ilgai 
puoselėjamos yiltys. Ir „Lietuva 
b rang i" , i r Lietuvos h imnas 
ilgesingai ir ryžt ingai skambėjo 
šioje sueigoje. 

Visi šios s u k a k t u v i n ė s vaka
ronės dalyviai skirstėsi dėkingi 
s k a u t i n i n k ų , - k i ų R a m o v ė s 
valdybai —j.s. Bronei Stravins
kienei , v.s. Onai Si l iūnienei . s. 
Viktorui Lesniauskui , s. Nijolei 
Balzarienei , j . s . Vladui Rupins-
ku i , j .v.s . Daliai Bylait ienei , s. 

Nuotr. S. Jelionienės 

APTARĖM 
VEIKLOS 
PLANUS 

„Nerijos" jū rų skaučių tunto 
vadovės — tunt in inke j .ps . Vija 
P a u l i e n ė , j . ps l . A u d r o n ė 
Gulbinienėj , ps. Viligailė Lend-
ra i t ienė , g.v.v. Daina Rudai-
t ienė, g.v.v. Laura Lapinskienė, 
g.v.v. Taiyda Rudai tytė ir g. 
va l t . Milda Rudai ty tė lapkričio 
15 d., susirinkusios pas g.v.v. 
Aušr inę Valait ienę Chicagoje, 
lapkričio 15 d. ap ta rė tunto 
veiklos planus. Visoms susi
r i n k u s , lyg t y č i a visoje 
apylinkėje neveikė e lektra , tad 
buvo susėsta pr ie žvakėmis ap
šviesto stalo. Posėdžiui įpusėjus, 
įsižiebė ir elektra. 

Posėdyje buvo apsvarstyti Ka
ziuko mugės darbai, ateinančios 
sueigos ir tun to įvykiai. Gruo
džio 10-11 dienomis numaty ta 
d a l y v a u t i L i e t u v i ų cen t re , 
Lemonte>vyksiančiame skautų 
bazare . Iškilmingoji Klaipėdos 
dienos sueiga ruošiama atei
nanč ių metų sausio 29 d. 
Lemonte . Sv. Jurg io sueiga 
n u m a t y t a balandžio 23 d. Jau-

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra N'esunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina t ik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

nimo centre. Numatoma daly
vauti rugpjūčio 5-12 dienomis 
Californijoje ruošiamoje „Ąžuo
lo" ir „Gintaro" vadovų,-vių mo
kykloje. Jū rų skautės planuoja 
rodyti filmą „Velnio nuotaka" 
— data dar nenustatyta. 

Aptarusios veiklos planus, 
visos skirstėsi pasiruošusios 
vykdyti užsibrėžtus darbus. 

g. valt. Milda Rudaitytė 

SKAUTININKIŲ 
KALĖDINĖ SUEIGA 

Chicagos skaut in inkių drau
govė ruošia t radicinę kalėdinę 

K E R N A V Ė S KŪČIOS 
Rengiamos gruodžio mėn. 11 

d. 5 v. v. J aun imo centro mažo
joje salėje. Kernavie tės kviečia 
visas savo seses, tėvelius ir 
bičiulius a tvykt i ir k a r t u pasi
dž iaug t i g raž ią ja l i e t u v i ų 
tradicija, žengiant į didžiąją 
Kalėdų šventę. 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

'6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave.) 
B Valandos pasai susitarimą 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

* (Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

taujantis j au nuo 1926-tųjų j o s kiekvieną fcšmrtaieti dUžio- Dana i Kurauskienei , o ypač v.s. sueigą, į kur ią kviečia at-
metų. Prieš įžodį v.s.fil. S 
Miknaitis perskaitė įžodį duo
dančiojo biografines žinias, jo 
skautišką ir visuomeninę, ypač 
spaudos srityje veiklą. Žaliąjį 
kaklaraištį šiam skautijos vete
ranui , o savo prieš pusšimti 
metu buvusiam skiltminkui. 
užrišo v.s. fil. Bronius Kviklys. 
Įdomūs buvo ir Br. Kviklio pa
pasakoti keli atsi t ikimai iš jų 
bendro skautavimo dienų. 

P a d ė k o s ordinai buvo pri
segti ilgamečiams Lietuviško
sios Skautijos darbuotojams 
j.v.s. Irenai Regienei ir v.s. Juo
zui Toliušiui, o ordinas Už 
Nuopelnus, su rėmėjo kaspinu 
— muz. Faustui Stroliai. 

„Ilgiausių Metų" 
L. Skautijai l inkint 

Antroji minėjimo dalis, sklan
džia i p r a v e s t a v .s . Alės 
Namikienės, buvo pradėta rašy
tojos v.s. Nijolės J a n k u -
tės-Užubalienės paskai ta apie 
70 m. nuolat atsinaujinančią ir 
vis plačiau sklindančią Lietu
viškosios Skautijos idėją. 

Rašytojas v.s. Juozas Toliušis 
pasidalino mintimis, ką jam 
reiškia skautybė, nepagailė
damas ir vaizdžių savo skauta
vimo patyrimų. 

Skaut ininkės Rita Fabijonie-
nė ir Irena Šerelienė, daug pasi
darbavusios Lietuviškai Skau
tybei, ypač prisimintinos išliks 
savo įvairioms skautiškoms sto
vykloms sukurtomis dainomis. 
Rita Fabijonienė šios sueigos 
dalyvius pralinksmino humoris
tiniu kūrinėliu „Mano, mano — 
viskas mano", vaizdžiai perskai-

jon skautiškon Šeimon įsijungu
sius narius. Visiems dainuojant 
to dešimtmečio Tautinės sto
vyklos dainą, aplink didžiuli 
sukaktuvinį raguolį išrikiuotas 
septynias žvakes uždegti buvo 
pakviesti: v.s. Bronė Variako-
jienė. v.s. fil. Bronius Kviklys, 
v.s. tn. Stefa Gedgaudienė, v.?, 
fil. Gediminas Deveikis, v.s. fil. 

Albinai Ramanausk iene i už su
te ik tą progą paminė t i m u m s 
visiems brangią sukak t į , ypač, 
kad iki šiol Chicagoje nebuvo 
suruošto formalaus i r bendro vi
s iems Lietuviškos Skauti jos 70 
me tų minėjimo. O l aba i , laba i 
reikėtų! Nejau b u s pasiten
kinta tik uždarais a tski rų viene
tų minėjimais! IR 

s i lankyt i visas Chicagoje ir 
apylinkėse gyvenančias skauti
n inkės ir skau t in inkus malo
n io je n u o t a i k o j e p r a l e i s t i 
skaut išką popietę sekmadienį, 
gruodžio 18 d.. 1:30 vai. p.p. Dėl 
vietos ir pietų rezervacijos kvie
č iama iki gruodžio 11 d. pra
n e š t i sesei A l d o n a i , te l . 
471-0811. 

Of«. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 9$ St. 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. t e l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tel. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave . , 
Chicago, III. 60652 

Pirm . antr.. ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

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

« hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Te l . 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Chicagos Skautininkių draugovė ir svečiai praėjusių metų kalėdinėje sueigoje. I eil. iš k.: Stefa 
Viliūniene. Bronė Variakojienė, Ona Rozniekienė, kun Juozas Vaišnys. SJ. Grasilija Meiluvienė 
Danutė Eidukienė, Marija Ročkuvienė; II eil. — Malvina Jonikienė, buv. Rajono vadas Antanas 
Paužuolis. Aleksandra Likanderienė, Nina Norienė. Regina Kučiene, Irena Vaitkienė, Alė 
Namikienė. Halina Moliejienė; III eil. — Bronė Černienė, Lilija Kizlaitienė. Svajonė Kerelytė. 
Eva Paulauskienė, Vida Milavickienė, Adele Izokaitienė, Jolanda Kerelienė; IV eil. — Gediminas 
Janula. Gediminas Deveikis. Adona Palukaitienė, Viktoras Garbonkus ir Sigitas Miknaitis. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. 
Tel . 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlehlgan Ave., Suite 324 k 

5635 S. Pulaski Rd., Chicago. IL 
Tel. 565-2980 {veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL 8UILDING 
3200 W. 81st Street 

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6 1 3 2 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

1185 Oundee Ave. , Elgin, I I I . 60120 
Tel . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd. . Hickory Hills, l l | 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses*' 

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

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

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

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Straat 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

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

11800 Southwest Hlgtmay 
Palos Heights. III. 60463 

(312) 361 0220 (312) 361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-554$ 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 



Gorbačiovas — 

STABDYS LAISVĖS 
PROVERŽIAMS 

Stal inas, Chruščiovas, 
Brežnevas ir kiti trumpiau 
valdę Sovietų sąjungos diktato
riai dar vis toleravo jų konstitu
cijos punktą, kad respublikos 
gali atsiskirti nuo Sovietų 
Sąjungos. Tiesa, tai buvo 
daugiau dėl užsienio propa
gandos, kaip dėl tikrovės, bet 
visgi tas punktas pasiliko. Šiais 
metais Estija ir kiti kraštai 
norėjo tuo pasinaudoti, tačiau 
Gorbačiovas Estijai ir kitiems 
pasakė prieš, norėdamas iš viso 
tą punktą iš konstitucijos iš
braukti. Tam ypač pritaria ir 
senieji biurokratai. 

Jei taip klostosi, tai ko galima 
tikėtis iš tolimesnio Gorbačiovo 
politinio vairavimo. Čia mums 
kai kurių nuorodų pateikia 
gerai Sovietų gyvenimą pažįs
tantis Vladimiras Bukovskis, 
žmogaus teisių sąjūdžio stei
gėjas Sovietų Sąjungoje, pralei
dęs 12 metų Sovietų kalėji
muose ir vergų darbų lageriuose 
bei psichiatrinėse ligoninėse. Jis 
buvo išleistas mainais už išlei
džiamą Čilės komunistą. Jis yra 
baigęs Maskvos valstybini 
universitetą, baigęs Cambridge 
univ. ir gilino studijas Stanfor-
do universitete. Yra parašęs 
keletą knygų, jų tarpe savo au
tobiografinį kūrinį ,,To Build a 
Castle: My Life as a Dissenter". 

Su juo išsamų pasikalbėjimą 
paskelbė laikraštis „Register". 
Bukovskis pripažįsta, kad Gor
bačiovas pasiekė Sovietų politi
nio gyvenimo pilną kontrolę. Jo 
programa buvo patvirtina 19 
partijos suvažiavime. Žinoma, 
nėra visiško nuomonių vienodu
mo. Sovietų sąjungai gresia 
ekonominė, socialinė, o taip pat 
ir politinė krizė. Gorbačiovas 
planuoja kaip nors tarp jų išla
viruoti, bet jeigu užguls abidvi 
krizės, sunkumai bus dar dides
ni. 

Ekonominio gyvenimo atžvil
giu yra nusistatymas, kad 
komunistų partija būtų pilnoj 
kontrolėj nuosavybės ir 
kontroliuotų gamybos prie
mones. Taip paliekama valsty
binė nuosavybė ūkinių insti
tucijų ir gamybos priemonių, 
tačiau stipriai linkstama, kad 
partija trauktųsi nuo vado
vavimo ūkiniam gyvenimui, 
paliekant vietos privačiai inicia
tyvai , leidžiant patiems 
piliečiams daryti ūkinio vado
vavimo sprendimus, o partijai 
paliekant tik kontrolės galią. 
Bukovskis net mano, kad Gor
bačiovas turbūt pats nebetiki į 
marksizmą. 

LIAUDIES MENAS IR LIETUVIŲ 
KULTŪRA 

Norėdamas pravesti Sovietų 
konstitucijos reformą. Gorbačio
vas siekia valdomosios galios 
suskaldymo: aukščiausioji 
taryba būtų įstatymų leidimo 
institucija, vyriausybė diri
guotu administraciją, eko
nomini gyvenimą, o partija 
vykdytų ideologine priežiūrą, 
vis dar laikantis leninizmo. 
Tačiau dabar, kaip Bukovskis 
skelbia,paties Gorbačiovo galia 
įstatymų leidyboje bei skelbime 
ir vykdomosios valdžios vadovy
bėje ir ideologiniuose spren
dimuose yra ypatingai didelė. 
Galutinėje sąskaitoje visos tos 
suplanuotos reformos tik padi
dins partijos įtaką. 

Pačioj partijoje Gorbačiovas 
dėl privilegijas pamėgusių biu
rokratų dar turi sunkumų. Jam 
reikia paramos iš kitur ir to jis 
susilaukia iš intelektualinių 
sluoksnių, kurie sutiktų pakelti 
ir sunkesnes ekonomines 
sąlygas, kad tik būtų duota 
spaudos laisvė ir teisė skaityti 

knygas be cenzūros. Gorbačio
vui tai nebrangi kaina ir tai jis 
duoda. Jam sunk iau su 
gyventojų masėmis, kurios iš
troškusios ekonominių pa
gerinimų, pilnų lentynų krautu
vėse. Pats pasitikėjimas partija 
gyventojų masėse jau seniai nu
blukęs. Tačiau, ir nušalinus 
partiją nuo ekonominio gyveni
mo vadovavimo, dar reikėtų iš
tisos kartos susilaukti naujos 
stipresnės darbo iniciatyvos, nes 
per 70 metų gyventojai, smilkę 
dabartinėje komunistinėje ne
tvarkoje, yra išblokšti iš pri
vačios iniciatyvos tvarkymosi 
būdo ir tik naujojoje generacijoje 
bus galima pilno atsinaujinimo 
siekti. Dabar Sovietų Sąjungoje 
darbštumo ryžtas ir net suge
bėjimas yra sunaikinti. 

Religijos atžvilgiu Gorbačio
vas linksta į tą liniją, kokios 
Sovietai griebėsi karo krizės 
laiku: labiau sus ider in t i , 
pripažįstant Bažnyčią socialiniu 
veiksniu, ieškoti jos teigiamo 
bendravimo. Tačiau Bukovskis 
numato, kad Bažnyčia niekada 
nebus stiprus socialinis part
neris Gorbačiovui, nes ji 
reikalauja pilnos sąžinės laisvės 
ir tvarkosi savais, ne leninis-
tiniais idealais. Gal tik stačia
tikių Bažnyčia pasiliks artimes
nė Gorbačiovo režimui, bet Baž
nyčia vis tiek negalės vaidinti 
lemiamo vaidmens ekonomi
niame, socia l in iame, poli
tiniame gyvenime. Partijos dik
tatūros krašte tam nėra sąlygų. 

Gorbačiovui sudarė sunkią 
problemą pakraščių tautybės. 
Jis buvo nusistatęs, kaip liudija 
Bukovskis, suteikti joms eko
nominę autonomiją, tikėdama
sis, kad tai padės išbristi iš 
ūkinės krizės, tačiau kiek atleis
ti varžtai net palenkė tuos kraš
tus siekti nepriklausomybės ir 
atsiskyrimo. Prieš tai stojo ne 
tik senoji gvardija, bet ir pats 
Gorbačiovas. Pasikalbėjime 
Bukovskis prisipažino, kad jis 
nėra tikintis krikščionis, tačiau, 
kai jis išėjo į kovą dėl žmogaus 
teisių, įsitikino, kaip krikščio
niškoji filosofija gali būti svar
bi parama toje kovoje. Jis pri
sipažįsta, kad yra krikštytas 
ir skai tęs daug re l iginės 
literatūros. 

Vakarų spauda yra labai susi
domėjusi įvykiais Pabaltijo 
valstybėse ir naujais laisvės pro
veržiais kitur. Duoda gausiai 
informacijų ir tas dėmesys yra 
nemažas spaudimas Maskvai. 
Gorbačiovas supran ta , kad 
reikia kai ko daugiau, negu 
buvo iki šiol. Bent spaudoje už 
geležinės uždangos leidžiama 
daugiau pasisakyti. Vilniuj 
leidžiamas „ L i t e r a t ū r a ir 
menas'" pabrėžia, kad reikia 
greičiau išspręsti Lietuvos suve
renumo siekimus. Drąsiau pasi
sako prieš Maskvos kontrolę. 
Straipsnyje J. Avyžius rašo: 
„Turiu galvoje LKP CK an
trojo sekretoriaus postą, kurį 
pagal nusistovėjusią stu1 mistinę 
praktiką užima ne vietos gyven
tojas,© iš sąjunginio centro pri
mestas partinis darbuotojas. 
Daugiau kaip per 4 dešimt
mečius respublika turėjo bene 
penketą, gal net daugiau, prade
dant Suslovu, teikusiu brolišką 
pagalbą „respublikos valdžiai 
tremiant žmones į Sibirą, bai
giant Nikitinu"... Pažymima, 
kad jie neišmoko nė žodžio lie
tuviškai. Jie visi, nesuvokdami 
tautos interesų, kultūros, vykdė 
tariamą internacionalinę misiją 
„brukti tautoms laimę per prie
varta". 

Juoz. Pr. 

Lietuvių kultūros medis laiko 
tėkmėje išaugo ir išsišakojo. 
Pradinės lietuvių kultūros 
sritys praeityje buvo kalba, tau
tosaka, dainos, muzika ir liau
dies menas. Lietuvių moksli
ninkai, rašytojai, muzikai bei 
dailininkai iš protėvių primity
viosios kultūros ją išugdė į 
europejinių tautų kultūrų'lygį. 
Augant lietuvių kultūrai kai 
kurios sritys pasuko tarp
tautinės kultūros linkme, o 
kitos išaugo į etninę-tautinę 
kūrybą. Kalbininkai iš 
šnekamosios sodiečių kalbos 
išugdė rašomąją lietuvių kalbą, 
rašytojai pagal senovės pasakas, 
padavimus ir legendas sukūrė 
naują literatūrą, kompozitoriai 
muziką, dainas operai, choreo
grafai perstilizavo tautinius 
šokius, dailininkai iš primity
vaus liaudies meno kūrinių 
išugdė taikomąją lietuvių dailę, 
pritaikytą šių laikų lietuvių 
gyvenimo sąlygoms. Neatsiliko 
ir architektai, tyrinėdami seno
vės lietuvių statybą, ir būdingus 
jos bruožus naudojo naujajai 
architektūrai viešiems pasta
tams, paminklams ir gyve
namiems namams. Žodžiu 
sakant, primityviosios lietuvių 
sodiečių kltūros sėklos ir buvo 
pagrindiniai pradai, išauginant 
tautinės lietuvių kultūros me
džius. 

Šios vasaros Lietuvių Kultū
ros kongreso įvairių kūrybos 
sričių atstovai ir nagrinėjo, kas 
išeivių pasiekta, ugdant 
l ietuvių kultūrą, ir buvo 
siūlomos gairės ateičiai lituanis
tinio ugdymo bei puoselėjmo 
linkme. Kultūros kongresas 
apėmė bemaž visas kultūros 
šakas, įskaitant ir lietuvių liau
dies meną — tautodailę. Pasta
rajai buvo pakviesti vadovauti 
dail. Tamošaičiai. Tautodailės 
sekcijos pranešėjų santraukos 
buvo iš anksto išspausdintos 
„Pasaulio Lietuvių IV kultūros 
kongreso" vadove, kad susi
r inkę kongreso klausytojai 
sužinotų svarstybų turinį. Pra 
ėjus kultūros kongresui buvo 
laukta, kad spauda paskleis 
plačiai pasaulyje išsisklaidžiu
siems lietuviams, kas iki šiol 
pas iekta lietuvių išeivių 
kultūros srityje ir kokie buvo 
siūlomi kultūros darbo planai 
ateičiai. Į Tamošaičių namus 
ateina daugiau kaip 15 perio
dinės spaudos leidinių. Nusi
vylėme, kai bemaž pusė tų lei
dinių visiškai nepaminėjo ar 
neaprašė lietuvių Kultūros 
kongreso darbų. Dalis spaudos 
tik po keletą sekcijų aprašinėjo 
(Dirva), o kitas — nutylėjo, ar
ba nekultūringais posakiais kri-

ANTANAS TAMOŠAITIS 
tikavo (Pasaulio lietuvis). 
Lietuvių kultūra tai ne vienos 
kurios partinės pakraipos mono
polis, o visų lietuvių išeivių 
rūpestis. Dr. Genovaitė 
Kazokienė net buvo pakviesta iš 
Australijos, dalyvavo pranešime 
apie li tuanistinę tematiką 
dailės kūriniuose, o kultūros 
kongreso aprašymuose nė 
žodžio. Kadaise poetas Adomas 
Mickevičius yra pasakęs: 
„Išeivija nieko neišmoko, o tik 
pagadina". 

Spaudos nutylėtų arba 
pašaipiai tik paminėtų sekcijų 
tarpe buvo ir lietuvių liaudies 
menas — tautodailė, nors sekci
jai atstovavo asmenys, parašę 
mokslinių ir meninių veikalų 
bei visus išeivijos metus bedir
bą lietuvių kultūros dirvonuose 
tarp lietuvių ir svetimtaučių. 
Tautodailės sekcijos narė 
Aldona Veselkienė Chicagos 
lietuvių Tautodailės instituto 
steigėja ir tautodailės puoselė
toja nuo 1948 m. buvo parengusi 
ir atsivežusi porą vaizdajuosčių, 
bet nebuvo skirta laiko jų 
rodymui, o tik pranešimui apie 
jų reikalingumą. 

Taigi keliais bruožais noriu 
paryškinti liaudies meno — tau
todailės įnašą lietuvių kultūrai. 
Lietuvių liaudies menas yra 
seniausia liet. kultūros apraiš
ka. Archeologai yra atkasę 
priešistorinių laikų piliakalnius 
ir senkapius, kuriuose surado 
meniškais raštais graviruotų 
žalvarinių bei sidabrinių 
apyrankių, sagių, raštuotų 
juostų skiautel ių , audimo 
įrankėlių, meniškų amuletų ir 
kitų įvairių papuošalų (žiūr. 
Lietuvių enciklopedija XV, 
Encyclopedia Lituanica I). 

Dr. J. Basanavičius įrodinėjo, 
kad kryžiai — koplytstulpiai 
turi bendrų bruožų su archeolo
giniais radiniais (J. Basanavi
čius „Lietuvių kryžiai archeolo
gijos š esoje, 1912"). 

Generolas, archeologas V. Na-
„jvičius tyrinėjo Apuolės ir 
kitus piliakalnius ir atkasęs 
visą eilę meniškų žalvarinių 
papuošalų pavedė menininkams 
(meno istorikui Ign. Slapeliui, 
dr. H. Kairiūkštytei-Jacinienei 
ir dail. Antanui Tamošaičiui) 
ištirti, kiek panašumo yra prieš
istorinių žalvario dirbinių or
namentikoje ir XVTII-XIX a. lie
tuvių liaudies meno raštuose. 
Anų tyrinėjimo nuomonės iš
spausdintos VI. Nagevičiaus 
studijoje: Mūsų pajūrio medžia
ginė kultūra VIII-XIII amž. 

Lietuvių liaudies meno tąsą 
amžių raidoje pripažįsta 

žymiausi lietuvių kultūros tyri
nėtojai dabartinėje Lietuvoje ir 
išeivijoje. Liaudies menas tai 
bene vienintelė ir seniausia 
lietuvių kultūros sritis nuo 
proistorinių la ikų. Meno 
istorikas ir muziejų direktorius 
prof. Paulius Galaunė ilgus 
metus tyrinėjo lietuvių liaudies 
meną ir parašė mokslinį 
veikalą: „Lietuvių liaudies 
menas", 1930 m., kuriame iš
vardina visą eilę mokslininkų, 
lietuvių ir kitataučių, tyrinėju
sių senąjį lietuvių liaudies 
meną ir jų parašytus straipsnius 
bei veikalus įvairiose kalbose. 

Devyniolikto amž. viduryje, 
klestint romantizmui, itin susi
domėta Vakarų Europoje 
sodiečių kūryba, pradėta steig
ti tos rūšies muziejus, tyrinėti 
sodietiškus papročius, aprašyti 
įvairias sodietiškas apeigas, jų 
dailę bei folklorą. Kai kituose 
pažangiuose kraštuose jau buvo 
pranykę senieji sodietiški 
papročiai, mažlietuvių gyve
nimas buvo plačiai aprašomas 
vokiečių spaudoje bei leidiniuo
se išryškinama jų kūryba. Įvai
rių tautų mokslininkai ir meni
ninkai pažvelgė į sodietišką 
kūrybą kaip pirmaeilį šaltinį, 
ugdant tautinę kultūrą. 

Lietuvių visuomenė XIX a. 
pabaigoje mažai tekreipė dė
mesio į liaudies meno dirbinius, 
bet Amerikos lietuvių veikėjai 
susirūpino, kad Lietuvai su 
liaudies menu ir spauda būtų 
atstovaujama 1900 metų Pary
žiaus Pasaulinėje parodoje. Iš 
Didžiosios Lietuvos per sieną 
buvo pervežti į Mažąją Lietuvą 
tai parodai eksponatai, o taip 
pat dalis jų surinkta ir iš maž
lietuvių. Paryžiaus paroda gerai 
buvo įvertinta, o taip pat buvo 
išspausdintas lietuvių skyriaus 
kata logas (Jonas Žilius: 
Albumas lietuviškos parodos 
Paryžiuje 1900 m. Plymouth, 
Pa., 1902). Pagaliau M. K. 
Čiurlionis, organizuodamas Lie
tuvių Dailės parodas Vilniuje, 
per spaudą kreipėsi į lietuvių 
visuomenę: „kre ipdamas i s 
ypatingai į gerbiamuosius 
tautiečius ir tautietes, gyvenan
čius sodžiuje... prašo... juo grei
čiau prisiųsti savo gražius išdir
binius... juostas, divonus, žiurs
tus... papuoštus savotiškai, 
senovišku lietuvių būdu... dar
beliai' , kure vienodi visose 
beveik tautose ir neturi nieko 
bendro su liaudies, o ypač su 
lietuvių daile — užtatai tokių 
dalykų prašome mums nesiųs
ti, o jų vietoj juo daugiau juos
tų, prijuosčių..." (Vilniaus Ži
nios 1908 Nr. 251). 

Taigi M. K. Čiurlionis labiau 

LIETUVIŠKOS NUOTRUPOS 
K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Jeigu pradėčiau vardinti spa
lio-lapkričio men. Vakarų 
Vokietijos, Austrijos ar Šveica
rijos spaudoje įdėtus straips
nius Lietuvos ir Pabaltijo vals
tybių klausimais — tikrai jie 
netilptų keliuose šio dienraščio 
puslapiuose. Ir ne tik spauda, 
bet taip pat ir radijas, televizija 
nepagailėjo joms brangaus 
laiko, supažindindama klau
sytojus — žiūrovus su naujai
siais Pabaltijo valstybėse 
įvykiais, ne vieną kartą, paro
dydama ekrane šių kraštų 
žemėlapį, vaizdus, demonstra
cijas. 

Radijo žinioms „laikau" du 
aparatus, įsijungdamas juose 
Frankfurto ir Stuttgarto stotis, 
neužmiršdamas taip pat laiku 
išklausyti televizijoje žinių. De
ja, stebiuosi „American Forces 
Netvvork" televizijos tyla (spe
cialiu įtaisytu prietaisu aprate 
„pagaunu" ir šią stotį), ne
skelbiant jokių Pabaltijo 
naujienų, lygiai kaip ir J. Pau-
ley bei Bryan Gumbel 4 vai. p.p. 
Europos laiku satelitu duo
damos programos žinias 
AFN stočiai. Įdomu, ar Kanados 
ir JAV stotys taip pat yra šykš
čios Pabaltijo klausimams, ka
dangi iš gaunamų lietuviškų 
laikraščių pranešimų susida
riau vaizdą, kad spauda gan 
plačiai komentuoja paskutinius 
Lietuvos įvykius. 

Tad neminėsiu „nesenos pra
eities" įvykių mūsų tėvynėje, 
nurodydamas tik didelėm 
raidėm duotus pranešimus pvz. 
„Konžessionen an das Baltikum 
— nuolaidos Pabaltijui", sumi
nint demonstracijas „in Wilna", 
reikalaujant autonomijos ir kar
tu kritikuojant „lietuviško 
parlamento nenorą" siekti Es
tijos nuosprendžio. 

Kiek žinau šio pranešimo, 
dalis vokiškos spaudos stam
biom raidėm pranešė, kad nau
jas Izraelio parlamento pirmi
ninkas Dovas Silanskis, didelis 
Izraelio-Vokietijos bendradar
biavimo priešas, pareiškė, kad 
jis niekuomet vokiečiui neišties 
rankos, niekuomet neįkels kojos 
į vokišką žemę. Lietuvoje gimęs 
Dovas Silanskis gyvas išliko Da-
chau stovykloje, tačiau joje pra
rasdamas visą savo giminę. Iz-
raelin išemigravo 1948 m. 

Beveik pusė Vakarų Vokie
tijos Bundestago — parlamento 
narių gauna vokišką „Eltą". 

vertino liaudies meną negu 
rankdarbėl ius , o Kultūros 
kongreso kai kuriems aprašinė-
tojams reikėtų įgyti daugiau 
kultūros liaudies meno srityje. 

Prieš mėnesį laiko, parlamen
taro Fridricho Vogelio sekretorė 
(nemaišyti su opozicijos vadu H. 
J. Vogeliu ir jo brolu Bernardu!) 
paprašė manęs daugiau infor
macijų apie demonstracijas Pa-
baltyje ir bendrą padėtį M. Gor
bačiovo reformų metu. Mat F. 
Vogei priklauso žmogaus teisių 
komitetui, kuris savo posėdyje 
nutarė ištirti padėtį Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. Kiek 
turėjau informacijos (dalį išver
čiau iš lietuvių kalbos, dalis 
buvo anglų, likusi vokiečių 
kalba), pasiunčiau sekretorei, 
prašydamas man atsiųsti komi
teto posėdžio protokolo nuorašą. 
Deja, gautame š.m. lapkričio 
mėn. 22 d. atsakyme sekretorė 
dėkoja už plačią medžiagą, kar
tu apgailestaudama, kad posė
džio turinio ir nutarimų ji ne
gali man atsiųsti, kadangi pasi
tarimai buvo „intern — vidiniai, 
uždari". Toliau sekretorė rašo: 
„aš galiu jus užtikrinti, kad šių 
sovietinių respublikų padėtis 
yra mums arti širdies („am Herz 
liegt") ir plėtotė — raida 
(„Entvvicklung") juose yra su 
dėmesiu sekama". 

Iš „Deutscher Bundestag" lei
dinio sužinojau (jame telpa visų 
parlamentarų trumpos biogra
fijos ir nuotraukos), kad adv. F. 
Vogei, gimęs 1929 m. yra krikš
čionių-demokratų partijos 
narys, eilės organizacijų pirm. 
(daugumoje juristų). Nuo 1987 
m. dirba kanclerio raštinėje, 
turėdamas ministerio laipsnį. 

„Mannheimer Morgen" dien
raštis mirusiųjų psl. įdėjo 
Manfredo Šilalio (laikraštis rašo 
Manfred Schillalis) mirties 
pranešimą — užuojautą, pasi
rašytą 70 transporto bataliono 
(amerikiečių darbo kuopos) 
bendradarbių. Velionis buvo 
gimęs 1942 m. rugpjūčio mėn. 1 
d. ir mirė š.m. lapkričio mėn. 12 
d. Atrodo, jokių giminių Vokie
tijoje neturėjo. Jeigu atsirastų 
giminės JAV ir norėtų kiek 
daugiau apie jo darbovietę bei 
palaidojimo vietą sužinoti, 
mielai patarnausiu. 

MOKYKLŲ REFORMA 

Illinois parlamentas priėmė 
mokyklų reformos įstatymą, 
kuriuo tėvams duodama dau
giau teisių į mokyklų 
tvarkymą. Priėmęs šį įstatymą, 
gruodžio 1 d., parlamentas 
išsiskirstė penkių savaičių ato
stogoms. Chicagos mokytojų 
unijos prezidentė Jacųueline 
Vaughn pareiškė, kad moky
tojai pritaria šiai reformai. 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

70 
Pas gyvą sperminį banginį matomasis paviršius yra 

vienas iš daugelio stebuklų. Tas paviršius rodo nesu
skaitomus piešinius tamsiam tinkle. Tačiau šitie 
ženklai nėra, atrodo, įspausti vien tik į paviršiu, panašų 
į žuvies uodegą, apie ką esame anksčiau kalbėję, bet 
lyg per jį matomi ir išgraviruoti pačiam kūne. 

Bet tai dar ne viskas. Kai kuriais atvejais atidi ste
bėtojo akis gali atrasti, kad tos linijinės skulptūros, 
kaip yra raižiniuose, sudaro pagrindą daugeliui 
piešinių, kurie yra hieroglifai, jeigu taip pavadinti 
paslaptingus ženklus, matomus ant piramidžių sienų. 
Ryšium su tuo turiu pasakyti, kad aš nustebau pama
tęs ant vieno sperminio banginio atvaizduotus senuo
sius indėnų ženklus, iškaltus garsiose Mississippi 
pakrantės fortuose. Kaip tos paslaptingos uolos, taip 
ir banginis rodo savo mistinius, neišskaitomus ženklus. 

Tas prisiminimas indėnų uolų man primena kitą 
dalyką. Be visų apraiškų, matomų sperminio banginio 
išorėje, kartais jo nugara, bet ypatingai šonai nebeturi 
to linijinio piešinio, kuris gerokai susitrynęs, kaip 
atrodo, nuo pripuolamų smarkių nusidraskymų. Aš 
pasakyčiau, kad Naujosios Anglijos pakraščio uolos, 
kuriose Agasizas tariasi matąs ženklus smarkių susi
dūrimų su plūduriuojančiais ledynais, labai panašios 
į sperminius banginius. Man rodos, kad šitie apsi-

draskymai yra įvykę pasekmėj kovų su kitais ban
giniais, nes aš esu matęs tarpusavyje bekovojančius 
patinus. 

Dar žodį kitą pasakysiu apie banginio taukus. Jau 
esu sakęs, kad jie nuimami ilgais rėžiais, vadinamais 
„antklodės gabalais". Kaip ir dauguma jūrinių 
terminų, šis yra labai tinkamas ir vaizdus, nes iš 
tikrųjų banginis yra įvyniotas į taukus tartum į 
antklodę arba dar geriau — į indėnų pončo. Tos minkš
tos antklodės, supančios visą jo kūną. dėka, bangi
nis patogiai jaučiasi bet kokiu metų laiku ir visose 
jūrose. Kas būtų, pavyzdžiui, su Grenlandijos bangi
niu ledinėse šiaurės jūrose, jeigu jis nei irėtų savo 
dangos? 

Ne abejotina, yra kitos žuvys nepaprastai gyvos 
tuose arktiniuose vandenyse, bet tai šaltakraujės 
žuvys, be plaučių, kurių pilvai yra tartum šaldytuvai. 
Padarai, kurie sušyla ledyno užuovėjoj, kaip pavargęs 
keleivis pasišildo prie užeigos namų židinio. 

Banginis, lygiai kaip ir žmogus, turi plaučius ir 
šiltą kraują. Jeigu jo kraujas sušąla — jis miršta. Ar 
ne nuostabu, kad toji pabaisa, kuriai išvidinė šilima 
yra būtina, kaip ir žmogui, praleidžia savo gyvenimą 
panirusį ligi pat lūpų tuose Arktikos vandenyse, kur 
jūreiviai sukritę į vandenį, kartais po daugelio mėnesių 
atrandami sušalę ir sustingę ledų laukuose, tartum 
musės patekusios į gintarą? Ir dar nuostabiau, kad yra 
įrodyta, kad poliarinio banginio kraujas yra šiltesnis 
už Borneo salos laukinio kraują vasarą. 

LV. Laidotuvės 

— Ištraukite grandines! Paleiskite griaučius! 
Didieji skrysčiai jau atliko savo uždavinį. Nuluptas 

ir baltas kūnas begalvio banginio žėri kaip marmurinis 
antkapis. Jauti, kad nesumažėjo. Jis vis dar tebėra 
milžiniškas. Iš lėto atitolsta vandeniu, aplinkui apterš
tu nepasotinamų ryklių, tuo tarpu virš jo sukaliojosi 
plėšriųjų paukščių būriai, kurių snapai lygūs 
durklams. Jo didžiulio lavono baltai ir begalvei 
šmėklai vis toliau tolstant nuo banginininkų laivo, 
vis didėja ryklių ir paukščių žiaurus puolimas. 
Valandų valandas nuo laivo matyti bjaurus vaizdas. 
Po žydria be debesų padange ant švelnaus vandenų pa
viršiaus, linksmo vėjelio stumiama, didžioji lavoniška 
masė vis tebeplūrudiuoja. ligi pagaliau dfftgsta beri
bėje tolumoje. 

LVI. Sfinksas 

Užmiršau pasakyti, kad prieš nulupant leviatano 
lavoną, jam buvo nukirsta galva. Sperminio banginio 
galvos nukirtimas yra anatominis žygdarbis, kuriuo 
ne be pagrindo didžiuojasi banginių chirurgai. 

Reikia žinoti, kad banginis neturi kaklo. Kaip tik 
ta vieta, kur galva ir kūnas atrodo jungiasi, yra sto
riausia. Iš kitos pusės, chirurgas turi operuoti iš aukš
to, atskirtas nuo paciento ligi dešimties pėdų atstumo, 
o tas pacientas pusiau paskendęs plūduriuoja pusiau 
drumstoje ir neramioje jūroje. Ir šitose nepalankiose 
sąlygose jis turi padaryti kūne kelių pėdų gilumo įpjo
vas ir atskirti stuburkaulį tam tikroje vietoje, kur jis 
jungiasi su kiaušu. 

Atkirtus galvą, ji paliekama pririšta laivo užpakalyje, 
ligi nuimami banginio taukai. Kai tai yra atlikta, jeigu-
ji priklauso nedideliam banginiui, užkeliama and de
nio ir tada ramiai dorojama. 

(Bus daugiau; 



/ . . • ^*i&t**H(^&H^tt-7HHi 

VVelcome To America 7 

General Secretary Gorbachev! 
We're grateful for your programs of openness through 

glasnost and restructuring through perestroika. 

We stand in solidarity with your efforts at de-Stalinization 
and at filling the blank pages of history 

We support your desire to build a monument to Stalin's 
victims in Moscow, Russia. 

We urge the erection of similar monuments in the capitals 
of the Baltic countries of Lithuania, Latvia and Estonia, where 
millions still remember Stalinist terror. 

We wish you the courage to be totally open with the world by 
acknowledging the fact that Stalin illegally occupied the Baltic 
countries in 1940 after striking a deal with his partner, Hitler. 

May you have success, Mr. Gorbachev, in making your 
actions speak as loudly and clearly as your words by 
recognizing that Lithuania, Latvia and Estonia have the right 
to self-determination. 

; 

Survivors of Stalin's Crimes 
Living in the West 
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Sis pilno puslapio skelbimas randasi šiandienos VVashington Times laikraštyje. 

* Washington Times pasiekia didelį skaičių įtakingų vaidzios atstovų ir pareigūnų. 

* Skelbimas pabrėžia, kad laukiama persitvarkymo praplėtimo ir pripažinimo, kad Pabaltijo kraštai buvo 
nelegaliai okupuoti. 

* Gorbačiovas raginamas leisti Lietuvai, [.atvijai ir Estijai apsispręsti už laisvę. 

* Skelbimas buvo suprojektuotas privačia adv. Povilo Zumbakio iniciatyva. Išdėstymą parengė Audronė 
Razgaitienė. Skelbimo išlaidų dalį sutiko padengti ALT-a, JAV LB-ė ir Estonian American National 
Council. 

Jūsų aukos padės padengti likusias išlaidas ir parems panašius žygius ateityje! 

As noriu paremti šį projektą ir panašius 
ėjimus ateityje. Tam tikslui aukoju: 

$15 $25 $50 $ 

Vardas. Pavardė 

Adresas 

Čekius rašyti ir siųsti: 
Ethnic Community Services, 
7 So. Dearborn, Chicago, 11160603. 

CLASSIFIED 

G U I D E 
REAL ESTATE 

^ MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

ISCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEf PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa

vybe, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba/iorite Dūti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobiho 
Das mus. 

F R A N K Z A P O U S 
3208V2 Wost 9 5 t h Stret 

T A | . — GA 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S ~ ~ 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirūu ir 
ižmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

B^ 
KINIJOS STEBUKLAI 

15 dienų • Vasario 15, 1989 
Tik $1,995 

skambinkite arba rašykite 
Rev John Vakulskas 

P.O. Box 378 
Early, IA 50535 
(712) 273-5482 

B FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

An 
Investment 

in the future 

U.S. SAVINGS 
BONDS 

Buy them where you 
bank or work. 



BOSTONO ŽINIOS 
S T A M B U S PAPILDOMAS 

ĮNAŠAS 

Lietuvos savanorio Fulgento 
Janonio ir jo žmonos Marijos 
vardu Lietuvių Fonde sudarytas 
stipendijų fondas, į kurį ligi šiol 
buvo įnešta 25,000 dolerių. Pa
pildydama tą sumą, Marija Ja
nonienė dabar įnešė dar 1,000 
dolerių. Tuo būdu to stipendijų 
fondo pagrindinį kapitalą šiuo 
metu sudaro jau 26,000 dolerių. 
Gaunamais nuošimčiais už tą 
sumą šelpiami gabūs, bet ne
tur t ingi lietuvių studentai, kad 
j ie galėtų išeiti mokslą ir tapti 
lietuvių tautai naudingesni. Šia 
p r a s m e Mari ja Janonienė 
šviečia gražiu pavyzdžiu ki
t iems. J i su savo vyru Fulgen-
t u išmokslino savo sūnus, o 
d a b a r , k u k l i a i s iš tekl iais 
padeda dar kitiems siekti moks
lo. Fulgentas Janonis mirė 1979 
m. rugsėjo 11 d., o Marija Ja
nonienė yra pensininkė. Pa
siekę šį kraštą, jie buvo papras
tais fabrikų darbininkais. 

L A I S V Ė S KOVOTOJŲ 
P A G E R B I M A S 

Stasio Augonio vadovaujamos 
Jono Vanagaičio šaulių kuo « 
l apk r i č io 20 d. Bostone 
surengtas Lietuvos kariuome
nės a tkū r imo 70-ties m tų 
sukakties minėjimas buvo orgi-
nalus, išsiskyręs iš kitų ank^t; 
vesnių tos rūšies minėjimų. •!. .-
pradėtas šv. Mišiomis Šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčioje, 
organizacijoms dalyvaujant su 
vėliavomis. Šv. Mišias atnašavo 
ir pamokslą pasakė klebonas 
kun. Albertas Kontautas, asis
tuojamas buv. klebono kun. An
tano Baltrušiūno. Po pamaldų, 
salėje po bažnyčia iškilmingą 
susirinkimą atidarė kuopos pir
mininkas Stasys Augonis; jį 
p r avedė Česlovas Kiliulis . 
Pagr ind in iu kalbėtoju buvo 
„Laisvės Varpo" vedėjas Petras 
Viščinis, o meninę programą 
atliko sol. Ona Aleksaitė, akom
panuojama komp. Jeronimo 
Kačinsko. Augonio sudarytą 
mon tažą a t l iko jaunimo 
atstovai: Daiva Kiliulytė, Jonas 
Navickas, Alysa Šnipaitė ir 
Rimas Kiliulis. 

Minėjimo ir pagrindinės kal
bos vedamoji mintis — dabarti
nėmis sąlygomis Lietuvos ka
riuomenės minėjimas — tai 
pagerbimas Lietuvos laisvės 
kovotojų, kurių gyvybių aukos 
nuolat didėja. Visa kalba buvo 
iliustruota kruopščiai paruošto
mis skaidrėmis ir perpinta 
muzika. Šiais reikalais kal
bėtojui Petrui Viščiniui talkino 
inž. Kazys Daugėla, Vytautas 
Sužiedėlis ir Aidas Kupčinskas. 
Pabrėžta, kad buvusias iškilmes 
pr ie pamink lo Nežinomam 
K a r e i v i u i Karo Muziejaus 
sodelyje Kaune dabar pakeitė 
lietuvių masiniai susibūrimai 
pr ie V i l n i a u s ka tedros i r 
Gedimino pilies, kur demonstra
cijomis kovojama už Lietuvos 
la isvės a t s t a tymą , tą patį 
idealą, už kurį savo galvas 
padėjo savanoriai. Klaipėdos su
kilimo dalyviai, partizanai ir 
kiti. Didžiausia pagarba jiems — 
tai vykdymas jų idealo, kuriuo 
yra laisva, nepriklausoma Lie
tuva. 

Minėjime buvo visi tokiam 
minėjimui reikalingi elementai: 
vėliavos, malda, himnas, žuvu
siųjų pagerbimas, bet visa tai 
at l ikta kitaip, negu visuomet, 
išvengiant šablono. Ateityje 
rengiant įvairius minėjimus, 
reikėtų ieškoti naujų būdų ir 
išradingumo, kad minėjimai 
būtų patrauklūs ir įdomūs. 

AKT. H. KAČINSKO 
P L O K Š T E L Ė 

Šiomis dienomis jau pasirodys 
akt. Henriko Kačinsko įkalbėtų 
lietuvių literatūros klasikų kū
rinių plokštelė. Dail. Pranas 
Lapė pasigėrėtinai atliko savo 
darbą, sukurdamas plokštelės 

viršeliui dailų aktoriaus portre
tą. Dabar telieka užbaigti plokš
telės gaminimą, kuris paves ta s 
plokštelių gaminimo f i rmai 
„Vogt". Plokštelė bus graž i ir 
prasminga Kalėdų dovana. 

Visuomenė gyvai domisi lei-

monstracijų Vilniuje. Meninę 
programą atliko Daivos Matulio-
nytės-de Sa Pereira vadovauja
mas Bostono vyrų sekstetas. Gau
siai dalyvavo Bostono ir apylin
kės lietuvių visuomenė. 

Seimas vyko Quality Inn vieš
butyje, o pašnekesys ir banketas 
— So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos patalpose. Sekmadienį 
šv. Mišios buvo aukojamos Šv. 

džiama plokštele. Dar j a i nepa- Pe t ro l ie tuvių parapijos bažny-
sirodžius, užsakymai p l auk ia . 
Pirmoji plokštelę užsisakė dail. 
Anastazija T a m o š a i t i e n ė iš 
Kanados. Plokštelės k a i n a : 10 
dol. be persiuntimo. Ją ga l ima 
iš anktso užsisakyti (savo reika
lams a r platinimui) pas leidėjus: 
A. Gustait is , 860 Third St . , So. 
Boston, MA 02127; A. P e t r u t i s , 
73 Centerville Ave., P .O . Box 
367, West Hyannisport , MA 
02672; P. Viščinis, 173 A r t h u r 
St., Brockton, MA 02402. Pra
šant plokštelę pasiųsti paš tu , 
prie plokštelės kainos re ik ia 
pridėti dar persiuntimo išlaidas. 

P . V . 
BALTŲ KONCERTAS 

Nauju koncertų sezonu Baltų 
draugija mini savo koncer tų 
30-ties metų sukaktį. P i rmas 
naujo sezono koncertas įvyko 
lapkričio 16 d. The First & Se-
kond Church salėje Bostone. Ja
me programą atliko smuikininkė 
Linr*a Veleckytė iš Chicagos su 
pia.iistu dr. Saulium Cibu, latvių 
liaudies instrumentų ir dainos 
i įsfimblis Kolibri ir estas pianis-

Us Rein Rannap, 1987 m. pasi
traukęs iš Estijos į vakarus . 

Programa užtruko ilgai, gal net 
perilgai, estui pianistui dina
miškai skambinant daug daugiau 
kūrinių, negu programoje buvo 
numatyta. Muzikos žinovai per
daug nesižavėjo jo atl ikimu, bet 
publikai jis patiko, susilauk
damas daug aplodismentų ir gė
lių. 

Lietuviams gražiai atstovavo 
smuikininkė Linda Veleckytė su 
pianis tu dr. Sau l ium Cibu , 
atlikdami Kazio Viktoro Banai
čio sukurtą sonatą. 

Publikos susirinko daug, daug 
daugiau, negu kituose tos rūšies 
koncertuose iš dalies todėl, kad 
tai buvo sukaktuvinis koncertas, 
o iš dalies todėl, kad jame progra
mą atliko visų trijų t au tų meno 
atstovai. 

Tokiais koncertais Baltų drau
gija atlieka reikšmingą darbą, 
palaikydama glaudų bendradar
biavimą tarp trijų kaimyninių 
tautų, ištiktų vieno likimo. Kon
certų lankymą apsunkina stoka 
vietos automobiliams pas ta ty t i , 
bet viešo susisiekimo priemonė
mis privažiavimas neblogas. Ren
giami koncertai susilaukia atitin
kamo atgarsio vietos amerikiečių 
spaudoje, atkreipdami vietos vi
suomenei dėmesį į Pabal t i jo 
tautų likimą ir kultūrinį lygį. 

VLIKO S E I M A S 

Lapkričio 11-13 dienomis Bos
tone vyko Vliko seimas, kur i am 
rengti iš anksto buvo sudary tas 
komitetas. Jam vadovavo dr. Al
girdas Budreckis. Seimo progra
ma taip sudaryta, kad j i s galėtų 
atlikti ne tik tiesioginį savo užda
vinį, bet taip pat suartintų Vliką 
su vietos lietuvių visuomene, 
kurios parama ir ta lka būt ina 
Vliko sėkmingai veiklai. Šiuo 
tikslu prieš seimą įvyko Vliko 
valdybos narių pašnekesys su vie
tos visuomene, kuriam vadovavo 
Juozas Rentelis, o šeštadienį 
vakare — banketas, kur iame kal
bėjo Vliko pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis. Parodyti filmai iš de-

čioje So. Bostone. Į seimą atvyko 
36 atstovai 15-kos grupių, suda
rančių Vliką. Šalia jų, sprendžia
mu balsu, dar dalyvavo valdybos 
nariai , tad viso susidarė daugiau 
negu 40 asmenų su balsavimo 
teise. Seimui vadovavo Teodoras 
Blinstrubas, Ju ras iš Didžiosios 
Britanijos ir Bronius Bieliukas. 
Seimas susilaukė daug sveikini
m ų žodžiu ir raš tu . J ame išklau
syti Vliko valdybos pranešimai, 
Tautos fondo pranešimai, disku
tuota dėl jų, aptarta eilė aktualių 
klausimų, priimtos rezoliucijos. 
Seimas baigtas Lietuvos himnu. 

Prieš seimą plačią informaciją 
apie Vliką ir jo atliekamą darbą 
savo iniciatyva ir lėšomis perdavė 
„Laisvės Varpas" , o seimo metu, 
vėl daugiau negu pusę programos 
skyrė pasikalbėjimui su Vliko 
pirmininku dr. Kaziu Bobeliu ir 
Tautos fondo pirmininku Juozu 
Giedraičiu. Tai suartino lietuvių 
visuomenės dalį, negalėjusią 
d a l y v a u t i nei Vliko seimo 
posėdžiuose, nei ta proga organi
zuotuose renginiuose. Būdami 
namuose, iš radijo programos jie 
gavo pilną Vliko veiklos ir seimo 
eigos vaizdą. 

Sekant Vliko seimą ir jo rengi
nius, kilo keli klausimai. Pirma, 
kodėl seimo organizatoriai, Vliko 
valdyba a r rengimo komitetas, 
nepasirūpino, kad po kiekvienos 
dienos darbų būtų išleistas biu
letenis, kuris būtų pateikęs visus 
tos dienos darbų aprašymus ir tų 
darbų atlikėjus. Toks biuletenis 
bū tų d a u g pa t a rnavęs Vliko 
darbų ir seimo eigos bei nuotai
kos nušvietimui. Antra — gražiai 
i š l e i s t ame se imo programos 
leidinyje įrašytos Bostono vyrų 
seksteto nar ių pavardės, bet ne
paminėta , kas t am sekstetui 
vadovauja, kas paruošė sekstetą 
programai, kurią publika labai 
š i l t a i p r i ė m ė . Treč ia — po 
banketo, rengimo komisija ir Vli
ko pirmininkas daug kam dėkojo 
už at l iktą darbą, bet niekas 
nerado reikalo net paminėti , 
kokį darbą savo iniciatyva ir 
lėšomis atliko „Laisvės Varpas", 
skirdamas daug laiko Vliko veik
lai nušviesti, suorganizuoti ir per
duoti pasikalbėjimus su Vliko 
vadovybe. Tai lyg rodytų, kad 
kar ta is pasimetame, neatskir-
dami smulkių reikalų nuo stam
besnių. Seksteto atžvilgiu pada
ryta moralinė skriauda jo vadovei 
Daivai Matulion3rtei-de Sa Perei
ra. o „Laisvės Varpo" atžvilgiu — 
jo vadovui Pe t ru i Viščiniui. įdė
jus; m daug širdies, pastangų. 
da1 oo ir laiko. Kai į tai neatkrei
piamas dėmesys, atrodo, kad toks 
darbas yra nereikalingai atliktas. 

<Seimas susilaukė atgarsio ir 
vietos amerikiečių spaudoje. Apie 
jį ir ryšium su juo apie Lietuvą 
rašė d ienraš t i s „The Boston 
Globė". 

B A L F O P O B Ū V I S 

Balfo 72-jo skyriaus Brocktone 
lapkričio 5 d. Sandaros salėje 
Brocktone sureng tas met in is 
banketas buvo jaukus ir sėkmin
gas. J ame dalyvavo ar t i šimto 
vietos ir apylinkės lietuvių. Pobū
vio proga gauta šalpos reikalams 
daugiau negu 500 dolerių aukų. 
Stambiausią auką įteikė Juozas 

Kairys, Fitzmaurice Motor Sales 
savininkas, atsivedęs į pobūvį 
savo bendradarbių ir draugų. Jo 
300 dol. auka labai vertinama. 

Pobūvyje trumpą informaciją 
apie Balfo veiklą anksčiau ir 
dabar pateikė „Laisvės Varpo" 
vedėjas Petras Viščinis, maldą 
sukalbėjo Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebonas kun. Petras 
Šakalys, su kuriuo į pobūvį atsi
lankė ir kun. Antanas Jurge
laitis. 

Po lietuviškos vakarienės vyko 
šokiai, muziką perduodant iš 
juostų ir Vytautui Eikinui gro
jant akordeonu. Tokie pobūviai 
ne tik paremia šalpos darbą, bet 
taip pat suartina lietuvių visuo
menę, sudarydami sąlygas malo
niai praleisti laiką lietuviškoje 
nuotaikoje. 

KULTŪRINĖ POPIETĖ 

Lietuvių Tautodailės instituto 
Bostono skyrius lapkričio 13 d. 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-
jos patalpose surengė kultūrinę 
popietę; joje su savo darbais 
dalyvavo dail. Anastazija Tamo
šaitienė ir Aldona Veselkienė, abi 
iš Kanados. Apie leidinį „Lietu
viškos juostos" kalbėjo inž. dr. 
Jurgis Gimbutas, o savo poeziją 
skaitė V. Bogutaitė-Keblienė. Po
pietėje buvo rodomos dail. A. Ta
mošaitienės, A. Veselkienės ir 
kitų austos lietuviškos prijuostės, 
Lietuvių Tautodailės instituto 
leidiniai. Apie mūsų liaudies 
meną kalbėjo dail. A. Tamošaitie

nė ir A. Veselkienė. Dail. A. Ta
mošaitienė šiltai prisiminė dar 
1952 m. Petro Viščinio surengtą 
pirmą lietuvių tautodailės parodą 
Brocktone su jos ir dail. Antano 
Tamošaičio darbais, kuriai tada 
daug dėmesio ir vietos skyrė , JCe-
leivio" redaktorius Jackus Sonda. 
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NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
rengiamas lietuviams iš visur 

St. Paul of tha Cross parapijos salėja, 
North Palm Baach, Florida 

Namie gaminta vakarienė, ledas, bealkoholiniai gėrimai, 
šampano tostas, šokiams gros orkestras Visa tai už 23 dol. 
auką asmeniui, 10 dol. moksleiviams. Pradžia 9 vai. 

Vietas iš anksto užsakyti pas: A. Augūną, te l . (407) 
744-6788, A. Jucėną 622-4332, I. Manomaltlanę 
626-6071. 

Juno Beach lietuviškų organizacijų bendrom jėgom 
kasmet surengiami N. Metų sutikimo pokyliai yra žinomi save 
šaunumu visam Floridos rytiniam pakrašty, šis žada būti dar 
šaunesnis. Dalyvaukit ir įsitikinsit. 

N. Matams sutikti komitetą* 

VLIKO PADĖKOS 
ŽODIS 

1988 m . lapkričio 11-13 d. 
sėkmingai praėjo Vliko 45 m. 
jubi l iej inis seimas Bostone. 
S k l a n d ž i a i buvo p raves t i : 
p a š n e k e s y s s u Bostono 
veikėjais, šeštadienio posėdžiai, 
b a n k e t a s , sekmadienio pa
maldos, kavutė ir uždaromasis 
posėdis. Šalia Vliko valdybos 
narių, Tautos Fondo atstovų bei 
37 vlikinių grupių atstovų, posė
džiuose dalyvavo tarp 60 ir 70 
vietos veikėjų stebėtojų tei
sėmis. Penktadienio pašne
kesyje susibūrė 144 žmonių, o 
šeštadienio bankete dalyvavo 
200. 

Šie renginiai pavyko Bostono 
komiteto darbuotojų dėka. Šia 
proga Vyr i aus i a s Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas nori 
viešai padėkoti Vliko Seimui 
Rengti Komiteto nariams: pirm. 
Algirdui Budreckiui, ižd. Arvy
dui Budreckiui, sekr. Giedrei 
Budreck iene i , Aleksandru i 
Chapl ikui . Gintarui Čepui, 

Martynui Dapkui , Vytautui 
Eikiniui, Antanui Januškai , 
vicepirm. Astai Karosienei , 
k u n . A l b e r t u i K o n t a u t u i , 
Mariui Navickui, vicepirm. Juo
zui Renteliui, Algiui ir Birutei 
Skabeikiams, Daliai Ščiukaitei 
ir Bruteniui Veitui. 

Ypatinga padėka Juozui Ren
teliui už pašnekesio pravedimą, 
Astai Karosienei už vadova
vimą registracijai ir banketui , 
Vytautui Eikinui už meninės 
programos paruošimą, Bru
teniui Veitui už transporto pa
slaugas, Daliai Ščiukaitei už 
t a rp in inkav imą su ,,Boston 
Globė" bei kitų laikraščių repor
teriais, Gintarui ir Valei Če
pams už seimo bei banketo 
papuošimus ir kun. Albertui 
Kontautui už invokacijas ir 
se imo dvas i ą p a g a u n a n t į 

pamokslą. 
Algiui ir Birutei Skabeikams 

esame dėkingi už salių ir vaišių 
tvarkymą penktadienį ir šeš
tadienį, įvertinant šeimininkes, 
už puikias vaišes reiškiame 
padėką Giedrei Budreckienei, 
Valentinai Čepienei, Birutei 
Karosienei, Grytei Kuncaitytei, 
Onai Mileikienei, Onutei Ra-
domskienei, Onai Ščiukienei ir 
Kastulei Vasiliauskienei. Taip 
pat dėkojame pp. Merkienei i r 
Plevokienei už sekmadienio 
kavutę 

fsk) (ELTA) 

Kolberg Kravis Roberts bend
rovė už 25 bilijonus dolerių 
nupirko Nabisco bendrovę. Tai 
aukšč iaus ia k a i n a pe rkan t 
kurią korporaciją bet kada 
sulygta. 

A.tA. 
ALEKSANDRUI DABŠIUI 

mirus, sūnų RIMTAUTĄ, a n ū k u s VYTAUTĄ, TADĄ 
ir A U D R Ą bei v i su s a r t i m u o s i u s nuoš i rdž ia i 
užjaučiame ir ka r tu l iūd ime. 

Sutkų šeima 

Ilgamečiui Los Angeles lietuvių visuomenės veikėjui 

A.tA. 
ALEKSANDRUI DABŠIUI 

mirus , jo sūnu i RIMTAUTUI ir a n ū k a m s nuoširdžią 
užuojautą re i šk ia 

Dr. J. Gudauskas su šeima 

Brang ia i Motinai 

/ A.tA. 
MARTAI BABICKIENEI 

mirus , GINTRAI i r P R A N U I NARIAMS ir jų šeimai 
r e i šk iame gilią užuojautą. 

Leonidą ir Gediminas Kazėnai 

B r a n g i a m vy ru i 
O -

A.tA. 
ANTANUI PASKUI 

ne t ikė ta i m i r u s , mūsų draugijos na rę dr. ALDONĄ 
P A Š K I E N Ę ir jos art imuosius g i l ia i užjaučiame 

Lietuvos Dukterų draugijos 
Detroito skyrius 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K L S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i — 5 2 3 - 4 4 4 4 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 

4H05-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — 927-1741-1 

4348 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a s — 523-O440 

A.TA. 
GUSTUI KAUFMANUI 

m i r u s , žmoną GENĘ, dukrą INĄ, sūnų PETRĄ bei 
jų še imas i r k i tu s giminaičius nuoširdžiai užjaučime 
ir j u n g i a m ė s maldoje. 

Monika ir Vincentas Liulevičiai 
Aušra ir Arūnas Liulevičiai 
Saulė ir Feliksas Palubinskai 

Brang ia i M a m y t e i ir Močiutei 

A.tA. 
MARTAI BABICKIENEI 

t 

mirus , mie la i draugei GINTRAI i r visai Jos šeimai 
r e i šk i ame nuoširdžią užuojautą i r kar tu l iūdime. 

P E T K L S 

MARQUETTE FU N E RA L HOMK 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St . . ( h i e a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . r>oth A \ . . C i c e r o 
T e l e f o n a s — 963-214M 

Gražina Jezukaitienė 
Birutė Žemaitienė 

Florida. 
. i» 

A.tA. 
JULIJAI DVARIŠKIENEI 

N a u g a t u c k , CT mirus, s ū n u m s ALEKSUI su še ima 
ir A L B I N U I , seseriai M A R I J A I BALČIŪNIENEI 
Kalifornijoje reiškiame gi l iausią užuojautą ir k a r t u 
l iūdime. 

Adelė Juškienė 
Adelė Juškaitė-Lietuvninkienė ir 
Jonas Juška bei jų šeimos 

STEPONAS C. LACK ir SŪNl S 
LAI KAVVKZ 

I . A I D o T r v u ; DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h v v e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - 6 5 2 - 1 0 0 3 

Sali v Donald M.. J r . 

• 
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x Kunigų Vienybės Chica-
gos apskrities skyriaus susi
rinkimas buvo Marijonų vienuo
lyne gruodžio 6 d., antradienį, 
3 vai. p.p. Buvo aptarti įvairūs 
kunigus liečia klausimai ir kar
dinolo iš Lietuvos priėmimas. 

x Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos biuletenis gruodžio 4 d. 
laidoje pr iminė savo pa-
rapiečiams. kad katalikų pa
reiga užsisakyti lietuvių 
katalikišką laikraštį. Tarp kitų 
minėtas ir dienraštis ..Drau
gas", „Darbininkas". ..Laiškai 
l i e tuv iams" , , ,Ateitis", 
..Eglutė" ir kt. 

x Ateinantį sekmadienį , 
gruodžio 11 d. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje po kiekvie-
nerių šv. Mišių bus lietuviškų 
blynų pusryčiai. Šeimininkės 
yra O. Norvilienė, A. Lietuv-
ninkienė. I. Polikaitienė. M. Sa-
liklienė ir M. Petrošienė. Visi 
galės skaniai pavalgyti ir pa
rems parapijos reikalus. 

x Vytautas Sinkus iš Chica-
go. 111., mūsų rėmėjas, pratęsė 
prenumeratą ir paaukojo 30 
dol.. kad „Draugas" gyvuotų ir 
lankytų dar daug metų. Vyt. 
Sinkų skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką la
bai dėkojame. 

x Irene Kudirka. Mason Ci
ty, 111.. atsiuntė visą šimtinę ir 
pratęsė „Draugo" prenumeratą 
vieneriems metams. I. Kudirką 
įrašome į garbės prenumera
torių sąrašą, o už rėmimą savos 
spaudos iabai dėkojame. 

x Dr . T. ir D. Naruty-
tė-Quinn, Orland Park. 111., 
mūsų garbės prenumeratoriai, 
pratęsdami „Draugo" prenume
ratą, atsiuntė visą šimtinę. Nuo
širdus ačiū už rėmimą lietu
viško žodžio. 

x Alfonsas Budnikas, Ams-
terdam. N.Y., parėmė „Draugą" 
visa šimtine ir kartu pratęsė 
prenumerata vieneriems me
tams. A. Budniką skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x Naujiena! Parduodami iš 
Lietuvos inkrustuoti ir gintari
niai paveikslai. Aušros Vartų 
Marija, rožančiai, didžiuliai 
apvalūs ir kitokie karoliai, sa
gės, auskarai, gintariniai meda-
lijonai su vabaliukais, auksiniai 
žiedai, tulpių raštų staltiesės ir 
įvairūs lino audiniai. Užsaky
mus pristatome į namus, arba 
siunčiame. Tel. 312-656-6599. 

Csk.) 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. St*-. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pa^al susitarimą 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 

T e l . — 776-8700 
Darbo v.il nuo 9 iki 7 \<il v<>k 

ŠtStad. 9 v. r. iki 1 \ a l d 

" ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

x Gruodžio 8 d., ketvirta
dienį, yra Nekalto Prasidė
jimo švente, privaloma visiems 
katal ikams. Katalikai turi 
išklausyti šv. Mišių. Mišios bus 
pri ta ikytos parapijose dir
bantiems, bus galima išklausyti 
ir trečiadienio vakare. 

x Lemonte veiks prieškalė
dinė mugė Maironio lituanis
tinėje mokykloje gruodžio 10 d., 
šeštadienį, o sekmadienį, gruo
džio 11 d.,tuoj po mišių bus 
mugė ir madų paroda. Parodoje 
ir mugėje bus galima įsigyti 
drožinėtų lietuviškų kryžių, 
vario ir gintaro dirbinių, šiau
dinukų, aliejaus tapybos darbų, 
keramikos darbų, namie 
gamintų žvakių ir kitų kalė
dinių papuošalų. Visi kviečiami. 

x ALRK Moterų sąjungos 
46 k u o p o s metinis susi
rinkimas ir naujos valdybos rin
kimai bus ateinantį šeštadienį, 
gruodžio 10 d.r 1 vai. p.p. 
Marijonų vienuolyne prie 
„Draugo". Bus sudėtinis Kalė
dų s ta las su Kalėdų plot-
kelėmis. Valdybos pirmininkė 
yra Betty Žibąs. 

x Inž. Kazimieras Pocius , 
Beverly Shores. Ind.. „Draugo" 
nuoširdus rėmėjas, lietuviškų 
organizacijų darbuotojas, pra
tęsė prenumeratą su visa 
šimtine. Inž. K. Pociui, mūsų 
garbės prenumeratoriui, už pa
ramą lietuviškam žodžiui labai 
dėkojame. 

x J u o z a s Šu la i t i s , La 
Grange Park, 111., suprasdamas 
lietuviškos spaudos sunkumus, 
pratęsė ,,Draugo" prenumeratą 
su visa šimtine. J. Šulaičiui, 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Kun. V. Šiliauskas, Tus 
tin, Cal., atsiuntė visą šimtinę, 
pratęsė prenumeratą 1989 m. ir 
palinkėjo geros sėkmės. Kun. V. 
Šiliauską įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
paramą savai spaudai iabai 
dėkojame. 

x Teresė Bakanienė, Ches-
ter. Pa., pratęsė prenumeratą, 
pridėjo 20 dol. dienraščio stipri
nimui ir 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. T. Baka-
nienę skelbiame garbės prenu-
meratore. o už linkėjimus ir 
auką nuoširdus ačiū. 

x DRAUGO a d m i n i s t r a 
cijoje galima įsigyti atvežtų iš 
Lietuvos sidabrinių medalikėlių 
su sidabrinėmis grandinėlėmis. 
Kaina 25.00 dol. Tai graži 
dovana kiekvienam. 

'sk) 
x Darome nuo t r aukas pa

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

(sk) 
x „Lietuvos kar iuomenė: 

praei t is ir ateitis". Šia tema 
paskaita ir diskusijas praves žy
mus nepriklausomos Lietuvos 
karys gen. štabo pulk. Antanas 
Šova penktadienį, gruodžio 9 d.. 
7:30 v.v. Jaunimo centro ka
vinėje. Paskaitą organizuoja ir 
visuomenę kviečia Akademinis 
Skautų sąjūdis. Chicagos sky
rius. 

(sk) 

x Siuntiniai į Lietuvą! Vi 
deo, stereo magnetofonai ir ki
tos pageidaujamos prekės. Tie
sioginis ryšys su „dolerinėmis" 
krautuvėmis Lietuvoje. Galima 
užsisakti automobilius arba įsi
gyti kitas prekes. Pinigai sau
giai siunčiami per banką. Suda
romi iškvietimai, siunčiama 
kargo. Transpak , 2655 W. 69 
St., Chicago. IL 60629. Jstaigos 
darbo valandos: 12-6 v.v. kas
dien, seštd. 10 v.r.-* v. p.p. ar
ba susitarus. Vedėjas Romas 
Pūkš tys . Tel. 312-436-7772, 
namu — 430-4145. 

'sk) 

x Jub i l i e j i nė s d r a m o s 
premjera „Krikšto vanduo" jau 
čia pat. Vaidinimai šį šešta
dienį, gruodžio 10 d., 7 vai. vak. 
ir sekmadienį 3 vai.p.p. 
Jaunimo centre Chicagoje. 
Vaidina Los Angeles Dramos 
sambūris. Po sekmadienio vai
dinimo bus pobūvis-vakarienė 
su autorium i «»• ^ramos sambū
riu. Bilietai gaunami J. N. 
Vaznelių prekyboje ir prieš vai
dinimus prie įėjimo. Automo
biliai bus saugomi. 

x Kr. Donelaičio pradinės 
ir aukštesniosios mokyklų 
mokiniai, paraginti Švietimo 
tarybos, parašė ir išsiuntė 
laiškus JAV prezidentui Lie
tuvos suvereniteto reikalu. 

x „Bridges", Lithuanian -
American Neus Journal, rug
sėjo 9 d. numeris, išėjo iš spau
dos. I l iustruotas numeris 
Seoule, Korėjoje, žaidusių Sovie
tų komandoje lietuvių spor
tininkų nuotraukomis. Rašoma 
apie įvykius ok. Lietuvoje, per
spausdinta santraukos iš „Gim
tojo Krašto", duodama žinių 
apie lietuvį kardinolą Vincentą 
Sladkevičių ir Alberto Cizausko 
straipsnis apie lietuvių istoriją. 
Žurnalą redaguoja Demie Jonai
t ienė. Visa informacija ir 
straipsniai yra anglų kalba ir 
skiriamas lietuviškai nemokan
tiems. 

x Josephine Stepanovich, 
Lovvell, Mass., parėmė „Drau
gą"' 20 dol. auka ir pratęsė 
prenumeratą 1989 metams. J. 
Stepanovich skelbiame garbės 
prenumeratore, o už auką labai 
dėkojame. 

x Anna Kratage, Orchard 
Lake, Mich., su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu atsiuntė ir 
25 dol. auką. A. Kratage 
skelbiame garbės prenumera
tore, o už auką labai dėkojame. 

x Povilas Balčiūnas, Mis-
sion Viejo. Cal., pratęsė 
prenumeratą, pridėjo 20 dol. 
dienraščio paramai ir 10 dol. už 
kalėdines korteles. P. Balčiūną 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už auką labai dėkojame. 

x Col. Roman Bil iūnas , 
Vienna, Va., „Draugo" rėmėjas, 
garbės prenumeratorius, pratęs
damas prenumeratą atsiuntė 
visą šimtinę. Nuoširdus ačiū. 

x Stanley Yurkus iš Chica
go. 111.. lietuviškų tautinių rūbų 
ir juostų audėjas, „Draugo" 
nuolatinis rėmėjas, garbės 
prenumerator ius . pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine. 
Nuoširdus ačiū. 

x East St. Lou is LB 
apylinkė, 111. Jos pirm. Zigmas 
Grybines mums rašo:,.... džiau
giamės galėdami ir vėl pasiųs
ti .Draugui' kuklią 25 dcl. pa
ramą. Mūsų maža apylinkė ir 
toliau tragiškai nyksta skaičiais 
ir jėgomis. Tačiau visi mėgsta 
kasdieninį, nors kar ta i s 
neatleistinai vėluojantį. ,Drau-
gą' . Tikime, kad mūsų draugys
tė dar ilgai gyvens. Sėkmės". 
Nuoširdus ačiū už paramą ir 
linkėjimus. 

x Lietuvių Operos Naujų 
Metų sutikimas bus Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Kaip ir 
kiekvienais metais bus patiekta 
šalta-karšta vakarienė, bus 
muzika ir gera nuotaika. Rezer
vacijoms skambinti Vaclovui 
Momkui 925-6193. 

(sk) 

x Ieškoma lietuvė moteris 
prižiūrėti 2 vaikus: 3 m. ir 3 
mėn. dienos metu. pirmad.— 
penktd. Addisor. apylinkėje. 
Skambin t i po 5 v.v. te l . 
628-8839. 

<sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX FIRST, R imas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
6366169. 
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ŽIEMA 

Kai jau lapai nukris... 
Su šiauriu atūžus 
Jinai klabens duris 
Baltuose drabužiuos. 

Paukščius išsigujus 
Nusitildys žiogus. 
Jos pūgos pagojuos 
Terios medžius nuogus. 

Ji daržus, gėlynus 
Dar žydinčius, žalius 
Pakandus, išmynus. 
Klos ledu upelius. 

Josios speigai rūstūs 
Rašys raštais langus, 
Liepsnom svilins skruostus 
Per slenkstį išžengus. 

Grįš išguitas paukštis, 
Vėl sužys gėlynai. 
O žiema vis siautės 
Lietuvoj- tėvynėj. 

St. Radžiūnas 

Red. Šis poeto eilėraštis yra 
paskutinis, nes mielas St. 
Radžiūnas ne taip seniai iškelia
vo amžinybėn. Visi pasimelski-
me už jo sielą, kad Dievas jam 
atlygintų dangumi už jo meilę 
savo tėvynei ir artimui, o jo arti
miesiems nuoširdi užuojauta. 

B. PUKELEVIČIŪTĖS 
„NUSKANDINTAS 

VARDAS" 

B. Pukelevičiūtė išreiškia 
savo mintis eilėraštyje 
„Nuskandintas vardas". Ji rašo 
apie ežerą. K&. ji ten nueina ji 
įmeta savo vardą, ar savo sielą. 
Tada žiūri į vandenį ir mato ma
žus ratelius nuo kranto iki 
kranto. 

Poetė galvoja, kad būtų labai 
gaila matyti savo vardą nu
skandintą ežere. Ji rašo, jei taip 
pat atsitiktų, būtų naktis, dan
gus pilnas verkiančių žvaigž
džių. Tada būtų tylu, labai tylu. 

D. Memėnaitė 

Savo eilėraštyje Birutė Puke
levičiūtė rašo apie „Nuskan
dintą vardą". Ji nuėjo prieš žalio 
ežero ir įmetė savo vardą, savo 
visus blogumus, kančias bei ne-
gėrybes. Ji žinojo, kad niekas 
nesupras, ką padarė ir kodėl? Ji 
nutarė ten prie ežero stovėti ir 
verkti per naktį. Mergaitė žino
jo, kad bus be galo gaila vardo. 

G. Udrys, 
Abu Detroito „Žiburio" aukšt. 

lit. m-los 12 skyr. mokiniai. 
(„Žiburio spinduliai"). 

NE LIETUVOJE GIMUSIO 
JAUNIMO PAREIGA 

LIETUVAI 

Prieš pradėdama rašyti šį 
rašinėlį, paklausiau savęs, ar ne 
Lietuvoje gimęs jaunuolis-jau-
nuolė turi kokių nors pareigų 
Lietuvai. Priėjau išvadą, kad 
turi pareigų, tik pradėjau 
galvoti, kokios tos pareigos? 
Pamėginsiu jas čia surašyti. 

Turbūt viena iš didžiausių, 
kuri dažniausiai turi būti 
naudojama, tai kalbėjimas 
lietuviškai. Lietuvių kalba yra 
mūsų jungtis su praeitimi, da
bartimi ir ateitimi. Ji mus 
jungia, suburia ir atskiria nuo 
visų tautų. Jeigu mes užmirštu-
mėm tą gimtąją kalbą, ar 
nenorėtume ja kalbėti, būtume 
lyg tie nelaiku nukritę nuo 
medžio obuoliai, kurie sudužę 
ima greitai pūti. Jei lietuvių 
kalba mirtų, mirtų ir visa tauta, 
jos kultūra, papročiai, literatūra 
ir tautosaka. Tada būtų labai 
sunku ja atgaivinti. Lotynų 
kalba yra geras mirusios tautos 
pavyzdys. Žmonės, mokyklose 
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studijuodami lotynų kalbą, 
mėgina ją gerai išmokti, bet 
gryna lotynų kalba turėtų būti 
kalbama jau iš prigimties. 
Panašiai gali atsitikti ir su 
lietuvių kalba. Lietuvių kalba 
yra sena, graži, bet ir sunki. 
Nelengva, nors ir kasdien kal
bant namuose lietuviškai, be 
klaidų ja kalbėti. Todėl, kad lie
tuvių kalba turi daug senų 
formų, kurios ją padaro reta, 
nenutolusia nuo visų kalbų 
pagrindo. Nors ji ir sunki, bet 
yra didelė garbė ja kalbėti ir ją 
mokėti, nes ji nėra mirusi kalba, 
bet gyva — išsilaikiusi per daug 
tūkstančių metų. Tokia sena, 
gražia ir gyva kalba nė viena 
pasaulio tauta negali didžiuotis. 
Tobulesnis lietuvių kalbos 
mokėjimas, gilins ir mūsų meilę 
tėvynei Lietuvai. 

(Bus daugiau) 

Vaiva Vyganta i tė 
Chicagos aukšt. lit. 

m-los mokinė 

AUDRIUS 

a.'fyf*-

Pavasario saulė viliojo Audrių 
į lauką. Prie upelio jis ilgai statė 
užtvanką. Kitą dieną sugrįžo iš 
mokyklos nusiminęs, nes jam 
reikėjo parašyti vieno puslapio 
ilgumo rašinėlį. Tą naktį jis 
sėdėjo nusiminęs ir visą laiką 
galvojo, apie ką rašys. Sugalvojo 
rašyti apie savo užtvanką: kaip 
ją pastatė ir ką su ja darys. Kaip 
tarė, taip ir padarė. Pabaigęs 
rašinėlį, išėjo ir pabaigė statyti 
užtvanką. Nuėjo atgal namo ir 
ėjo miegoti. 

Kitą rytą anksti atsikėlęs, 
nuėjo pažiūrėti savo užtvankos. 
P a m a t ę s nustebo, kad jo 
užtvankoje bebrai įsigijo naujus 
namus. Audrius, paėmęs savo 
žuvavimo įrankius, nubėgo 
žuvauti. Ant įmesto kabliuko 
užs ikabino didoka žuvis . 
Bebriukas pamatęs žuvį, žiūrėjo 
į Audrių, lyg prašydamas, kad 
tą žuvį jam atiduotų. Audriui 
pagailo bebriuko ir atidavė jam 
tą žuvį. Prie tos žuvies susirin
ko visa bebro šeima. Audrius 
prie jų priėjo ir juos paglostė. Jie 
leido jam tai padaryti. Taip 
Audrius susidraugavo su savo 
naujais draugais. 

Gytis Vygantas , 
Dar iaus Girėno lit. 

m-los 8 sk. mokinys . 
VELNIAS IR ŽMOGUS 

(Lietuvių tautosaka) 

Kartą velnias eidamas tamsią 
naktį, sutiko žmogų ir jį prašo 
šviesos. Žmogus paėmė ragą, 
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GALVOSŪKIS NR. 46 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

degdamas knatas pasiekė para
ką. Įvyko sprogimas. Velniui 
ragus nunešė ir galvą perskėlė. 
Velniui bloga pasidarė nuo 
tokios stiprios šviesos. Pagaliau 
Velnias atsigavo ir eina toliau. 
Randa pakely trobelę. Įėjo 
vidun, rado vieną bobutę. Vel
nias prašo nakvynės. Bobutė 
priėmė. Pataisė guolį prie kros
nies. Velnias atsigulė. Bobutė 
ant galvos uždėjo močekalapių, 
kad sugytų. Užėjo lietus su žai
bais ir griausmu. Velnias 
pakėlęs galvą klausia bobutę: 
„Kas ten dudena?" Bobutė at
sako: „Lietus kelyje akmenis 
išplovė, r a t a i važiuodami 
dudena". Velnias nusiramino. 
Gr iausmas vėl sudundėjo. 
Velnias atsikėlė, užlipo į viršų 
pažiūrėti pro langelį, kas čia 
darosi. Perkūnas pamatęs vel
nią, trenkė į jį. Bobutės trobelėn 
pradėjo byrėti smulkūs miltai. 
(Papasakojo Viktoras Luneckas, 
Rizgūnų kaime, Par ingio 
parapijoje. Užrašė K. Trapikas, 
1936 m.). 

Iš dr . J . Balio archyvo 

GALVOSŪKIO NR. 26 
ATSAKYMAS 

Medis yra ilgametis augalas, 
kuris trimis charakteringais 
skirtumais skiriasi nuo kitų 
augalų. 1. Dydis. Savo išvaizda 
yra didesnis už kitus augalus. 2. 
Forma. Turi stiprų stiebą, kuris 
išleidžia šakas ir šakeles, kar
tais nuo pat žemės. Šakos išau
gina pumpurus, iš kurių išsis
kleidžia lapai ar spygliai. 3. 
Gyvenimo būdas. Medžiai natū
raliai auga dideliuose plotuose, 
kurie vadinasi miškai. Auga ir 
pavieniai. Savo liemenų medie
na, vaisiais ir kita paskirtimi, 
medžiai turi labai didelės įtakos 
žemės gyvenimui. Toji įtaka 
daug didesnė, negu kitų augalų. 

GALVOSŪKIO NR. 27 
ATSAKYMAS 

Viskas, kas yra pasaulyje, 
suskirstoma į tris Karalijas 
(sritis): minera la i , augalų 
pasaulis ir gyvuliai. Paukščiai 
nėra mineralai, nėra ir augalai, 
taigi juos galima priskirti prie 
gyvulių kategorijos. 

GALVOSŪKIO NR. 29 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite pridėtus sprendi
mus. 

Raidės A kairėje rašomas 
vardas gėlės, kuri puošia lietu
vaičių darželius. Dešinėje var
das salų Atlanto vandenyne, 
kur turtingi žmonės vyksta 
atostogauti. Viduryje rasoni.ao 
esamojo laiko veiksmažodis. 

( 5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 47 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Kurie vaizdeliai piešinėlyje 
primena pavasarį ir kurie 
primena žiemą? 

(5 t.) 

GALVOSŪKIS NR. 48 

Pagalvokite ir atsakykte į 
šiuos klausimus: 1. Jeigu tu eini 
su aukštu vyru kartu, ar tu 
padarai daugiau žingsnių ar 
mažiau, negu jis. Kodėl? 2. Koks 
skirtumas tarp verkimo ir 
rėkimo? 3. Ar tavo senelis yra 
vyresnis ar jaunesnis uš tavo 
pusbrolius ar pusseseres? 4. Ar 
tavo ranka yra ilgesnė nuo al
kūnės, negu kojos pėda nuo 
kelio? 5. Ar kiaušinio baltymas 
yra baltesnis virtas ar nevirtas? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 49 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Ką mergaitė laiko rankoje? 
Ką ji skaičiuoja? Kiek jų 
suskaičiavo? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 50 

Kurie trys Pietų Amerikos 
kraštai (valstybės) yra palei 
pusiaują (ekvatorių). 

(5 t.) 

(sprogstamosios medžiagos), 
įstatė knatą (virvutę) ir ant 
viršaus uždėjo degančią žvaku
tę. Eina velnias šviesdamas sau 
kelią. Velniui patiko. Kai žvakė 
sudegė, uždegė knatą ir taip 

5& 
GALVOSŪKIO NR. 30 

ATSAKYMAS 

Alus — sula. 

Juo dvasia, juo spardos 
(užsispyrimas). 

Greitas kaip aitvaras. (Mer
kinė). 

Išėjo šunims uodegų mezgioti 
(Šeduva). (Pasileidimas) 

Torielka (lėkštė) šulinyje. 
(Salakas). Mėnulis. 


