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Molotovo-Ribbentropo 
pakto išvados [teikiamos 

Liaudies deputatų 
suvažiavimui Kremliuje 

Vilnius. — SIA praneša, kad 
Vadimo Medvedevo partinės 
delegacijos vizito Vilniuje metu 
Rašytojų sąjungos salėje įvyko 
Lietuvos opozicinių politinių 
partijų, visuomeninių organi
zacijų bei judėjimų atstovų su
sitikimas su Tarybų Sąjungos 
komunis tų parti jos Centro 
komiteto ideologinio skyriaus 
vedėjo pirmuoju pavaduotoju 
Aleksandru Degteriovu, kuri 
lydėjo LKP CK darbuotojas 
Algirdas Kumža. 

Dvi va landas t r u k u s i a m 
pokalbyje buvo pasikeista nuo
monėmis aktualiais Lietuvos, 
Tarybų Sąjungos ir tarptautinio 
gyvenimo klausimais. Į daugelį 
klausimų Aleksandras Degte-
riovas neatsakė, nes buvo 
pateiktos j a m nepriimtinos 
sąvokos: okupacija, aneksija. 

Į klausimą, kodėl taip ilgai ne
skelbiamos sąjunginės Moloto
vo-Ribbentropo pakto pasekmių 
t y r imo komisijos išvados, 
svečias a t s akė , jog ta i — 
pasaulinio masto problema, ir 
jai ištirti reikia nemažai laiko. 
Valdžios atstovas priminė, kad 
šios komisijos išvados bus 
pa te ik tos gruodžio 12 d. 
prasidedančiam antrajam TSRS 
Liaudies deputatų suvažia
vimui. Aleksandras Degteriovas 

pasisakė priklausąs šiuolaikinei 
Komunistų partijai, kuri 1985 
metų balandyje pradėjo per
tvarką, ir jis neatsakąs už 
praeityje TSKP padarytas klai
das ir nusikaltimus. 

Sąjūdis jam — tai part i ja 
Pradėjus diskusiją apie poli

tinį pliuralizmą Lietuvoje, sve
čias pažymėjo, jog Sąjūdis savo 
struktūra —jau partija ir kad jis 
įžvelgia tik regioninį-politinį 
pliuralizmą. Lietuva buvo paly
ginta su Bavarijos kraštu Va
karų Vokietijoje, kur egzistuo
ja tik jam būdingos specifinės 
partijos. 

Atsakinėdamas į klausimus 
tarptautine tematika, Alek
sandras Dagteriovas pareiškė 
nemanąs, jog Europos struktūra 
jau galutinai susiformavo. Jo 
manymu, artimiausiais metais 
Tarybų Sąjunga turėtų pasikeis
ti neatpažįstamai. Visą laiką 
neigęs Lietuvos nepriklauso
mybės idėją, svečias visgi 
prisiminė Michailo Gorbačiovo 
tezę „Apie laisvą tautų apsis
prendimo teisę", šypsena prita
rė Lietuvos Demokratų partijos 
nario Jono Gelažiaus nuomonei, 
kad: „Geriau turėti gerą kai
myną, negu bjaurų šeimos 
narį". 

Salvadoras nutraukė ryšius su 
Nikaragva 

San Sa lvadoras . — Rytinėje 
Salvadoro vals tybės dalyje 
nukrito lėktuvas, kuris vežė du 
tuzinus Sovietų gamybos prieš
lėktuvinių raketų komunistų 
sukilėliams. Raketas siuntė 
Nikaragvos sandinistų marksis
tinė sandinistų vyriausybė. 

Kariškiai pareigūnai sako, 
kad lėktuvas nukrito kaip tik 
tokioje vietoje, kur vyksta aršios 
kovos tarp komunistų sukilėlių 
ir vyriausybės kareivių. Visi 
keturi vyrai lėktuve buvo rasti 
mirę, įskaitant ir vieną, kuris 
pats nusišovė, kad nepakliūtų 
gyvas į Salvadoro karių rankas. 
Salvadaro pareigūnai rado 24 
Sovietų SAM-7 priešlėktuvines 
raketas ir vieną amerikiečių ga
mybos Redeye priešlėktuvinę 
raketą. Lėktuvas buvo dviejų 
motorų Csssna firmos ir be jokių 
registracijos ženklų. 

Lėktuve rasti dokumentai ir 
žemėlapis rodo, kad lėktuvas 
pakilo Nikaragvos sostinėje 
Managuos mieste ir turėjo 
nusileisti mažame miestelyje 
Salavadore prie Pacifico krantų. 
Ginklai buvo skirti Farabundo 
Marti Tautiniam Išsilaisvinimo 
Frontui, kuris jau dešimt metų 
veda civilinį karą Salvadore. 

Prez. Cris t iani p raneš imas 
Salvadoro prez. Alfredo Cris

tiani sekmadienį pranešė, kad 
Salvadoras nutraukia diploma
tinius ir komercinius ryšius su 
Nikaragvos sandinistų valsty
be. J is apkaltino Nikaragvos 
prezidentą Ortegą sukilėlių kir-
šinimu nuversti demokratiškai 
išrinktą Salvadoro vyriausybę 
ir noru nukreipti dėmesį nuo 
savo pačių vidaus problemų 
artėjant rinkimams. 

Ta pačia proga buvo pranešta. 

jog Salvadoro policija susekė, 
kad amerikietė Jennifer Jesan 
Casolo, kur i atstovavo 
ekumeninei krikščionių grupei, 
savo namuose laikė daug gink
lų. Čia buvo rasta tūkstančiai 
amunicijos, įvairiausių ginklų, 
daug sprogstamosios plastikinės 
medžiagos su elektroniniais 
laikrodžiais ir daug šautuvų. Ši 
amerikietė buvo gerai žinoma 
vyriausybės pareigūnams, o 
taip pat ir Amerikos pareigū
nams, o dar labiau Kongreso 
nariams, kuriuos ji dažnai lydė
davo jų kelionėse į Salvadorą. 
Ją suareštuotą parodė ir žurna
listams. Jinai buvo suimta kar
tu su dviem salvadoriečiais. 

Ortegos karingumas 
Nikaragvos Ortega, atsaky

damas į prez. Cristiani kalbą, 
pasakė: „Aš, kaip nikarag-
vajietis, jaučiuosi garbingai, 
kad šita žudikų vyriausybė 
nutraukė diplomatinius ryšius 
su Nikaragva". Jis priminė, 
kad vyriausybė nužudė 6 jėzuitų 
kunigus praėjusią savaitę. 

Salvadoro prez. Cristiani pap
rašė, kad būtų sukvietas Jungti
nių Tautų Saugumo tarybos 
specialus posėdis. Jis taip pat 
nedalyvavo gruodžio mėn. 5 d. 
Centro Amerikos prezidentų 
pasitarime Nikaragvoje. Dar 
prieš tai ir Ortega prašė, kad 
visi minėti prezidentai susirink
tų aptarti nepavykusių pasita
rimų eigą tarp sandinistų ir 
contrų delegacijų, bet visi Cent
ro Amerikos prezidentai atsi
sakė. 

Prez. Bushas su ausiniais mikrofonais kartu su prez. M. Gorbačiovu atsakinėja j žurnalistų 
klausimus po Maltos viršūnių konferencijos. 

Prez. Bushas neiškėlė 
Baltijos respublikų 

laisvės klausimo Maltoje 

— Vytautas Landsbergis, 
prieš išvykstant į Vilnių, turėjo 
susitikimą su Associated Press 
redakcijos štabu. 

Maskva. — Sovietų vyriau
sias spaudos direktorius, sugrį
žęs iš Maltos, pasakė, jog prez. 
Gorbačiovas buvo tiek atkaklus 
laivyno nuginklavimo klausi
mu, kad viršūnių konferencijos 
vienu metu įteikė prez. Bushui 
net slaptą KGB sudarytą žemė
lapį apie Amerikos karo laivyno 
išdėstymus ir judėjimą jūrose. 

Gennady Gerasimovas, apibū
dindamas buvusią viršūnių 
konferenciją Maltoje, pabrėžė, 
kad Gorbačiovas ir toliau spaus 
Ameriką nusiginkluoti ir 
sumažinti savo jūrų pajėgas. 
Amerikai nereikią tokių laivy
no jėgų šiuo metu, kalbėjo 
žurnalistams Gerasimovas. 

Neišdrįso kalbėti Baltijos 
respublikų klausimu 

Atsakydamas vienam reporte
riui, jis pasakė, jog prez. Bushas 
pageidavo, kad Sovietai atnau
jintų diplomatinius ryšius su 
Izraeliu, ir į tai atsakė, kad 
Sovietai prieš tai neturį nieko 
prieš. 

Rytų vokiečiai 
reikalauja 

susijungimo 
Rytų B e r l y n a s . Minios 

vokiečių vėl demonstravo Leip-
zige ir Rytų Berlyne, bet šį 
kartą reikalaudamos susi
jungimo su Vakarų Vokietija. 
Plakatuose buvo šūkiai: „Šalin 
Komunistų partija". Pasirodė 
Vakarų Vokietijos vėliavos ir 
milžiniškas plakatas: „Vokietija 
mūsų sujungta tėvynė!". Nežiū
rint, kad, ką tik pasitraukė visa 
vyriausybė, vokiečiai savo mies
tuose reikalavo greito susi
jungimo su vakarais. Spaudoje 
atvirai rašoma apie buvusią val
džios korupciją ir žmonių išnau
dojimą. Buvęs Komunistų par
tijos vadas Erichas Honeckeris 
laikomas namų arešte. Skelbia
ma, kad jis ir jo sėbrai Šveica-; 
rijos bankuose turi 54 bilijonus 
dolerių, kurie įgyti neteisingo
mis transakcijomis. Sulaikyti 
skridimai į Rumuniją, kad 
nepabėgtų nuo teismo buvę 
vyriausieji partiečiai. Visi 
žmonės, kurie lankosi partijos 
įstaigose, tikrinami policijos. 
Vak. Berlyno meras pasikvietė 
opozijos vadus ir diskutavo, ar 
opozicija gali perimti valdžią. 

Bet Gerasimovas pasakė, jog 
prez. Bushas, keldamas įvairius 
klausimus ir darydamas pasiū
lymus, niekada nepaminėjo Bal
tijos respublikų, praneša iš 
Maskvos „New York Times" 
biuras. Ir tuoj primena, kad 
Amerika nepripažįsta Baltijos 
respublikų įjungimo į Sovietų 
Sąjungą legaliai. Kai kurie 
politikai manė, kad Bushas tai 
iškels Gorbačiovui šioje vir
šūnių konferencijoje, bet Ge
rasimovas aiškiai pasakė, kad 
tas klausimas nebuvo iškeltas, 
kai to paklausė žurnalistai. 

Sovietų sarkazmas 
Bushas pageidavo, kad Sovie

tai paskelbtų savo karinį biu
džetą ir ginklų gaminimo 
išlaidas. „Sovietų Sąjunga yra 
pasiruošusi paskelbti tą 
informaciją", pasakė Gerasi
movas. Dėvėdamas marškinius 
su užrašu „Nuo Jaltos iki 
Maltos", Gerasimovas nevengė 
ir sarkazmo apie amerikiečius 
pasakyti. Vienas iš tokių buvo, 
kad prez. Bushas žmogaus 
teisių klausimu įteikė Gorbačio
vui tik labai trumpą sąrašėlį, 
kai Maskvos vyriausybė turi 
labai ilgą sąrašą savo piliečių, 
kuriems Amerika neduoda vizų 
įvažiuoti. Gal būt ir Sovietų par
lamentas turėtų priimti „Ivano-
vo-Petrovo" įstatymą, tokį, kokį 
turi JAV „Jacksono-Vaniko" 
pavadinimu, kuris suvaržo 
prekybą dėl žmogaus teisių 
pažeidimo Sovietų Sąjungoje. 

Šiaip Gerasimovas palankiai 
atsiliepė apie aštuonių valandų 
viršūnių konferenciją, nes joje 
nebuvę jokio ginčo ar nesuti
kimo. Slaptas žemėlapis Bushui 
buvęs įteiktas tik dėl to, jog 
parodytų, kad Sovietai dar 
nesijaučia saugūs, kai JAV turi 
gerai ginkluotą laivyną. 

Senatoriai reikalauja 
nepriklausomybės 
Washingtonas. — JAV sena 

toriai, prieš išvažiuojant 
prezidentui G. Bushui į Maltą, 
įteikė jam laišką trijų Baltijos 
okupuotų kraštų klausimu, kad 
pasitarimuose šį savaitgalį su 
prez. Gorbačiovu pareikalautų 
tiems kraštams nepriklauso
mybės atstatymo,nes čia jokios 
derybos negali būti vedamos. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— SIA praneša, jog Lietuvos 
Aukščiausioji taryba Vilniuje 
nu t a rė šiandien svarstyti 
Komunistų partijos vadovavimo 
rolę. Už tai balsavo 177 delega
tai, kad Konstitucijos 6 paragra
fas būtų svarstomas dienotvar
kėje. 72 deputatai balsavo prieš, 
o 29 susilaikė nuo balsavimo. 
Manoma, kad bus panaikintas 
6-sis paragrafas. Sąjūdis ir kitos 
politinės partijos reikalauja, 
daugelio partijų sistemos. 

— J A V prez. George Bushas is 
sugrįžo iš Briusselio, kur NATO 
įstaigoje padarė pranešimą 
sąjunginių valstybių vadams 
apie ką tik buvusią Maltos 
viršūnių konferenciją. 

— JAV viceprezidentas Dan 
Quayle pareiškė, kad Sovietų 
Sąjunga tebėra totalitarinė 
valstybė ir paskutinė kolo-
nialinė imperija, nežiūrint 
dabartinės detantės. 

— Filipinuose vakar tebe
sitęsė gatvių kovos sostinėje, 
nors vyriausybė skelbia, kad 
sukilimas numalšintas. Sukilė
liai pasidavė, tik paskiros gru
pės kai kur tebebando laikytis 
ir kovoti prieš vyriausybės 
kareivius. 

— Rumunijos sportininkei 
Nadiai Comaneci Amerikos vy
riausybė suteikė politinės 
pabėgėlės statusą. J i ap
sigyveno Minnesotoje. 

— Varšuvos pakto valstybių 
informaciniame suvažiavime 
Maskvoje, kur Gorbačiovas 
referavo apie Maltos konferen
ciją, buvo ir Čekoslovakijoje ir 
Rytų Vokietijoje tebeiną parei
gas partijų vadai. 

— Prez. G. Bushas pasakė 
VVashingtone, kad Vakarai turi 
padėti Maskvai, tačiau jis 
nepritarė prez. Gorbačiovo pasa
kymui, kad šaltasis karas yra 
pasibaigęs. 

— Kuba ir Nikaragva vėl 
gavo naujas ginklų siuntas iš 
užsienio. Praneša AP agentūra. 

kadangi tie kraštai buvo jėga 
okupuoti. Laišką pasirašė šie 
senatoriai: Patrick Leaht, 
Robert Kasten, Dennis DeCon-
cini, Malcolm VVallop, Joseph 
Lieberman, Pete Wilson, Don 
Riegle, Paul Simon, Charles 
Grassley, Quentin Burdick, 
Mark Hatfield, Non Nillos, 
Joseph Biden, Jesse Helms, 
John McCain. 

Kaip vyko spaudos 
konferencija 

Nuotrupos i i susipažinimo sesijos 
Valletta, Malta. — Bendroje 

spaudos konferencijoje, kuri 
buvo tuoj po pasitarimų — 
pirmą kartą tokio pobūdžio, kur 
du pasaulio galingiausių vals
tybių vyrai atsakinėjo kartu į 
klausimus, žurnalistai ypač 
kreipė dėmesį, kas šios konfe
rencijos metu dominavo. 

Nežiūrint, kad Gorbačiovas 
leido prezidentui Bushui pir
mam kalbėti, netrukus jis pra
dėjo vyrauti: „Šiame susitikime 
yra daug simbolinių dalykų. 
Vienas tokių precedentų, kokio 
dar nebuvo istorijoje/yra tai, kad 
mūsų kraštų vadai turėtų 
bendrą spaudos konferenciją", 
pradėjo savo pranešimą^ Gorba
čiovas be rašto. Tačiau Bushas 
savo pareiškimą skaitė iš 
paruošto teksto. 

Pirmieji klausimai 
Pirmieji žurnalistų klausimai, 

kurių sovietų Maksimo Gorkio 
laive buvo keli šimtai, teko 
Gorbačiovui. Praėjo 10 minučių, 
kol buvo klausimas Bushui. 
Keletą kartų, kai abu vadai 
buvo klausiami atsakyti į tą 
patį klausimą, reporteriai 
nelaukė Busho atsakymo, bet 
tuoj klausė Gorbačiovo naujų 
klausimų. Kai taip įvyko keletą 
kartų, Bushas bandė sustabdyti 
klausėją ir atsakyti į jam 
anksčiau pateiktą klausimą. 
Net ir tada Bushas buvo dukart 
pertrauktas reporterių, kai vėl 
tuoj klausimai buvo duoti Gor
bačiovui. Pagaliau Bushas 
išdrįso tarti su tam tikru nepa
sitenkinimu balse: „Aš manau, 
kad aš turiu atsakyti šiam 
džentelmenui". 

Mikrofonų problema 
Gorbačiovas nebenaudojo au

sinio mikrofono, kai vertėjas 
perteikdavo klausimą rusų kal
ba. Jis pasikvietė vertėją šalia 
savęs, kuris jam pasakydavo 
klausimą, tačiau televizijos 
žurnalistai susidarė įspūdį, kad 
jis suprato klausimus ir anglų 
kalba. Bushas naudojo ausinį 
mikrofoną ir būdavo 
nesusipratimų, kai vertėjas per 
lėtai pasakydavo klausimą, ar

ba netiksliai perduodavo jam. ! 

Vieną kartą reporteris paklausė 
Bushą, ką Gorbačiovas tik buvo 
atsakęs. „Kas nors turėtų man 
pasakyti, koks buvo klausimas, 
kurį aš turėčiau atsakyti", tarė • 
Bushas. Laivo salėje buvo girdėti 
tylus juokas. 

J i s baigė konferenciją 
Ausiniai mikrofonai Bushui 

sudarė ir daugiau problemų, kai 
jis klausėsi ilgo Gorbačiovo at
sakymo į klausimą apie Euro
pos ateitį. Kai Gorbačiovas 
baigė atsakinėti, j is tarė: 
„Tokios buvo mūsų diskusijos ir 
aš žinau, kad prezidentas gali 
tik man pritarti ir pasakyti, kad 
mūsų pažiūros sutapo". Ir tuoj 
jis atsisuko į Bushą ir tiesiai 
žiūrėjo į jo akis, kai prez. 
Bushas dar laukė, kol vertėjas 
jam pasakys, ką prez. Gorbačio-

— Budapešte šią savaitę 
įvyko Varšuvos pakto užsienio 
reikalų ministerių pasitarimas 
Rytų Europos klausimais. 

— Varšuvos pakto valstybių 
sąjungos vadai rinkosi 
Maskvon išklausyti Gorbačiovo 
pranešimo iš pasitarimų su 
prez. Bushu Maltos įlankoje, kai 
tik jis grįžo į Kremlių. 

vas pasakė. Po geros pauzės, 
Bushas t ik l inktelėjo su 
pašaipa, o salėje žurnalistai 
pradėjo juoktis. 

Bushas tada spaudos žmo
nėms atrodė apmaudus ir susi
erzinęs, kad spaudos konferen
ciją dominavo Gorbačiovas. Kai 
žurnalistas dar paklausė Bushą, 
kaip sekėsi užsienio politikoje 
išlyginti sk i r tumus Centro 
Amerikos k l aus ima i s , j i s 
atsakė, kad galbūt jam reikėję 
„pirmam šauti šūvį tuo klausi
mu". 

Pa šnekovo pažintis 
Po konferencijos, kai abu 

nuėjo nuo mikrofonų, Gorba
čiovas prisiartino prie Busho ir 
paklausė: „Ką jūs galvojate, 
kaip praėjo spaudos konferen
cija?" Bushas atsakė: „Daug ge
riau, negu aš maniau", bet j au 
nebebuvo šypsnio jo veide. Gor
bačiovas savo laive buvo šeimi
ninkas ir neparodė savo svečiui 
didesnio mandagumo. Bet ar ne 
VVashingtone prez. Bushas sakė, 
kad tai bus susipažinimo konfe
rencija, tuo baigia pranešimą 
prancūzų žinių agentūra. 

Nauji protestai 
sudrebino Prahą 

P r a h a . — Čekosiovakai , 
nepatenkinti pažadėtomis refor
momis, a tnauj ino protesto 
demonstracijas ir reikalavo, kad 
komunistų vyriausybė pasi
trauktų, kuri buvo sudaryta tik 
prieš kelias dienas, įvedant į ją 
ir penkis narius ne iš Komu
nistų partijos. 

Piliečių Forumas, prodemo-
kratinė čekoslovakų organi
zacija, susidariusi tik prieš porą 
mėnesių, pranešė, kad yra 
pasiruošusi sudary t i savo 
vyriausybę, jei nebus išklausyti 
Forumo reikalavimai. Forumas 
taip pat paskelbė turėsiąs savo 
kandidatus laisvuose rinki
muose, kurie turi įvykti prieš 
liepos mėnesį, nors jis pats ir 
nesiskelbia politine organiza
cija. 

Pirmadienį Forumo sukvies
tose demonstracijose dalyvavo 
vien t ik Prahoje 250,000 
žmonių. Kartu demonstracijos 
vyko ir kitur. Minia tokios 
vyriausybės sudarymą, kurioje 
tik 5 nekomunistai. laiko iš
davimu, nes tų penkių tarpe du 
asmenys yra komunistų sim-
patikai ir tik trys nepriklausą 
jokiai grupei. Pirmą kartą 
sudaromos atskiros nuo komu
nistų unijos. Minios žmonių 
pritarė generaliniam streikui, 
jei nebus atsižvelgta į Forumo 
reikalavimus. Šiuo metu ir 
čekoslovakų darbininkai eina 
kartu su Piliečių Forumu prieš 
savo komunistinę vyriausybę. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 6 d.: Mikalojus, 
Gertrūda, Bilmantas, Norvyde, 
Tolutis, Vėtra. 

Gruodžio 7 d.: Ambarziejus, 
Urbonas. Domeika, Ringis, 
Daugardas, Taute. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:02, leidžiasi 4:20. 
Temperatūra dieną 42 1., nak

tį 28 1. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. gruodžio mėn. 6 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ,-KŲ RAMOVĖ 
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IŠ PRAEITIES Į ATEITI 
Šiais sukaktuvin ia is 65-tai-

siais Akademinio Skautų sąjū
džio meta is t rumpai pažvelkime, 
kas esame, ko siekiame ir kur 
privalome kreipt i savo veiklą, 
kad galėtume tiesti kelius į gar
bingą t a u t i n ę ir da rb ingą 
organizacijos ateitį . 

Šiais la ikais visuose mūsų 
gyvenamo kraš to socialiniuose 
s luoksn iuose y ra popul iaru 
ieškoti savo kilmės šaknų. Mes, 
l ietuviai, t ikra i galime didžiuo
tis savo kilme, nes mūsų tautinė 
p r a e i t i s s e n a , d i d i n g a ir 
garbinga. 

— Valstybiniai Lietuva buvo 
o r g a n z u o t a j a u d v y l i k t o 
šimtmečio pabaigoje. 

— T r y l i k t a m e š imtmetyje 
pasireiškė kaip galinga jėga su
gebėjusi atsispirti vakariečių 
žygiui į rytus. 

— Pabrėžt ina , kad Didysis 
Lietuvos kunigaikštis Mindau
gas buvo Romos popiežiaus 
įgaliojimu pakrikštytas ir gavo 
kara l iaus karūną 1253 m. 

— Tol iau , per porą šimt
mečių, Lietuva iškilo kariniai ir 
i šp l ė t ė savo t e r i t o r i j a s . 
Vėlesniais šimtmečiais, kaip 
žinome, prarado savo valstybę ir 
lietuviai buvo priversti kit iems 
t a rnau t i . 

— Lie tuvių vals tybingumo 
t a l e n t u ir vadais naudojosi 
lenkai ir rusai iki paskutiniųjų 
laikų, o lietuvius vis stengėsi 
nutaut in t i . 

Po 123-jų pavergimo metų 
mūsų tėvai , a r proseneliai , 
nusikratę vergijos^radėjo naują 
epochą; poeto Antano Miškinio 
žodžiais: „Lietuva! Tave papuošt 
žadėjom, kaip savo tikrą seserį. 
Esi pačioj jaunystėj, ir pačiame 
pavasaryj". Tuo metu tėvynėje 
įsikūrė tokia daugybė organiza
cijų ka ip ir šiais metais Lie
tuvoje. Prasidėjo kūrybingo dar
bo laikotarpis ir, lietuviams ne-
nujaučiant, pasiruošimas dar 
aršesnei tautinio išlikimo kovai. 
Tuo la iku savo šaknis išleido ir 
Akademinis Skautų sąjūdis, iš
dygęs iš skautiškos jaunimo 
veiklos. A.S.S. išaugo į pakan
kamai stiprų vienetą, suge
bėjusį atsikurti ir veikti pokario 
Europoje ir užjūrių išeivijoje. 

Tokioje šviesoje ir žvelgiame 
į temą „Iš praeities į ateitį", 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
65 m. sukakt ies proga. Pernai 
vasarą „Studijų dienose" nagri
nėjome ką A.S.S. pasiekė pra
eityje ir ką dabar ve ik ia . 

Tęsdami ten paliestas mintis, 
pažvelkime kokiu keliu galime 
eiti į ateitį. Kokiomis prie
monėmis , metodais ga l ime 
naudotis, reikalui esant juos 
pakartojant iš praeities veiklos, 
kai tas mums t inka šioms sąly
goms. Sėkmingam veiklos 
tęsimui reikia žinoti kokia for
ma A.S.S. dirbo, kokie pasikei
timai vyko ir kokios buvo tų 
pasikeitimų priežastys. Svarbu 
gilintis ir į smulkmenas, t.y.. 
kaip buvo vedami susirinkimai, 
kur buvo kreiptasi , ieškant 
talkos, kaip buvo perimamos pa
reigos ir stengiamasi vadovauti 
jauniesiems. 

Užimčiau per daug laiko 
smulkmeniškam šios veiklos 
nagrinėj imui , bet Chicago? 
Korp! „Vytis" ir Akademikių 
sk. dr-vės valdybų pageidavimu 
p a m i n ė s i u ke le tą ga l imų 
informacijos šaltinių; 

Pirmoje eilėje tai būtų A.S.S. 
leidiniai: Akademinė skautija: 
Akademinis Skautų sąjūdis; 
Akademikių sk. dr-vės kons
pektas ir kiti. 

Tiek pat vertingi šaltiniai yra 
praėjusių kadencijų valdybų 
nariai, buvę kandidatų paruo
šimo vadovai ir kiti. 

Vyresnieji Filisterių sk.'są
jungos nariai yra neišsemiamas 
šių žinių aruodas. 

Kreipkitės įjuos asmeniškai. 
Jei iš vieno asmens neišgauna-
te ko jums reikia, tai kreipkitės 
į kitą — vienas iš jų ati t iks jū
sų reikalavimus. 

A t k r e i p k i t e dėmesį ir i 
senąsias lietuvių organizacijas 
Amerikoje. Daugelis jų jau išny
kusios, nors veiklos metais 
sukaupė daug materialinio tur
to, bet neturėjo prieauglio, t.y. 
jaunimo. Pastudijuokite Lie
tuvos Vyčių veiklos metodus ir 
panagrinėkite, kodėl ir šiandien 
jie pat raukia didelį skaičių lie
tuvių kilmės narių, sėkmingai 
veikia puoselėdami tautybę ir 
s t eng i a s i padė t i L i e tuva i . 
Akademin io išs i lavinimo 
asmenys privalo siekti gilesnio 
mintijimo, intelektualinio ir 
filosofinio lygio temų. Jie turėtu 
diskutuoti rūpimus klausimus 
ir pasidalinti mintimis su savo 
bendraminčiais profesiniais, 
politiniais ir panašiais reikalais. 
Taigi, akademikus skau tus 
reikia sudominti ir organiza
cinėms filosofinio turinio temo
mis. Pobūviuose, suėjimuose 
nagrinėkite asmeniškus įsi

j a u n ą s skau ta s ska i to į rašą vėliavoje š.m. ba landž io 29-30 
uvos S k a u t ų są jungai a t k u r t i suvaž iav ime. 

Vilniuje 

pareigojimus organizacijai, jos 
ateities t ikslus. N u m a t y k i t e 
a t e i n a n č i ų d e š i m t i e s — 
penk io l ikos m e t ų s ą l y g ų 
keitimosi ir veiklos gal imybes. 
Spręskite, ko s iekia s k a u t a i 
akademikai jūsų gyvenamam 
laikotarpyje ir kaip gali te prisi
taikyti šio krašto sąlygoms. 

D a b a r t i n i u m e t u n e i š 
semiamas temų ir darbo šaltinis 
yra tautinis a t g i m i m a s Lie
tuvoje. Aptarkite tuos pasikei
timus ir jų milžinišką įtaką visų 
pasau l io l i e t u v i ų v e i k l a i . 
Medžiagos yra d a u g ne vien 
spaudoje iš Lietuvos ir išeivijos 
laikraščiuose, bet jos apsčiai 
ras i te ir amer ik ieč ių dien
rašč iuose , bei ž u r n a l u o s e . 
Pasaulinė spauda, paga l iau , 
susidomėjo ir ieško nauj ienų iš 
L ie tuvos . S i u n č i a t e n ko
respondentus ir gan t iksl ia i 
pranešinėja lietuvių nepriklau
somybės siekimo p a s t a n g a s ir 
okupanto reakciją. Akademikų 
skautų šventa pare iga padėti 
broliams tėvynėje mėg inan 
tiems į pasaulio t a u t ų šeimą įsi
jungti lygiateisiais nar ia i s . Pa
galbos j i ems r e i k i a v isose 
srityse, neišskir iant jūsų pro
fesinio i š s i l a v i n i m o ž in ių . 
Reikia j iems ir mora l inės bei 
materialinės paramos. 

Toliau pažvelkime į mūsų 
gyvenimo krašto moralinį as
mens laisvės suprat imą ir jo pa
naudojimą A.S .S . ve ik lo je . 
Vakarų pasaulio kul tūrose ypa
tingas dėmesys kre ip iamas į as
mens i n d i v i d u a l i ą l a i s v ę , 
asmens iniciatyvos išvystymą, o 
tuo pačiu ir toleranciją kito 

— Visi dirbame organiza
cinei v i s u m a i , t .y . vado
vaujamės grupės darbo prin
cipu; 

— kad klaidų nedaro tik tie, 
kurie nedirba; 

— kad yra garbinga būti 
skautu akademiku, — taigi 
kelkite priklausomumo pasi
didžiavimą Akademiniam sk. 
sąjūdžiui. 

— Gerbk i t e asmenybę, — 
kiekvieno žmogaus nuomonę, — *• 
būkite tolerantiški. 

— Ugdykite kiekvieno nario 
iniciatyvą, gabumus ir leiskite 
— tiesiog priverskite, pasireikš
ti organizacijos veikloje. 

— Lietuviškam, o ypač aka
deminiam skautavimui įsiparei
gojame visam gyvenimui. Mė
ginkime organizacijoje išlaikyti 
ir vyresniuosius, nes visų dar
bas yra vienodai naudingas ir 
reikalingas bendrai gerovei. 

— Korp! „Vytis" ir Akade
mikių skaučių draugovė turėtų 
d i rb t i s u t a r t i n a i . Išvykos, 
kul tūriniai renginiai, vakarai 
savo tarpe a r visuomenei bus 
sėkmingesni ir įdomesni daly
vaujant visiems drauge. 

— Reikia stengtis įtraukti 
žymiai daugiau narių į įvairius 
darbus. Skambinkite telefonu, 
kvieskite, užmegzkite ryšį su 
kiekvienu asmeniškai. Bendra-
raščiai nedaug tepasiekia, o 
pakar to t in i paraginimai žo
džiu susi laukia daug geresnės 
ta lkininkų reakcijas. 

— Suėjimams ir darbo gru-

ž m o g a u s n u o m o n e i . Mes 
privalome gerbti ir puoselėti 
šias vertybes ir savųjų organiza
cijų darbe. Labai vertinant kiek
vieno nar io asmeninį įnašą 
veiklos pasisekimui ir mėginant pėms naudokite socialinio klu-
st iprint i organizacinį principą, bo principus. Suburkite panašių 
s tenki tės diegti savo bendra- interesų asmenis grupelėmis, 
minčiams ir patys vadovaukitės Pavyzdžiui — pradedą studijas; 
principais, kad: — vyresni studentai; — baigę 
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studijas; — A.S.S. nariai sukūrę 
šeimas ir t.t. Suradus bendrus 
interesus, yra daug įdomiau ir 
maloniau susirinkti ir pabend
rauti . 

Lietuviškas skautavimas mus 
išauklėjo visada stengtis būti 
g e r e s n i a i s žmonėmis ir 
gyvenamo krašto pavyzdingais 
piliečiais. Skautų vadovai diegė 
jums tėvų, savos tautos ir 
t ėvynės meilę. Akademikų 
Skautų sąjūdyje tęsiate skau-

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai j vakarus nuo Cicero Ave ; 
Valandos paisai susitarimą 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

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

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

tavimo idealus vis „KILTI 
AUKŠTYN" ir įsipareigojate 
atiduoti savo duoklę organi
zacijai, šeimai ir savo t au ta i . 
Tikiu, kad šių idealų siekimas 
gyvenime jums suteiks moralinį 
pas i t enk in imą , i š la ikys j u s 
l ie tuvių t a rpe ir u ž t i k r i n s 
ilgiausius metus Akademiniam 
Skautų sąjūdžiu! 

Ad Meliorem! 
fil. v.s. Sigitas Miknait is 

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

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MED1CAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagai susi'anmą 

Kab. tel. 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 A v e . , 
Chicago, III. 60652 

Pirm , antr . ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Viešnia iš Lietuvos, davusi skau tė s įžodį, bučiuoja vėliavą „Gerojo a i t v a r o " 
stovykloje. Rakė. 

'-,. 1 - -*-;ira I >z •, k i joje v y K , - • 
tiftke skaute akar iemik ' - V 

»je Lietuvos skautu vadovų stovykloje eisenos priekyje ?y(jiuoj« detroi 
Matvėkai te 

„KERNAVĖS" 
TUNTO KŪČIOS 

Kalėdos yra meilės ir taikos 
šven tė . Ta i še imos šventė , 
kurioje suėję k a r t u dalinamės 
g y v e n i m o d ž i a u g s m u . Lie
tuviams ypač šventas yra Kūčių 
vakaras . 

, , K e r n a v ė s " t u n t a s j au 
daugelį metų gražią šios šventės 
tradiciją puoselėja tunto ribose. 
K a s m e t , , K e r n a v ė s " t u n t o 
š e i m a s u s i r i n k u s i d r a u g ė n 
dalinasi kalėdaičiu, gieda kalė
d ines giesmes, pabendrauja. 
Š iemet . . K e r n a v ė s " Kūčios 
ruošiamos sekmadienį, gruodžio 
17 d., 3 vai. p.p. Jaun imo cen
t ro maž. salėje. Visa „Kerna
vės" šeima — sesės ir jų artimie
ji kviečiama Kūčių šventėje 
dalyvauti . Ypač laukiamos šiuo 
metu dėl kurių nors priežasčių 
veikloje nedalyvaujančios ker-
navietės. RL 

DETROITO SKAUTUOS 
KŪČIOS 

„Gabijos" ir „Baltijos" t un tų 
Detroite tunt ininkai ir skau-
tai,-ės kviečia visą Detroito 
skautiškąją šeimą dalyvauti 
skautų Kūčiose sekmadienį, 
gruodžio 10 d., vyksiančiose 
Dievo Apvaizdos Kultūriniame 
centre. Skautai ir skautės 4:30 
vai. p.p. (punktualiai) pradės iš
kilmingą sueigą. Svečiai vaka
rienei ir programai kviečiami 5 
vai. vak. 

Kiekviena šeima prašoma at
nešti lėkštę Kūčių patiekalo 
vakarienei . Užtikrinti sau ir 
šeimai vietas (ir kad netrūktų 
įvairaus maisto), visi daly
v a u s i a n t i e j i vaka r i enė je 
prašomi būt ina i iš anks to 
pranešti asmenų skaičių ir kokį 
patiekalą žada aukoti. Prane
šama: Almai Sventickienei, tel. 
471-3819 iki gruodžio 7 dienos. 
Visi prašomi kooperavimo. 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitar.m?, 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo iigos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

- h e m c o ^ u gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagai susitarimą 
Penkt.. antr. ketv. ir penki 

Reikalui esant atvaž:jcju ir | namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hckory Hills. IL 
Tel. 598-8101 

Vai pagal susitarmą 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building v 

6132 S Kedzie 
Chicago. iL S0629 

Tel. 436-7700 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave.. Cicero 

Kasdien t iki 3 vai vak 
šskyrus treč" Šešt 12 iki 4 vai pop;et 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Roberts Rd. Hickory Hills, 
1 mylia Į vakarus nue Harlem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos oagal susitarimą 

IL 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71»t St. — Te l . 737-5149 

Vai pagal susitarimą 
Palos Vision Center, 7152 W. 127th St.Į 

Paios Hgts . III Ketv vai 3-6 v v 
Tel 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava., Sulte 324 Ir 

5635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 
Tel. 565-2960 (veikia 24 vai | 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUK DING 
3200 W 81st Street 

Kabineto tel. RE 7 1168: 
Rezid. 385-48-* 1 

D' Tumasomo kabinetą pereme 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 8 5 2 0 8 8 9 
Vai pirm antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2836 W. 71 st St.. Chicago, III. 

Tel.: 436-0100 
11800 Southw«*t Hlgtmay 
Palos Helghts, III. 60463 

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

Or. Tumasonio kabinetą pereme 
DR. S. LAL 

-SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 W 71st Street 

434-2123 
Pirm 2 7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. 776-2880. rez. 448-5545 

Vai 

EDMUNDAS VIŽ INAS, M.D., S .C. 

Speciaiyoė — Vidaus ligų gydytoias 
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archer Ave. (pne Austm) 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 585-7755 
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Komunistinio pasaulio t 
ŪKINĖ NESĖKMĖ 

Ekonominė ir politinė sis
tema, kuri laikosi vienu vadu ir 
viena partija, ilgainiui įgrįsta 
žmonėms. Jie jaučiasi vergais, 
užmirštais įrankiais, nesėkmės 
dalininkais ir daugiausiai ken
čiančiais. Kentė Rusijos žmonė^ 
caro vienvaldystę, dabar kenčia 
jau septyniasdešimt dvejus 
metus komunistini išnaudojime 
ir komunistinę vergiją. Kenčia 
pagrobtos tautos ir padarytos 
respublikomis, bet kenčia ir tos 
valstybės, kurios turi vadinamą 
satelitinį statusą. Atėjo laikas 
visiems pasispardyti, nes refor
mos, pažadėtos Nikitos Chruš
čiovo ar vėliau Andropovo, ne
turėjo pasisekimo ir buvo su
stabdytos pusiaukelyje. 

Paskelbė reformas — perestro-
ką ir atvirumą — glasnost nau 
jas vyriausias Sovietų Sąjungos 
vadas Michail Gorbačiovas. Jau 
baigiasi keleri metai, kai tie žo
džiai kartojami, bet jie neturi 
paveikios reikšmės Sovietų 
Sąjungai, juo labiau užgrobtose 
tautose. Pabaltijo tautos nori 
išsilaisvinti, turėt i bent eko
nominę nepriklausomybę, kurią 
priėmė Aukščiausia taryba. 

Ar jau bus t ikra laisvė, t ikras 
ekonominis gyvenimas, t ikras 
ūkinis pakilimas, tikrai abejo
jama. Gorbačiovas labiau gar
b inamas V a k a r u o s e negu 
savame krašte . Ką visame 
krašte komunistinė sistema per 
dešimtmečius gadino, reikia 
ilgų metų, kad būtų at i taisyta. 
Ir atitaisymo reikia laukti ne iš 
komunizmo išaugintų žmonių, 
bet iš žmonių, kur ie būtų 
išmokyti arba bent mokytųsi iš 
kitų ekonominių sistemų. 

Amerikiečių žurnalas ,,U.S. 
News and World Report"* 
lapkričio 20 dienos laidoje pro
centais aprašo, kaip gyvenimas 
smunka maisto, sveikatos, butų 
atžvilgiu. Daugiau negu pusė 
gyventojų yra sugrūsti tokiuo
se bu tuose , kur ie nega l i 
palaikyti sveikatos, kai ten nėra 
maudymosi pr iemonių , kai 
maistas gaminamas prie pačių 
gyventojų. Noras panaikint i 
nėjima į darbą ir palinkimą i 
alkoholizmą yra tik viena refor
mos priemonių. 

Priešvalstybinis judėjimas pa
kraščiuose yra Sovietų Sąjungai 
ir pačiam Gorbačiovui pa
vojingas. Jau žmonėms atsibodo 
melas, apgaudinėjimas ir pažą 
dų ne t e sė j imas . S t r e i k a i , 
pasipriešinimas bolševikinės 
sukak t i e s p a m i n ė j i m u i ir 
pačiai komunistinei valdžiai yra 
pavojingi valstybei. Bet jie 
pavojingi ir š iaipjau sugriuvu
siai ekonomija i ir d id ina 
ūkines krizes visame krašte. 
Dėl nėjimo į darbą turi didelių 
nuostolių valstybes darbas. Už 
darbo dienas moka tik tiek, kad 
žmogus nenumirtų. Minėtas 
žurnalas cituoja rusų posakį, 
kad ,,nuduodame dirbą, kaip 
valdžia nuduoda kad užmoka". 

Dėl alkoholio panaikinimo ir 
noro sudrausminti prasigėrusią 
rusų tautą ir net okupuotus 
kraštus valstybė turi bilijonus 
nuostolių. „Samagonas". nors ir 
suvaržytas c u k r a u s par
davimas, liejasi per kraštus . Jo 
gaminimas ir pirkimas eina 
visu s p a r t u m u . — Rusijos 
žmogus įpratęs gerti. Naikina 
savo kūnus net išgerdami dena
tūruota alkoholį, batų dažus, 
pasikvepinimo skystimą ir iš 
dantų pastos pasidarytą ne-
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t i n k a m ą g ė r i m ą . Nuo šių 
g a m i n i ų d a u g e l i s žmonių 
miršta. Reikia labai griežtų 
p r i e m o n i ų ir e k o n o m i n i o 
pakilumo, kad b ū t ų galima šias 
nedorybes sustabdyti ir bent 
dalį sugedusių ir sugadintų 
komunistinio auklėjimo žmonių 
grąžinti į tikrą žmogiškumą. 

Ar pavyks Gorbačiovui atsi
kratyti senojo raugo , stalinis-
tinio ūkinio biurokrat izmo ir 
persitvarkymo trukdytojų, tai 
klausimas net t ik pačioje Sovie
tų Sąjungoje, bet i r Vakaruose, 
kurie permažai komunizmo iš
auklėtą žmogų pažįsta. Gal Gor
bačiovas t ikrai t u r i gerų no
rų padaryti reformą ir duoti 
žmogišką veidą komunizmui, 
bet tai padaryt i nėra lengva. 
Juo sunkiau padaryt i tokiam 
krašte, kurį kelis dešimtmečius 
auklėjo, vergais darė, vergiš
kumą darbuose ugdė. kad tik 
nieko neturė tų ir nieko ne
gautų. Viskas turė jo tekti vals
tybei, ku r i norėjo būti imperija 
ir plėsti savo va ldas net į ki tus 
kont inentus . 

Vakarai , ypač Amerika , nori 
Sovietu Sąjungą gelbėti ir jai 
padė t i e k o n o m i n ę k r i zę 
nugalėti . Šiuo m e t u per daug 
pasitiki jų vadu, pasidariusiu 
prezidentu, Gorbačiovu, many
dami, kad jis y r a vienintelis 
gelbėtojas, vienintelis reformuo
tojas, vienintelis vadas Rytuose. 
Amerikos prezidento G. Busho 
pasikalbėjimas ir pažadai gal 
padės Gorbačovui atsistoti ant 
savų kojų. Bet iš jo negalės pa
daryti tokio, k u r i s nenorėtų 
išsilaikyti imperinėje galybėje, 
kurią dabar tu r i i r nori d a r la
biau plėsti komunis t inės sis
temos pagalba. 

Vadinamos satelit inės valsty
bės pasipurtė prieš savo stalinis-
tinius vadus ir t i e vadai nesusi
laukė Gorbačiovo užtarimo. Ru
sų kariuomenė tebestovi Rytų 
Vokietijoje. Lenkijoje. Veng
rijoje, Čekoslovakijoje ir Bulga
rijoje, bet tos valstybės nusi
kratė komunizmo auklėtiniais 
vadais, bet nenus ikra tė komu
nizmu. 

Visur dar tebėra kariuomenė 
ir saugumas komunistu partijos 
rankose. Visur gali dar pajudėti 
ir rusiški dal iniai . Tačiau tie 
kraštai jau demokratiškesni , 
jau daromi laisvesni rinkimai. 
Gal jie gaus paramos ir iš Vaka
rų valstybių, kur ios žiūri savo 
pelno, ir pagalbos prieš ko
munistinį sustabarėjimą ir Ru
sijos galybę. Gorbačiovą laisvieji 
pasiryžę gelbėti, bet ar išgelbės 
Sovietų ūkinį susmukimą, tai 
jau klausimas be atsakymo. 
Bent tuo tarpu. 

Nors žadamas privatus ūki
ninkavimas, pr ivat i pramonė, 
bet tik išnuomojimo pagrindu. 
Sovietų vadai d a r bijo įsivesti 
kapitalistinę sistemą — nuo
savybės teisę. įsileidžiamos 
prekės iš Suomijos, šiek tiek iš 
Japonijos, iš Prancūzijos, bet tai 
galima tik maina is . Sovietų 
pinigai yra be padengimo auksu 
ar produkcija. Kol tegalima tik 
mainų prekyba, nebus kaip 
reikiant pa ta isy tas ūkis. nebus 
išvengta ekonominės krizės. 
nebus sus tabdytas Sovietų Są 
jungos gr iuv imas iš vidaus. Pa
vergtieji to tik laukia . Bet ar to 
laukia laisvieji, kurie nori turėti 
didelę valstybę ir gelbėti tos 
valstybės prezidentą? 

P . S. 

Po nusitęsusių kalbų ir dažnai 
iški lusių reikalingų išsiaiš
kinimų, liečiančių jų kelionės į 
Ameriką apmokėjimo ir mar
šruto tvarkos detales, Lietuvos 
• rkluotojų — vyrų ir moterų — 
komandos, iškviestos Amerikos 
I rk lav imo sąjungos Šiaurės 
Vakarų skyriaus bendrai su 
Madison ir Milvvaukee miestais 
spalio ir lapkričio mėn. daly
vavo rungtynėse prieš ameri
kiečius Madison, Milvvaukee ir 
Seattle miestuose. Tai pirmas 
syk i s , k a i t r i spa lvė , o ne 
raudonoji vėliava garbingai 
plevėsavo užsieny tarptautinėse 

irklavimo varžybose, lietuviams 
atstovaujant savo šaliai, o ne 
Rusijai. 

Tai istorinis įvykis, kuris to
l iau vertas dėmesio dėl to, kad 
ši irkluotojų kelionė dalinai 
atliko tarptautinio olimpiados 
komiteto reikalavimą, liečiant 
Lietuvos Olimpinio komiteto 
priėmimą atgal į Olimpiados 
gretas. Tarptautinio olimpiados 
komiteto taisyklės reikalauja, 
kad, prieš priimant bet kokio 
krašto sporto komandas į pa
saulinės klasės gretas, ta ko
manda tur i būti iškviesta į 
užsienį varžybomis bent penkių 
atskirų sporto federacijų. 

Lietuvos irkluotojų iŠKvie-
t imas į Ameriką išaugo iš 
nepailstančių pastangų Ame
rikos Šiaurės Vakarų Irklavimo 
sąjungos d i rek torės Penny 
Levvis, jos duk te r s Ka ren 
Lewis i r Sea t t le L ie tuv ių 
Bendruodmenės p i rmininkės 
Inos Bertulutės-Bray. Pati olim
piados lygio irkluotoja Karen 
Lewis, neseniai baigusi univer
siteto mokslus, daugiau kaip 14 
mėnesių keliavo po Sovietų 
Sąjungą. K e l i a u d a m a pfer 
Lietuvą, jis susisiekė su Lietu
vos Irklavimo federacija ir 
pasinaudojo proga treniruotis 
Trakuose su lietuviais. J i ten 
gerai susidraugavo su lietuviais 
irkluotojais ir, išvykstant namo 
i Sea t t l e , juos neoficial iai 
pakvietė atskristi lapkrityje į 
Seattle, kai vyksta trys atskiros 
m e t i n ė s rega tos . S u g r į ž u s 
namo, Karen ir jos motina su
sisiekė su Ina Bertulyte-Bray. 
prasidėjo iškvietimo darbai, 
k u r i e m s e n t u z i a s t i š k a i 
vadovavo Amerikos Šiaurės 
Vakaru Irklavimo sąjunga ir 
Seattle Liet. B-nės pirmininkė 
Bertulytė-Bray, uoliai priside
dant Madison ir Milvvaukee 
miestams ir Amerikos Lietuvių 
Bendruomenei. 

Nuo to laiko Lewis šeima 
visiškai pasiaukojo Lietuvos 
irkluotojų kelionės į Ameriką 
įgyvendinimui. Ligi spalio 12 d. 
nebuvo aišku, ar sportininkai 
surinks pakankamai lėšų apsi

mokėti kelionę. Atėjo paskutinė 
d i e n a a p s i s p r e n d i m u i , a r 
važiuos ar nevažiuos, o dar vis 
t rūksta daugiau dviejų tūkstan
čių dol. Levvis ir Bray šeimos po 
tarpusavy pasikalbėjimo pasi
ryžo, reikalui esant, iš savo 
kišenė^ padengti likusias kelio
nės išlaidas, kad tik atvyktų 
Lietuvos irkluotojai. Paskut inę 
minutę gau ta žinia iš Lietuvos, 
kad ten sur inko pakankamai 
lėšų apsimokėti už lėktuvo 
bi l ietus. Karen. Levvis pa t i 
nuskrido į New Yorką pasitikti 
sport ininkus ir juos lydėjo ir 
globojo per visą jų kelionę 
Amerikoje. (Karen lengvai susi
kalbėjo su lietuviais sporti
ninkais, nes ji pati sklandžiai 
kalba rusiškai). 

Visuomenė turbūt jau girdėjo, 
kaip Lietuvos irkluotojai nuga
lėjo visus savo konkurentus 
Amerikoje. Bet galvoju, kad ne 
visiems teko išgirsti, kaip buvo 
sujaudinti vietiniai lietuviai 
ž iū rova i r u n g t y n i ų m e t u , 
pamatę savo tautiečius, laisva
me krašte sportuojančius su 
trispalve, o ne su pr ievarta 
iškel ta rusų vėliava. Buvo 
n e p a p r a s t a i džiugu išgirs t i 
amerikiečių žiūrovų ir sporti
ninkų pasisakymus, išsireiš
kimus. Nei sykį bent Seattle 
nesigirdėjo žodžio „soviet". Nuo 
visų lūpų girdėjosi ,,the Lit-
h u a n i a n s ' " . (Gal t a i d ė k a 
vietinės Seatt le spaudos, kur i 
ap r a šė i rkluotojus t r i juose 
miesto bei priemiesčių pagrin
d in iuose l a ik rašč iuose i r 
vienam apylinkės la ikrašty . 
Kiekviename aprašyme buvo 
pabrėžta mintis , nevadinti irk
luotojų „sovietais"', o lietu
viais). 

Irkluotojai atskrido į Seattle 
lapkričio 3 d. Juos su gėlėmis 
pas i t iko Amerikos Š i a u r ė s 
Vaka rų Irklavimo sąjungos 
direktorė Pemry^evvis, Seattle 
Liet. B-nės pirmininkė Ina Ber
tulytė-Bray ir gražus būrys 
vietinių lietuvių, kurie žadėjo 
savo namuose apgyvendinti 
i r k l u o t o j u s . Jų 10 d i e n ų 
viešnages Seattle metu visi 
svečiai (jų buvo 23) buvo globo
jami lietuvių šeimų ir taip pat 
Š i a u r ė s Vaka rų I r k l a v i m o 
sąjungos narių šeimų. 

Ki tą ry tą irkluotojai j a u 
iškovojo pirmą vietą Fremont 
Four-Miler varžybose. Dienos 
metu jie svečiavosi su naujom 
.,šeimomis"', o vakare įvyko 
viešas priėmimas ir vakarienė 
Bray namuose. Visų Seattle 
lietuvių vardu I. Bertulytė-Bray 
šiltai pasveikino svečius ir jiems 
įteikė po kuklią dovanėlę prisi
minimui. Lietuvos Irklavimo fe
deracijos pirmininkas Vytautas 
Briedis, dėkodamas Bertulytei-

Bray už visas jos pastangas, ap
dovanojo ją federacijos gintari
niu ženklu, o kiekvienam Seat
tle lietuviui įteikė gintarinį 
ženkliuką su žodžiu „Lietuva". 
Prieš pradedant vakarienę, I. 
Bertulytė-Bray supjaustė iš 
Lietuovs a tvež tą duoną ir 
pakvietė visus paragaut i tos 
duonos kaip simbolio tautos su
si vienijimo. Buvo sugiedota 
„Lietuva B r a n g i " ir po to 
prasidėjo v a k a r i e n ė . Spor
t ininkai ilgai svečiavosi su 
v i e t i n i a i s l i e t u v i a i s , buvo 
užtraukta lietuviškų dainų ir 
bent valandėlė buvo smagiai 
praleista pasimokinant iš viens 
kito negirdėtų dainų. 

Sekmadienį irkluotojai pralei
do naujų š e imų globoje, 
o vakare visi nuvažiavo į Lewis 
n a m u s , A m e r i k o s Š i a u r ė s 
Vakarų Irklavimo Sąjungos 
surengtam pr iėmimui . Virš 
durų kabėjo didelė gairė ,,Wel-
come, Lithuanian Rovvers". Su 
vertėjos (Ber tu ly t ė s -Bray) 
pagalba Penny Levvis šiltai 
priėmė ir pasveikino savo sve
čius ir kiekvieną apdovanojo 
suvenyrais. Vytautas Briedis 
lietuviškai apdovanojo Penny 
Lewis ir jos dukrą Karen, 
aprišdamas jas juostomis, įteik
damas knygas apie Lietuvą ir 
padovanodamas Lietuvos Irkla-
vimo federacijos g i n t a r i n į 
ženklą. 

Dalyvavo Seattle mero žmona 
Roseanne Royer, kuri taip pat 
viešai šiltai pasveikino atvyku
sius irkluotojus. Ji išreiškė viltį, 
kad j ie s u g r į š į Sea t t l e 
ateinančią vasarą, kada įvyks 
Geros Valios rungtynės. Ro
seanne Royer pasididžiavo nedi
dele, bet aktyvia lietuvių kolo
nija Seattle, kuri , anot Royer, 
turi nemažą įtaką Seattle kultū
riniame gyvenime. Ponią Royer 
gintariniais karoliais apdovano
jo Vytautas Briedis. 

Irkluotojai kiekvieną dieną 
pradėjo t r e n i r u o t e Lake 
Washington pakrantėje, prie 
Un ive r s i ty of VVashington 
rūmų. Dienas praleisdavo su 
vietiniu jaunimu ir su Karen 
Lewis, kuri visus vežiodavo į 
krautuves ir pamtyti Seattle 
įžymybių. Vaka ra i bendrai 
buvo pra le i s t i su l ie tuvių 
šeimomis. 

Lapkričio 7 d. po treniruotės 
irkluotojai aplankė Šv. Juozapo 
katalikų pradžios mokyklą, kur 
dirba I. Bertulytė-Bray kaip 
knygyno vedėja. Nuo darželio 
lig 8 skyriaus mokiniai susi
rinko pamatyti ir pasikalbėti su 
svečiais iš Lietuvos. (Šioje 
mokykloje prieš metus buvo 
įvestas susirašinėjimo projektas 
tarp amerikiečių ir lietuvių 
mokinių). Irkluotojų vizitas 

Vytautas Briedis, Lietuvos Irklavimo federacijos pirmininkas, su Emilija 
Tutliene, Seattle Lietuvių Bendruomenės nare lapkričio 4 d 

mokykloje sukėlė didelį dėmesį, 
nes mokiniai pagaliau galėjo 
pamatyti , kaip atrodo „lietuviai 
iš Lietuvos". Mokiniai kėlė įvai
r ius k laus imus, bendrai apie 
sportą ir apie gyvenimą Lietu
voje. Buvo ir keletas, kurie 
domėjosi politika. Šio apsi
lankymo mokykloje dėka ameri
kiečiai mokiniai parašė daugiau 
kaip 50 laiškų, kuriuos pervežė 
į Lietuvą irkluotojai, nežino
miems būs imiems susiraši
nėjimo draugams Lietuvoje. 
Ki tą v a k a r ą svečia i iš 

Lietuvos dalyvavo vakaronėje 
su University of Washington 
s tudentais , kurie mokosi rusų 
kalbos. Tai buvo puiki priemonė 
toliau parodyti amerikiečiams, 
kad lietuvis ne rusas, nors 
g y v e n i m o są lygos verčia 
išmokti rusų kalbą. Buvo daug 
diskusijų ir t a i p pat buvo 
sukamas filmas, kurį vietinė 
Seattle televizija numato trans
liuoti gruodžio mėn. Filmas 
lies ne t ik irkluotojų viešnagę 
Seattle, bet ta ip pat tautybių 
klausimo įnašą Geros Valios 
rungtynių pravedime. 

Ketvirtadienio vakare įvyko 
Amerikos Irklavimo sąjungos 
metinis banketas, kuriame kaip 
garbės svečiai dalyvavo ir buvo 
labai gražiai priimti mūsų irk
luotojai. Sąjungos vardu lietu
viams irkluotojams buvo įteikta 
gairė, kurioje buvo pažymėta 
visų Seattle regatų pavadini
mai. (Išaiškėjo, kad banketo 
organizavimo komitetas nutarė 
vietoj salės papuoša lų šio 
banketo proga, pinigus pras
mingiau panaudoti — pasiuvant 
gairę, kurią galėtų parsivežti 
svečiai iš Lietuvos. Banketo 
metu buvo rodomos skaidrės iš 
Trakų, kur Lietuvos irkluotojai 
treniruojasi. 

Sekantį šeštadienį lietus pilte 
pylė. o vis dėlto irklavimas 
neatšauktas — po pietų vyko 
Frostbite regata. Žiūrovai slė
pėsi po lietsargiais ir tupėjo 
balose, kol t ie vargšai sporti
ninkai iškovojo pirmą vietą. 

Sekmadienį oras visiškai pasi
taisė, ir. dabar džiaugdamiesi 
saulėtu dangum, vėl sekėme 
mūsų sportininkus Head of the 
Lake regatoje. Šios rega tos 
iškovotojai atrinkti grynai laiko 
atžvilgiu: kieno greič iausias 
laikas — tas laimi. Per nesu
sipratimą mūsų vyrų komanda 
nuplaukė bet 100 metrų to l iau 
negu reikėjo, sukant lanką. 
Nežiūrint to nesklandumo, jie 
vis tiek laimėjo pirmą vietą. Tai 
galinga komanda! 

Sekmadienio vakare įvyko at
sisveikinimo vakarienė Levvis 
namuose. Vėl buvo dovanų 
į t e i k i m a s iš v isų p u s i ų . 
Vakaronė buvo maloni, bet 
rimtesnio pobūdžio. Ir svečiai ir 
v i e t in i a i s u s i m ą s t ę , n e t 
apsiašaroję. Vykome į Sea-Tac 
aerouostą, kur 10:30 vai. vak. 
irkluotojai turi pradėti ilgą 
kelionę namo. Prie pat lėktuvo 
durų Seattle lietuviai sudarė 
„var tus" iš dviejų eilių, kad 
kiekvienas irkluotojas žengda
mas prie lėktuvo galėtu asme
niškai atsisveikinti su savo tau
tiečiais. Daug akių sužibo šiuo 
laiku. Susitikome tautiečiai , 
išsiskyrėme šeimos nariai . 

Delta lėk tuvas išskrido į 
Atlantos miestą, kur irkluotojai 
ankstyvą rytą turėjo persėsti į 
lėktuvą į Ne\v Yorko La Guar-
dia aerouostą. Nuvykus į New 
Yorką, jiems teko pervažiuoti į 
Kennedy aerouostą, o t ada jie 
turėjo Aeroflotu skristi ligi 
Maskvos. Iš Maskvos — paga
liau į Vilnių, kur numatė at
sirasti 48 valandas po kelionės 
pradžios Seattle. 

Visi Seattle lietuviai prisi
dėjo prie svečių priėmimo; net 
nelietuviai žmonos ar vyrai 
atliko kitus reikalingus darbus. 
Pavyzdž iu i . J im H a r r i s o n 
' Jūra tės Mažeikaitės vyras) ir 
Jim Bray (Inos Bertulytės vyras^ 
kartu šeimininkavo virtuvėje, 
ruošdami irkluotojams sumuš
tinius kelionei namo. Tai buvo 
ypatingas Seattle lietuvių bend
radarbiavimas. Z .P . 

Gero žmogaus veiksmai pasi
lieka laisvės ir nepriklauso
mumo Evangeli ja v i s i ems 
tiems, kurie gyvena po jo. Gyve
nimo širdyse tų, k u r i u o s 
paliekame, negalima laikyti 
mi r t imi . Auks inės ka lbos . 

pasakytos gerų žmonių, ir pa 
vyzdys, kurį j ie davė, gyvena 
per visus laikus; pereina į min
tis ir širdis tų, k u r i e gyvena po 
jų, sustiprina juos jų gyvenimo 
kelyje, neretai ne t paguodžia 
mirties valandą. S. Smiles 

GYVENIMO VINGIAI 
N O V E L Ė 

VLADAS VAILIONIS 
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— Belaisvė ir skyrybos yra du skirt ingi dalykai. 

Belaisvėje nieko negali pakeisti ir tu r i pasiduoti priešo 
valiai. Gi skyrybos nėra da r pati didžiausia blogybė. 
Juk Amerikoje y ra labai daug išsiskyrusių šeimų, 
kurios turėjo pradėti vienokį ar kitokį naują gyvenimą. 
Apsiprasi ir tu, Toni, su naująja padėtimi. Galbūt net 
ir moterį susirasi, su kuria ir vėl būsi laimingas. 

— Dėkui tau, John, už tavo gerus patarimus Tik 
gaila, kad paguodos žodžiai negali padėti. Prarasti visą 
šeimą, nėra jau taip paprastas dalykas. Caren aš galiu 
užmiršti, tikriau pasakius uždaryti ją savo širdies tam
siame kampelyje, bet vaikų aš negaliu užmiršti. 
Anksčiau, grįžus man iš tarnybos, ne tik Caren, bet 
ir vaikai pasitikdavo mane tarpdury ar kieme. Pasi
tikdavo su šypsena ir gražiais žodžiais. Šiandien to viso 
nėra. Ypač vakarai yra slegiantys. Tokioje vienumoje 
aš daug galvoju apie juos. Aš netikiu Caren žodžiais, 
kad aš jai nusibodau. Čia yra kur nors rimtesnė priežas
tis tam, bet aš negaliu jos surasti. Praradęs šeimą, aš 
kal t inau Caren ir savo mintyse išmėtinėjau jai neiš 
t ikimumu, bei lengvapėdiškumu. Gi dabar, prabėgus 
kuriam laikui ir mano širdžiai kiek nurimus, aš pra
dėjau savyje ieškoti priežasčių. Aš manau, kad 
dauguma žmonių galvoja, kad viskas, ką j ie daro, yra 
gerai. Tik kiti, bet ne jie, klysta. Prisipažinsiu, kad 
ir aš tai grupei priklausau. Iki šiol man atrodė, kad 

Caren yra mano kokia tai nuosavybė, su kuria aš galiu 
elgtis, kaip man patinka. Pasirodo, kad aš klydau. 
Grįžęs iš belaisvės, aš ja labai rūpinausi, todėl mūsų 
tarpe nebuvo jokių, net ir mažiausių, nesusiprat imų. 
Laikui bėgant aš pradėjau imti viską kaip normalų 
dalyką, rečiau su ja pasikalbėdamas r imtesniais 
klausimais, rečiau ir išeidamas su ja pasižmonėti. 
Žinoma, save teisindamas, galėtum sakyti, kad čia y r a 
senėjimo pažymys, kuris paliečia ir moteris. Caren. 
atrodo, norėjo daugiau iš manęs, todėl, negaudama iš 
manęs pasiieškojo kito. 

— Žodžiu, tu pradedi Caren teisinti, o save kaltinti , 
— radęs progą, aš jį per t raukiau . — Tokie dalykai 
vyksta kiekvienoje šeimoje, bet dauguma neieško sky
rybų. Tu vis dar myli Caren, todėl ir kal t ini save. 

— Tu teisingai sakai, John, aš ją vis dar myliu. Ir 
jeigu ji vieną dieną atidarytų vėl mano bute duris, aš 
ją priimčiau be mažiausio priekaišto. Kaip jau sakiau, 
mes imame viską kaip savaime aiškų dalyką. Net ir 
duonos, turėdami jos kadien pakankama i , ne
vertiname. Tai yra tik penkiomis raidėmis aptar iamas 
dalykėlis. Ir nieko daugiau. Gi, papuolus į kokią 
nelaimę, sakykim į priešo belaisvę, akys tuoj praregi 
Ir kaip aš ilgėdavausi duonos. Duonos, duonos, ir vis 
ruginės duonos, tos europietiškos ruginės duonos. Taip 
yra ir su mano šeima. Tik ją praradęs, supratau, kiek 
daug ji man reiškia. 

— Paklausyk labai r imtai, John, nes ir tu pradedi 
senti, — šyptelėjo Claudija. 

— Nebandyk, mergele, pasekti Caren pavyzdžiu. 
Aš tikrai neieškočiau prieškaištų sau ir nesėdėčiau nosį 
pakabinęs. Aš pasiieškočiau paguodos gyvanašl iukių 
tarpe. O tokių paukštelių yra pakankamai . 

— Tai t u manęs nemyli! — pašoko Claudija. 
— Nesi karščiuok, Claudija. pas mus dar pikti vėjai 

nepučia. Bet. atsargumo dėlei, aš turiu tau pr imint i 
savo senelio pasakytus mums, vaikams, žodžius: 
..Stenkitės, vaikeliai, daryti tik gera. nes kokiu sa iku 
seikėsi, tokiu bus ir tau atseikėta" . 

— Tavo senelis rėmėsi liaudies išmintimi, gi mano 
motina šventu Raštu. Pašnekesiuose ii vis naudojo jo 
palyginimus. Kaimynai ją net gyvuoju šventu Raš tu 
vadino. Ji čia tau t ikriausiai atsakytų, kad už piktą 
atsilygink geru. pridėdama net ir kur tai yra pasakyta. 

— Gal man išeiti kuriam laikui? — pratarė Toni. 
nežinodamas, ar mes rimtai, ar tik juokais pešamės, 
bet Claudija jį nuramino. 

— Man atrodo, kad tau, Toni. reikia naujos 
aplinkos, naujų pažinčių, ypač moterų. — grįžau aš prie 
Toni re ikalu . — Tūnodamas čia š i tame b u t e , 
kur viskas primena tau Caren, tu prigalvosi visokių 
kvailysčių. Kieno ten kaltė bebūtų, šio reikalo pataisyti 
jau negalima. Gali iš jo tik pasimokyti, kad. vedęs an
tru kartu, tų pačių klaidų nekartotum. Caren y r a j au 
ponia Overhead, ir su tuo faktu tu turi apsiprasti . 

— Pasakyti yra lengva, bet pamiršti mylimą žmoną 
yra sunku. Jeigu ji būtų mirusi, aš su tuo apsiprasčiau, 
bet dabar kai kada man atrodo, kad ji t ik pas ka imy
nę nulėkė. Rodos, aš taip ir laukiu, kad ji ir vėl dur i s 
pravers su šypsena lūpose. 

— Beprasmis savęs apgaudinėjimas. Toni. — numo
jau aš ranka. 

— Čia yra meilė, - leptelėjo Claudija. 
— Meilė... Meilė turi būti panaši į miško aidą. 

Je igu tu šauki pamiškėje, t a s pat turi atsiliepti ir miš
ke. Man atrodo, kad Toni šio aido jau neišgirs. 

(Bus daugiau) 

/ 
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REMKIME SAVĄJĄ 
SPAUDĄ 

ANTANAS JUODVALKIS 

Prieš 125 metus 1864 m. 
carinė Rusija uždraudė 
lietuvišką spaudą ir tik po ilga
metės 40 metų trukusios neat-
laidžios kovos ją atgavo. Ryžtin
gieji l ietuviai šviesuoliai 
nepakluso okupanto įskymui ir 
susiorganizavę lietuvišką spau
dą leido Vokietijos užgrobtoje 
Prūsijos dalyje — Tilžėje, Ragai
nėje ir per rusų žandarų stropiai 
saugomą sieną slapta gabeno į 
Lietuvą ir platino tarp susi
pratusių lietuvių. Nepaisant 
pavojų ir baudų, knygnešiai 
pernešdavo per sieną lietuvišką 
laikrašti, maldaknygę ar nau
dingą knygą. 

Vargo lietuviškoji raštija, 
skindama kelią į lietuvio ir 
miesčionio pastogę. Augo švie
suolių skaičius, platėjo ir lietu
viško laikraščio apimtis bei 
skaitytojų susidomėjimas. Mate
rialinis leidimo pagrindas buvo 
nepakankamas ir leidėjai nuo
lat susidurdavo su nepritekliais. 
Taip vos trejetą metų 
išsilaikiusi „Aušra" (1883-1886) 
dėl finansinių išteklių stokos 
turėjo užgesti. Netekus vienin
telio lietuviško laikraščio, 
tuolaikinė lietuvių šviesuomenė 
nenurimo ir pradėjo skambinti 
Kudirkos leidžiamu „Varpu" 
(1889). Po šešeto metų ir vėl dėl 
finansinių sunkumų „Varpui" 
nustojus skambėti, pasirodė 
anksčiau „Apžvalga" ir vėliau 
„Tėvynės Sargas" (1896-19041. 
Visi jie buvo spausdinami Til
žėje ir slaptai knygnešių 
gabenami j Lietuvą. 

1904-1905 metais nubanga
vusi Rusijoje revoliucijos banga, 
apkarpė caro neribotą galią, ir 
Lietuva išsikovojo teisę leisti ir 
spausdinti laikraščius bei 
knygas Lietuvoje. Keturias
dešimt metų trukęs spaudos 
draudimas, atnešė Lietuvai bei 
visai lietuvių tautai neapskai
čiuojamą žalą. Kultūriškai ir so
cialiai atsilikome nuo kitų 
tautų, nežinojome ir gal tik 
jautėme vakaruose einančius 
laisvės šūkius. Rusinimas 
sklido miestuose, o lenkinimas 
buvo skelbiamas iš Dievo namų 
ir didžiųjų dvarų. Lietuviškoji 
liaudis skurdo ir nešė sunkią 
baudžiavos naštą. Lietuviams 
buvo uždarytos aukštųjų mo
kyklų ir kunigų seminarijų 
durys. Lietuvis valstietis, norė
damas patekti į aukštąją 
mokyklą, turėjo sulenkinti savo 
pavardę ir kaip kuriais atvejais 
net nusipirkti bajorišką titulą. 

Skurdus lietuvių gyvenimas 
ir nepakeliamas rusų valdinin
kų bei lenkų dvarininkų sau
valiavimas, vertė valstiečius 
ieškoti geresnių gyvenimo 
sąlygų svetur. Taip prieš 
pirmąjį karą prasidėjo didžioji 
lietuvių emigracija i užjūrius, 
ypač Ameriką. Čia įsikūrę ir 
apsitvarkę, pradėjo rūpintis 
dvasiniais ir švietimo reikalais. 
Po 1904-5 m. revoliucijos turėjo 
bėgti aktyvieji veikėjai ir ieškoti 
prieglobsčio šiame laisvės kraš
te. 

Pradėjo kurtis ideologiniais ir 
socialiniais pagrindais įvairios 
draugijos, steigtis lietuviškos 
parapijos, reikalavusios kovingo 
atsiskyrimo nuo dominuojančių 
lenkų. Pasirodė ir pirmieji lie
tuviški laikraščiai, knygos. 
Tarp dešiniųjų ir kairiųjų vyko 
tarpusavio neatiaidi kova del 
dominavimo tarp lietuvių darbi
ninkų. Ir čia tuolaikinės darbo 
sąlygos buvo sunkios ir darbo 
valandos ilgos. Tas aplinkybes 
išnaudojo atvykę revoliucijonie-
riai, stengdamiesi patraukti 
darbininkus i savo pusę. Skilo 
įsteigtos lietuvių draugijos ir 
lietuvių veikla pasidalino į du 
frontus, nieko gero nežadančius. 
Steigėsi ir lietuviški laikraščiai. 

iš kurių vieni greičiau sustojo tu
vis dėl finansinių išteklių sto
kos), o kiti išsilaikė iki šių 
dienų. 

Šiais metais dienraštis „Drau
gas", leidžiamas marijonų, 
atšventė 80 metų sukaktį, 
sulaukusią didelio dėmesio ir 
kartu rūpesčio dėl tolimesnio 
išlikimo (ir vėl finansiniai 
reikalai). Ateinančiais metais 
tokią pat deimantinę sukaktį 
švęs savaitraščiai „Dirva" 
Clevelande, leidžiama Vilties d-
jos, ir „Darbininkas" New 
Yorke, leidžiamas pranciškonų. 

Spausdinių kiekis ir prenume
ratorių skaičiai parodo žmonių 
kultūringumo laipsnį, o mums 
lietuviams padeda ir tautiškai 
išsilaikyti. Lietuviškoji spauda, 
kaip ir pati lietuvių tauta, per
gyveno šviesių ir tamsių gyveni
mo momentų. Grobuoniškoji 
kaimynė Rusija dar caro 
valdymo metais pavergė tautą 
ir draudė lietuvišką spaudą, o 
užplūdus raudoniesiems, pasi
kartojo ta pati istorija, tik daug 
rafinuočiau ir žiauresnėm prie
monėm. Raudonieji rusai oku
pantai, nors spausdino laikraš
čius ir knygas lietuvių kalba, 
bet ne lietuviškoje dvasioje, ne 
lietuvių tautos interesams. Jei 
rusiškieji carai trėmė į Sibirą 
tik knygnešius ir platintojus, tai 
raudonieji bolševikai ištrėmė ar 
sunaikino be teismų visą treč
dalį tautos. Tai tokią skelbiamą 
lygybę ir brolybę atvežė lietu
viams Kremliaus raudonieji ca
rai. 

Grįžtant prie šių laikų lie
tuviškos spaudos, reikia , 
pasidžiaugti, kad Kremliau:? 
carai atleido cenzūros varžtus ir 
laikraščiai pradeda drąsiau ir 
išsamiau rašyti apie pergyven
tus skausmus, terorizuotos tau
tos žmones. Mums šiuo metu 
rūpi išeivijos spaudos išlaiky
mas, spaudos, kurios dėka 
lietuviai nepasimetė vietinių 
gyventojų masėje, bet jungėsi į 
savas organizacijas ir palaikė 
tarpusavy nuolatinį ryšį. 

Pokarinei išeivijai iškeliau
jant į amžinybę, o jų vietų 
neužpildant jaunajai lietuvių 
kartai, pradeda stokoti redak
torių, rašančiųjų ir skaitytojų. 
Jau turime liūdnų pavyzdžių, 
kai bostoniškis „Keleivis", 
Brooklyno „Vienybė" ir Chica-
gos „Naujienos" sustojo ėjusios 
ir užsidarė. Tai skaudūs ir 
neatitaisomi nuostoliai visai 
lietuviškai kultūrai. Kad tokie 
nemalonūs įvykiai nepasikar
totų dar gyvybę rodančiai lie
tuviškai spaudai, reikia su
jungti turimas jėgas bei finan
sus ir toliau skleisti lietuvišką 
raštą. Atgimstanti tėvynė rodo 
nepaprastą gajumą bei ryžtą, 
leisdama naujus laikraščius, 
informuojančius apie lietuvių 
pastangas atgauti prideramą 
vietą lietuvių kalbai ir kultūrai. 
Kremliaus kumštyje tebelaiko
mi lietuviai dairosi į išeiviją, 
tikėdamiesi finansinės para
mos. Remdami tautos pastan
gas, nepamirškime ir savųjų 
reikalų. Kai nebeliks lietu
viškos spaudos, nebebus kas 
perteikia informaciją apie nau
jausius įvykius, nebeliks to, kas 
jungia taip plačiai išsisklai
džiusius lietuvius. 

„Dirvos" 75 metų jubiliejui 
paminėti ir finansams telkti yra 
sudarytas plačios apimties 
komitetas, vadovaujamas parei
gingos visuomenininkės Irenos 
Kriaučeliūnienės. „Dirvos" va
jaus ir jubiliejaus įžanginis 
minėjimas įvyks š.m. gruodžio 
9 d. Lietuvių Tautiniuose na
muose. Dalyvaukime ir savo 
dosnia auka paremkime lietu
viškos spaudos išsilaikymą. 
Kaip jau anksčiau minėjau. 
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Lietuvos irkluotojai ir Seattle lietuviai smagiai dainuoja. Iš kairės: irkluotoja Diana Butkutė, 
Neris Palūnienė iš Seattle, Antanas Minelga iš Olympia, Irena Morkūnienė iš Bellevue ir irkluo
tojų treneris Kęstutis Bartkus. 

BOSTONO ŽINIOS 
RETAS KONCERTAS 

Lietuvių Fondo vykdomo 
piniginio vajaus pagrindu 
gruodžio 17 d. 3 vai. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje rengiamas 
koncertas, kurio programą 
atliks reti svečiai iš Lietuvos: 
operos solistas Vaclovas Dau
noras, pianistas Robertas 
Bekonis ir Jaunimo teatro akto
rius — komikas Algirdas Gra
šys. Koncertu vietoje rūpinasi 
Lietuvių Fondo įgaliotiniai: 
Kazys Bačanskas iš Dorches-
terio, dr. Eduardas Jansonas iš 
Cape Codo ir Petras Viščinis iš 
Brocktono. 

PASISEKĘS MINĖJIMAS 

Lapkričio 18 d. Maironio 
parke, Shrewsburyje, įvyko 
Trakų rinktinės šaulių valdybos 
posėdis, kuriame priimta spalio 
28 d. įvykusio Šaulių sąjungos 
veiklos 70 metų minėjimo 
apyskaita ir svarstyti kiti 
aktualūs rinktinės reikalai. 
Minėjimas buvo sėkmingas, ne 
tik programos ir atsilankiusios 
publikos atžvilgiu, bet ir 
finansiškai. Jis davė rinktinei 
daugiau negu 2,000 dolerių 
pelno, kuris bus panaudotas 
įvairiems rinktinės reikalams. 

ĮNAŠAI LIETUVI Ų FONDUI 

Paskutiniu metu į Lietuvių 
Fondo vykdomą piniginį vajų 
savo įnašais iš Bostono ir 

apylinės įsijungė Juozas ir 
Anelė Januškevičiai iš Cape 
Codo, papildę savo ankstyves
nius įnašus 200 dolerių, o taip 
pat Henrikas Čepas, naujai 
įmokėjęs 100 dolerių. Kiti 
asmenys yra pažadėję paremti 
vajų savo įnašais, kad būtų 
gauta 50,000 dolerių suma, 
pažadėta su sąlyga, kad kiti 
sudarys ' ~0,000 dolerių. Įnašai 
siunčiami tiesiog Lietuvių Fon
dui į Chicagą, arba įteikiami 
Lietuvių fondo įgaliotiniams, 
kuriais yra Kazys Bačanskas iš 
Dorchesterio, dr. Eduardas Jan
sonas iš Cape Codo ir Petras 
Viščinis iš Brocktono. 

PRIVATAUS RESTORANO 
SAVININKŲ 

ATSILANKYMAS 

lietuviškoji spauda visą laiką 
mažiau ar daugiau skurdo ir dėl 
finansinių nepriteklių ne vienas 
laikraštis užsidarė. Nebūkime 
tolimesni lietuviškos spaudos 
duobkasiai, o savo ištekliais ją 
dosniai remkime, nes to reika
lauja dabartinė padėtis. 

Į Bostoną buvo užsukę pirmo
jo privataus restorano Vilniuje 
savininkai: buvęs Inturisto res 
torano administ torius Romas 
Zakarevičius, smuikininkas 
Aleksandras Ciupij ir ekono
mistė Ona Ciupij. 1987 m. Vil
niuje jie įsteigė restoraną ko-
operatyviniais pagrindais. Jis 
pavadintas „Stikliai". Per dve
jus metus tas res toranas 
pagarsėjo, ne tik Lietuvoje, bet 
ir užsienyje; turistai jame yra 
nuolatiniai svečiai. Į šį kraštą 
„Stiklių" restorano savininkus 
pakvietė Judy Wicks, savininkė 
„VVhite Dog Cafe" Philadel-
phijoje. Ten jie dideliu pasise
kimu demonstravo lietuviškus 
patiekalus ir rinktinius euro-
pietiškus valgius. Ypač didelio 
susidomėjimo ir pasisekimo 
susilaukė jų specialybė: lietu
viški valgiai su grybais, 
uogomis ir kitomis miško ir 
jūros gėrybėmis. Jų pasakojimu 
Lietuvoje jiems sekasi labai 
gerai. Dabar jie turi įsirengę 
viename name restoraną, kavi

nę ir alinę. Paskutiniu metu jie 
gavo teisę už atliekamus patar
navimus priimti ir svetimą 
valiutą. Šalia Philadelphijos ir 
Bostono jie dar lankėsi New 
Yorke, visur užmegzdami ryšius 
su lietuviais. 

RENGINIAI 

— Gruodžio 17 d. 3 vai. po 
pietų So., Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje Lietuvių 
Fondo koncertas; programą 
atliks operos solistas Vaclovas 
Daunoras, pianistas Robertas 
Bekonis ir Jaunimo teatro 
aktorius — komikas Algirdas 
Grašys, svečiai iš Lietuvos. 

— Gruodžio 31 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio 
aukš to salėje Lietuviškos 
Skautybės Fondo rengiamas 
Naujų Metų sutikimas. 

— 1990 m. balandžio 22 d. 
Lantaną restorane Randolphe 
metinis Šv. Petro lietuvių 
parapijos So. Bostone banketas. 

— 1990 m. gegužės 6 d. 
Brocktone kun . Alberto 
Abračinsko kunigystės 50 metų 
jubiliejaus minėjimas. 

— 1990 m. gegužės 6 d. 2 vai. 
po pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto salėje 
komp. Jeronimo Kačinsko kūri
nių koncertas, rengiamas LB 
Bostono apylinkės. 

m MLS, 
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 Estate 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią jstaigą prašome 
paminėti, kad esate arba/ionte būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

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

5953 S. Kvdzl* Av«. 
Chlcago, IL 60629 

Tel. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10°/o—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

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. 
Vietinė įstaiga. 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas. 

HELP VVANTED 

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

Tunu Chicagos mies'.o 'eidimą. Dirbu ir 
jžmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

1 655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ELECTRONIC TECHNICIAN 
TV. VCR's Audio. Excellent 
vvages. Experienced only. Call for 
appt: 708-385-2500 

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

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

• 

„LAISVĖS VARPAS" 
Vienintelė lietuvių greito vie

šo susižinojimo priemonė Bos
tono ir apylinkės lietuviams yra 
„Laisvės Varpo" lietuvių radi
jo programa. Ji perduodama lie
tuvių ir anglų kalba kiekvieną 
sekmadieni, 9:00-10:00 vai. ryto 
iš radijo stoties WCAV FM 98. 
Jos vedėju yra Petras Viščinis, 
173 Arthur St., Brockton, MA 
02402, telefonas: (508)586-7209. 
Programos metu skubiais reika
lais skambinti į radijo stoti te
lefonu: (508)587-9898. 

P. V. 

GIRIOS AIDAS, lietuvių miškininkų išeivių var
dynas. 335 psl $10.00 

ANTRAS KAIMAS, veidai ir tekstai. Sudarė Alg. 
T. Antanaitis. 448 psi $20.00 

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

DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA. Al. 
Merkelis. 416 psl $15.00 

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

PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE. Kęst. K. Gir
nius. 422 psl $10.00 

KRYŽKELĖS, radijo prakalbos į Lietuvą 
1986-1988 metais. Bronys Raila. 480 psl. $10.00 

ABĖCĖLĖ, vaikams mokytis lietuvių kalbą. Dang. 
Stončiūtė-Kuolienė. 55 psl. *. $3.00 

LITHUANIA r>*Y HERITAGE, 1300 iliustracijų. VI. 
Vijeikis. 400 psl $20.00 

THE SVVORD AND THE CROSS, a history of the 
church in Lithuania. Dr. S. Sužiedėlis. 264 
psl $9.95 

SERVING LITHUANIA. J. K. Valiūnas. 287 psl. $18.00 
1990 CATHOLIC ALMANAC, Ed. Felician A. Foy, 

O.F.M. 600 psl $15.95 

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

f^ l midlcind 
WkmKKkW Savinas 

Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. H A R L E M AVE. 

598-9400 

EIK 1=1 
LEN0ER 

Sukaktuvinis Medalis 
Dar galima įsigyti Lietuvos 

Krikšto 600 Matų sukaktie* 
medalį kurį sukūrė skulptorius 
Vytautas Kaiuba. 

Medalis — vertinga istorinė 
dovana. Tinka šv. Kalėdom 
dovanoms šeimos nariams ir 
draugams atvykstantiems iš 
Lietuvos. Tinka ir bent kam jį 
įteikti įvairiomis progomis. 

1 1/5 colio bronzinis medalis 
dar gaunamas už papigintą 
kainą — 10 dol. (buvo 15 dol.) 
Kaina su persiuntimu 12 dol 
Užsakymus siųsti: 

Draugas 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, IL 60629 

I 



RENGINIAI CHICAGOJE 
Gruodž io 8 d. — Vakarone, 

skiriama lietuviškų papročių 
temai, sut inkant Danutės Bin-
dokienės knygą. Jaunimo cen
tro kavinėje ruošia Chicagos 
ateitininkai sendraugiai. 

Gruodž io 9 d. — „Dirvos'' 
jubiliejinių metų atidarymo 
vakarienė Lietuvių Tautiniuose 
namuose. 

Gruodž io 10 d. — Madų 
paroda — „Aukštos kokybės 
rūbai iš Lietuvos ' . Jaunimo 
centre rengia t au t in i s an
samblis „Grandis". 

... -

— Dr. Vinco Kudirkos mono
grafijos sutiktuves Balzeko Lie
tuvių Kultūros muziejuje. Ren
gia Vydūno Jaunimo fondas. 

Gruodž io 15 d. — LB-nės 
Lemonto apylinkės kūčios Lie
tuvių centre, Lemonte. 

Gruodž io 17 d. — Ateitinin
kų Kūčios Jaunimo centro didž. 
salėje. 

— Sekmadienio kultūrinė po
pietė Lietuvių Taut in iuose 
namuose . Ruošia T a u t i n ė s 
sąjungos Chicagos skyrius. 

— „Kernavės" tunto kūčios 
Jaunimo centro maž. salėje. 

Gruodž io 25 d. — Jaunimo 
šokiai Jaunimo centro didž. 
salėje. Ruošia skauta i aka
demikai. 

G r u o d ž i o 31 d. Operos Nau
jųjų metų sutikimas Jaunimo 
centro didž. salėje. 

— Dainavos meno ansamblio 
Naujųjų Metų sutikimas Jauni
mo centro kavinėje. 

— Naujųjų Metų sutikimas 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Ruoš i a T a u t i n ė s sąjungos 
Chicagos skyrius. 

S a u s i o 13 A - Lietuvos 
Vyčių choro metinis pokylis 
Šaulių salėje. 

S a u s i o 13 i r 14 d. — An 
samblio „Vilnius" (iš Lietuvos) 
koncertas Jaunimo centro didž. 
salėje. 

Saus io 27, 28 ir 29 dienomis 
— „Oktavos" estradinio or
kestro koncertas Jaunimo cen
tre. Rengia „Margutis" . 

V a s a r i o 10 d. — „Spindulio" 
t a u t i n i o ansambl io ba l ius . 
Jaunimo centro didž. salėje. 

V a s a r i o 11 d. Lie tuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
sukakties minėjimas Šv. An
tano parapijos salėje. Rengia 
ALTo Cicero skyrius. 

V a s a r i o 16 d. — Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo mi
nėjimas Jaunimo centro ka
vinėje. Ruošia Jaunimo centro 
valdyba. 

Vasa r io 18 d. — Lietuvos Ne
pr ik lausomybės paskelbimo 
sukakt ies minėjimas Maria 
mokyklos auditorijoje. Ruošia 
Chicagos Lietuvių Taryba. 

V a s a r i o 24 d. - Tradicinis 
mažlietuvių šiupinys Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Rengia 
Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugija. 

Kovo 4 d. — Kaziuko mugė 
Jaunimo centre. Ruošia Chica

gos skautų ir skaučių vienetai. 
Kovo 11 d. — Muz. Antano 

Vanagaičio 100 metų gimimo 
sukakties minėjimas Jaunimo 
centre. Rengia „Margut is" . 

Kovo 16 d. - Vakaronė Jau
nimo centre. Rengia Chicagos 
ateitininkai sendraugiai. 

Kovo 18 d. — Zarasiškių klu
bo susirinkimas posėdžių kamb. 
Jaunimo centre. 

Kovo 18 d. — Jū rų šaul ių 
„Klaipėdos' kuopos me t in i s 
s u s i r i n k i m a s Šv . A n t a n o 
parapijos salėje, Cicero, IL. 

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

Balandžio 1 d. — „Draugo" 
koncertas Marijos mokyklos sa
lėje. 
— Madų paroda L ie tuv ių 

centre, Lemonte. 

Balandžio 20 d. - Vakaronė 
Jaunimo centro kavinėje. Ren
gia Chicagos a t e i t i n i n k a i 
sendraugiai. 

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

N A U J A S DANGORAIŽIS 

Chicagos planavimo komisija 
patvirtino vienbalsiai planą pa
statyti naują 125 aukštų dango
raižį, kuris bus 15 aukštų 
didesnis, kaip Sears Tower. Bus 
s ta tomas Madison ir Wells 
gatvių pietvakarių kampe. Tai 
b u s aukšč i aus i a s pasau ly 
dangoraižis. Kainuos arti 400 
mil. dol. Numatoma užbaigti 
1993 m. Dangoraižis, pagal sta-
tytojų-savininkų pavardes bus 
v a d i n a m a s Migl in-Bei t ler 
Tower. Architektas — Cezaris 
Peili. 

P R I E Š P IKTADARIUS 

Chicagos susisiekimo vadyba 
panaudos 160,000 dol. skelbi
mams ir perspėjimams kovo
je prieš piktadarius miesto susi
siekimo, ypač traukinėliuose. 
Bus sustiprinama apsauga ir 
s a r g y b a su t r e n i r u o t a i s 
šunimis. 

— Velykų s ta las . Ruošia Mo
terų federacija. Lietuvių centre, 
Lemonte . 

B a l a n d ž i o 28 d. - Lietuvių 
Operos „Meilės e l iksyras" spek
t a k l i s Morton aukš t . mokyklos 
salėje, Cicero, IL. Pradž ia 7:30 
v.v. 

B a l a n d ž i o 29 d. Muz. Arvydo 
ir solistės Nelės Pal t inų koncer
t a s J a u n i m o centre . Rengia 
„ M a r g u t i s " . 

G e g u ž ė s 5 d. — Lietuvių 
O p e r o s „ M e i l ė s e l i k s y r a s ' 
s p e k t a k l i s M o r t o n a u k š t 
mokyklos salėje, Cicero, IL 
Pradž ia 3 vai.p.p. 

G e g u ž ė s 12 d. — „Pavasario ' 
puota Lietuvių centre, Lemonte 

G e g u ž ė s 19 d- — Maironio lit 
mokyklos 30 metų jubiliejus 
Lie tuv ių centre , Lemonte . 

B i r že l i o 2 d. — „Aitvaro ' 
g e g u ž i n ė i r s p o r t o š v e n t ė 
Lie tuvių centre , Lemonte . 

Biržel io 10 d. — Sovietų Rusi
jos vykdomo l ietuvių tautos 
na ik in imo minėj imas Šv. An
tano parapijos salėje, Cicero, IL. 

R u g s ė j o 9 d. — LB-nės 
g e g u ž i n ė L i e t u v i ų c e n t r e , 
Lemonte . 

S p a l i o 27 d. — Der l iaus 
š v e n t ė . L i e t u v i ų c e n t r e , 
Lemonte . 

Rima Moore ir Kristina Krulikienė, St. Petersburgo „Saulės" lit. mokyklos 
mokytojos, supažindina visuomenę metiniame parengime su deklamatoriais 
— darželio mokiniais: V. Krulikaite, M. ir J. Degėsiais. 

A.tA. 
ALEKSUI POCIUI 

mirus , g i laus skausmo p r i s l ė g t ą žmoną ZINĄ, s ū n u s 
EDVARDĄ su žmona P E G G Y bei TOMĄ nuoširdžiai 
užjaučiame jų g i laus l iūdes io va l andose . 

Albinas, Gražina, Audrius. 
Gailė, Rimas ir Sandy Reškevičiai 

A.tA. 
VACLOVUI SIMUČIUI 

per anksti iškel iavus į Anapi l į , g i l iame liūdesyje liku
s iems — žmonai T E R E S E I , s ū n u i R O B E R T , mot ina i 
MAGDALENAI S I M U T I E N E I , sese r ims M A R Y T E I 
A L E K S Ė J Ū N I E N E I su v y r u A L F O N S U ir JADVY
GAI DIJOKIENEI su v y r u V Y T U i r še ima re iškia
me nuoširdžią užuojautą . 

St. ir Z. Krasauskai 
E. ir S. Naujokai 
K. Beinoras 
J. Jankauskas 
A. Sūnaitis 

O. ir V. Račiūnai 
A. ir B. Marenholcai 
P. ir J. Leonikai 
P. ir S. Miliauskai 

A.tA. 
PETRUI STELMOKUI 

Australijoje mirus , nuoš i rdž ią užuojautą r e i š k i a m e 
P O V I L U I ir N I J O L E I - S T E L M O K A M S i r jų 
a r t imies iems 

Pranas ir Aleksandra Razgaičiai 
Antanas ir Rasa Razgaičiai 
Andrius ir Audronė Razgaičiai 
Dr. Rimas ir Elenutė Juzaičiai 
Kazys Razgaitis 

A.tA. 
JANINA K. PODERIENĖ 
Gyveno Melrose Park, IL. 
Mirė 1989 m. gruodžio 3 d., 8 vai. vakaro, sulaukusi 80 

m. amžiaus. -
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 49 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Giedrė Brown, žentas 

Neil, anūkai Jennifer ir Scott; sūnus Žygis Poderys, marti 
Lois, anūkės Lisa ir Laura Cambell; sesuo Liolė Puodžiūnienė. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Lietuvos Dukterų 
Melrose Parko skyriui, Melrose Parko Lietuvių klubui. 

Kūnas buvo pašarvotas antradieni, gruodžio 5 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Borman Funeral Home koplyčioje, 1600 Chicago Ave., 
Merlose Park, IL. 

Laidotuvės įvyko trečiadieni, gruodžio 6 d. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto buvo atlydėta į Sacred Heart parapijos bažnyčią, 
Melrose Park, kurioje įvyko gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų buvo nulydėta į Queen of Heaven kapines, 
Hillside, IL. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus pasimelsti už velionės Janinos sielą. 

Nuliūdę duktė, sūnus, sesuo, anūkai i r kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Borman Funeral Home. Šeimos tel. 
(708) 681-2584. 

A.tA. 
VINCENTUI LIULEVIČIUI 

m i r u s , jo žmonai MONIKAI, s ū n u i ARŪNUI, 
duk te r ims SAULEI ir AUKSEI ir v is iems jų šeimų 
n a r i a m s reiškiu nuoširdžią užuojautą 

Balys Graužinis 

A.tA. 
SEVERINAI PETRAUSKIENEI 

išėjus į Amžinybę, jos vyrą IGNĄ, sūnų ALGĮ ir k i tus 
a r t imuos ius giliai užjaučiame ir k a r t u liūdime. 

Donatas ir Viktorija Zakarai 
Dalia Zakaraitė-Bach 

A.tA. 
SEVERINAI PETRAUSKIENEI 

mirus, jos vyrą IGNĄ PETRAUSKĄ ir visą šeimą liū
desio valandoje nuoširdžiai užjaučiam ir k a r t u 
l iūdime. 

Elena ir Stasys Meškauskai 
Sioux City, Iowa. 

A.tA. 
SEVERINAI PETRAUSKIENEI 

mirus , jos seserį ANTANINĄ PETRAUSKIENĘ 
užjaučiame ir k a r t u liūdime. 

Še. Antano parapijos choras ir vadovas 

A.tA. 
SEVERINAI PETRAUSKIENEI 

mirus , jos seserį ANTANINĄ PETRAUSKIENE ir 
šeimą nuoširdžiai užjaučia 

Detroito Lietuvos Dukterys 

AtA. 
JONUI PEČIULIUI 

mirus , žmonai ELENAI ir sūnui RAIMUNDUI su 
šeima re išk iame gilią užuojautą. 

ALTos Lake apskr. Indiana 
skyriaus valdyba 

NEW JERSEY, NEW YORK - "Lietuvos Atsiminimai", pir
madieniais nuo 8 iki 9 v.v. i i Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. "Music of Llthuanla" programos, vedamos 
anglų kalba.Iš tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdimos nuo 7:30 iki 8 v. v. Or. J. J. Stukas — direktorius, 
234 Sunlit Dr., VVatchung, N.J. 07060. Tel. 201 753 - 5838. 
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Chicagos Atei t ininki ja gi l ia i liūdi ne tekus i 
j aun imo mokytojo-istoriko 

A.tA. 
VINCENTO LIULEVIČIAUS 

ir reiškia gilią užuojautą jo žmonai MONIKAI, 
dukroms SAULEI PALUBINSKIENEI , AUKSEI 
KAUFMANIENEI , sūnui dr . ARŪNUI LIULEVI
ČIUI, jų šeimoms ir visai dešimčiai vaikaičių, neteku
siems Vyro, Tėvo ir b r a n g a u s Senelio. 

Chicagos Ateitininkai 

Mielam giminaičiui 

A.tA. 
VINCENTUI LIULEVIČIUI 

m i r u s , žmonai M O N I K A I , d u k r o m s SAULEI , 
AUKSEI ir sūnui A R Ū N U I bei jų šeimoms iš
re iškiame širdingiausią užuojautą ir ka r tu liūdime. 

Stasė, Šarūnas ir Rimantas Stroliai 
Nijolė ir Vytas Baniukaičiai ir jų šeimos 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I 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 - 0 4 4 0 i r 523-9852 
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 

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

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 So . 50 th Av. , C i ce ro 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

~ STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 

11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

Tel. 652-5245 

> 
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x Muz. Alvydas Vasaitis, 
anksčiau keletą metų dirbęs su 
Lietuvių Opera, muz. dr. Broniui 
Kazėnui dėl susidėjusių aplin
kybių pasitraukus iš dirigento 
pareigų, vėl sugrįžo diriguoti ir 
vadovauti Lietuvių Operos 
muzikiniams pastatymams. Lie
tuvių Opera dėkoja muz. dr. Br. 
Kazėnui už jo įdėtą darbą ir 
džiaugiasi, kad Lietuvių Operos 
veikla, vadovaujant muz. Alvy
dui Vasaičiui, nenutruks, bet 
klestės ir ateityje. 

x Lietuvos Vyčių tautinių 
šokių grupė gruodžio 10 d., 
sekmadienį, 7:30 val.vak. 
Mokslo ir pramonės muziejuje 
dalyvaus su šokiais, dainomis, 
muzika ir komišku vaidinimu 
Kalėdų eglutėje, kuri papuošta 
lietuviškais papuošalais. Tai 
grupei vadovauja Frank Zapolis 
su talkininkais. Muziejus yra 57 
St.ir Lake Shore Drive. įėjimas 
laisvas. Kviečiami dalyvauti 
visi lietuviai. 

x A.a. dr. Broniaus Povilai
čio 1988 metais Toronte išleis
ta knyga „Lietuvos žemės ūkis 
1918-1940, jo raida ir pažanga" 
bus išleista Lietuvoje. Lietuvos 
Valstybinės leidyklų Poligra
fijos ir knygų prekybos reikalų 
komitetas, leidykla „Mokslas*' 
perjos vyriausią redaktorių V. 
Januškį pasirašė laišką tuo 
reikalu autoriaus našlei Mo
nikai Povilaitienei Toronte. 

x „Kernavės" tunto tradi
cinės Kūčios ruošiamos sek
madienį, gruodžio 17 d., 3 vai. 
p.p. Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Visos kernavietės seses 
ir jų šeimos kviečiamos 
dalyvauti. 

x Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventėje gruodžio 
8 d., penktadienį, aukojamas 
rožinis ir šv. Mišios Tėvų Jėzui
tų koplyčioje 6:30 v.v. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti. 
Židinys. 

(sk) 
x Į „Dirvos" vajaus ati

darymo vakarienę visos vietos 
užpildytos. Komitetas nuošir
džiai dėkoja visiems spaudos 
rėmėjams. 

(sk) 

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

Tcl. — 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 c l . _ 776-8700 
Darbu vai nuo 9 iki 7 va! vak 

Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9 - 6 vai vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

Advokatas 
fONAS NAKAS 

505 Pleasant St., Ste. 202-C 
St. Joseph, MI 49085 

Tel. 616-983-4130 
Aptarnauja Umon P;er. New Buffalo ir 
Kt pietvakarių Michigano lietuvius 

x Ingrida Marčiulionienė, 
garsaus krepšininko Šarūno 
Marčiulionio žmona, atvyksta iš 
San Francisco ir dalyvaus Lie
tuvoje sukurtų rūbų parodoje. 
Parodoje rūbus modeliuos 
„Grandies'* ansamblio šokėjai. 

x Sol. Vaclovas Daunoras 
ir pianistas Robertas Bekio-
nis, Dalios Sruogaitės pakvies
ti, gruodžio 2 d. lankėsi Jauni
mo centre ir koncertavo Pedago
ginio lit. instituto studentams 
ir aukštesniosios mokyklos mo
kiniams. Solistas padainavo 
keletą liaudies dainų, o pianis
tas paskambino keletą M. K. 
Čiurlionio kūrinių. Abu tarp 
savo atliekamų kūrinių padarė 
jaunimą uždegančius komenta
rus. 

x Vytas ir Valė Rauckiai iš 
Farmington, MI, užsakė „Drau
gą" savo dukrai Nidai Čer
niauskaitei, studijuojančiai 
Loyolos universitete Chicagoje, 
o šeštadieniais lankančiai Peda
goginį Lituanistikos institutą 
Jaunimo centre. 

x Šv. Kryžiaus ligoninė pa
dės sukontroliuoti artritą, kuris 
yra vyresnio amžiaus žmonių 
chroniška liga. Tai galima padė
ti ir palengvinti kentėjimus ir 
deformaciją. Reikia tuo klau
simu pasiskambinti savaitės 
bėgyje tarp 7 vai. ryto ir 4 vai. 
p.p. tel. 471-5550. 

x „Oktava", prie Lietuvos 
valstybinės filharmonijos 
veikiąs orkestras,vadovaujamas 
muz. Mindaugo Tamošiūno, 
netrukus lankysis JAV-ėse. 
Drauge atvyksta sol. Žilvinas 
Bubelis, sol. Liutauras Cep-
rackas ir Erika Meškauskaitė, 
Miss Gracija '89. Jų koncertai, 
rengiami „Margučio", bus 
sausio 27, 28, 29 dienomis Jau
nimo centre. Bilietai gaunami 
Vaznelių prekyboje ir „Margu
čio" raštinėje. 

x ALTS Chicagos skyriaus 
rengiama sekmadienio 
kultūrinė popietė prisiminti 
prieš 50 m. mirusį didįjį valsty
bininką Juozą Tūbelį, įvyks š.m. 
gruodžio 17 d. 2 v. p.p. Lietuvių 
Tautiniuose namuose, 6422 S. 
Kedzie. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti. 

(sk) 
x Knygos sutiktuvės. Danu

tės Bindokienės knyga apie lie
tuvių papročius ir tradicijas bus 
sutinkama vakaronėje JC ka
vinėje šį penktadienį, gruodžio 
8 d. 7:30 v.v. Taip pat bus pro
ga išgirsti žinias apie ateiti
ninkų suvažiavimą Lietuvoje. 

(sk) 

x Jaunimo tautinis an
samblis „Grandis" rengia 
madų parodą, kurioje bus 
modeliuojami Lietuvoje siūti ir 
megzti drabužiai. Paroda bus 
Jaunimo centre, didžiojoje 
salėje, sekmadienį, gruodžio 10 
d. 2 v. p.p. Bilietus ar stalus j 
parodą užsisakyti galima pas 
Aliciją Brazait ienę, 
708-598-8331, arba Vaznelių 
prekyboje. 

(sk) 

x Iš Lietuvos parduodami 
gintariniai ir inkrustuoti pa
veikslai (Karo muziejus), ginta
riniai f su vabzdžiais) ir aukso 
papuošalai, įvairūs lino audiniai 
ir medžio drožiniai. Pristatome 
arba pasiunčiame. Tel. 
1.708-656-6599. 

(sk) 
x Naujausios žinios iš Lie

tuvos kasdien girdimos ne tik 
naujais, bat ir senais Grundig 
radijais. Gradinskas, 2512 W. 
47 St. 376-1998. 

(sk.) 

x Aidas Antanaitis, Mel-
bourne, Australijoje, studijuo
jantis humanitarinius mokslus, 
naudodamasis vasaros atosto
gomis, šiuo metu lankosi Chica
goje ir yra apsistojęs Jėzuitų 
vienuolyne. Chicagoje lanko 
draugus, su kuriais susipažino 
dvejus metus mokydamasis Va
sario 16-tosios gimnazijoje. 
Viešnagės metu šeštadieniais 
svečio teisėmis dalyvauja Peda
goginio Lituanistikos instituto 
pamokose. 

» * • ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriau* 

Redaguoja J. Platas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 66tfa Place, Chicago, IL 60629 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 
201 E. Ogden Ave.. St*. 1K-2 

Hinsdal«\ IL 60-21 
Tel. 325-3157 

Valandos pagal susitar ",:, 

x Specialus užpirkimas 
Lietuvoje žinomų video mag
netofonų Toshiba 83 CZ. šiuo 
metu jo kaina tik 296 dol. 
Transpak, Romas Pūkštys, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk.) 

x Pedagoginio Lituanis
tikos instituto studentų ir 
lektorių prieškalėdinis pobūvis 
bus šeštadieni, gruodžio 16 d., 1 
vai. p.p. mokyklos patalpose, 
Kalėdinės minties programą 
ruošia studentės Nida Černiaus
kaitė, Rita Račkauskaitė, Gitą 
Gilvydytė ir Renata Naudžiūtė. 

x Gruodžio 17 d. Šaulių na
muose Gen. T. Daukanto jūrų 
šauių kuoos prieškalėdiniame 
renginyje — Kūčių vakarienėje 
kalėdinių giesmių programą 
atliks Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės moterų balsų grupė, 
muz. J. Sodąičio vadovaujama. 

x Dr. Rimgaudas Nemic-
kas, Riverside, 111., širdies ir 
kraujagyslių (Cardiac Diagno-
sis) specialistas, pratęsė „Drau
go" prenumeratą su 50 dol. 
auka dienraščio stiprinimui Dr. 
R. Nemickas yra garbės 
prenumeratorius, rėmėjas ir 
garsinasi ,,Drauge" nuola
tiniame gydytojų skyriuje. 
Nuoširdus ir didelis ačiū už 
paramą. 

x Joana Drukteinis, Oma
ha, Nebraska, Vytautas Čepė
nas, Downers Grove, 111., Jonas 
Milašius, St. Petersburg, Fla., 
„Draugo" garbės prenumerato
riai, rėmėjai, kiekvienas pratęsė 
prenumeratą, pridėjo po visą 
šimtinę, o Milašius palinkėjo 
geros sėkmės redakcijos ir ad
ministracijos darbuotojams. La
bai dėkojame už viską. 

x G.T. International, Inc. 
prašo atkreipti dėmesį, kad 
gydytojų suvažiavimas įvyksta 
gegužės mėn. 20-24 d. Kaune. 
Dar yra likę ribotas vietų skai
čius G. T. International Kultū
ros Kongreso-Gydytojų suva
žiavimo ture gegužės 15 iki 31 
d. 1990 m. Skambinkite 
(708M30-7272. 

(sk) 

x Ar norite Naujuosius Me
tus sutikti su savo gerais 
mielais draugais? Tada širdin
gai kviečiame į šventinį vakarą, 
kuris įvyks Pasaulio lietuvių 
centre gruodžio 31 d. 8 v.v. Jūsų 
čia lauks išradingų šeimininkių 
patiekti pietūs, kokteiliai, links
ma „Žaros" muzika ir gera nau
jametinė nuotaika. Stalus rezer
vuoti galite pas Ritą Riškienę 
tel. 599-2253 arba Audronę 
Gulbinienę tel. 448-8641. 

(sk.) 

x PATRIA dovaninių ir 
elektronikos prekių parduo
tuvėje dabar galite gauti Lietu
voje pageidaujamų elektroninių 
prekių sumažintomis kainomis. 
Pvz. M7 arba Hitachi kamkor-
deriai tik 999 dol. Siunčiame 
prekes į Lietuvą kargo — oro 
linija. Dovanos greitai ir sau
giai pasieks jūsų gimines. PAT
RIA 2638 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 778-2100. Ati
daryta kasdien: 10 v.r. - 5:30 
v,p.p. Sav. A. ir F. Siutai. 

(sk) 

x Gydytojai ir jų šeimos 
nariai galės dalyvauti Gydytojų 
suvažiavime Lietuvoje Dainų ir 
Šokių šventes metu. Kelione 
nuo liepos 2 iki liepos 19 d. Sis 
suvažiavimas įvyksta pritariant 
Lietuvos Gydytojų sąjungai ir jį 
globoja Lietuvos Sveikatos 
ministerija. Registruotis iki 
gruodžio 12 d. American Tra-
vel Service Bureau, 9727 S. 
Westem Ave., Chicago, IL 
60643, tel. 312-238-9787. 

(sk) 

A. A. VINCENTAS 
LIULEVIČIUS 

Neseniai lietuviškoje spaudoje 
pastebėjote, kad iš šio pasaulio 
išsiskyrė žymus istorikas V. 
Liulevičius. Jis lietuviškai 
mokyklai paruošė keturių tomų 
Lietuvos istorijos vadovėlį. Jis 
dar daug ką parašė. 

Mums jis prisimintinas, kaip 
„Tėvynės žvaigždutės" vienas iš 
organizatorių. Jis daug 
rūpinosi, daug stengėsi, kad šis 
skyrius patektų į „Draugą". 
Kaip matote, jau daug metų 
praėjo, kai a.a. Vincento Liule-
vičiaus noras ir pastangos išsi
pildė. Jis nuolat sekė ,,T. 
žvaigždutės" puslapius ir vis 
kiausdavo, ar netrūksta medžia
gos, ar jaunimas bendradarbiau
ja. 

Dievulio jau tokia valia, kad 
atėjus laikui, kiekvieną pasi
kviečia pas save. Dabar iš mėly
nųjų skliautų jis seka mus, kad 
mes žengtume pirmyn lietu
viškuoju taku. Mes jo neap-
vilsime, prisiminsime maldoje ir 
tvirtai ryšimės tarnauti Dievui 
ir Tėvynei. Liūdesio valandoje 
užjaučiame jo šeimą, gimines ir 
artimuosius. 

„Tėvynės žvaigždutės" skai
tytojų ir bendradarbių vardu. 

Redaktorius 

KARAS 

Laikas — 1989 metai. Vieta — 
Vakarų Vokietija. 

Labas! Mano vardas yra 
Juozas. Aš gimiau Chicagoje ir 
lankiau geras mokyklas. Visada 
labai stengiaus mokytis. 

Kai buvau mažas, labai 
norėjau būti pilotu. Baigęs 
gimnaziją, įstojau į karo aviaci
jos mokyklą. Ten irgi labai sten
giaus. Štai dabar skrendu A-10 . 
lėktuvu. Šis lėktuvas yra galin
gas, gali pakelti daug bombų ir 
raketų. 

Tik dabar prasidėjo Trečiasis 
pasaulinis karas. Aš skrendu į 
daugelį įvairių žygių. Dabar 
mano uždavinys susprogdinti 
priešų vado tanką. Jo tanką 
galiu atskirti nuo kitų, nes jis 
turi dideles antenas. 

Skrendu 25 pėdų aukščiu nuo 
žemės paviršiaus. Priešai manęs 
negali matyti, nes mane saugo 
infraraudoni spinduliai. Dabar 
ieškau tanko, kurį turiu su
sprogdinti. Įjungiu šiluminę 
jautiklių sistemą... Ir staiga pa
leidžiu raketą į taikinį... 

Šiek tiek girdžiu, kaip ten 
apačioje iš skausmo sušuko rusų 
kareiviai. Bet juk tai buvo jų 
kaltė. 

Vincas Giedraitis, 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys. 
(„Pėdsakai") 

AŠ NELAUKSIU, KOL 
UŽAUGSIU 

Aš nelauksiu, kol užaugsiu: 
Ne toks mažas jau esu! 
Vilko maršą kad užtrauksiu, 
Tai net meškai bus baisu! 

Į jo ritmą, į jo garsą 
Žengs jaunuoliai mūs tautos. 
Geležinio vilko maršą 
Visas Vilnius atkartos. 

Aš nelauksiu, kol užaugsiu: 
Šauksiu milžino balsu! 
Vilko maršą kad užtrauksiu, 
Tai net meškai bus baisu! 

Leonardas Žitkevičius 

Red. Kai priešai užpuola, 
reikia gintis. Lietuvai paskel
bus nepriklausomybę, priešai 'š 
visų pusių puolė jaunąją 
Lietuvą. Pradžioje savanoriai 
gynė. Vėliau buvo suorganizuo
ta kariuomenė. Visi bendromis 
jėgomis iškovojo Lietuvai laisvę. 
Lietuvos žmonės- mylėjo karius, 
nes jie stovėjo šalies sargyboje. 
Lietuvoje buvo švenčiama 
Kariuomenės šventė (lapkričio 
mėn. 23 d.), kad pagerbtų ka
rius. Ir išeivijoje prisimenama 
ta diena. Gaila, kad trumpai 
buvome laisvi. Reikia melsti 
Dievą, kad vėl priartintų 
Tėvynei laisvės valandas. 

^TJtfSVES TROŠKIMAS 
LIETUVOJE 

Lietuva buvo laisva nuo pat 
įsikūrimo (Mindaugo laikų) iki 
aštuoniolikto šimtmečio, kada 
Lietuva pateko rusų valdžion. 
Tas okupacinis periodas tesėsi 
daugiau, nei šimtą metų. Tuo 
laiku lietuviai rusų buvo labai 
varžomi: buvo uždrausta 
mokytis lietuviškai, lietuvius il
giems metams imdavo į rusų 
kariuomenę. Buvo pora sukili
mų prieš valdžią. 

Po Pirmojo pasaulinio karo, 
1918 m., Lietuva paskelbė savo 
nepriklausomybę. Lietuviai 
turėjo kariauti prieš vokiečius, 
lenkus, rusus, kol visai atgavo 
laisvę. Lietuva išbuvo laisva iki 
1940 metų. Tais metais Lietuva 
vėl pateko rusų-komunistų 
valdžion. Vėliau vokiečių 
okupacijon. Pagaliau 1944 m. 
vėl rusų-komunistų vergijon. 
Daug lietuvių buvo ištremta į 
Sibirą. Nemažai bažnyčių buvo 
uždaryta, rusų kalba pasidarė 
valstybinė kalba. Tais laikais 
buvo leidžiami pogrindžio laik
raščiai, atsirado disidentų, 
kurie kovojo už Lietuvos laisvę. 

Dar neseniai sovietai gavo 
naują vadą Gorbačiovą, kuris 
paskelbė „persitvarkymą". Lie
tuviai išnaudojo tą progą ir 
suorganizavo „Sąjūdi". Buvo 
suvažiavimas, išrinktas Lietu
vos seimas. Lietuvių kalba 
paskelbta valstybine kalba. Lie
tuviai atgavo savo vėliavą ir 
himną. Galėjo naudotis Vil
niaus katedra ir kitomis bažny
čiomis. Žmonės jau gali beveik 
laisvai kalbėti ir rašyti. Gali 
laisviau keliauti į kitus kraštus. 
Daugiau žmonių iš čia vyksta į 
Lietuvą ir iš ten daugiau į šį 
kraštą atvyksta. Dabar Lietuvo
je yra daugiau laisvės, negu 

. anksčiau. Gyvenimas palengva 
'gerėja. 

Rasa Matušaitytė, 
Toronto Maironio aukšt. lit. 

m-los mokinė. Kanada 
(Jubiliejinis mokyklų leidinys). 

Atlėkė paukštis be sparnų, 
tūpė i medį be šakų, atėjo boba 
be dantų, suėdė paukštį be 
sparnų. (Sniegas, žemė, saulė). 

ANYKŠČIU MIESTELYJE 

Ši vasara prasidėjo maloniu, 
šiltu oru. Kaip įprasta, mes 
keliaujame ir iškylaujame. 

Didžiausią vasaros atostogų 
įspūdį man paliko laikas 
praleistas Anykščių miestelyje, 
prie Nevėžio upės. Buvau aš ten 
su dėde, jo žmona ir vaiku, su 
dviem pusseserėm, pusbroliu ir 
seseria. Buvo šilta, saulėta 
diena. Mūsų dėdė turi motorinę 
valtį ir mėgsta praleisti 
savaitgalį prie ežero. Jis mėgsta 
ir vandens slidėmis važinėti. 

Pirmą kartą leido ir mums pa
bandyti. Man, sesutei ir pus
broliui labai patiko. Mes pa-
važinėjome, ir netgi labai 
keista, kad iš pirmo karto pasi
sekė puikiai. 

Paskiau prasidėjo lietingos 
dienos ir teko važiuoti į Vilnių, 
daugiau nepasinaudojus tais 
malonumais. 

Simona Pulikaitė, 
Marąuette Parko lit. m-los 

8 sk. mokinė 

GALVOSŪKIO NR. 26 
ATSAKYMAS 

Šaldytuve buvo iš viso trys 
pomidorai. Kai šeimininkė 
paėmė pusę visų pomidorų, ji 
paėmė vieną ir pusę pomidoro. 
Kai dar pridėjo pusryčiams ir 
antrą pusę, tai iš viso paėmė du 
pomidorus. Šaldytuve liko tik 
vienas pomidoras. 

» * > 

braižytą linijomis, vienos eina 
nuo vieno ašigalio iki antro 
ašigalio. Jos dalina žemės rutulį 
į rytų ir vakarų pusrutulius. 
Vadinasi dienovidiniai arba 
meridianai. Kitos linijos eina 
skersai žemės rutulį, jos dalina 
į šiaurės ir pietų pusrutulius. 
Vadinasi lygiagretės arba 
paralelės. Pasiskaitę literatūros 
parašykite, koks atstumas 
myliomis vienos paralelės nuo 
kitos? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 48 
(Žiūrėkite piešinį) 

GALVOSŪKIO NR. 27 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite brėžinėlį. 

M M S 6 7 J 9 1011B 

Šiame piešinyje yra pasi
slėpusi taisyklinga penkia
kampė žvaigždė. Suraskite ją ir 
nuspalvokite, kuria nors spalva. 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 49 
(Žiūrėkite piešinėlius) 

GALVOSŪKIO N R 28 
ATSAKYMAS 

1) Imbieras (ginger) gaunamas 
iš požeminio stiebo (šaknų). 2) 
Taip, lazdos gali būti iki 42 inčų 
ilgumo. 3) Mississippi upės pra
džios reikia ieškoti Minnesotos 
valstijoje. 4) Teisingai, kubas 
turi 6 šonus. 5) Tikrai, tas 
miškas yra Arizonos valstijoje. 

GALVOSŪKIS NR. 46 

Čia yra parašytas eilėraš
tukas, iš kurio yra iškritę visi 
dvigarsiai. Dvigarsių vietoje yra 
tik du brūkšneliai. Jei pamiršo
te dvigarsius, teks žvilgterėti į 
gramatiką, kad prisimintute. 

Štai eilėraštukas: 
P masis d tukas 
Oi, k p dži giasi Vytukas, 
Kad išdygo j d tukas. 
Š , mamyte! Š , ir tėtė, 
To d tuko pažiūrėti! 

Tik sesutė n broliuko 
Į8iž dus nusisuko: 
Ji d gi d tukų turi, 
O į ją mama nežiūri... 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 47 

Pažiūrėję į žemės rutulį vaiz
duojantį gaublį, matote jį iš-

Parašykite nupieštų daiktų 
lietuviškus pavadinimus ir api-
brėžkite rateliu tuos daiktus, 
kuriuos manote galima supa
kuoti kaip kalėdinę dovaną. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR.50 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Namas, pažymėtas raide A. 
yra pastatytas iš medžiagos, 
kuri sužymėta nr. 1,2 ir 3. Kuri 
iš tos trijų serijų medžiagos 
buvo naudota statybai: nr. 1, 2 
ar 3? (5 taškai) 

• i 


