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Latvijos ir Estijos rinkimai 
išbandė komunistus 

Ryga, Gruodžio 10. — Ko
munistų partija čia išgyveno 
stiprų bandymą, kai Latvijos pi
liečiai balsavo vietiniuose rin
kimuose ir baigiantis dienai 
nepatvirtintomis žiniomis ne-
komunistai buvo surinkę maž
daug 60% balsų. Tą patį sekma
dienį panašūs rinkimai buvo ir 
Estijoje. Tai buvo kaip ir 
referendumo balsavimai, spren
džia partijos likimą abiejose 
respublikose. 

Latvijoje 24,500 kandidatų 
norėjo būti išrinkti į 14,500 
regionų ir miestų vyriausybės 
vietų. Estijoje 24,000 kandidatų 
buvo dėl 14,557 vietų. Oficialūs 
rezultatai paaiškės šios savaitės 
gale, nes balsavimo lapai turi 
būti suskaičiuoti ir patikrinti 
prieš skelbiant viešai rezulta
tus. Rinkimai vyko tarsi dviejų 
partijų sistemoje, tarp Komu
nistų partijos ir Latvijos Liau
dies Fronto išstatytų kandidatų, 
kurie bus labai svarbūs latvių 
ateičiai. 

Liaudies frontų stiprumas 
Latviai turėjo pasisakyti šiuo 

balsavimu, kaip rašo prancūzų 
žinių agentūra , arba už 
komunistų partiją, kurią lat
v iams pr ikergė Sta l inas 
okupuodamas Latviją, arba už 
Frontą, kuris pasisako už Lat
vijos nepriklausomybę. Frontas 
sakosi tu r į s daugiau kaip 
200,000 registruotų narių, paly
ginus su 180,000 narių Komu
nistų partijoje. Skaičiuojama jog 
maždaug 40,000 priklauso ir 
partijai ir frontui. 

Estijoje kandidatai yra iš Esti
jos Liaudies fronto, Komunistų 
partijos arba visai nepriklau
somi. Estijoje niekas iš Ko
munistų partijos vadų nekandi
datavo šiuose rinkimuose. Esti
joje šiuo metu yra maždaug 60% 
estų gyventojų. 

Šiuose Latvijos ir Estijos rin
kimuose l iaudies frontai 
parodys savo stiprumą, nes tai 
bus signalas būsimiesiems 
rinkimams į Aukščiausąsias 
t a rybas arba par lamentus , 
kurių rinkimai bus kovo 18 d. 
Užsienio korespondentai, kurie 
lankėsi prieš rinkimus Rygoje ir 
Taline, mėgino patirti žmonių 
nuotaikas. Jie spėja, kad turėtų 
laimėti frontų kandidatai. 

Šeštasis straipsnis 
nebe „tabu" 

Vakar Maskvoje prasidėjo 
Liaudies deputatų kongresas. 

Bulgarų Federacija 
Sofija. — Bulgarijos 

Komunistų partija pašalino dar 
daugiau senųjų griežtosios lini
jos narių iš Politbiuro. Liko dar 
tik trys nariai, kurie buvo kar
tu su Zivkovu Politibiure, kuris 
Stalino metodais valdė kraštą 
35 metus. Bulgarai sudarė 
Demokratinių pajėgų federaciją, 
kuri reikalauja ekonominių ir 
politinių reformų, įskaitant ir 
laisvus rinkimus. Minėtai Fede
racijai jau priklauso 10 įvairių 
grupių. Praėjusį ketvirtadienį 
Federacija išleido atsišaukimą, 
kad būtų įvesta daugpartinė 
sistema, sudaryta nauja konsti
tucija, laisva prekyba, nuosa
vybės teisė kiekvienam pilie
čiui, nepriklausomos unijos, 
laisva spauda ir kad kariuo
menė ir policija nebepriklau
sytų partijai. 

Jaučiamas didelis spaudimas iš 
pačių deputatų, kad būtų leista 
daugpartinė sistema. Pirma
dienį numatytas simbolinis 
streikas, kaip praneša Reuteris, 
organizatorių buvo atšauktas, 
nes pažadėta tuo reikalu leisti 
diskusijas parlamente. Streiką 
organizavo akademikas Sacha
rovas, istorikas Afanasejevas ir 
liberalas Jeltsinas. Įdomu, jog 
partijos ideologas Vadimas 
Medvedevas spaudos konferen
cijoje šeštadienį pasakė, kad 
garsiojo šeštojo straipsnio svar-
tymas jau nebėra „tabu". Lietu
va yra pirmoji respublika 
išbraukusi šeštąjį straipsnį iš 
savo Konstitucijos. 

Čekoslovakijoje nauja 
vyriausybė 

Praha. Čekoslovakijos griež
tosios komunistų linijos šali
ninkas prez. Gustavas Husakas 
sekmadienį prisaikdino pirmą 
vyriausybę, kurioje nebevyrau-
ja komunistai,ir tuoj po to pasi
traukė iš prezidento pareigų. 
Tai buvo geriausiai ir leng
viausiai perleista valdžia 
kitiems. Naujasis ministeris pir
mininkas Marian Calfa, komu
nistas, kuris vadovaus perei
namąja! vyriausybei iki rin
kimų, pasakė, kad jo kabineto 
svarbiausias tikslas bus pa
ruošti laisvus ir demokratiškus 
rinkimus. Tik prieš tris savaites 
buvo įsteigtas oficialiai Piliečių 
Forumo sąjūdis, gavęs tautos 
pasitikėjimą. Kai Forumo 
steigėjas rašytojas Vaclovas 
Havelis pranešė miniai, kad 
sudaryta naują vyriausybė, 
200,000 minia pradėjo reikšti 
džiaugsmą, dainuodama, šok
dama ir skanduodama patrioti
nius šūkius. Parlamentas per 14 
dienų tur i išrinkti naują 
prezidentą. Kandidatai? minimi 
buvęs ,,Prahos pavasario'* 
autorius Aleksandras Dubčekas 
ir rašytojas Vaclovas Havelis. 

. . . " • 

JAV Saugumo tarybos viršininkas Brent Scowcroft, dešinėje, sveikina su šampano taure Kini
jos komunistų vyriausybės ministerį pirmininką Qian Qichen Kinijoje iškilmingos vakarienės 
metu. Šis vizitas nebuvo iš anksto praneštas amerikiečių žiniai. 

Viršūnių konferencija Kijeve 
Kitais metais 35 valstybių konferencija 

Marian Calfa, Čekoslovakijos nau
jasis ministeris pirmininkas, einas 
pareigas tik iki rinkimų. 

— Chicagos advokatas Dan 
Webb, kuris yra Irano-Contrų 
byloje teisiant buvusį Saugumo 
tarybos viršininką John Poin-
dexterį prokuroru, apklausinės 
pulkininką Oliver North, kaip 
buvo vykdomi ginklų pardavi
mai Iranui ir kieno įsakymu. 

— Praha atidarė savo sieną į 
Austriją ir leido čekoslovakams 
laisvai ten vykti, kuo tuojau 
pasinaudojo tūkstančiai žmo
nių. 

Kijevas. — Reuterio žinių 
agentūra pranešė, jog tre
čiadienį netikėtai Kijeve at
sirado Prancūzijos prez. F. Mit-
terand ir Sovietų Sąjungos prez. 
M. Gorbačiovas. 

Kalbėdamasis su spaudos 
atstovais po pasikalbėjimo su 
prez. Gorbačiovu, prez. Mitter-
rand įspėjo Vakaru Vokietiją 
nestumti į susijungimą Rytų 
Vokietijos, nes tai galėtų pa
kenkti Europos balansui ir 
sulėtinti Europos Bendruome
nės integraciją. Jis pasakė, jog 
jis ir Kremliaus vadas aiškiai 
sutarė, kad Europos stabilumas 
yra svarbiausias dalykas. „Mes 
privalome išvengti viso to, bet 
kokia kaina, kas galėtų užnuo
dyti jau ir taip labai šiandien 
komplikuotą situaciją", pasakė 
prez. Mit ter rand bendroje 
spaudos konferencijoje, kuri 
parodė panašų Prancūzijos ir 
Sovietų nusiteikimą Vokietijų 
sujungimo klaus imu. ,,Nė 
vienas iš mūsų kraštų, ir 
specialiai tas, kurio reikšmė yra 
tokia didelė ir kurio geografinė 
pozicija yra svarbi, negali veikti 
pats vienas, neatsižvelgdamas į 
Europos balansą", kalbėjo jis 
aiškiai turėdamas mintyje Vak. 
Vokietiją. 

Už s tatus quo 
Prez. Mitterrand pastabos yra 

aiškiai priešingos kanclerio 
Kohl nusistatymui ir Vakarų 
Vokietijos konstitucijai, kurioje 
yra įrašyta, kad Vokietijos su
jungimas yra pagrindinis tautos 
tikslas. Praėjusią savaitę kanc
leris pasiūlė 10 punktų 
programa Vokietijų sujungimui, 
kurią pasiuntė Rytų Vokietijai. 

Prancūzijos prezidentas savo 
trumpo vizito metu buvo Gor
bačiovo painformuotas apie 
įvykusią Maltos konferenciją. 
Mitterrand pri tarė Sovietų 
siūlymui sukviesti 35 valstybių 
konferenciją Europos saugumo 
klausimams aptarti dar kitais 
metais. Tokią konferenciją buvo 
numatyta turėti 1991 metais. 
Prancūzijos prezidentas šiuo 
metu pirmininkauja Europos 
Bendruomenei ir Mitterrand 
vizitas todėl laikomas lyg 
Sovietų-Europos Bendruomenės 
viršūnių susitikimu. 

Gorbačiovas taip pat pabrėžė 

pavojų dabartiniam status quo, 
kuris buvo sutartas po II 
pasaulinio karo, jog Rytai ir 
Vakarai turi sutikti su faktu, 
kad yra dvi nepriklausomos ir 
suverenios Vokietijos valstybės. 

Prancūzija turi pasakyti 
tiesą 

Mitterrand sakėsi, jog pasku
tiniu metu dažnai yra klausia
mas pasisakyti šiuo klausimu: 
„Mano pozicija yra nepasikei
tusi. Mes sutinkame su prielai
da, jog žmonės turi teisę pasi
rinkti ir išspręsti savo nepri
klausomybės problemas savo 
interesų skalėje, bet taip pat 
turi būti atsižvelgta ir į kitų 
kraštų interesus". 

Mitterrand pasakė, jog Pran
cūzija, artima Vakarų Vokieti
jos sąjungininkė, turi būti 
pasiruošusi „pasakyti tiesą" 
Bonai Vokietijos sujungimo 
klausimu ir aiškiai parodyti 
Vakarų Vokietijos vadovybei 
kitų Europos kraštų nusitei
kimą tuo klausimu. Jis paste
bėjo, jog Vokietijos klausimas 
neturėtų būti nukreiptas kita 
linkme ir Europos Bendruome
nės sesijoje aną penktadienį, 
gruodžio 8 d., Strasbourge, kur 12 
valstybių vadų tarpe vokiečių 
vienybės reikalas turėjo būti 
išdiskutuotas. 

Už Europos konferenciją 
Prancūzijos prez. Mitterrand 

taip pat sakė, jog nereikėtų 
pradėti kalbėti apie sienų 
pakei t imus. „Žvelgiant iš 
Vakarų, yra daug svarbiau ra
ginti, kad būtų sustiprinta 
Europos Bendruomenės struk
tūra". Už tai jis palankiai 
sutinka su Gorbačiovo pasiūlyta 
35 tautų konferencija kitais 
metais. „Aš negaliu kalbėti kitų 
33 kraštų vardu, bet už save 
galiu pasakyti — jei tai įvyks 
1990 metais, tai bus geras 
dalykas". 

Mitterrand ir Gorbačiovas tre
čiadienio vakare išvyko iš Ki
jevo — Sovietų vadas sugrįžD į 
Maskvą, o prancūzas išskrido į 
Paryžių 

— Prahoje, kai buvo sudaryta 
nauja koalicinė vyriausybė 
penkias minutes buvo skambi
nama varpais. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Prez. G. Bushas panaikino 
bausmę filantropui bilijonieriui 
Armandui Hameriui, kai jis 
neteisėtai prieš 17 metų davė 
Nixono perrinkimui į preziden
tus stambią sumą pinigų. 
Hameris būna nuolatinis sve
čias Kremliuje ir Izraelyje. 

— New Yorko miesto opera 
dėl orkestrantų streiko dar ir 
dabar negalėjo pradėti naujo 
sezono. Operos direktorius pra
nešė, kad sezono nebebus. Si 
opera — tai ne Metropolitan 
opera, kurios sezonas vyksta 
normalia tvarka. 

— Sovietų Sąjunga ir Pietų 
Korėja susitarė pradėti kon-
suliarinius ryšius. Šis susi
tarimas turėtų keisti griežtosios 
komunistų linijos nuomonę 
Šiaurės Korėjoje. 

— Krokuvoje studentai su
naikino Lenino paminklą, api
pildami jį dažais ir padegdami. 

— Combodijoje nekomunis-
tai sukilėliai pranešė, jog turį 
paėmę aštuonis miestus. 

— Sovietų mokslininkai, kaip 
praneša „Tassas", nusiuntė 
naują aprūpinimą įvairiomis 
medžiagomis savo astronau
tams Aleksandrui Viktorenkui 
ir Aleksandrui Serebrovui, 
kurie tebeskrenda Mir erdvės 
stotyje. 

— JAV nugalėjo Vakarų 
Vokietiją šių metų eksporte ir 
tapo pirmąja pasaulyje didžiau
sia prekių eksportuotoja į 
užsienį. 

— Kremliuje Komunistų 
Centro komitetas nutarė įsteigti 
formalią Rusijos respublikos 
komunistų partiją. Rusija yra 
didžiausia iš visų respublikų. 
Jai vadovaus taip pat Gorbačio
vas, kuris yra Sovietų Sąjungos 
prezidentas ir sąjunginės parti
jos vadas. 

— Ukrainos Komunistų par
tijos vadas Vladimiras Ivaško 
buvo priimtas pilnateisiu Polit
biuro nariu Kremliuje, kurį 
dabar sudaro 12 narių. 

— Komunistų partijos sekre
toriumi paskirtas naujasis 
„Pravdos" redaktorius Ivanas 
Frolovas. 

— Leningrado ir Sibiro par
tijų vadai uždarame Centro 
komiteto posėdyje kalt ino 
Gorbačiovą už ekonominės pro
gramos nepasisekimą. 

Busho Kinijos misija 
vadinama išdavimu 

Slaptai teisiami kovotojai už žmonių teises 
Washingtonas. — Kongrese 

kilo protestų audra, kai buvo 
sužinota, kad prez. Bushas slap 
ta nusiuntė du savo vyriausius 
administracijos patarėjus į ko
munistinę Kiniją, kuri šią 
vasarą kruvinomis žudynėmis 
užgniaužė beprasidedančią 
demokratiją. 

Daugelis Kongreso demokra
tų vadų, pritariant ir daugeliui 
respublikonų, kritikavo prezi
dento misiją vadindami ją net iš
davimu, kai praėjusį savaitgalį 
Beijinge tarėsi Saugumo tary
bos viršininkas Brent Scowcroft 
ir Valstybės departamento sek
retoriaus asistentas Lawrence 
Eagleburger. Senato daugumos 
vadas sen. George Mitchell 
pasakė, jog tai yra gėda mums 
visiems, kurie kovojame už de
mokratiją, nes kai tuo pačiu 
valstybės laisvinasi iš komu
nizmo pasaulyje, mes norime 
padėti tiems, kurie yra aršiausi 
demokratijos priešai. Apie įvykį 
buvo sužinota tik sekmadienio 
naktį, kai minėti pareigūnai 
grįžo į Washingtoną. 

Prasidėjo slapti teismai 
Britų Reuterio žinių agentūra 

ką tik pranešė, jog Kinija 
pradėjo slaptai teisti šimtus 
studentų, kurie šią vasarą 
dalyvavo protesto demonstraci
jose prieš Kinijos vyriausybę, 
reikalaudami demokratijos. 

Sen. Sam Nunn, kuris yra 
Ginkluotųjų pajėgų komiteto 
pirmininkas Senate, pasakė, 
jog „kai Rytų Europoje vyksta 
išsilaisvinimas, aš manau, kad 
buvo blogas laikas signalizuoti 
kinams, kad mes nesirūpiname 
žmonių teisėmis Kinijoje". 

Baltieji rūmai teisinasi, kad 
buvo norėta painformuoti kinus 
apie Maltos pasitarimus. Prez. 
Bushas sakėsi esąs patenkintas, 
kad Kinija pasakė nebeparduo-
sianti Sirijai raketų. Todėl ir 
reikėję pasiųsti pasiuntinius į 
Kiniją. Jis taip pat sakė norįs 
išgelbėti kinus iš izoliacijos 
pasaulyje, kad jie daugiau 
nenukentėtų. 

Bet sen. Mitchell sako, jog šis 
vizitas yra labai blogas pavyz
dys tiems kraštams, kurie iš 
komunizmo žengia į demokrati
ją. „Jei Sovietai pakeis savo 
nusistatymą ir pasiųs tankus į 
Rytų Vokietiją ir Čekoslovaki
ją, į Lenkiją ir į Vengriją, ar 

Atšaukė streiką 
Maskva. — Po šeštadienio 

audringo Komunistų Centro 
komiteto pasitarimo, partijos 
vadovybė keičia toną, kad dėl 
šeštojo straipsnio jau galima 
kalbėtis, bet sako. kad toks 
pakeitimas pakenks kraštui. 
Šia tema „Pravda" atspausdino 
pirmame puspalypje vedamąjį, 
kur is neabejojama, buvo 
Gorbačiovo aprobuotas. ,,Bet 
koks konstitucinio straipsnio, 
įskaitant ir šeštąjį, pakeitimas 
gali būt i pe r svars tomas . 
pritaikomas ir jeigu reikia 
eliminuojamas". Bet vedama
jame sakoma, kad „perestroikai 
reikia partijos ir to straipsnio! 

Reuterio žinių agen tū ra 
pranešė, kad. kai buvo 
pažadėtos tos diskusijos, tai 
buvo a t šauktas simbolinis 
streikas, kuris turėjo įvykti pir
madienį ir už kurį buvo pasi
sakęs akademikas Sacharovas. 

prezidentas irgi s iųs savo 
pasiuntinius į Maskvą pasakyti, 
kad mes ir toliau tęsime ryšius 
kaip ir visuomet?" — klausė 
Senato daugumos vadas 
Mitchell. 

Kai dar nenudžiūvo 
kraujas.. . 

Senato Užsienio r e ika lų 
komiteto pirm. Claiborne Pell 
kalbėjo Senate, kad prezidentas 
turėjo laukti, kol bus paleisti 
visi kaliniai ir areštuoti stu
dentai, atšauktas areštas suki
limo vadui Fang Lishi, kuris 
tebėra Amerikos ambasadoje 
prisiglaudęs, atšauktas karo 
stovis Tibete, kur persekiojami 
tibetiečiai ir tik tada siųsti 
delegaciją atnaujinti ryšiams. 

Illinois sen. Alan Dixon 
pasakė, jog tai yra smūgis į 
veidą ir nepagarba tiems stu
dentams, kurie atidavė savo gy
vybes už laisvą Kiniją. Sen. 
Paul Simon irgi pasakė, kad 
dabar dar ne laikas kelt i 
šampano t au res , ka i dar 
Tiananmen aikštėje nenudžiūvo 
ant grindinio kinų pralietas 
kraujas. Kalbėjo panašiai ir 
respublikonų senatoriai, nors 
jiems nepatogu buvo pasisakyti 
prieš savo partijos prezidentą. 

Socialdemokratai į 
rinkimus 

Vilnius . — Gruodžio 9 
„Žini jos" draugijos salėje 
susirinko Lietuvos Socialde
mokratų partijos taryba ap
svarstyti darbo gaires. Posėdyje 
vykdomuoju tarybos pirminin
ku pa tv i r t in t a s Vyten is 
Andriukaitis. Taip pat įvairių 
komisijų pirmininkai. Pagrindi
nis veiklos principas — narių 
savarankiškumas, juolab, kad 
veikti jiems dažnai teks pagal 
konkrečias aplinkybes, nelau
kiant nurodymų „iš viršaus". 

Taryba, pritardama kitų tary
binių respublikų siekiams pa
keisti Tarybų Sąjungos Kons
titucijos 6 straipsnį, siūlė visų 
Lietuvos įmonių ir organizacijų 
dirbantiesiems gruodžio 11 
dieną, 11 vai. penkioms 
minutėms sustabdyti darbą. 

Posėdyje taip pat svarstyta 
Lietuvos Socialdemokratų par
tijos strategija ir taktika rin
kimuose į Lietuvos TSR Aukš
čiausiąją Tarybą, visuomenės 
socialinių problemų sprendimo 
būdai. Informuota, kad šiuo 
metu Lietuvos Socialdemokratų 
partijoje yra apie 500 narių, 
nors. kaip pažymėta, po 15-ojo 
atkuriamojo partijos suvažia
vimo, jų skaičius sparčiai didėja. 

Nutarta kreiptis į Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybą įregis
truoti atsikūrusią Lietuvos So
cialdemokratų partiją. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 13 du: Kastytis, Oti
lija, Liucija, Eiviltė, Orestas. 

Gruodžio 14 d.: Fortūnatas, 
Alfredas, Eutropija, Aimis, 
Kintvilė. Tarvainis, Žvangutė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:08, leidžiasi 4:20. 
Temperatūra dieną 24 1., nak

tį 7 1. 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. gruodžio mėn. 13 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ ,-KŲ RAMOVĖ 

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

„SKAUTAI IR 
PASAULĖŽIŪRA" 

P R O F . S. Š A L K A U S K I S 

, . P r a d ė d a m a s s v a r s t y t i 
klausimą, kur is liečia giliausią 
skautizmo esmę, neiškenčiu iš 
pradžios nepareiškęs, kad su di
džiausiu džiaugsmu m a n t enka 
p i rmą k a r t ą p r a b i l t i į 
g e r b i a m u o s i u s jo a t s t o v u s . 
Skautų re ikalas man yra savas 
ne t ik kaip pedagogui, bet ir 
kaipo l ietuviui patr iotui , kur i s 
visai teis ingai gali daug t ikėt is 
iš skautų ir savo kraštui , ir savo 
tautai ir dvasiniam jos ki l imui, 
ir garbingam jos sugyvenimui 
su kitomis tautomis . Jei dar 
p r idės ime , k a d v isos š i tos 
gražios viltys yra surištos su 
gerai suprasto r i ter iškumo, ar
ba ž y g i š k u m o r e n e s a n s u , 
suprasime, kad skaut izmas yra 
vertas susižavėjimo ir atsi
dėjimo". 

„Skautizmo ats i radimas ir 
i š s ivys tymas yra v ienas iš 
ž y m i a u s i ų įvyk ių ne t i k 
jaunimo gyvenime, bet ir visuo
tinėje pedagogikos istorijoje... 
Turbūt nesuklysiu pasakęs, kad 
skautizmo judėjimas geriausiai 
atsako ir jaunimo dvasiai, ir 
mūsų laikų re ikalams. Gene
rolas Baden-Powell į savo ori
ginalios praktinio auklėjimo sis
temos pagrindą padėjo labai 
gražią ir sykiu labai prakt i šką 
idėją, būtent , kad j a u n i m a s 
sugeba neš t i daug didesnę 
atsakomybę, negu paprastai yra 
manoma, jei tik mokama pasi
naudoti jo garbės jausmu ir kad 
nėra nieko lengvesnio kaip jį 
sužavėti jo paties išsiauklėjimo 
reikalais" . 

„... skaut izmas yra atgimu-
siojo žygiškumo mokyka — to 
žygiškumo, kuris remiasi visų 
pirma garbės jausmu ir prie
volės sąmone. Kaipo t am t i k r a 
mokykla, k u r įgauna j aun imas 
praktinio išsiauklėjimo, skau
tizmas turi savo pratinimosi me
todą. Šitas metodas tuo labiau
siai ir pasižymi, kad jis rei
kalauja nuo skauto dėti visas 
pastangas, kad kasdieną prie jo 
darbų aktyvo prisidėtų bent 
vienas geras žygis. Ar reik 
didesnio metodingumo prakti
niame doriniame auklėjimesi? 
— Geras žygis nėra t as pats, ką 
bet kur is geras veiksmas. Būtų 
didelių nesusipratimų, jei skau
tas manytų, kad jis kaip skau
tas y ra tvarkoje, jei vienas jo 
veiksmas t ė ra geras, o kiti ar
ba blogi a rba t ik abejingi. 
Skauto dora, kaipo tokia, jau 
reikalauja, kad visi jo veiksmai 
būtų geri ir kad iš viršaus jis 
turėtų dar kasdieną bent vieną 
gerą pasišventimo žygį. Geras 
žygis yra čia priešingybė apsi
ribojimui egoizme. Tai yra kas
d i e n i n i s a k t y v u s m e i l ė s 
įsakymo prak t ikav imas , t a s 
ausylumas pagalbos šauksmui, 
kur is reikalauja nuo skauto 
nuolat inio pasiruošimo prie 
atsidėjimo savo artimui... Skau
tas nuolat kovoja su įgimtu žmo
gui egoizmu — su tuo žmogaus 
asmenybės karstu, kur gyve
nimo bangos tiek daug laidoja 
vos t ik įėjusių į gyvenimą 
žmonių. Skauto asmenybė kaip 
tik tuo laimi, kad ji duoda; tuo 
pražydi, kad ji miršta savo 
egoizmui. Kitaip t a r i an t , ji 
išsivysto pagal evangeliškosios 
me i l ė s dėsn į , k u r i s žada 
a u k š t e s n ė s r ū š i e s gyvybę 
Žemesnės gyvybės sąska i ta . 

Kaip naujai tai skamba mūsų 
žiauriais la ika is , nors taip 
seniai jau praskambėjo meilės 
įsakymas!" 

„Gen. Baden-Powell ne kartą 
turėjo progos visai aiškiai pa
brėžti, kad į skautizmo pagrindą 
yra padėtas religinis principas. 
,Tokia o rgan izac i j a , ka ip 
mūsoji", sakė jisai, prasilenktų 
su savo t ikslu, jei ji netiektų 
religijos j aun imui" . Šita gen. 
Baden-Powell pažiūra tampa 
aiški, kai yra žinomas jo įsitiki
nimas, kad ,žmogus maža tėra 
vertas, jei j is netiki į Dievą ir 
nesilaiko Jo įsakymų'. ,Funda-
mentalinė deklaracija', kuri 
šitam gen. Baden-Povvell įsitiki
n imui duoda au to r i t e t i ngą 
aiškinimą, sako dar šitaip: 
,Prievolė atžvilgiu į Dievą yra 
svarbiausia iš visų dalykų, 
būtent , t a sa i , ku r i s padaro 
jaunuolį ištikimą savo princi
pams, t aurų bei lojalų, ir kuris 
stato jam prieš akis idealą ir 
įdiegia į širdį įsitikinimus, tu
r i nč iu s p r a ž y d ė t i ge r a i s 
darbais". 

„... religijos pripažinimas ir 
nuosek lus jos p r i t a i k y m a s 
gyvenimui bei veikimui negali 
nestiprinti garbės jausmo ir 
prievolės sąmonės, ir — atvirkš
čiai — religijos neigimas negali 
neardyti ir šito jausmo ir šitos 
sąmonės. Štai kodėl skautizmas, 
kuris iš dorinių veiksnių ypa
tingai išskiria savo reikalams 
garbės j ausmą ir prievolės 
sąmonę, negali nesiremti reli
gijos tiesomis ir netaikyti jų 
n u o s e k l i a i savo p r a k t i n i o 
dorinio auklėj imo sis temai . 
Todėl gal ima sutikt i su J. 
Sevin'u, kai ji sako, kad ,skau-
tizmui esminis dalykas yra būti 
p r a k t i š k a i t i k i n č i a m bei 
reikal ingam". 

„Būdama dorinio auklėjimo 
sistema, skautybė yra sykiu ir 
s t ip rus t a u t i n i o auklėj imo 
veiksnys. J is y ra per daug 
realus ir praktiškas, kad galėtų 
nematyti tautybėje teigiamo 
veiksnio, nors ir individuli-
zuojamo pagal atskirų tautų 
gyven imo a p l i n k y b e s . J . 
Sevin'as net griežtai teigia, kad 
skautizmas yra ne kas kita, 
kaip platus taut inio auklėjimo 
užsimojimas". 

„Man bent yra neabejotina, 
kad Lietuvos skautai galėtų 
pasidaryti jaunuoju avangardu 
tolimesnėje mūsų valstybinio, 
tautinio ir dvasinio atgimimo 
eigoje, jei sugebėtų t inkamai 
susiorganizuoti ir prisitaikyti 
pr ie gyven imo apl inkybių . 

Sesių gretos „Nerijos" j u r ų skaučių t u n t o dvideš imtmečio sueigoje. N'uotr. J . T a m u l a i č i o 

VYRESNIŲJŲ SKAUČIŲ ĮŽODŽIUI 
BESIRUOŠIANT 

Vyresniųjų skaučių kandi
dačių programa reikalauja lie
tuvių kalbos mokėjimo ne t ik 
žodžiu, bet sugebėjimo raš tu iš
reikšti savo mintis duota a r 
pasirinkta tema, išryškinančia 
kandidatės subrendimą, tautinį 
sąmoningumą ir skaut i škos 
ideologijos įsisavinimą. Los 
Angeles „Palangos" tun to vyr. 
skautės kandidatės, vadovės ps. 
Reginos Polikaitienės globo
jamos, rūpes t inga i ruoš ias i 
vyresniųjų skaučių įžodžiui, 
laukdamos dienos, kada galės 
pasipuošti rugiagėlių spalvos 
kak l a r a i š č iu — s k a u t i š k o s 
veiklos b r a n d o s a t e s t a t u . 
Paruošusios pasir inktas temas, 
kandidatės Teresė Giedraitytė, 
Undinė Mulokaitė ir Vilija Že-
maitaitytė, globėja ps. Regina 
Polikaitienė buvo priimtos sesės 
Danutės Giedraitienės namuo
se, kur jaunųjų sesių temų įver
t inimui buvo susirinkęs būre
lis vyr. skaučių ir skaut i -
ninkių. 

Principaliai reik pripažinti, kad 
toje praktinio auklėjimosi pa
kraipoje, kuria eina skautizmas, 
y r a ka ip t ik l a b a i d a u g 
duomenų įsigyti ta i , ko mūsų 
tauta i šiuo laiku stinga. 

„Mums, pvz., reikalingi yra 
tokie tautos nariai , kurie būtų 
pilnutiniai žmonės. Skautizmas, 
vesdamas jaunimą į platų gam
tos pasaulį ir versdamas jį, iš 
kitos pusės, daryti prakt inius 
doros žygius ta rp žmonių, gali 
duo t i , k a s čia m u m s y r a 
reikalinga. 

„Mums, toliau, reikalinga yra 
t ikra tautos vadovybė, į kurią 
įeitų iš tikro geriausieji žmonės. 
Skau t izmas j au tuo ruošia 
būsimų vadų, kad moko jau
nimą drausmingai paklusti įsta
tymams ir principams, nes tik 
tas sugeba tikrai vadovauti, kas 
sykiu sugeba pats būti klusnus. 
Taigi, vadas glūdi kiekviename 
skaute, ver tame šito vardo. 

„Šeimos atžvilgiu skautizmas 
irgi padeda gerą pradžią, moky
damas, kad skauto prievolės 
prasideda šeimoje". 

„Skautizmas stengiasi suim
ti visą jaunuolio būtybę, kad jo 
raumuo būtų palenktas sielai, o 
s ie la — k i l n i a j a m s k a u t o 
idealui". 

Pirmoji savo rašinį skaitė sesė 
Teresė . J i pasakojo apie savo 
kel ionę Lietuvon. Mokydamasi 
V a s a r i o 16-tos gimnazijoje, 
Vokietijoje, ji su būreliu tos 
mokyklos mokinių t raukin iu 
vyko į Lietuvą, basakojo apie il
gos kelionės nepatogumus ir 
j a u s m u s a r t inan t i s prie tos 
„pasakų šalies" — prie Tėvynės, 
apie kurią iki šiol buvo tik daug 
girdėjusi ir svajojusi. Pagal iau 
ji galėjo įsit ikinti ,kad tai ne 
svajonių šal is , kad Lietuva ne 
v ien žemėlapyje ir pasako
j imuose egzistuoja. Čia ji pirmą 
k a r t ą susit iko ir susipažino su 
g iminėmis , ir giliai pajuto, kad 
ji čia pr iklauso, nes čia „Mūsų 
Lie tuva" . 

Sesė Undinė aprašė, kaip j i , 
b ū d a m a s tudentė . įsigilinusi į 
savo j ausmus , pradėjo giliai 
vert int i savo lietuvišką kilmę ir 
savo vietą l ietuviškame gyve
n ime. Būdama jaunesnė, ji kar
tais jausdavosi tėvelių verčiama 
dalyvaut i lietuviškoje veikloje, 
lankyt i l i tuanistinę mokyklą ir 
k t . Išvykusi į universi tetą , 
toliau nuo namų, lietuviškos pa
rapijos ir veiklos, ji jaučia didelį 
ilgesį „sugrįžti namo". Nors lie
tuvybė uždeda daugiau pareigų 
ir atsakomybės, tai ją pratur
t i na ir įprasmina jos gyvenimą. 

Sesė Vilija savo rašinyje nag
rinėjo skautų šūkį „Dievui, 
Tėvynei i r A r t i m u i ! " Savo 
temos nagrinėjime ji parodė 
b randų skautišką šio šūkio su
pratimą. J i dėstė, kad sąmonin
gas šio šūkio įgyvendinimas 

KERNĄVIEČIŲ ŠEIMOS 
ŠVENTĖ 

Tradicinės „Kernavės" tunto 
Kūčios ruošiamos šį sekmadie
nį, gruodžio 17d„ 3 vai. p.p. 
Jaunimo centro maž. salėje. 
Visa „Kernavės" tunto šeima — 
sesės ir tėveliai bei šeimų nariai 
kviečiami. Ypač laukiamos „at-
sargon" išėjusios — šiuo metu 
tunto veikloje nedalyvaujančios 

Susirinkime visa „Kerna
vės" šeima pabendraut i prie 
Šventiško Kūčių stalo, atgai
vinti draugystes, pagyventi pra
ėjusių Kūčių prisiminimais. 
Kalėdinis susikaupimas, jaudi
nanti žvakių degimo tradicija, 
pasidalinimas kalėdaičiu, ben
dros giesmės ir pasivaišinimas 
kūčių patiekalais suartins visas 
ir apgaubs šilta šventiška nuo
taika. Tad laukiame visų kerna-
viečių. Apie dalyvavimą praneš
kite tunt in inkei v. si. Irenai 
Meilienei, tel. 436-8774. 

nurodo asmeniui gyvenimo 
tikslą ir kelią. J i davė pavyzdžių 
iš savo skautavimo, k u r ji galė
jusi šį š ū k į p r a k t i š k a i 
įgyvendinti. 

Sueigos dalyvės pa te ik tas-
mintis svarstė, statė klausimus, 
dalinosi mintimis ir išgyve
nimais. Buvo ir juoko,ir ašarų, 
kai vienos kitoms savo širdis at
vėrėme. Džiaugėmės, kad sesės 
Teresė, Undinė ir Vilija savo 
globėjos ps. Reginos vado
vaujamos, puikiai at l iko dar 
vieną uždavinį, pakopė dar 
vieną pakopą skautamokslyje ir 
sąmoningo s k a u t a v i m o 
pasiruošime. 
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GERIAUSIA DOVANA 

Kalėdoms ieškodami dovanų 
savo giminėms ir artimiesifms 
čia ir Lietuvoje, prisiminkime . 
kad geriausia dovana yra lietu
viška knyga, laikraštis, žurna
las. Lietuviškoji išeivija gali di
džiuotis įvairių knygų ir perio
dikos gausa. Nemažai įdomių 
knygų yra išleidęs ir. Akade
minės Skautijos Vydūno Jauni
mo fondas. Vėliausia, neseniai 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

'•<> blokai i vakarai nuc Ci<?ro A ve I 
Valandos paeai susitarime 

iš spaudos išėjusi minėto fondo 
knyga yra A. Merkelio „Didysis 
Varpininkas Vincas Kudirka". 
Gerame popieriuje atspausta, 
įdomiomis nuotraukomis iliust
ruota 416 psl. knyga bus ver
tinga dovana ir vyresniems ir 
j a u n i e m s . Knyga g a u n a m a 
Vydūno Jaunimo fondo būsti
nėje. 3001 W. 59th St., Chicago, 
IL 60629. Knygos kaina - 15 
dol. 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
• GYDYTOJAS rRfcHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augiai nuimami kabinetėJ. 

Priklauso 'Rot-/ Crošš ir CKrsV irgonihėms 
2434 W. 71 Street. Chicago 
Tel. 434-5849 įv-eikia 24 vai.) 

ĮPir.T, , any.. Ketv. penkt nuo 12ik i6v,v. 

Ofs. 735-4477: 
Rez. 243-0067; arba 246-6531 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA -R CHIRURGE 
S P F . C I A L V B Ė - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL EUILDING 

6443 Sc. Putaski Roao 
Valandos pagal susitarimą 

Kab tel. Ui 5-0348: Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS :R CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Vai pagal susitar;mą. pirn. ir ketv 12-4 

6-9: antr. 1?6: per.kt. 10-12 1-6 

Kab. te.\ 471 3300; rez. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

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

Pjrrrj a H * . Ke?v. t penkt. 
: . -\ pagai .sus.tanmą 

Cardiac Diagnosis Ltd. 
Marquette Medica! Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Te!. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagai susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKA3 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagai susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialyoe vidaus ••' <raup iigcs 
Nech:rurg:n:s iŠS'pletuS'U venj 

- nemoroicių gvdymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt , antr.. Ketv ir per.Kt 

Re^aiui esant atvažiuoiu ir j nar s 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Oondee Ave.. Elgin. III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Los Angeles „Palangos" tun to vyr skaučių ir skautirmiK rq Mrelia -i, si r inkes ver t int i vyr. skaučių 
kandidač ių raš in ius Paskut inė je eilėje raš in ius skaičiusios sesės Vili.)• /'< m a i t a 1 -t». l'ndin«> 
Muloka i t ė , kandidačių globėja ps Regina Pol ika i t ienė ir kand ida to Teresė fi i>' iraitytė. 

Viešn ios iš Amer ikos . LSS Tarybos vicepirm. vs Irena Kerel iene ir Seserijos 
V y r i a u s i a s k a u t i n i n k e vs tn St. Gedgaudienė kalbasi su skaut in inkėmis iš 
K a u n o . II eil. m a t o m a s vs kun. A. Saulaitis. 

DR. V. K U D I R K O S 
M O N O G R A F I J O S 

SUTIKTUVĖS 
A. Merkel io paruoštos ir 

Vydūno Jaunimo fondo išleistos 
dr. Vinco Kudirkos monogra
fijos s u t i k t u v ė s Chicagoje 
ruošiamos sausio 14 d. Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejaus 
„Gintaro" salėje. Pagrindinis 
popietės kalbėtojas bus prof. Br 
Vaškelis. Muzikinę dalį atliks 
rnuz. A. Vasaitis. Dr. V. K u 
dirkos kūrybą skaitys Vilniaus 
Jaun imo t e a t r o a k t o r i a i 
Apolonija ir Petras Steponavi
čiai. Pasižymėkite šia datą savo 
ka lendor iuose ir knygos 
sutiktuvių popietėje dalyvau
kite. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59*r- St C~cagc IL 
Tel. 476-21'? 

9525 S 79:h Ave H.ckory Hiils 
Tel. 598-8101 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills, IL 
1 rnvl a j vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 598-4055 
Vaianocs pagai susitarimą 

Vs pasai susita'ima 

Tel. kabineto i' buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 ;k, 8 vai vak 
šskyrus treč Šeši 12 iki 4. ,/ai pooiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERV 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS 8=1 CHIRURGUA 
155 N Michlgan Ave . Sulte 324 ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

Tai. 565-2960 peikia 24 vai | 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometns'as 'kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71«t St. — Tel. 737-5149 

Vai sagai susitarimą 
Palos V.sion Center, 7152 W.127th St 

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

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

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel. 434-1S18 — Rez. 852-0889 
Vai oirm antr ketv. ir penkt 

3 iki 7 v,v Tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
KUO;'., J !R VAIKŲ LIGOS 

jORCIALISTE 
Mf-DICAL BUILDING 
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Laisvei šviečiant 

KAIMYNŲ PAVOJAI 
Po antrojo pasaulinio karo komuni s t in i a i Rytų bloko 

Europoje pasikeitė valstybių kraštai, bet jie turėjo priklau-
ribos ir žemėlapis. Dar labiau syti Varšuvos paktui. Kol jis bus 
viskas pasikeistų, jei galingo- nepanaikintas, jie turės klau
sios valstybės neturėtų galios ir 
valdžios mažosioms tautoms, 
kurios šiuo metu yra vergijoje. 
Jau 1944 m., dar karui nesibai
giant, Stalinas kalbėjo aiškiai 
savo pareigūnams, kad šitas 
karas nėra kaip praeityje. Kas 
užims kokią teritoriją, įves ir 
savo socialinę sistemą, ir taip 
toli, kaip galės siekti jo armija. 
Tuo pačiu metu Rooseveltas ir 
Churchillis numatė ateičiai, 
kad kiekvienas kraštas po karo 
išsirinks tokią valdžią, kokios 
norės jo gyventojai. 

Praėjus keleriems metams, 
amerikiečiai ir anglai pamatė, 
kokie naivūs komunizmo atžvil
giu buvo jų vadai ir kaip jie 
nepažino ir nesistengė pažinti 
Stalino ir jo kėslų, nors Sovie
tai kare laikėsi tik amerikiečių 
paskola, už kurią niekada neat
silygino. Komunizmui karo 
metu ar tuoj po karo buvo ati
duotos Pabaltijo tautos, Lenki
ja, Rytų Vokietija, Vengrija, 
Bulgarija, Rumunija. Jos norėjo 
savo valdžios, bet jos negalėjo 
įsivesti, nes jų kraštuose jau 
stovėjo rusų kar iuomenė . 
Albanija ir Jugoslavija pasiliko 
komunistinės, bet jos vienos 
nuėjo savo keliais ir neklausė 
Maskvos. Bet ir jos negalėjo iš
sirinkti valdžių, kokių norėjo jų 
gyventojai. 

Po antrojo karo Amerika 
pagal Marshalio planą atstatė 
savo buvusių priešų žemes. 
Šiuo metu Vakarų Vokietija 
turtais, kultūriniu ir civilizaci
niu pakilimu yra pirmoj vietoj 
Europoje, nors ten tebestovi 
amerikiečių kariuomenė. Ji yra 
ne Vokietijai tvarkyti, bet Euro
pai saugoti nuo savo labai pa
remto sąjungininko — Sovietų 
Rusijos. Rytų Europa, vadina
ma „Rytų bloku", yra dar ir da
bar Sovietų Sąjungos įtakoje. 
Pačioje Rusijoje jos užgrobtuose 
kraštuose daromos reformos ir 
leidžiama atviriau kalbėti, bet 
Damoklo kardas dar tebekabo. 

Lenkija ir Vengrija bent 
dalinai pakeitė savo vyriausy
bes. Komunistai neišleidžia iš 
rankų kariuomenės ir saugumo, 
bet jau valdžia yra demokra
tiška, renkama tautos. Kiti 
kraštai, kaip Rytų Vokietija, 
Čekoslovakija, Bulgarija braška 
ir meta komunistų jungą. Tik 
Rumunija dar tvarkoma dikta
toriaus ir net nesileidžia tokių 
reformų, apie kurias kalba 
Sovietų Sąjungoje M. Gorbačio
vas. 

Vengrija jau nuo senovės dėl 
Transilvanijos nesutinka su 
Rumunija. Rumunija iki šiol 
valdoma Ceausescu, ir jo gimi
nės — visi stalinistai nenori 
komunistinės sistemos nė per 
plauką pakeisti ir duoti bent 
truputį valdžios. Ar jie nebus 
Vengrijai pavojingi? Tai Olan
dijos Gynybos ministeri jos 
generalinis direktorius Dirk 
Barth viešai pareiškė pasikal
bėjime su Vengrijos atsakingais 
pareigūnais. 

Lenkija galanda dantis į Lie
tuvos ribas, kurios jų spekulia
cijai yra uždarytos. Pagaliau 
lenkai ir lietuviai jau nuo senų 
laikų buvo priešai vieni kitiems. 
Lenkai norėjo Lietuvoje būti tik 
valdovai, nors jie tikrų valdovų 
nė savo namuose neturėjo. 

Lenkija ir Vengrija jau nebėra 
tokie satel i tai , kaip k i t i 

syti Maskvos bendroje poli
tikoje, nes komunistų rankose 
yra tikroji galia. 

Amerika jau pažadėjo didelius 
pinigus Lenkijai ir Vengrijai, 
kaip juos davė pagal Marshall 
planą sugriautai Europai tuoj 
po karo. Pabaltijo kraštai dar 
neįeina į tą zoną. Jie yra tik 
Sovietų respublikos, Sovietų 
Sąjungos dalys. Jiems pritaria 
žodžiais, bet neremia nei 
viešuose forumuose, nei pini
gais, nei pagalba. Kalbama tik 
apie Pabaltijo troškimą gauti 
bent ekonominę laisvę, patiems 
tvarkyt i s savo krašto pro
dukciją, bet Amerika skelbia, 
kad nereikia skubėti ir viešai 
apie nepriklausomybę kalbėti. 
Anot Cornell universiteto isto
rijos profesoriaus Walter LaFe-
ber, Pabaltijo kraštai pergyvena 
tą pačią krizę, kai 1919 m. nyko 
imperijos. 

Dabarties pasikeitimai, val
džią paėmus Michailui Gorba
čiovui, Sovietų Sąjungoje ir 
ypač Pabaltijy nėra tikrosios 
laisvės sužibėjimas. Tai yra tik 
svajonė, kurios nori kaip tikro
vės visi buvę vergai, kentę 
persekiojimus, trėmimus ir 
baimę. Rytų blokas, valdomas 
kaip satelitai dar Maskvos ir 
Kremliaus skirtų pareigūnų, 
nesikeičia, kad galėtų pasekti 
Vakarus, Vakarų kultūrą ir 
ekonomiją. Savo gyvenimu 
satelitiniai kraštai, visas Pa-
baltijis, besidemokratinantieji 
Lenkijos ir Vengrijos komunis
tai ir ne komunistai yra Vakarų 
kultūros. Į ją labiau ir traukia 
savo siekimais, savo troškimais 
pagalbos ir paramos pramonėje 
ir ekonomijoje. Bet jie nėra dar 
laisvi, kad galėtų sekti tik 
Vakarais. 

Juo labiau nėra laisvos Pa
baltijo tautos, kurios gal pažan
giausios iš rusų užgrobtų 
kraštų, kaip Armėnija, Azer
baidžanas, Ukraina ar Gudija. 
Tie kraš ta i laisvės beveik 
neturėjo, o jei ir turėjo, tai labai 
trumpai. J ie negalėjo tikrosios 
valstybinės nepriklausomybės 
ir tikrosios žmogiškosios laisvės 
suprasti. 

Pabaltijis siekia laisvės, ne
priklausomybės, nors žino, kad 
į nepriklausomybę kelias dar la
bai ilgas, painus ir neaiškus. 
Tiek Lietuvos Sąjūdis, tiek Lat
vijos ar Estijos frontų laisvės 
mėginimai nėra tokie stiprūs, 
kad jie uždegtų kovai visą tautą 
ir gerai suprastų savo dabarties 
padėtį okupacijoje. Okupacija, 
nors apie jos panaikinimą ir 
kalbama, dar tebėra ir veikia 
visu aštrumu. 

J o k s k r a š t a s t ikėt is t ik 
Amerikos pagalbos negali vien 
dėlto, kad ir pati Amerika savo 
biudžeto nesuveda. Jo dar la
biau nesuves, jei duos pagalbą 
visiems kraštams pergreitai ir 
per anksti, kad tik pagalba būtų 
suteikta. Gal Amerikos pagalba 
Lenkijai ir Vengrijai bus tikra 
pagalba. Bet pagalba kitiems 
kraštams bus tik pagalba Sovie
tų Rusijai, kuri ekonomiškai 
pergyvena krize ir jau stovi ant 
bedugnės krašto. Laisvėjimas 
Pabaltijy ir kituose kraštuose 
yra džiuginantis, bet jis dar 
nėra tikras laisvėjimas. Pagalba 
tikrosios laisvės pasiekti jam 
vargu padėtų. 

A. D. 

Alenos Vileišytės Devenienės Grigaitienės artimieji jos pagerbime gimtadienyje. 

METŲ PRISIMINIMAS IŠLIKO, 
BET KUR DINGO DIENOS 

A. Vileišytės-Devenienės-Grigaitienės gimtadienis 

Metai bėga. Nespėjome 
džiaugsmingai pasitikti senuo
sius, o, štai, jau ir naujieji bel
džiasi į duris. Tik gaila, oi kaip 
gaila, kad kiekvieni jų išplėšiu 
iš mūsų tarpo daugelį tų, kurie 
ilgų metų eigoje turėjo laimės 
savomis akimis stebėti tautos 
atgimimo laikus, savo jėgas 
ugdė ir brandino laisvojo tautos 
gyvenimo metais ir taip pat 
išgyveno mūsų tautos laisvės 
netekimo skausmą. 

Tad džiaugiamės, kad yra likę 
tų mūsų veteranų. Bet kaip 
dažnai juos užmirštame ir, 
beskubėdami į konferencijas ir 
jų pokylius, net nepastebime. Ir 
t ik kapinynuose susirinkę, 
prisimename jų nuopelnus ir iš
gyventas dienas. 

Viena tokių mūsų tautinės 
veiklos veteranių — Alena 
Vileišytė-Devenienė-Grigai-
tienė — geroje sveikatoje ir 
pakilioje nuotaikoje St. Peters-
burge, Floridoje, šių metų pabai 
goję šventė savo 85-tąjį gimta 
dienį. 

Šio reikšmingo gimtadienio 
proga ji buvo gruodžio 1 d. pa
gerbta šaunioje puotoje, kurią 
j a i surengė jos artimieji 
puošnioje Country Club salėje. 

JONAS DAUGĖLA 

Susirinko gausus jos šeimos ir 
artimųjų būrys ir apie šimtinė 
svečių. 

Pokylis pradėtas invokacija, 
kurią kalbėjo kun. E. Gerulis, ir 
bendru tostu, kurį pasiūlė 
sukaktuvininkės sūnus Algir
das Devenis. 

Į šią šventę iš New Yorko at
vyko sukaktuvininkės šeimos 
artimas draugas generalinis 
konsulas Anicetas Simutis. Jis 
ir pasakė pagrindinę sveikinimo 
kalbą, kurioje^ suglaustai 
peržvelgė sukaktuvininkės ilgo 
gyvenimo kelią ir išryškino jos 
nuopelnus lietuvių visuomenei. 

Ji gimė Vilniuje ir baigė 
Vilniaus Vytauto Didžiojo 
gimnaziją. Jau gimnazijoje ji 
įsijungė i lietuviu rezistencinę 
veiklą ir už tą veiklą lenkai ją 
ištrėmė. 

Nepriklausomoje Lietuvoje ji 
sukūrė šeimą su Mykolu De-
veniu. Deveniai įsigijo gana 
didoką ūkį ir trumpu laiku šį 
ūkį pavyzdingai sutvarkė. 
Devenių Levanpolis buvo 
vienas pavyzdingiausių ūkiu 
Lietuvoje. Ūkininkaudama 
sukaktuvininkė savaime sutapo 

su Lietuvos valstiečiais ir pra
dėjo rūpintis jų kasdieninio 
gyvenimo vargais. Pastebėjusi 
sunkią kaimo moterų gyvenimo 
dalią, ji jas subūrė į Lietuvos 
Ūkininkių draugiją. Šiai drau
gijai vadovavo ir išplėtė draugi
jos veiklą visoje Lietuvoje. Ši 
savotiška organizacija kažkaip 
savaime buvo įsigijusi lyg ir 
politinį atspalvį. 

Bolševikų okupacija labai 
skaudžiai palietė ir Devenių 
šeimą. Mykolas tuojau buvo 
suimtas, kalintas ir išvežtas į 
Sibirą. Sibiro vergų stovyklose 
jam teko iškentėti visas poli
tinio kalinio kančias. O Alena 
su trimis mažamečiais vaikais 
vargais negalais pasiekė šią 
šalį, kurioje ją pasitiko įpras
tiniai išeivės kasdieninio 
gyvenimo sunkumai. Tačiau ji 
tuojau pradėjo rūpintis savo 
vyro išvadavimu iš vergijos. Ir 
pagaliau jos nepaprasta 
asmeniška energija ir drąsa jai 
pavyko jį išlaisvinti ir jis irgi 
pasiekė Amerikos žemyną. 

Išeivijoje nuo pat pirmųjų 
įsikūrimo dienų ji aktyviai įsi
jungė i lietuvių visuomenine 
veiklą ir tuo pačiu į politinį 
gyvenimą. Ypačiai daug dė

melio ir jėgų yra paaukojusi 
Amerikos lietuvių bendrinėms 
organizacijoms — Altai, Baltui 
ir SLA. 

Augusi ir brendusi savo tėvo 
varpininko, Vasario 16 dienos 
akto signatoro Jono Vileišio ir 
jo idėjos draugų aplinkoje, ji ir 
pati pasekė varpininkų keliais 
ir šios srovės įtakoje subrandino 
savo ideologiją ir pasaulėžiūrą. 

Tad didelę dalį savo visuome
ninės veiklos skyrė Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų s-gai ir 
eilę metų buvo s-gos vadovybėje. 

LVLS-ga yra tarptautinės 
Valstiečių s-gos („Žaliojo Inter
nacionalo") narys nuo pat šio 
internacionalo įsisteigimo. A. 
Grigaitienė drauge su kitais 
žymiaisiais Europos politikais 
atgaivino internacionalo veiklą 
išeivijoje ir dar šiandien joje 
aktyviai dalyvauja. Jos nuo
pelnai internacionalui buvo 
atitinkamai paminėti ir šiais 
metais įvykusioje interna
cionalo tarptautinėje konfe
rencijoje Briuselyje. 

Sukaktuvininkė visada 
dideliu dėmesiu sekė ir stebėjo 
Vliko veiklą ir savo laiku pati 
buvo įsijungusi į Vliką. Tuo 
metu Vliko veiklai vadovauti 
buvo sudaryta vykdomoji 
taryba, kurios būstinė buvo 
Europoje. A. Grigaitienė, kaip 
LVL s-gos atstovė, buvo pa
kviesta vykd. tarybos pirmi
ninkės pareigoms. Ji šias parei
gas pasiimė ir, palikusi gausią 
šeimą Amerikoje, išvyko į 
Europą. O kaip tik tuo metu 
buvo šieK tiek pairusi Vliko 
grupių vienybė. Tad ja. teko Vli
ko veiklai vadovauti gana 
sunkiose sąlygose. Bet vis dėlto 
ji šias pareigas pasigėrėtinai 
atliko ir daug prisidėjo prie Vli
ko grupių konsolidacijos. 

Prisimenant šias jos pastan
gas ir pasiaukojimą, ją nuošir
džiai pasveikino Vliko pirmi
ninkas dr. K. Bobelis ir įteikė 

Vliko valdybos paruoštą 
žymenį-plaketę. 

Varpininkų-liaudimnkų var
du sveikino LVL s-gos vicepirm. 
Jonas Daugėla. Jam teko garbė 
ir vadovauti šio pokylio progra
mai. 

Sukaktuvinėje puotoje daly
vavo ir svečiai iš pavergtos Lie
tuvos A. Terleckas ir V. Petkus, 
kuris jautriu žodžiu perdavė 
sveikinimus iš Lietuvos ir visus 
iki širdies gelmių sujaudino pa
dainavęs Sibiro kalinių dainą. 

Be to, dar sveikino buv. 
diplomatas VI. Žilinskas. Altos 
skyriaus pirm. A. Šūkis, Balfo 
atstovė V. Kleivienė ir vietinio 
lietuvių klubo atstovas A. 
Gudonis. Po jų visų į sveikintojų 
eilę įsijungė ir šeimos nariai. 
Vaikų vardu — Kęstut is 
Devenis, anūkų — Jurgis Bobe
lis, A. Spudienė ir K. Grigaitis. 
Prie jų prisijungė ir sesuo Rita 
Bagdonienė-Vileišytė. Visų Lie
tuvoje likusių giminaičių vardu 
sveikinimų eilę užbaigė iš Lie
tuvos atvykęs Alenos sesers 
sūnus Sibiro kankinys Gedimi
nas Tursa. Be to, dar iš viso 
pasaulio buvo gauta visas glė
bys sveikinimų raštu. Jie visi 
buvo rūpestingai surinkti į di
džiulį albumą, kurį sukaktu
vininkei įteikė jos dukra Dalia 
Bobelienė. 

Šių iškilmių programą jaudi
nančiu žodžiu užbaigė pati 
sukaktuvininkė: „Žvelgiu į gra
žią ilgų savo gyvenimo metų 
praeitį ir džiaugiuosi, kad jų 
atsiminimas išliko gyvas, bet 
stebiuosi, kur dingo tos visos 
dienos?'"... 

PINGA GAZOLINAS 
Žiemą automobilių savininkai 

mažiau važinėja. Gazolino 
bendrovės, norėdamos paska
tinti daugiau vartoti automo
bilius, ėmė mažinti gazolino 
kainą. 

Šeštojo Mokslo ir kūrybos simpoziumo vadovybė. Iš kairės stovi: L. 
Maskaliūnas, A. Kerelis ir dr. R. Vaičaitis. 

Nuotr. Irenos Kerelienės 

Dažnai mes pasipasakojame 
savo menkus trūkumus, kad 
kitus įtikintume, jog neturime 
didesnių. 

Rochefoucauld 

Kad gyvenimas būtų paken
čiamas, reikia priprasti prie 
dviejų dalykų: prie blogo oro ir 
prie žmonių neteisingumo. 

Chamfort 

VIDURNAKČIO SVEČIAS 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

— Alaus, prašau, paties geriausio alaus. Markės 
nežinau, bet pasitikiu jūsų parinkimu, — užsakė jūri
ninkas, kimšdamas į pypkę aromatingą tabaką. Linas 
ties juo pastatė aukštą bokalą ir nusisuko į kampą, 
kuriame buvo alus. 

— Stiklo man nereikia. Aš gersiu tiesiai iš butelio. 
Taip skaniau. 

Linas, atkimšęs tamsaus alaus butelį, pastate ties 
juo. 

— Vienas doleris. 
— Doleris? Ar ir aukso tame aluje esama? Tiek to. 

Štai du doleriai. Aš gersiu dar vieną. O čia dar vienas 
doleris „magaryčių". Ką toks jaunas prie baro darai? 
Ar Amerikoje jauniems geresnių darbi) nėra? — 
paklausė svečias, patraukęs iš butelio ir apšluostęs 
ranka lūpas ir žilus ūsus. 

— Ačiū, — padėkojo Linas, ignoruodamas svečio 
klausimą. Jis norėjo juo kaip galima greičiau nusikra
tyti. — Tik malonėkite paskubėti, nes aš privalau barą 
uždaryti dvyliktą valandą. Pas mus tokie čia įstatymai. 
Tamsta, matyt, ne vietinis, — kalbėjo Linas, mintyse 
skubėdamas į savo kambarėlį, o tas vienas doleris 
arbatpinigių jam buvo maloni staigmena. 

— Žinau, daug pasaulio esu matęs, daugelyje uostų 
buvęs, ir visur tik įstatymai ir įstatymai. O man tik 
vienas buvo įstatymas — mylėk jūrą. bet jai nenusileisk. 
Ir ant tvirtos žemės ne visada reikia nusileisti... Klau 
sėt, ar aš ne vietinis. Tai tikrai jau ne. Aš esu iš Ar
gentinos... Ilga pasaka, šitame jūsų mieste nieko 
nepažįstu, bet ieškau vieno žmogaus, pas kurj tunu 
reikalų. Tas žmogus labai seniai per lietuvišką spaudą 
manęs ieškojo. Gal jo jau ir gyvo nėra... Tiesa, ar 

neturite ko nors užkąsti? Aš nuo vidurdienio nieko 
nevalgęs. 

— Maisto mes bare nelaikome, tik turime bulvių 
drožlių, o virtuvė ir restoranas pirmadieniais yra 
uždaromi dešimtą valandą. 

— Girdėjau apie tas traškančias bulves. Jei nieko 
kito nėra, duokite jų. 

Linui staiga pagailo to lietuvio iš tolimos Argen
tinos. Parinkęs patį didžiausią bulvių drožlių maišelį, 
padėjo ties juo. Jūreivis savo grubiais pirštais atplėšė 
maišelį, įsidėjo kelis gabalėlius į burną ir pradėjo 
kramtyti. 

— Valgyti tai nėra ko, bet skonis neblogas. Turbūt 
visame šitame maiše nei pusės bulvės nėra. Visas 
maišas kaip žąsies pūkas, — nusijuokė jis, dėdamas dar 
vieną dolerį ant baro. 

— Tas maišelis tiek nekaštuoja. Aš jums duosiu 
grąžos. 

— Pasilaikyk, sūnau. Kas tie keli centai. Negi su 
savim į aną pasaulį nusinešiu, o tau tai gal ir reika
lingi, — ranka numojo svečias. — Mano gyvenimo lai
vas jau plaukia į uostą, tuoj nuleis inkarą, o tavasis 
tai dar nė į jūrą nėra išplaukęs. 

— Ačiū jums, bet jūs tikrai man per daug duodate 
arbatpinigių. Čia priimta duoti maždaug dešimt ar pen
kiolika procentų, gai kiek daugiau už ypatingai gerą 
patarnavimą, o aš jūsų net įsileisti nenorėjau, — 
nusišypsojo Linas, nustojęs jį kankinusios nervinės 
įtampos. Simpatingasis svečias jį savotiškai raminan 
čiai veikė. 

— Sakoma, kad pas jus laikas yra pinigai. Štai jau 
ir dešimt minučių po dvyliktos, o aš dar čia, ir įstatymai 
liko už durų. Juk čia neateis kokia milicija ir mūsų 
nenuvilks j kalėjimą? 

— Ne. to tai tikrai nebus. Taigi papasakokite 
daugiau apie save, — su nuoširdžiu susidomėjimu 
skatino Linas, atsigerdamas gazuoto vandens, pajutęs 
troškulį, o gal tik užsikrėtęs nepažįstamojo nuotaika. 

— O, neprašyk manęs pasakoti, mielas jaunuoli. 
Pasakočiau tris dienas ir tris naktis, ir vis dar nebaig
čiau. Kaip tavo vardas? 

— Linas. 
— Linas? Koks gražus vardas. Žinau, kad Lietuvoje 

linai šviesiai mėlynai žydėjo, bet jau nebeatsimenu, nes 
daug metų kaip mane tėvai iš Lietuvėlės išsivežė į 
Argentiną aukso ieškoti... Prigavo tie melagiai mano 
tėvus. Bjaurybės, prigavo... Neilgai mano tėvai gyveno, 
negalėdami pakęsti sunkių lauko darbų dideliuose 
karščiuose. Tai ne Lietuva su savo medžių pavėsiais, 
šaltiniais, kuriuose ir atsivėsinti ir prakaitą nuplauti 
galėjai. Pampos... dykumos, sunkus darbas... gyvatės... 
žvėrys... karštis... Augau, lietuviškai iš mažumėlės 
tekalbėjau, iš karto anos keistos krašto kalbos nesusi-
vaikiau, kol į mokyklą nenuėjau. O iš Lietuvos ir kny
gelės, ir laikraščiai iki vainos ateidavo. Tėvai nusivylę 
norėjo grįžti, bet tiek mažai uždirbo, kad ant kelionės 
mums trims pinigų susitaupyti negalėjo, o gyventi 
reikėjo. Dar ir dabar „Tėve mūsų" lietuviškai moku, 
kadaise ir į lietuvišką parapiją Buenos Airėse 
nukeliaudavome... Turėjome ir draugų tokių pat, kaip 
ir mes. O gyvenome tarp ispanų, kurie į mus iš aukšto 
žiūrėjo, ir tarp mulatų, ir tarp indėnų. Kai tėvus palai
dojau dar jaunas būdamas, nebenorėjau vargo vargti, 
prakaito svetimoje žemėje lieti, tai ir išėjau į laivyną... 
Apkeliavau visus pasaulio uostus, tik nė vieną kartą 
nemačiau Lietuvos. Bet kai plaukiojome Švedijos 
pakrantėmis Baltijos jūra, širdis taip traukė, taip 
traukė... O dabar „Tėve mūsų" beliko ir sena nuply
šusi knygelė be viršelio. Joje yra Dainavos šalies pa
davimai. Net nežinau, kas juos parašė, bet taip ir ma
tau tą Lietuvą su skobneliais, vaizbūnais ir mer
gelėmis... Galėčiau atmintinai viską išsakyti. Tie 
prakeikti raudonieji ten mūsų neįsileido, nors kadaise 
tėvai galvojo, kad Lietuvoje negerai, kad reikia kitokios 
tvarkos. Na, ir gavo „tvarką"... 

(Bus daugiau) 

i . 



DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. gruodžio mėn. 13 d. 

BOSTONO ŽINIOS 
MEČIO LAURINKAUS 

PRANEŠIMAI 

Grįždami iš Šeštojo Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo Chicagoje, 
j Bostoną Vinco ir Cecilijos 
Kazakaičių kvietimu buvo užsu
kę Lietuvos Persitvarkymo Są
jūdžio seimo tarybos sekretorius 
Mečys Laur inkus ir jo žmona 
Nijolė. Ta proga Bostono ir apy
linkės l ie tuviams Mečys Lau
r inkus padarė tris pranešimus. 
Pirmasis jų įvyko gruodžio 1 d. 
ALIAS Bostono skyriaus susi
r inkime, ant ras is gruodžio 3 d. 
per „Laisvės Varpą", o trečiasis 
gruodžio 8 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos patalpose. 
Visuose pranešimuose svečias 
n u š v i e t ė L ie tuvos Pers i t 
varkymo Sąjūdžio nueitą kelią, 
d a b a r t i n i u s uždav in ius ir 
ateities planus, o taip pat atsa
kinėjo į iškeltus klausimus. Tuo 
būdu buvo sudarytos sąlygos 
susipažinti su įvykių raida Lie
tuvoje visiems, kurie tuo domisi. 

Būdamas ne t ik Sąjūdžio sek
retorius, bet ir Sovietų Sąjungos 
Aukščiausios tarybos deputatas 
nuo Lietuvos, Mečys Laurinkus 
atskleidė visus vedamos kovos 
už L ie tuvos laisvę frontus 
krašte ir Maskvoje, kur tenka 
įtemptai veikti, ne tik viešuose 
posėdžiuose ir oficialiuose susi
t ikimuose, bet ypač privačiais 
kontakta is su kitų respublikų 
atstovais, nuo kurių balsų pri
klauso daugelio Lietuvos reika
lų sprendimas. 

SUSIDOMĖJIMAS 
KONCERTU 

Lietuvių Fondo vykdomo pini
ginio vajaus pagrindu ren
giamas gruodžio 17 d. 3 vai. po 
pietų So. Bbsf orio' Lietuvių Pilie-
čnT 3-jos trečio aukšto salėje 
koncertas kelia didelį susidomė 
jimą, n e t ik vietos, bet ir 
tolimesnių vietovių lietuvių. 
Tai bus įva i rus ir įdomus 
koncertas, koks retai tepasi
taiko Bostono lietuvių veikloje. 
Jo p rogramos atlikėjai yra 
garsūs Lietuvos menininkai: 
operos solistas Vaclovas Dauno
ras, pianistas-akompaniatorius 
Robertas Bekionis ir Jaunimo 
teatro aktorius-komikas Algir
das Grašys. Sol. Vaclovas Dau
noras at l iks įvairių operų arijas, 
lietuvių kompozitorių kūrinius 
ir mūsų liaudies dainas, o 
aktorius Algirdas Grašys į kon
certą atveža platų ir linksmą 
dailiojo žodžio reper tua rą . 
Atvykstančių menininkų pro
grama y r a gražiai suderinta, 
sumaniai išbalansuota. Taip 
koncerte pinsis muzikos garsai 
su dailiuoju žodžiu, perduodamu 
talent ingo aktoriaus. 

Koncertas bus Bostono ir apy
linkės l ie tuviams ne tik reta 
k u l t ū r i n ė a tga iva , a t sk le i 
džianti Lietuvos menininkų 
aukš t ą lygį, bet t a i p pat 
atgaivins ir sustiprins mūsų 
ryšius su tautos kamienu, paki
lusiu naujam žygiui už kultū
rinės ir politines laisvės ats
tatymą. Tam žygiui reikalinga 
visos mūsų išeivijos moralinė ir 
m a t e r i a l i n ė pa rama . Tokią 
paramą organizuoja Lietuvių 
Fondas , k u r i o pagr ind in i s 
kapitalas skiriamas Lietuvos 
atstatymui, kai ji atgaus laisvę, 
o gaunamais už tą kapitalą nuo-
šimČiais r e m i a m i į v a i r ū s 
lietuviški reikalai išeivijoje ir 
tėvynėje, kasmet skinant jiems 
apie ketvirti milijono dolerių. 

įėjimas i koncertą — tik 10 
dolerių auka nuo asmens. Kon
certas pradedamas punktualiai, 
tad prašoma nevėluoti. Gausiu 
atsilankymu j koncertą Bostono 
ir apylinkės lietuviai padės 
L i e t u v i u Fondu i s u d a r y t i 
100,000 dolerių, kad būtų gauta 
50,000 dolerių suma, pažadėta 
su sąlyga, kad kiti sukeltų 
100,000 dolerių. 

DOVANOS UŽ NAUJUS 
ĮNAŠUS 

Už kiekvineą naujai įneštą 
5,000 dolerių sumą vienerių 
metų terminui, pagal vadinamą 
ce r t i f i ca te , „ T a u p a " duos 
nemokamai vieną bilietą į skau
tų rengiamą So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos salėje Naujų 
metų sutikimą. Tai s tambi 
dovana šalia tų nuošimčių, 
kurie gaunami už įneštą sumą. 

PRANEŠIMAS APIE 
PRIVAČIĄ INICIATYVĄ 

Lietuvai siekiant ekonominio 
svarankiškumo. ten vis plačiau 
reiškiasi įvairiose srityse privati 
iniciatyva. Kaip ji sutinkama 
administracijos ir gyventojų, 
„Laisvės Varpo" gruodžio 3 d. 
laidoje įtikinančiai atskleidė 
pirmojo pr ivataus restorano 
„Stikliai" reikalų vedėjas Romas 
Zakarevičius iš Vilniaus. Jis 
nurodė, kad tai naujovė, kuri 
vienuose kelia džiaugsmą, ki
tuose įtarimą ar net pavydą. Su 
užkietėjusios administracijos li
kučiais kartais tenka net pasi
remti, bet bendra nuotaika yra 
palanki. Jo vadovaujamas resto
ranas auga ir plečiasi. Savo 
pelnu j is paremia ir kultūrinius 
reikalus. Pavyzdžiui, jis apmo
kėjo Sauliaus Sondeckio vado
vaujamo Lietuvos kamerinio or
kestro gastrolių į Angliją ke
lionės išlaidas. Daug sunkumų 
yra su gavimu ar suorganiza
vimu produktų, reikalingų res
toranui. Tačiau negailint darbo 
ir laiko, viską galima padaryti. 
Tai aiškiai patvirtina privačios 
iniciatyvos pranašumą ūkinia
me gyvenime. Kai savo darbo 
rezultatais gali pasidžiaugti ir 
naudotis, tai kyla didesnis dar
bo entuziazmas. 

K R A U T U V Ė „ D O V A N A " 

Gintaro Karoso vadovaujama 
„Baltic Associates" parduotuvė 
įsikūrė So. Bostono Lietuvių Pi
l iečių d-jos a n t r o a u k š t o 
patalpose. Joje yra gana didelis 
pasir inkimas lietuviškų knygų 
ir kitų dovanų. Krautuvė veikia 
kasdien nuo 10 vai. ryto ligi 6 
vai. vakaro. 

RENGINIAI 

— G r u o d ž i o 17 d. 3 va i . po 
pietų So., Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje Lietuvių 
Fondo koncertas; programą 
atliks operos solistas Vaclovas 
Daunoras, pianistas Robertas 
Bekionis ir Jaunimo teat ro 
aktorius — komikas Algirdas 
Grašys, svečiai iš Lietuvos. 

— Gruodžio 31 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio 
a u k š t o salėje L ie tuv i škos 
Skautybės Fondo rengiamas 
Naujų Metų sutikimas. 

P . V. 

CLASSIFIED GUIDE 

Balfo St. Petersburg, Fla. skyriaus suruoštoj madų parodoj lapkričio 15 d. modeliuotojos ir organiza
torės. Prie pulto — Balfo skyriaus pirmininkė Viktorija Kleivienė, su gėlėmis — madų kūrėja 
Monika Andrijauskienė (Nuotraukoje nėra: Aldonos Česnaitės, Kleopos Gaižauskienės ir dr. Astos 
Grinis). Nuotr. Pr. Andrijausko 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg 

BALFO SURUOŠTA 
MADŲ PARODA 

St . Pe te r sburge ir jo 
apylinkėse prie šiltųjų Golfo 
įlankos vandenų yra plačiai 
įsikūrusi gausi lietuvių koloni
ja. Tai nėra tik pensininkų 
telkinys, kaip dažnas galvoja. 
Čia yra nemažai jaunų ir vidu
tinio amžiaus lietuvių, dirbančių 
ir apsigyvenusių dėl palankaus 
klimato. Kolonija auga. ir lietu
viškasis gyvenimas yra gan jud
rus ir gyvas. Veikia daug or
ganizacijų, kurių ruošiamiems 
renginiams pristinga savait
galio dienų Lietuvių klubo 
patalpose, todėl tenka juos 
ruošti darbadieniais. 

Taip tad savaitės viduryje 
trečiadienį, lapkričio 15 d., 3 
vai. popiet įvyko išskirtinas 
Balfo St. Petersburgo skyriaus 
renginys — madų paroda. Tai 
g e r a s Balfo darbuotojų 
sumanymas — šalia tiesioginio 
aukų rinkimo — telkti šalpai 
lėšas pramoginių rengin ių 
būdu. Malonu buvo stebėti, kaip 
salėn sugužėjo ir prie gėlių žie
dais papuoštų stalų susėdo arti 
pustrečio šimto žiūrovų — 
moterų ir vyrų. 

Parodą atidarė Balfo skyriaus 
pirmininkė Viktorija Kleivienė 
sveikinimo žodžiu, pasidžiaug
dama dalyvių gausumu ir žy
mios visuomenininkės Balfo 
pirmūnės Alenos Devenienės-
Grigaitienės ir svečių iš toliau 
atsi lankymu. Visus sveikin
dama, ji pažymėjo, kad esame 
čia susir inkę ne vien pa
bendrauti, bet drauge ir gerą 
darbelį savo artimui padaryti. 
Balfas skuba į pagalbą vargo iš
t ik tam lietuviui. Aukos, kurios 
šia proga susitelks, ne vienam 
mūsiškiui nušluostys vargo 
ašara. ,,Ką kitam gero padarom 
— padarome patys sau'', taip 
įžanginį žodį baigė Balfo 
skyriaus pirmininkė V. Klei
vienė ir pranešė, kad renginio 
programa susideda iš kelių 
dalių: madų parodos, laimėjimų 
ir vakarienės. Madų parodos 
programai komentuoti pakvie

tė Sofiją Vaškiene, kuri šilto 
skambesio balsu pa t r auk l i a i ir 
vaizdžiai supažindino žiūrovus 
su m o d e l i u o t o j o m i s ir j ų 
demonstruojamų rūbų pobū
džiu. Buvo modeliuojami rūba i 
iš k rau tuvės Annabr"l, madų 
kūrė jos M o n i k o s A n d r i 
jauskienės k ū r i n i a i , P r a n ė s 
S i m o n a i t i e n ė s i r S t a s ė s 
Simonaitienės ir Stasės Stapon-
kienės megztieji kūr in ia i . 

Modeliavo Aldona Bobelytė, 
Aldona Česnai tė , dr. Angelą 
Dirkienė. Kleopą Gaižauskienė, 
arch. Eglė Garsienė, Marija 
Gineitienė, Lina Ginčiauskienė, 
dr . As :a G r i n i s , G r a ž i n a 
Jezukaitienė, Dana Mažeikienė, 
Dal i la M a c k i a l i e n ė , E l e n a 
Radvilienė ir S tasė Stapon-
kienė. Akis džiugino Monikos 
Andrijauskienės kūrybos rūbai , 
puikūs buvo krau tuv in ia i ir 
namie megztieji. Ypat inga ta i , 
jog modeliuojamus rūbus žiū
rovės galėjo nusižiūrėt i pagal 
stuomei amžių, įvairias pro
gas ir ozonus. Modeliuotojos 
keitėsi viena po kitos ir jų rūbai 
d r a u g e : š v i e s ū s , t a m s ū s , 
žibantys, su pr ider intais ba
tukais ir papuošalais. Modeliuo
tojų g rakš tūs j i ' 'e*iai ir malo
nios šypsenos žd.ėjo žiūrovus. 
Sėkminga i pr ie vaizdo pa
t rauklumo prisidėjo Jono Rad
vilos tvarkomas apšviet imas ir 
Julijos Rūtelionienės skoningas 
modeliuotojoms gr imas. Kiek
vienos modeliuotojos pasiro
dymas buvo šiltais plojimais 
sutiktas ir palydėtas. Scenovaiz
dį puošė i š radinga M. Andri
jauskienės įvairiaspalvių skiau
telių mozaika. 

Per t raukos metu Elena Pur-
tuliene ir M. Arienė vaišino Flo
ridos vaisių punču. Laimėjimų 
bilietėlius plat ino ir visoke
riopai p r i e r eng in io da rbų 
prisidėjo dr . A. Valienė, O. 
Galvydienė ir visi kiti valdybos 
nariai. Laimėjimų t r auk imu i 
vadovavo Dalia Bobeliene ir O. 
Galvydienė. Laimėjimui dail. V. 
Balukienės paveikslą padovano
jo dr. Miliai, o ki tas dovanas su
aukojo valdybos nar ia i . Trans
atlantinio buriuotojų žygio daly
vis Vytenis Dirkis dovanojo 

L^ midkind 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

925-7400 254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE. 

598-9400 

EDE 
I3UNKUSME 
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išskirtinį fantą, žygio suvenyrą 
— medalį. 

Šito puik iaus renginio su
ruošimas pareikalavo gausios 
talkos. Laimėjimams pasibai
gus, visiems ta lk ininkams nuo
širdžią padėką pareiškė Balfo 
skyr iaus p i rmininkė V. Klei
vienė. Dėkojo į sceną sukvies
toms modeliuotojoms, komenta
torei Sofijai Vaškienei , Pr. 
Simonaitienei ir St. Stapon-
kienei už jų pačių megztus 
kūrinius , Annabel parduotuvės 
a d m i n i s t r a t o r e i B a r b a r a 
Kuran t ir ypač parodos pro
gramos organizatorei Monikai 
Andrijauskienei, paaukojusiai 
daugybę valandų rūbų kūrybai 
ir parodos apipavidalinimui. 
Pažymėjo, jog be M. Andrijaus
kienės nuoširdžių pastangų pa
roda nebūtų galėjusi įvykti. 
Joms visoms buvo įteikta po 
gėlele, išreiškiančia simbolinę 
Balfo padėką. Toliau padėkojo 
Staponkui už parodai tilto pa
darymą, Jonu i Radvilai už 
šv iesų t v a r k y m ą , J u l i j a i 
Rūtelionienei už grimavimą, 
Pranui Andrijauskui už fotogra
favimą, Klevutei Gaižauskienei 
už didelę visokeriopa pagalbą ir 
visiems kitiems, kuo nors prisi
dėjusiems. 

Prie vaišių paruošimo darba
vosi ne vien balfininkės, bet ir 
jų vyrai. Pavaišinimui pustrečio 
š i m t o a s m e n ų da rbo b ū t a 
nemaža i . D a u g t r iūsė pa t i 
p i rmininkė V. Kleivienė, Lili 
Bložienė, Loreta Kynienė. dr. A. 
Dirkienė, dr. G. Grinis ir kiti . 
Buvom pavaišinti gardžia šaltų 
gaminių vakar iene: šaltiena, 
kepta antiena ir įvairiais daržo
vių mišiniais. Užsigardžiavimui 
— kava su skaniausiais pyra
gaičiais, sumanių kulinarinių 
balfininkių iškeptais . 

Šita madų paroda buvo Balfo 
St. Petersburgo skyriaus pirma
sis, bet visokeriopai gerai pa
vykęs bandymas. Pagirtinos tos 
modeliuotojos, kur ios savo pro
fesines, t a rnybines ar mokslui 
skir tas darbo valandas paukojo 
parodai. Pagarba Balfo skyriaus 
darbuotojams ir Balfo rėmėjams 
— parodon atsi lankiusiems sve
č i a m s P a s t a r i e j i savo at
s i lankymu atl iko ne tik krikš
čioniškos meilės ir taut inės pa
reigos darbelį, bet turėjo ir 
malonią atvangą. Ypatinga pa
dėka priklauso skyr iaus pirmi
ninkei — kruopščiajai Balfo 
b i t e l e i , r e n g i n i o d a r b ų 
koordinatorei Viktorijai Klei-
vienei. kuri Balfo St. Petersbur
go skyriui sėkmingai vadovauja 
nuo 1983 m. 1985-ais ji buvo iš
r inkta Balfo direktore, bet šiais 
metais iš tu pareigų pasitraukė 
dėl susidėjusių nepa l ank ių 
aplinkybių šeimoje. Skyriaus 
na r ių t a r p e y r a dvi Balfo 
direktorės: Dali a BobHienė ir 
Aldona G r i n i e n ė . Valdybą 
sudaro: Viktorija Kleivienė — 
pirm., dr. Aldona Valienė — 
vicepirm., Kostas Aras — sekr.. 
Marija Gelažienė — ižd.. An
t anas Grabauskas — narys. 
Linkėtina Balfo darbuotojams ir 
a u k o t o j a m s n e p a v a r g t i ir 
n iekad ,,į pensi ją" nepasi
t raukt i , nes to m u m s neleidžia 
tau t inė pareiga, jei lietuviais 
esame gimę ir lietuviais norime 
būt i . 

B . Motušienė 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

n MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Šak
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZ:E 

778-2233 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT , 
PARDUODA Į 

• MLS. 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
grei t ir sąžiningai patarnausiu pir
k ime bei pardavime. Kreipt is tel. 
7 6 7 - 0 6 0 0 arba 7 7 8 - 3 9 7 1 . 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-61 • • 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba,nonte Dūft 
Rimo Stankau* Kicentais Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

• 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimait is, Reg. Brokeris 

Nuosavybių pardavimas. Income Tax 
5953 S. K»dzl» Ave. 
Chlcago, IL 60629 

T e į 436-7878 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 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 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIMO DRIVERS 
Full & part time. Top pay Company car. 
Mušt oe able to ccmmunicate FluenUy in 
English 

Appiy m Person 
UNITED LIMOUSINE 

432 Ogden 
Downers Grove 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreipt is Į Hermis Oeckys 

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

Sukaktuvinis Medalis 
Dar galima įsigyti Lietuvos 

Krikšto 600 Matų sukakties 
medalį, kurį sukūrė skulptorius 
Vytautas Kašubą. 

Medalis — vertinga istorinė 
dovana. Tinka šv. Kalėdom 
dovanoms šeimos nariams ir 
draugams atvykstantiems iš 
Lietuvos. Tinka ir bent kanh 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 
4 5 4 5 W . 63rd St reet 

Chicago, IL 6 0 6 2 9 

DRAUGE GAUNAMOS 
NAUJAUSIOS KNYGOS 

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1985 METŲ 
SUVAŽIAVIMO DARBAI. Red. Algis Nor
vilas. 317 psl $10.00 

AMŽINO |ŠALO ŽEMĖJE. Sibiran tremtinių atsi
minimai. 303 psl $10.00 

MEILĖ SUTEMOSE, apysakos Marija Aukš-
taitė 295 psl $25.00 

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

SVEČIOSE ŠALYSE kelionių įspūdžiai. Stasys 
Dalius 305 osl $9.00 

MANO DIEVE VIS ARČIAU PRIE TAVĘS, 
prakalbų religinėmis temomis rinkinys. L. 
Tulaba. 364 psl $10.00 

PROFESORIUS RAKŪNAS, romanas. Alb. Bara
nauskas 230 psl $12.50 

LIETUVIŲ KELIAS KRIKŠČIONYBĖN. St. Mazi
liauskas 311 psl $10.00 

GIRIOS AIDAS, liet mišk. išeivių vardynas. 335 
psl $10 00 

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



LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, FL 

METINIS LB 
SUSIRINKIMAS 

Metinis, visuotinis Lietuvių 
Bendruomenės Sunny Hills 
apyl. narių susirinkimas įvyko 
1989 m. gruodžio 1 d. Commu-
nity centro salėje. Jį atidarė ir 
sklandžiai vedė v-bos pirmi
ninkė Onė Adomaitienė. 

Po V-un. Izidoriaus Gedvilos 
maldos darydama pranešimą, 
Onė prisiminė keletą valdy
bos ar kartu su visais tautiečiais 
atliktų darbų, kaip surengta 
bendros Kūčios, Panamos mies
to muziejuje įrengta lietuviška 

'•""eglutė ir simbolinis lietuviškas 
Kūčių stalas, suruoštas Vasario 
Šešioliktosios minėjimas, pra
vestas labai sėkmingas dovanos 
Lietuvai piniginis vajus, daly
vauta LB Floridos apygardos su
važiavime, prisidėta prie 
rezoliucijos Nr. 184, kad birželio 
14 būtų pavadinta Pabaltijo 
laisvės diena pravedimo, tarp 
savų ir amerikiečių rinkti 
parašai Ribentropo-Molotovo 
pakto minėjimo proga, siųstos 
telegramos bei rašyta laiškai 
prezidentui Bush ir aukštie
siems JAV pareigūnams 
viršūnių konferencijai Maltoje 
artėjant. Kai kur pasiekta ypač 
nuostabių rezultatų, vėliau 
minėtų iždininko pranešime. 
Pranešimą baigdama, Onė 
reiškė viltį, kad didžiosioms R. 
Europos tautoms išsilaisvinus, 
ateis eilė ir Lietuvos laisvei ir 
kad ji turinti nuojautą, jog tos 
dienos mes dar gyvi sulauksime. 
Šie žodžiai sutikti gausiais 
plojimais. 

Įsidėmėtinas ižd. Jurgio Sa-
vaičio pranešimas. Įsidėmėtinas 
ne tiek mums, kurie Sunny 
Hills gyvename, kiek dir
bantiems ir pinigus į bankus 
k raunan t i ems didmiesčių 
lietuviams. Paskelbus aukos 
Lie tuvai . — konkrečiai — 
Šapokos istorijos išleidimui 
vajų, S. Hills lietuviai per porą 
savaičių suaukojo 4,190 dol. ir 
JAV LB c v-bai skubiai išsiuntė, 
taip, kad auka vajaus vykdytojų 
rankose atsidūrė viena iš 

-pirmųjų. Čia iš apie 50 šeimų 
aukojo 31, tad kiekvienai auko
tojų šeimai išeina po 135 dol. su 
centais. Žinoma, vidurkį smar
kiai pakėlė Anelės ir Klemen
so Žukauskų tūkstantinė. Onos 
ir Vytauto Baltučių bei Laimos 
ir Jurgio Savaičių penkšim-
tinės (iždininkas savo pavardę 
nutylėjo), keleto aukos po du 
šimtu, kitų po šimtą ir penkias
dešimt dolerių. Gaila, vajaus 

' rengėjai Sunny Hills pensinin
kų auką per mažai išryškino. O 

Labai svarbus buvo ir 
vicepirm. Vytauto Macio pra
nešimas. Jis priminė, kad toli 
gražu ne visi mūsų telkinio 
žmonės skaito ,.Pasaulio 
lietuvį", labai įdomų ir labai 
informatyvų PLB organą. Jį 
turėtų skai tyt i visi. 
Prenumeruoti ir skaityti. Ši 
pastaba lygiai tinka ir už mus 
daug jaunesniems didmiesčių 
ponams. 

Kitų v-bos narių trumpų 
pranešimų neminėsiu, nes jie, 
taip sakant, „neturėjo 
globalinės reikšmės". Tik turiu 
pagirti išeinančios sekretorės 
Julės Nakienės (ne mano 
žmonos)pereito susirinkimo 
protokolą. Ne protokolas, o iki 
smulkmenų išsamus, ir tai 
gerąja prasme, reportažas. 
Jeigu jam ir kitiems Julės pro
tokolams bus lemta išlikti 
sakysim 50 metų, šio telkinio 
istoriją rašančiajam bus daug 
geros medžiagos. 

Pagaliau kontrolės k-jos 
aktas, kurį perskaitė Aldona 
Dulaitienė, parodė, jog valdybos 
per metus veikta tvarkingai ir 
pagiriančiai. O ta sklandžiai 
veikusi valdyba buvo ši: pirm. 
Onė Adomaitienė, vicepirm. V. 
Macys, sekr. J. Nakienė, ižd. J. 
Savaitis, parengimų vadovė 
Valė Zubavičienė ir vicepirm. 
spec. reikalams Jonas Vyš
niauskas. 

Naują v-bą renkant, ačiū 
Dievui, nereikėjo po tris kartus 
kiekvienam susirinkimo daly
viui lankstytis, kad sutiktų, nes 
kai kurių sutikimai ar pusiau 
sutikimai gauti iš anksto. Tad 
rinkimai teužtruko vos dešimtį 
minučių. Ši yra valdyba 1990 
metams: pirm. (perrinkta) O. 
Adomaitienė, sekr. V. Macys, 
ižd. (perrinkt.) J. Savaitis, 
pareng. vad. Erna Žalkauskienė 
ir vicepirm. spec. reikalams — 
Romas Šatas. Kaip matome, 
vieno (vicepirm.) atsisakyta, o 
du nariai — nauji žmonės. 
Kontrolės k-ja pasiliko ta pati: 
pirm. A. Dulaitienė, sekr. K. Žu
kauskas ir narė Ona Baltutienė. 

Paskelbti naujos v-bos trys 
artimiausi darbai: suren
gimas bendrų Kūčių, Va
sario Šešioliktosios minėjmas, 
LB Floridos apygardos suvažia-
vim technikinė ruoša ir globa. 

Susirinkimą paįvairino 
svečias iš Kalifornijos archi
tektas Edmundas Arbas. Grįž 

damas į klausimus. Vėliau prie 
kavutės jis buvo kai kurių tau
tiečių pašnekintas privačiai. 

Susirinkime dalyvavo 52 
žmonės,maždaug tiek, kiek LB 
metiniuose sus i r inkimuose 
dalyvauja Detroite... 

Alfonsas Nakas 

tempu, namai įvairiausių stilių Nuskambėjo ir pora lietuviškų DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. gruodžio mėn. 13 d. 

Spring HM, FL 
VERTA PAGALVOTI 

ir dydžio. Kaina irgi labai pri 
einama. Už 80 tūkst. dol. gali 
nusipirkt i visai naują 3 
miegamų namą su aptvertu 
plaukymo baseinu. (Toks namas 
St. Petersburge kainuotų dvigu
bai. O ką bekalbėti apie šiaurėje 
esančių didmiesčių namų 
kainas). Įsikūrimas puikiausias. 
Žemės skypų ir namų pasi
rinkimas didžiausias. Lietu
viams, kurie nori pasukti į pie-

dainų, kurias sumaniai pravedė 
sol. Juozas Nakutavičius, mūsų 
klubo pirmininkas. Tarp kitko, 
Juozas Nakutavičius labai gerai 
žino šią apylinkę, turi gerus 
ryšius su biznieriais ir su malo
numu sutinka kiekvienam čia 
atvykusiam suteikti reikalingų 
informacijų. (Šių eilučių au
torius dar yra nuomininkas ir 
kiekvieną dieną stebi pamažu 
kylantį statomą namą). Klubo 

Netoli St. Petersburg miesto 
(apie 50 mylių į šiaurę) yra 
Spring Hill miestelis, kuriame 
susispietę nemažai lietuvių. 
Nors jų dauguma yra gimę 
Amerikoje, bet nėra praradę to 
l ietuviško vaiš ingumo ir 
dosnumo. 

Aš su žmona, sulaukę pen
sininkų amžiaus, nutarėme, 
kad jau užteks šiaurėje kasti 
sniegą ir laikas pajudėti į pie
tus. Pasirinkom Floridą, į kurią 
pagal televizijos pranešėją, 
atvažiuoja 800 žmonių \ dieną 
nuolatiniam apsigyvenimui ir 
kur saulė šviečia 361 dieną į 
metus. Taigi, „pasibalnoję 
žirgus" ir palikę Rochester, 
N.Y., lietuvių koloniją — pro
cent iniai paėmus , galbūt 
dosniausią lietuvybės reikalams 
visoje Amerikoje — riedėjome 
St. Petersburg l ink, bet... 
nenuvažiavome. 

Chicaga tai visų Amerikoje 
gyvenančių lietuvių lyg sostinė. 
Čia pietuose St. Petersburg, ku
riame vyksta įvairiausi paren
gimai ir taip dažnai, kad visuose 
beveik neįmanoma dalyvauti. 
Jau ir mes spėjome nuvykti į 
vieną iš tų renginių. Tai buvo 
Liet. Bendr. St. Petersburgo 
apylinkės pokylis su šilta vaka
riene, trumpa programėle ir 
šokiais. Maistas be priekaištų, 
patarnavimas su šypsena, ir 
manau, kad nė vienas neliko 
alkanas. Žodžio menininkai 
pasirinktus dalykus perdavė 
tikrai meistriškai, suteikdami 
publikai malonaus juoko. Bet 
kodėl toks ištęstas buvusių vadų 
ir veikėjų garbinimas juos 
supažindinant su publika? Ma
niau, kad tas jau praeityje. Na, 
tiek to. 

Jau paskutinius trejus metus 
po pora kartų važinėjom į Flo-
ridą.rinkdami vietovę kur „nu
tūpti" ir praleisti likusias pen
sininko dienas. Geriausiai 
patiko Spring Hill. Miestelis la
bai išsiplėtęs — nuo 19 iki 41 
kelio — daugybė kalvų, kalveliu 

tus, tikrai verta pagalvoti ir pirmininko adresas ir tel. nu-

A.tA. 
ONAI ČELKIENEI 

mirus, seserį MARIJĄ ŠIMKIENE, duk te r i s 
GRAŽINĄ ir DANĄ ir kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame. 

būtinai užsukti į Spring Hill 
Čia labai ideali vieta sukurti 
didelę lietuvių koloniją. Nėra 
reikalo važiuoti į St. Peters
burg, ten ir taip per daug jų yra 
ir nebesutelpa į klubo salę. 

Spring Hill Lietuvių klube 
yra apie 150 narių. Nors ne visi 
šimtaprocentiniai aktyvūs, bet 
yra be galo draugiški ir nuošir
dus. Čia esame dar t ik vieną 
mėnesį, bet jau turime labai 
gerų ir patikimų draugų. Klubo 
susirinkimai vyksta kiekvieno 
mėnesio trečią trečiadienį. Ta 
proga atšventėme Padėkos 
dieną su kalakutu, lietuvišku 
kugeliu ir kitomis gėrybėmis. 

meris: Juozas Nakutavičius, 
7119 Toledo Rd., Spring Hill, Fl 
34606, tel. (904) 688-2476. 

Kostas Mačiulis 

SUDEGĖ LEGIONIERIŲ 
BŪSTINĖ 

Gaisras gruodžio 4 d. visiškai 
sunaikino Harvey priemiesčio 
Amerikos legiono 155 posto 
namus. Sudegė ir jų istoriniai 
rinkiniai bei laikyti dokumen
tai. Namai buvo pastatyti šio 
šimtmečio pradžioje. Anksčiau 
ten buvo pašto įstaiga. Gaisro 
nuostoliai — apie 225,000 dol. 

Mielam jaunystės mokslo draugui 

A.tA. 
ADOMUI VILIUŠIUI 

mirus, jo seserims GENOVAITEI, ALDONAI ir 
broliui VACLOVUI Lietuvoje bei jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Viktorija ir Algirdas Karaičiai 

J. Antanaitienė 
H. R. Bacunai 
E. Baublienė 
A. M. Bajerčiai 
0. Brauklienė 
V. V. Dubauskai 
B. A. Elsbergai 
J. Gruzdąs 
1. V. Jokšai 
E. Jonušienė 
O. Juodikienė 
A. S. Kamarauskai 
L. Karpavičienė 
O. Kaulakienė 
D. J. Kaunaitės 
T. Kavaliauskienė 
E. Kerberienė 

Miami, Fla. 

E. Kereševičienė 
K. K. Kodačiai 
J. A. Korsakai 
P. E. Leonai 
V. Norvaišienė 
K. S. Radvilos 
B. S. Sakalai 
V. Saladžius 
B. O. Sergaučiai 
G. Stepulionienė 
L Stongvilaitė 
V. L. Šapėnai 
A. Šatienė 
P. O. Šilai 
V. Šukienė 
M. Vitkus 
L. Vykintienė 

A.tA. 
VALEI ZEIKIENEI 

. 
mirus, jos dukrai JŪRATEI PETKIENEI, seserims 
LIUSEI RAUGEVIČIENEI ir GENEI ČYVIENEI, 
broliams VLADUI ir VYTAUTUI GUSARAMS ir jų 
šeimoms liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojau
tą. 

V. ir A. Markevičiui su šeima 

ZJranApak praneša naujus ir naudingus 
patarnavimus 

damas iš Chicagos, iš Mokslo ir (dauguma galvoja, kad Florida, 
kultūros simpoziumo, kur jis 
skaitė keletą paskaitų, čia 
užsukęs giminių aplankyti, su
tiko su S. Hills tautečiais pasi
dalinti įspūdžiais. Kadangi 
simpoziume jis neturėjo progos 
ankyti kitų sekcijų, kalbėjo tik 

tai vien- tik lyguma) ir yra 
žymiai aukščiau jūros lygio 

SĄSKAITA 
DOLERIAIS 

Kų auKą per įimtai įsi^aamu. v̂  
patarčiau naudoti propagandai, apie savo paskaitas architektu 
kai bus skelbiami kiti vajai: 
Rasi, pataikytų į šykštuolių šir
dis. 

ros temomis, per 10-12 minučių 
pateikdamas jų santraukas ir 
dar keletą minučių atsakinė-

negu kitos apylinkės. Čia visada 
jaučiasi švelnus vėjelis ir todėl VAISTAI 
temperatūra vasaros metu yra 
nuo 8° iki 10° vėsesnė negu St. 
Petersburge ar Tampa. Bendrai 
ši vietovė yra labai greit augan
ti (antroji visoj Floridoj) ir 
apylinkės y ra nepaprastai 
gražios. Statyba vyksta pilnu 

35 SVARŲ 
MAISTO 
SIUNTINYS 

Galime atidaryti sąskaitą jūsų giminėms Lietu
voje. Galės pirkti „dolerinėje" muilą, priesko
nius, automobilį ir kt. 

Siunčiame receptinius ir nereceptinius 
vaistus. Bayer aspirinas (600tbl.), multi-
vitaminai, Advil ir kt. $65.- Vaistus galime 
pakeisti arba pridėti kitus pagal pageidavimą. 
MUITO NĖRA. 
18 svarų delikatesinių mėsos gaminių: palend-
vica, rūkytos dešros, jautienos file (ne konser
vai) ir kt. 17 svarų kavos, kakavos, chalvos, 
šokoladinių saldainių, $185.- MUITO NĖRA. 

KAVA, KAKAVA, 
PRIESKONIAI 

ELEKTRONIKA 
IR MAŠINOS 

DAIKTŲ 
PERVEŽIMAS 

5 svarai 
$59.-

10 sv. 
$99-

15 sv. 
$139.-

20 sv. 
$179.-

MUITO 
NĖRA 

Siunčiam į Lietuvą ir į JAV miestus video, ste-
reo magnetofonus, kamkorderius, siuvimo ir 
mezgimo mašinas. 

Turime didelę patirtį siunčiant kargo į Lietuvą 
ir iš kitų JAV miestų. Siunčiam DĖVĖTUS 
RŪBUS. 

GLUKOMETRAS cukralige sergantiems, $99-

Rašydami būtinai praneškite svo telefono numerį — greičiau gausit 
atsakymą [ savo klausimus — arba skambinkite: 

Romas Pukityt 
T9ANSPAK 
2638 W. 89th St. 
Chlcago, IL 60629 
1-312-436-7772 

Jstaiga veikia kasdien 9-5 v.v. 
šešt. 9-2 v. p.p., 

arba susitarus 

I.if-t.av.1-- i r K ': i: ,t<.;.ii x ' n ! t : ,M , <uMpH7.mmov.tk.»n«-n<>.ir l.ika.n-s Ke^u' i - Bn- K .> T.-:",'-
p nr,K ,,-r ^•r>. ,H.r . . /mona. Vytautas Br.M,« .rkk.otoju frdrr.in i<>- p:: m ! na 

ns. R.^anr. H. . - į \ ^ v.druantas f.irdenM Kauno telrv.z.jo* at^.v.s. JVr.m 

ma< Bauhlv, irenrrv 

NEW JERSEY, NEW YORK - "Lietuvos Atsiminimai", pir-
nadienials nuo 8 iki 9 v.v. liSeton Hali Univeraiteto stoties, 
89.5 FM banga. "Music of Llthuania" programos, vedamos 
angly kalba.lš tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdimos nuo 7:30 iki 8 v. v. Dr. J. J. Stuksi — direktorius, 
234 Sunllt Dr., VVatchung, N.J. 07060. Tai. 201 753 - 5636. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
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., Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 AveM Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 
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x Birutė Bublienė, Ateiti
ninkų federacijos tarybos pirmi
ninkė, praneša, kad tarybos po
sėdis bus Ateitininkų namuose 
Lemonte šį šeštadienį, gruodžio 
16 d., 2 vai. p.p. iki 7 vai. vak. 
Apie dalyvavimą prašoma 
pranešti Ramunei Kubiliūtei 
708-869-96S6 arba Jadvygai 
Damušienei 708-301-SOOl. Posė
džio dalyviai kviečiami daly
vauti ir Ateitininkų šeimos 
Kūčiose sekmadienį, gruodžio 
17 d.. 3 vai. p.p. Jaunimo centre. 

x Jonas Petronis iš Los 
Angeles, Cal., buvo atvykęs į 
Tautinės sąjungos tarybos posė
džius ir „Dirvos" sukakties 
minėjimą Chicagoje. Ta proga 
jis apsilankė „Draugo" redakci
joje, pasikalbėjo su redaktoriais 
ir painformavo apie savo veiklą 
Los Angeles lietuvių tarpe. J. 
Petronis yra Lietuvių Tautinių 
namų administratorius Los 
Angeles mieste. 

x Damutė Petrutytė yra 
pusmečiui išvykusi į Lietuvą 
ir Švietimo ministerijos paskir
ta konsultante-metodininke 
Montesscri auklėjimui. Kaune 
ji veda preliminarinius Montes-
sori kursus. Skubiai verčiamos 
Montessori knygos, kad susi
domėję turėtų medžiagos gilin
tis į Montessori metodą, kuris 
yra labai populiarus. Mokytojai 
iš visos Lietuvos lanko Peda
goginį muziejų Kaune, kur D. 
Petrutytės pertvarkyta Montes
sori medžiagos ekspozicija. 

x Mažeikių gimnazija lap
kričio 18 d. iškilmingai atšventė 
savo 70 metų sukaktį. Iš Lie
tuvos rašo, kad pirmą kartą 
iškilmingoje dalyje buvo primin
ti žuvę, nukankinti, ištremti 
gimnazijos mokytojai. Sveiki
nimų tarpe buvo ir sveikinimai 
mažeikiečių iš Chicagos. 

x Už a.a. Alekso Štaro sielą 
vienerių metų mirties sukaktyje 
šv. Mišios bus atnašaujamos 
gruodžio 17 d., sekmadienį, 
11:15 v. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje ir 1:00 v. p.p. Šv. Var
do bažnyčioje, Gulfport, Florida. 
Draugus ir pažįstamus prašome 
prisiminti velionį savo maldose. 
Duktė ir žentas. 

(sk) 

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

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

Tel . 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie A v e n u e 

Chicago, IL 60629 

T e j . _ 776-8700 
7 va! 
1 vai 

Darbo va 
Šeštad 

nuo 9 iki 
9 v. r iki 

vak. 
d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuv-nin* 

2501 W. 69th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel . 77&0800 
Kasdien 9 - 6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

Advokatą* 
JONAS NAKAS 

S0= P i j a n t St., Ste. 202-C 
St. Joseph, MI 49085 i 

Tel. 616-9K3-4130 
Aptarnauja Union Per New Buffalo ir 
kt. pietvakang Michigano lietuvius 

x Alius Stankaitis, Dalios ir 
Liūdo Stankaičių sūnus, baigęs 
universitetą, su amerikiečių 
tinklinio komanda išvyko žais
ti į Japoniją. 

x „Kernavės" tunto šeima 
t r ad i c inėms kūčioms šį 
sekmadienį, gruodžio 17 dieną, 
3 vai. p.p. rinksis Jaunimo cen
tro mažojoje salėje. Kalėdinis 
susikaupimas, tradicinis žvakių 
degimas, prisimenant visame 
pasaulyje išsisklaidžiusias seses 
ir brolius, pasidalinimas kalė
daičiu, giesmės, sesių pasi
rodymai ir pasivaišinimas kūčių 
valgiais. Visos kernavietės, ir 
jau ilgesnį laiką „atsargon" 
pasitraukusios kviečiamos daly
vauti. Tėveliai ir šeimų nariai 
laukiami. Apie dalyvavimą pra
šoma pranešti tuntininkei v.si. 
Irenai Meilienei. 

x Patikslinimas. Pranešime 
apie literatūros vakarą Los 
Angeles, organizuojamą Lietu
vių Fronto bičiulių („Draugo" 
gruodžio 5 d. laidoje) parašyta, 
kad kviečiamas svečias poetas 
Julius Keleras studijuoja 
Chicagos universitete. Kadangi 
lietuviškai paprastai taip yra 
verčiamas University of Chica
go, reikia patikslinti, kad Julius 
Keleras studijuoja Lituanistikos 
katedroje, veikiančioje valsty
biniame University of Ulinois at 
Chicago. 

x Olė Mickevičienė norėtų 
susirašinėti su savo teta, tėvo 
seserimi G. V. Berg, kuri kadai
se gyveno Tacoma, WA. Pra
šoma rašyti Olė Mickevičienė, 
Vytauto 265-7, Šiauliai, Lithu-
ania. 

x Lietuvių Operos N. Metų 
sutikimas rengiamas gruodžio 
31 d. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Kaip ir kasmet, bus da
romos visos pastangos, kad sve
čiai būtų pavaišinti gardžia va
kariene ir jaukioje aplinkoje, 
prie geros muzikos, puikiai pa
puoštoje salėje smagiai sutiktų 
Naujus Metus. Informacijai-re-
gistracijai kreiptis pas Vaclo
vą Momkų, tel. 312-925-5193. 

(sk) 

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 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. Skambink i t e 
(708V430-7272. 

(sk) 

x Nidos restoranas kviečia 
jus užs isakyt i patiekalus 
Kūčių ir Kalėdų stalui . 
Turėsime kimštos lydekos, įvai
rių silkių, žuvies, vinigreto, 
daržovių mišrainių, įvairių mė
sos gaminių, tortų, pyragų ir 
daug kitų skanumynų. Nauji 
savininkai jums maloniai patar
naus. Nida, 2617 W. 71 St., 
Chicago, tel. (312) 476-7675. 

(sk) 

x Lemento Part izano Dau
man to a te i t in inkų kuopos 
jaunučiai paruošė našlaičiams 
Lietuvoje siuntinį, kuris susi
deda iš Tylenol vaistų, neper
šlampančių pirštinių, dantų 
šepetukų ir pastos, rožančių ir 
pieštukų. Tylenol vaistai iš viso 
3.600 kapsulės ir 432 maži 
buteliukai buvo gauti veltui iš 
McNeilab Inc. per dr. Birutės 
Pumputienės pagalbą. Siun
tinys bus įteiktas Caritas pirm. 
Albinai Pajarskaitei, jai lan
kantis Chicagoje gruodžio 13-19 
d. 

x Vinco Kudirkos mono
grafijos (autorius A. Merkelis) 
sutiktuvės ruošiamos sausio 14 
d. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Pagrindinis kalbė
tojas — prof. Br. Vaškelis. Muzi
kinę dalį praves muz. A. Vasai-
tis. V. Kudirkos kūrybą skaitys 
svečiai iš Lietuvos aktoriai 
Apolonija ir Petras Steponavi
čiai. 

x A. Šan ta ras ir Dalia su 
šeima šv. Kalėdų ir Naujųjų 
1990 Metų proga sveikina gimi
nes, draugus ir pažįstamus. 
Vietoj kalėdinių kortelių auko
ja „Draugui". 

x Jurg is Damas iš Naper-
ville, 111., artėjanių šv. Kalėdų 
ir Naujų 1990 Metų proga svei
kina visus gimines, draugus ir 
pažįstamus. Vietoj kalėdinių 
kortelių skiria auką „Draugui". 

x Rašyt. Andr ius Mironas 
ir žmona Ona vietoj kalėdi
nių kortelių šv. Kalėdų proga 
sveikina visus draugus ir 
parėmusius „Kelionė į Kauną" 
knygos išleidimą, o 1990 
Metams linki sveikatos, sėkmės 
ir įs i tvir t int i Li tera tūros 
mylėtojų talkos gretose. 

^v$R 
Redagi* ,a J. P^tčas. 
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ZVAIG2D UT£ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąpmgos Chicagos skyriaus 

« t h Place, Chicago, IL 60629 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 K. Ogdon A ve.. Ste. l«-2 
Hinsdale. II. 60521 

Tel. 32V3157 
Valandom pagal -usitanma 

Kalėdų eglutes puoškime lietuviškais šiaudeliu puošmenimis. 

PASAKA • 
• 

Julija, Rasa, Aušra ir Ramunė 
nutarė stovyklauti. Jos ilgai 

x Sena lietuvių išmintis sa- keliavo, bet stovyklos nerado. 
ko: kaip sutiksi Naujuosius, Jos paklydo. Mergaitės sustojo 
taip nugyvensi visus metus, prie mažo ežero ir sukūrė laužą. 
Todėl ir kviečiame jus į Naujųjų 

x Keičiame dolerius į rub
lius aukštu santykiu. Pa
dedame įsigyti vertingus 
daiktus Lietuvoje. Skambinti 
312-434-8618 iš ryto a rba 
vakare. 

(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.) 

Metų sutikimo vakarą, kuris 
įvyks Pasaulio lietuvių centre 
gruodžio 31 d. 8 v.v. Gros „Ža 
ros" orkestras. Stalus rezervuo
ti galite pas Ritą Riškienę (tel. 
599-2253) arba Audronę Gulbi
nienę (tel. 448-8641). 

(sk) 

x D a i n a v o s a n s a m b l i o 
Naujų Metų sutikimas bus 
jaukioje ir gražioje Jaunimo cen
tro kavinėje. Ansamblio 
valdyba laukia visų svečių. Kol 
dar neužmiršote, rezervacijoms 
skambinkite Aldonai Jan
kauskienei (708) 910-0690 arba 
Danguolei Ilginytei (708) 
425-6527. 

(sk) 

x Linksmą giesmę mes už
trauksim: Ateitininkų Kūčios 
sekmadieni, gruodžio 17 d. 3 
vai. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Vietas užsakyti 499-2447 
a r 424-4150. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namus parduoda greit. įkaino
jimas — veltui. Skambinti Bell-
Bace RE. tel. (312) 778-2233. 

(sk) 

x Darome nuo t raukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. VVestern Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
(312) 238-9787. 

(sk) 

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

(sk) 

Jos bijojo. Kad laikas greičiau 
praeitų, nutarė pasakoti 
pasaką. 

Julija, gera pasakorė, tad 
ji ir pradėjo. Pasaka buvo baisi: 
„Mes girdėjome per radiją, kad 
niekas dar nerado kapitono su 
medine koja turtų. Tad mes 
nutarėme išbandyti laimę. Kai 
mama sužinojo, ji neleido, nes 
turtas,pasak jos,buvo tik legen
da. Bet mes norėjme ir tikėjome, 
kad galime būti turtingos, todėl 
pasakėme mamai, kad eisime 
stovyklauti". 

Aušra tęsė pasakojimą: „Mes 
negalėjome rasti turtų, bet 
nepasidavėme. Staiga pama
tėme didelę sieną, kurią ban
dėme perlipti, bet Ramunė 
dingo. ,Ramune, Ramune, kur 
tu esi?' — garsiai šaukėme. 
Ramunė atsakė: ,Yra slaptos 
durys. Aš esu kitoje pusėje 
sienos'. Ramunė pasakė, kad čia 
viskas keistai atrodo". 

Rasa tęsė toliau: „Julija rado 
duris ir visos atėjome, perlipome 
sieną. Tikrai buvo keista. Me
džiai buvo auksiniai, gėlės buvo 
sidabrinės. Mes džiaugėmės, nes 
suradome turtą. Vyras su 
medine koja iššoko iš po pušies. 
Jis sakė: .Jeigu jūs norite mano 
turto, jums reikia mane 
nužudyti'. Mes nežinojome ką 
daryti". 

Ramunė pabaigė mūsų pasa
ką: „Mes įbėgome į salę. Vyras 
negalėjo greitai bėgti. Aušra 
pasislėpė, o mes laukėme to 
vyro. Kai jis įbėgo, jo rankose 
buvo kardas. Mes išsigandome. 
Vyras su kardu artinosi prie 
mūsų. Priėjo. Aušra dar buvo 
pasislėpusi. Ji tyliai prislinko 
prie virves ir, kai vyras buvo ar
ti virvės, tą virvę patraukė. 
Vyras krito. Mes jį surišome. 
Au'ra nubėgo pas policininkus 
ir atvedė juos pas kapitoną su 
medine koja. Mes gavome 
premiją ir aukso". 

Pabaigusios pasaką, mergai
tės užmigo. Kitą dieną jos su
rado stovyklą. 

Loreta Viržintaitė, 6 sk. 
K. Donelaičio !it. m-la. 

APREIŠKIMAS 
(Legenda) 

Advento proga pateikiu vieną 
legendą. Legendos yra žmonių 
sukurti pasakojimai, kurie ne 
visuomet sutinka su tikrove. 

Kada atėjo Dievo paskirtasis 
laikas ir žmonės paskendo 
nuodėmėse. Jie pradėjo dejuoti 
ir šaukti Dievo pagalbos, mels
dami išganymo. Tada Dievas 
Mergaitę leliją nusiuntė į žemę, 
kad atliktų savo pažadą, pa
darytą Rojuje, tai yra atpirkti 
žmones iš pragaro gelmių ir 
velnio nasrų. 

Tada Dovydo giminėje pražy
do baltoji lelija — Dievo numylė
toji Mergaitė, kuriai angelas ap
reiškė apie pagimdymą Atpirkė
jo, Dievo Sūnaus bei Išganytojo. 
Ji tai išgirdus, nusižeminus, 
galvą žemyn nuleidus, pasakė: 

— Štai aš Dievo tarnaitė, 
tegul būna pagal tavo žodį!.. 

Nekaltoji Marija, antroji 
Jieva, atėjo į žemę panaikinti 
nuodėmę, atliktą pirmosios 
Jievos. Atėjo išrauti su šak
nimis piktybę, išaugusią žmo
nijos širdyse. Atėjo pagimdyti 
Dievo Sūnų, Atpirkėją, vargs
tančios giminės žmogaus 
Adomo. Tas Išganytojas prikels 
iš numirusių sielas ir iš naujo 
parodys kelią į per puikybę 
pražudytąjį, rojų. To rojaus per 
velnio-žalčio pagundymą neteko 
mūsų pirmieji tėvai — Adomas 
ir Jieva. 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 

Sukasi ant dūšios (sielos), tai 
ir ant liežuvio. 

(Geri norai) 

Eik su mulkiu (neišmintingu) 
vėžiauti (vėžių gaudyti), paliksi 
ir be krytelės (krepšelio). 
(Kvailumas). 

Vienas kala, antras zalatija 
(auksuoja) (plepalai). 

Graibo (griebia) kaip girtas 
mietus (pagalius) (apsileidęs). 

MOKYTOJAS ŽIOGAS 

Ponas mokytojas žiogas 
Klasėje visiems skaitys, 
Mokinukai vabalėliai 
Jo pasiklausys: 
Apie sapną Gedimino, 
Ką jis reiškė iš tiesų, 
Kam tas vilkas geležinis 
Staugė tūkstančiais garsų; 
Apie vėliavą trispalvę 
Su ženklu baltu Vyčiu, 
Kad prie Baltijos ten Žemė 
Su didinga praeitim. 
Bėga metai — skausmo žymės — 
Dar ne laisva Lietuva, 
Nors ir bokšte Gedimino 
Plevėsuoja vėliava. 

Nerimą Narutė 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS 

Pirmiausia sveikinu „Tė
vynės žvaigždutės" skaitytojus 
ir darbuotojus. 

Vasarą mano dėdė, vie
šėdamas Amerikoje, parvežė 
laikraštį „Draugas". Mes per
skaitėme „Žvaigždutės" puslapį 
ir aš su sese panorome susi
rašinėti su mūsų tautiečių 
vaikais. Jūsų 144-tame nu
meryje yra išspausdinti 
Dalios ir Tomo Šatų straips
neliai, j ie mokosi Dariaus 
Girėno mokykloje, mes norė
tume sužinoti jų adresus. Gal 
yra lietuvių, kur Lietuvoje nėra 
giminių ir ryšys su Lietuva jau 
nutrūkęs, su tėvais mes galime 
juos su vaikais pagloboti, tai yra 
iškviesti į Lietuvą ir plėsti pa
žintinę veiklą apie Lietuvą, 
mokyti lietuvių kalbos. Mudvi 
su sese norim išmokti angliškai, 
o geriausiai mokytis, kada gir
di kalbant ir bendraujant. 

Jūsų tautiečiai, atvykę į 
Lietuvą, prašo, kad šeimos pasi
kviestų į savo būrį ir kad mes 
padėtume mokytis lietuvių 
kalbos, bet kur kreiptis — neži
nome, todėl mes priversti pra
šyti jūsų laikraštuką, kad 
paskelbtų mūsų pavardes. 
Mano vardais Agnė, man 11 
metų. Sesei 10 metų, jos vardas 
Neda. Mūsų adresas: Lithuania, 
Kaunas, 233010, Pabrėžos 28. 
Valaitytė Agnė ar Valaitytė 
Neda. Laukiame atsakymo. 

Red. Nieko pridėti neturiu. 
Noriu tik paraginti „T.Ž." skai
tytojus atsiliepti ir susirašinėti. 
Nusiųskite joms kalėdinius 
sveikinimus ir prijunkite laiš
kutį. Ir vieniems ir kitiems 
bus smagu susidraugauti ir 
pažinti abu kraštus. 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

34 

Iš trečios pievos jis gavo U 
vežimų šieno. 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

35 

Su keturių rūšių dažais ji; 
nudažys 6 kėdes, naudodama; 
dviejų spalvų kombinacijas. 

GALVOSŪKIS NR. 51 

Albatrosas yra labai dideli; 
paukštis. Jo išskėstų sparnų plo 
tis yra dvylika pėdų. Kartą du 
tokie albatrosai 12 valandą 
dienos atskrido į vieną didelę 
aikštę ir skraidė viršuje. Turbūt 
buvo alkani, ieškojo ar nebus 
kur nors pamesto maisto. 
Vienas iš jų skrido 10 pėdų 
aukštyje, o antras 250 pėdų virš 
aikštės. Abiejų šešėliai buvo 
matomi aikštėje. Kurio iš jų 
dviejų šešėlis buvo ilgesnis? (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 52 

Išspręskite šį lengvą uždavinį, 
už tai gausite 5 taškus. 

Kokį skaičių reprezentuoja X, 
jei 4702 - X = 3879. 

GALVOSŪKIS NR. 53 
(Žiūrėkite brėžinį) 

Vienas žmogus priėjo didelį 
mišką, kuriame buvo daug 
takų, takelių. J is ilgai ėjo ir ėjo 
įvairiais takeliais, kol pagaliau 
surado išėjimą iš miško. Dabar 
džiaugiasi, kad pasisekė 
nepaklydus išeiti (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 54 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Bailus ir kiškio 
(Marcinkonys). 

išsigąsta. 

Užsimanė Kristė s iaust i 
(netvarką daryti). (Užgaida). 

GALVOSŪKIO NR. 31 
ATSAKYMAS 

Šoniniuose langeliuose turi 
būti Latvija ir Lenkija, o apa
tiniuose armota. 

GALVOSŪKIO NR. 32 
ATSAKYMAI 

1) Don — London. 2) Gary — 
Hungary. 3) Salem — Jerusa-
lem. 4) Oslo — Čekoslovakija. 5) 
Po — Potomac. 6) Nice — Venice. 
7) Neva — Nevada. 8) Oran — 
Orange. 9) Dayton — Daytona 
Beach. 10) Kansas — Arkansas. 

GALVOSŪKIO NR. 33 
ATSAKYMAI 

1) Pelytė, 2) obuolys, 3) žiedas 
su akute, 4) suktukas, 5) 
kiaušinis indelyje, 6) vinis. Žvė
riukas vadinasi kiaunė (mar-
ten). 

^ 

f • 

Vienas mokinys atrado laik
raštyje nupieštą žaisliuką — 
antį. Jis nusibraižė kvadratus ir 
pagal juos antį nusipiešė ant 
balto popieriaus ir paskiau 
nuspalvojo. Ir jūs pamėginkite 
nusibraižyti didesnius kvadra
tus, kad anties piešinys būtų 
didesnis. Paskiau nuspalvokite. 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 55 

Kadangi prasidėjo Adventas, 
gal bus jums naudinga žvilgtelė
ti į Šventąjį Raštą ir atsakyti į 
žemiau pateiktą klausimą: 

— Kokią žinią ir kam arkan
gelas Gabrielius atsiuntė į 
žemę? (5 taškai) 


