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Pabaltijo valstybės ar 
Gorbačiovas 

- Ar tai buvo tik egzllų patenkinimui? 
Kokia Vilko, Alto ir Bendruomenės reakcija? 
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Washingtonas. — JAV vy
riausybės oficialus pareigūnas 
pasakė, jog nepriklausomybės 
kova Lietuvoje ir kitose Pabalti
jo valstybėse buvo Amerikos 
su t i k t a su diplomatišku 
abejojimu. 

Oficialūs vyriausybės parei
gūnai sako. kad jiems sunku pa
sirinkti: ką palaikyti — Pabal
tijo valstybes ar Gorbačiovą. 
Amerikos nusistatymas nuo pat 
1940 metų buvo nepripažinti tų 
valstybių jėga įjungimo į 
Sovietų Sąjungą ir per tuos 
metus buvo pasisakoma už 
laisvą apsisprendimą patiems 
gyventojams, o dabar, kai 
pasisakoma už Gorbačiovą, kad 
jis išsilaikytų valdžioje, nebe
žinoma kaip laikytis Pabaltijo 
k laus imu. Nors oficialūs 
asmenys apie tai nenori viešai 
kalbėti, bet esama vyriausybėje 
daug dvejonių. Gal geriau 
pasirinkti Gorbačiovą, o Pabal
tijo valstybes palikti likimui. 

„Construct ive pass ivi ty" 

Praėjusią savaitę tie klausi
mai kai Gorbačiovas buvo 
Lietuvoje, buvo iškilę Baltųjų 
rūmų svarstymuose, praneša 
Reuter io žinių agen tū ra . 
Amerika esanti dabar tokioje 
pozicijoje, kad ger iau esą 
laikytis pasyviai ir nepasisakyti 
už tautinio išsilaisvinimo kovą; 
nutarta laikytis Baltijos valsty
bių atžvilgiu ,.constructive 
passivity" politikos. Negalima. 
kad įvyktų sukilimai Sovietų 
Sąjungoje. 

Ka i JAV adminis t raci ja 
svarstė kokio kurso laikytis, 
buvo taip pat debatai ir apie 
sąjūdžių laikyseną Gorbačiovo 
atveju. Amerika nežinanti kaip 
pasielgti ir ar daryti kokios nors 
įtakos vienai ar kitai pusei. 
Valstybės departamentas, nors 
pasisako, kad Pabaltijo respub
likos buvo neteisėtai įjungtos, 
bet visados išvengia pasisakyti 
už Pabaltijo nepriklausomybę. 
Amerikos diplomatams vis dar 
draudžiama susitikti su tų res
publikų oficialiais pareigūnais 
„New York Times" rašo, jog 
JAV pripažįsta, kad ir sim
bolines, Pabaltijo diplomatines 
atstovybes. Primena, kad Lietu
vos pas iunt inybės vadovo 
paskutinių savaičių metu nėra 
Amerikoje. (Kaip žinome, S. 
Lozoraitis yra Romoje'. 

Nesikišimo poli t ika 
Reuteris pastebi, jog Busho 

vyriausybė rūpestingai susilai
ko nuo nepriklausomybės sąjū
džių rėmimo, kad nebūtų ..Achi
lo kulnis Gorbačiovui'". Wa-
shingtonas taip pat nekomen
tuoja ir Gorbačiovo pasiūlymo 
priimti naują įstatymą, nes, 
kaip Valstybės departamentas 
sako, tas pasiūlymas dar visai 
neaiškus. Bet JAV esančios 
tradiciškai už taikius laisvės 
judėjimus bet kur. Praėjusį 
penktadienį nutarta ..nesikišti 
į Sovietų krizę", praneša Reu
teris. Baltųjų rūmų spaudos 
sekretorius Marlin Fitzwater 
pasakė reporteriams: ,.Mes 
nenorime pasisakyti politiniais 
sunkumais Sovietų Sąjungoje. 
Mes tęsiame tai . kad mes 
niekada nepripažinome Pabalti
jo respublikų pri jungimo". 

(Greičiausia, Maltoje buvo su
tar ta , kad Bushas laikysis neu
traliai Pabaltijo laisvės Mau
dimu). 

Kaip ,,New York Times" 
sausio 13 d. laidoje pastebi, jog 
senatorius Claiborne Pell. kuris 
yra Senato Užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas, pradėjęs 
savo karjerą Valstybės depar
tamente prie Baltijos reikalų 
stalo, pasakė, kad Washingtono 
politikos nustatytojams „yra 
didelė dilema". Jis sako, jog turi 
didžiausias simpatijas Pabaltijo 
žmonėms, kad jie laisvai tvar
kytų savo reikalus, tačiau tai 
tur i būti padaryta ,,be jėgos ir 
be kraujo praliejimo", kad 
nebūtų pakenkta Gorbačiovo 
reformoms. 

Pa t a ikav imas emigran tams? 
Gi Užsienio politikos studijų 

direktorius John D. Steinburner 
sako, jog Washingtonui daug 
svarbiau Gorbačiovo išsilai
kymas valdžioje negu Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybė. 
Gorbačiovo politika esanti labai 
konstruktyvi ir todėl svarbu 
mums palaikyti tokį klimatą, 
kad ji laimėtų. Amerikos pozici
ja, palanki Pabaltijo respublikų 
apsisprendimui, buvo priimtina 
tada, kai Sovietų Sąjungos sus
kaldymas at rodė tik viena 
tolima galimybė, kai ji neturėjo 
jokios prakt i škos reikšmės, 
kalbėjo j i s . , ,Tai t a rnavo 
egziiinių grupių patenkinimui". 
..Bet dabar mūsų pozicija turi 
būti t iktai t au t inė ir nesuin
teresuotų grupių pozicija", sake 
Steinburner. „Ne mūsų reikalas 
kaip lietuviai ir Sovietai tvarko
si su savo problemomis. 

Pabaltiečių amerikiečių orga
nizacijų atstovai yra susirūpinę, 
kad Busho vyriausybė mažiau 
rūp inas i l a i svės klausimu 
Pabaltijo valstybėse negu Rytų 
Europoje. Ir ka ip Viktoras 
Nakas, Lietuvių Informacijos 
Centro vedėjas Washmgtone. 
pasakė ,,New York Times" 
korespondentui, jog pakanka
mai aišku, kad jie nenori skatin
ti to proceso tai yra nepriklau
somybės judėjimo p Pabaltijo 
kraštuose. 
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Jungtinės Tautos 
pataikauja Sovietams 

Nutraukė ryšius su laisvės kovotojais 
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Už kareivių matyti lietuviai demonstrantai Vilniuje, kai ten praėjusia savaitę lankėsi Sovietų 
Sąjungos prez. M. Gorbačiovas Kairėje užrašas rusu kalba: „Gorbačiovai, išvesk kariuomenę 
iš Lietuvos". 

Gorbačiovas nori laimėti 
daugiau laiko 

.Jankai neišspręs problemų" 

Maskva . -- Praėjusią savaitę 
Lietuvoje prez. M. Gorbačiovas 
ėmėsi labiausiai desperatiškų 
diplomatinių žygių savo karjero
je — išlaikyti Sovietų Sąjungos 
vient isumą savo asmeniniu 
įtikinimu. 

Pramatydamas lietuvių vis 
augantį atsiskyrimo norą, kuris 
jam bus įteiktas gal kelių 
mėnesių laikotarpyje, Gorbačio
vas norėjo laimėti laiko, kad 
galėtu sukurti naują, daug lais
vesne Sovietų federaciją, kurio
je, kaip jis žadėjo, lietuviai ir 
kitos nepriklausomybės norin
čios respublikos galėtų turėti 
tikrą ekonominę ir politinę 
laisvę ir kad nors bent iš var
do pasiliktų su Maskva, anali
zuoja ,,New York Times" kores
pondentas B. Keller iš Maskvos. 

Tv i r t a s nus i s t a tymas 
Kiekviename gatvės susto

jime Lietuvoje Gorbačiovas 
susidūrė su švelniu, bet tvirtu 
l i e tuv ių nus i s t a tymu būt i 
laisvais, tačiau nepasitikinčiais 
juo. Daugelis Gorbačiovą laikė 
tik užsienio valstybės vadovu. 
Jis bandė įtikinti žmones gatvė
se, ko nėra daręs joks kitas 
Sovietų valdovas, kuris naudo
davo tik jėgą. Bet čia jėgos 
panaudoj imas , kai t a i k i a i 
siekiama Lietuvos nepriklau
somybės, būtų Gorbačiovui ir 
viduje ir užsienyje tik pakenkęs. 
Net didžiausias senųjų pažiūrų 
gynėjas Politbiure Jegoras Liga-
čiovas pasisakė čia prieš jėgos 
naudojimą, duodamas pasikal
bėjimą Švedijos laikraščiui: 
Tanka i neišspręs tos prob 

lemos". 

labai susižavėję ir eKonominiu 
Maskvos įstatymu Politbiuro 
narys Juris MashįŲtovas pasa
kė, jog po gilau-, stebėjimo, jis 
s u p r a t ę s l ie tuvių l a i svės 
klausimą, kuriems nesvarbu 
esą, kiek ta laisve kainuos, bet 
jie pasiryžę ją turėti. „Ir aišku, 
jie yra teisūs, nes jie patys tur i 
nuspręsti savo likimą". 

Ref e r e n d urnas 
„New York Times" reporteris 

daleidžia. kad Lietuvos rinki
muose, kurie bu? vasario 24 d., 
bus išrinkti tautinio sąjūdžio 
dauguma žmonių. Tada nau
jasis parlamentas susirinkęs 
nubalsuos paskelbti referen
dumą atsiskyrimai. Niekas nea
bejoja, jei toks p>biscitas bus, 
tai jis bus didele balsų dauguma 
patvirtintas. Po to prasidėtų 
Estijos ir Latvijo- egzodas. Gor
bačiovas susi laukiąs paramos 
iš rusų liberalų. Kurie bijo, kad 
toks egzodas sur-' printų Krem
liaus konservatf us stalinistus 
ir pakenktų G' 'tmčiovui. Ta
čiau nesą v. t ies l a i m ė t i 
lietuvius, kad j neišstotų iš 
sąjungos, gre i au , r e ik i ą 
laikyti, kad tok faktas taps 
netrukus realybe. 

Židikuose buvo sugražintas 
vidurinei mokyklai Marijos 
Pečkauskaitės pavadinimas. Čia jos 
garbei buvo atidengta atminimo len
ta. Lenta buvo atidengta ir prie 
Židikų klebonijos, kur gyveno rasy 
toja. 

— Čekoslovakijos ir Sovietų. 
delegacijos pradėjo pasitarimus 
Prahoje, kad pasitrauktų Sovie
tų kariuomenė iš krašto. 

J i e teisūs 
Kai Gorbačiovas ir kiti jo dele

gacijos nariai kalbėjo lietuviams 
apie naujos federacijos įstatymą, 
kad tik sulaikytų juos nuo atsis
kyrimo, jie ignoravo tą klausi
mą. Lietuvos parlamentas anks
čiau nusprendė, kad Lietuvos 
įstatymai yra prieš Maskvos 
įs ta tymus, kadangi ir pati 
Lietuva buvo prijungta prie 
Sovietų neteisėtai Stalino ir 
Hitlerio aktų. Lietuviai nesą 

Kazachų tautoje 
K a z a c h i j a . - 1989 m. 

gruodžio 17 d. p trijų draudimo 
metų atsikūrusi Kazachijos 
tautinės ku l tū ra asamblėja, 
vienijanti daugelį formalių ir 
neformalių ku!* rinių organiza
cijų, 1990 m. sa .>» 2 d. paruošė 
ir išplatino ..K- pimąsi į kaza
chų tautą", k . ame reikalau
jama visiškai r< ibilituoti 1986 
m. gruodžio neri. įvykių daly
vius. Kaip žir ma, ta is metais 
Kazachijos s< ' nėję Alma — 
Atoje įvyko : sinės riaušės, 
kurias sovietu -^auda nušvietė 
kaip „fašistu ričių jaunuolių 
siautėjimą" N ramumai kilo 
dėl netikėtų r>' nainų Kazachi
jos Komunų^ . partijos viršū
nėse. 

— I r anas ir - ' ie tai susitarė 
palengvinti sn piliečiams per 
sieną perėjirrv iisykles. 

TRUMPAI 
JŠVISUR 

— Maskvoje AP žinių agen
t ū r a pranešė , jog Lietuvos 
Komunistų partijos Aukščiau
sioji taryba 228 balsais prieš 4 
ir 19 susilaikius išrinko Algirdą 
Brazauską p i rmininku. Šią 
ž inią pe rdavė ir . .Tasso" 
agentūra. Brazauskas, kuriam 
57 m. amžiaus, pakeis konser
vatyvųjį Vytautą Astrauską, 
kuris pasitraukė iš tų pareigų. 

Aukščiausioji taryba taip pat 
nutarė , kad balsavimo teisė 
suteikiama tik t iems karei
viams, kurie Lietuvoje jau 
išgyveno 10 metų. 

— Sen. Donald W. Reigle^Jr. 
iš Michigano vasltijos pasiuntė 
laišką Valstybės departamento 
sekretoriui James Baker III, 
primindamas jam, kad Lietuvos 
Komunistų partijos atsiskyri
mas nuo Maskvos partijos ir 
deklaravimas „sukurti nepri
klausomą demokratinę Lietu
vos valstybę" yra t ikrai istori
nis įvykis. Senatorius ragina 
Valstybės departamentą dabar 
aiškiai ir nedvejojančiai pasi
sakyti už Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybę. 

— Kinijoje nors ir atšauktas 
karo meto įsakymas, kuris buvo 
įvestas šią vasarą po įvykusių 
„laisvės riaušių", bet ginkluoti 
kareiviai tebesaugo didžiąją 
Beijingo aikštę ir ypač seka 
turistus. 

— Maksvos Vidaus reikalų 
ministerija ir KGB pasiuntė 
savo dalinius į Azerbaidžano 
sos t inę Baku miestą , kad 
numalšintų ir išskirtų tarp 
savęs bekovojančius armėnus ir 
azerus. Jau žuvo 56 žmonės ir 
daug sužeistų. „Tasso" žinių 
agentūra praneša, jog gerai 
ginkluoti azerai Baku mieste 

, ieškojo armėnų. Riaušės ten 
prasidėjo vos tik Gorbačiovui 
spėjus sugrįžti iš Lietuvos, kur 
neįvyko jokių smurto veiksmų 
Paskelbtas karo meto stovis. 

— Ulan Ba to re , Mongolijos 
sostinėje, kaip praneša Rytų 
vokiečių ADN žinių agentūra, 
sekmadienį demonstravo keli 
tūkstančiai žmonių, reikalau 
darni panaikinti komunistinę 
Stalino sistemą ir įvesti daug 
partinę sistemą. JAV ten visai 
neseniai atidarė savo atstovybe. 

Jung t inės Tau tos . — Tą 
dieną prieš atvažiuojant Sovietų 
prez. Michailui Gorbačiovui į 
Lietuvą, Jungtinių Tautų sek
retoriato vadovybė, nusilenk
dama Sovietų spaudimui, sutiko 
susilaikyti nuo neoficialių ryšių 
su Pabaltijo tautų sąjūdžių 
veikėjais, su kuriais buvo kelis 
mėnesius vedami neformalūs 
pokalbiai. 

Šią žinią, kad toks sprendimas 
padarytas, pranešė Jungtinių 
Tautų generalinio sekretoriaus 
asistentas Jame O.C. Jonah 
pasikalbėjime su „Toronto Globė 
and Mail" laikraščio korespon
dentu, kuri buvo patvirtinta ir 
kitų oficialių sekretoriato parei
gūnų. Kaip minėta, tai padary 
ta prašant Sovietų atstovui 
prieš Gorbačiovo vizitą į Lie
tuvą, kuri Stalino buvo 1940 m. 
prijungta kartu su Estija ir Lat 
vija prie Sovietų Sąjungos. 
Pasikalbėjimo metu O C. Jonah. 
kuris buvo pagrindinis asmuo 
pokalbiuose su Pabaltijo sąjū
džių nariais, pasakė, jog Sovietų 
Sąjunga užpyko, kai „New York 
Times" atspausdino straipsnį 
apie tuos kontaktus gruodžio 
mėnesį „Drauge" buvo rašyta, 
kad įvyko Latvijos Fronto 
atstovo susitikimas Jungtinėse 
Tautose. „Sovietai buvo labai 
pikti. Dabar mes nesikalbėsime 
nė su vienu iš jų atstovų", pasa
kojo Jonah. 

Pabal t ieč ių protestai 
Jis kaltino Pabaltijo tautinius 

veikėjus išnaudojus sau tuos 
kontaktus su Jungtinėmis Tau
tomis ir pasakė, jog , j ie tikrai 
pakenkė Generaliniam sekreto 
riui". Tie ryšiai niekada nebuvo 
viešai pranešti bet kokio Jungti
nių Tautų pareigūno spaudai. 

Prieš tokį Jungtinių Tautų 
sprendimą protestavo Pabaltijo 
amerikiečiai, kad Jungtinės 
Tautos atsisako ginti laisvės 
idealus ir tautų apsisprendimo 
teisę. Pabaltiečių bendrojo 
komiteto vardu Margers Pinnis 
pareiškė, kad „tai yra sukre
čiantis pasidavimas Sovietų 
spaudimui ir kenkia pačioms 
Jungtinėms Tautoms". Ameri
kos Latvių sąjungos atstovas 

Ojars Kalnins tokį Jungtinių 
Tautų sprendimą pavadino 
„šiurkščiu įžeidimu, bailumu ir 
pasidavimu Sov ie tams" . O 
,,New York Times" cituoja Lie
tuvių Informacijos direktorės 
Gintės Damušytės pareiškimą, 
kad „tai yra skandalinga matyti 
Jungtinių Tautų pareigūnus 
išsigandus Maskvos". 

Išsigimusi organizac i ja 
Tie kontaktai buvo su ta 

Jungtinių Tautų įstaiga, kuri 
renka žinias ir jas referuoja 
Generaliniam sekretoriui de 
Cuellar. ypač tais atvejais, kai 
pasaulyje vyksta nauji įvykiai. 
Oficialūs pareigūnai pasakė, 
kad dabar tokie ryšiai nutrau
kiami. Jonah įstaiga turėtų 
žinoti, kas vyksta Pabaltijo 
respublikose, ypač kai taikiu 
būdu tie kraštai siekia savo ne
priklausomybes. Sovietų Sąjun
ga, kuri priešinasi Pabaltijo 
respublikų nepriklausomybei, 
nors ir pripažino, kad ta aneksi
ja yra neteisėta, mano. kad 
tokie kontaktai ne tik drąsina 
tautinių sąjūdžių veiklą, bet 
yra ir kišimasis į jų vidaus 
reikalus. 

Jungtinių Tautų taisyklės 
draudžia kištis į savo narių vals
tybinius reikalus, nežiūrint kad 
Jungtinių Tautų organizacija 
turėtų ginti žmogaus teisių 
reikalus. 

Šiaulių kandidatai 
Šiaul iai . — Jau paaiškėjo, 

kokius kandidatus Šiaulių sąjū 
diečiai rems artėjančiuose rin
kimuose. Tai LPS Seimo Tary
bos ir LKP narys Ozolas,Vil
niaus universiteto teisininkas 
LKP narys Lapinskas; Šiaulių 
miesto partijos komiteto II 
sekretorius Morkūnas, Žaliųjų 
partijos narys Sėjūnas, LPS 
Seimo narys Kačinskas. LPS 
Seimo narys Alminas. 

Gruodžio 22 d. turėjo įvykti 
Šiaulių liaudies deputatų tary
bos 19 šaukimo 11 sesija. Dieno-
tvarkėje-Šiaulių ekonominio ir 
socialinio vystymo 1990 metais 
plano patvi r t in imas Šiaulų 
miesto biudžetas 1990 metais ir 
kiti klausimai Tačiau sesija 
neįvyko, kadangi nebuvo kvoru 
mo. 

įdomu pastebėti, kad kituose 
miestuose Vykdomųjų komitetų 
valdininkai yra priversti atsis 
tatydinti patys, o Šiauliuose 
jiems leidžiama tęsti darbą, kol 
baigsis kadencija, tačiau kol kas 
\ tai nėra jokios reakcijos. 

Nauja vokiečių era 
Berlynas. — Rytų ir Vakarų 

vokiečiai šventė laimingiausias 
Kalėdas po 40 metų, kai 
maždaug pusė milijono žmonių 
netrukdomai galėjo eiti iš 
vienos Berlyno pusės į kitą. 
Brandenburgo vartai atsivėrė, 
kai Vak. Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl ir Rytų Vokietijos 
min. pirm. Hans Modrow atėjo 
iš kiekvienos pusės ir susitiko 
prie Brandenburgo vartų, pa
spaudė vienas kitam ranką, pa
sakė trumpas kalbas ir tuo pra
sidėjo naujas vokiečių etapas, o 
Neue Zeit laikraštis pavadino 
nauja era. "Neberaikalaujama 
vizų. Vokiečiai dainavo, šoko 
gatvėje, džiaugėsi ir pradėjo 
skanduoti šūkius už susivie
nijimą. 

O prie Vak. Vokietijos ir 
Čekoslovakijos sienos užsienio 
reikalų ministeriai Dietrich 
Genscher ir J i r i Dienstbier sim
boliškai nupjovė spygliuotų 
vielų gabalus ir tuo pareiškė 
Europos vienybę. Kalėdų dienos 
vakarą iš New Yorko nuvykęs 
dirigentas Berstein dirigavo 
Rytų Berlyne Bethoveno Devin
tąją simfoniją, kurios gale 
įsijungia solistai ir choras su 
. .Freiheit" teksto žodžiais. 
Choras buvo sudarytas iš Rytų 
ir Vakarų Berlyno chorų. 

KALENDORIUS 

S a u s i o 17 d.: Dovainis, 
Leonilė, Vilda. 

Sausio 18 d.: Gedgaudas, 
Jogailė. Darius, Liberta. Priska. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:15. leidžiasi 4:46. 
Temperatūra dieną 44 1.. nak 

tį 36 L 
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PRIEŠKALĖDINĖ ŽIDINIEČIŲ 
SUEIGA WASHINGTONE 

Washingtono židinietės ir jų 
vyrai gruodžio 16 d. susirinko 
sesės Nijolės Grinienės na
muose prieškalėdinėn sueigon. 
S u s i r i n k o n e m a ž a s būrys 
nepabūgusių nei sniego, nei 
šaltoko oro. 

Įsijautimui šventiškon nuotai-
kon, visi susirinkusieji buvo pa
kviesti papuošti eglutę Onos 
A d o m a i t i e n ė s l i e tuv i ška i s 
motyvais sukurtais puošmeni
mis. 

Baigusios darbą, sesės susi
mąsčiusios stebėjo prieblandos 
gaubiamą šiaudinukais papuoš
tą gražią eglutę. Laikydamos 
rankose po uždegtą žvakutę, 
sesės susikaupė, klausydamos 
Elvyros Vodopalienės jaudinan
čių žodžių, mintimis nukelian
čių j Lietuvą, kur šiuo metu 
grįžta namo tremtinių palaikai, 
kur pirmą kartą po daugelio 
metų bus dalinamasi Dievo 
duona, vėl viešai bus švenčia
mos šv. Kalėdos. Ji meldė, kad 
gimusio dieviškojo Kūdikėlio 
spinduliai mus jungtų, guostų ir 
teiktų vilties ateičiai. 

Baigusi savo jautrius žodžius, 
sesė Elvyra kiekvieną židinietę 
apdovanojo dviem baravykėliais 
paguldytais tarp pušų šakelių ir 
apjuostais auksiniu kaspinu. 
Vienas tų grybelių buvo keptas 
Lietuvoje, ki tas — JAV. Kaspi
nėlis simbolizavo viltį, kad mes 
kada nors susijungsime su savo 
sesėmis Tėvynėje. 

Vėliau, įžiebus eglutės švie
seles, visi dalinosi plotkelėmis 
ir susėdę vaišinosi prie šeimi
n i n k ė s pa ruoš to pu ikaus 
kalėdinio stalo. Vakarienės 
metu buvo paminėtas sesės 
Audronės Pakštienės gimta
dienis. Ji daug laiko ir pastangų 
aukoja lietuviškam visuome 
niniam darbui, o taip pat svečiu 
iš Lietuvos priėmimui ir pager
bimui. Visi šioje sueigoje daly
vavusieji šį jos darbą labai ver
tina. 

Po vaišių — linksmoji dalis, 
tai dovanėlių dalinimas. Sesė 
Nijolė buvo „Kalėdų senelis" ir 
n u s t a t ė žaidimo ta isykles : 
visiems buvo įteikti numerėliai 
ir, atėjus eilei, buvo galima 
atidaryti tai, ką ištraukei, arba 
pasisavinti ankstyvesnio laimi
kį. Buvo du nepaprastai gražūs 
šiaudinukai, kuriuos kiekvien-
nas.-a sueigos dalyvis,-ė savi 
nosi, kol jie atiteko žaidėjams su 
paskutiniais numeriais. 

Buvo ir kinietiškų pyragaičių 
su laimėjimais jų viduje. Sesės 
Ginos SkuCienės pyragait is 
slėpė laimikį — jį perkandusi, 
gavo visą dėžę skanių žagarėlių. 

Atlikusi „senelio" pareigas, 
sesė Nijolė pakvietė sugiedoti 
kalėdines giesmes. Po giesmių, 
pabendravimo ir vaišių, susto
jus ratu, kiekvienas dalyvis,-ė 
trumpais prasmingais žodžiais 
išreiškė po vieną savęs lavinimo 
mintį. Sujungtomis rankomis 
šventę baigėme tradicinėmis 
dainomis. Skirstėmės pakilioje 
nuotaikoje vieni kitiems linkė
dami linksmu švenčių ir laimin
gų Naujųjų metų. 

Baigiant.norisi paminėti, kad 
maždaug prieš mėnesį keturios 
kandidatės davė vyr. skaučių 
įžodį. Tai — Gina Skučienė, 
Janina Cikotienė. Giedrė Jaz-
butiene ir Milda Motiekaitė. 
Sveikiname naujas seses, įsijun
gusias į mūsų eiles. Linkime 
joms daug laimės, džiaugsmo ir 
pasitenkinimo einant skautiš
kuoju keliu. 

I.J. 
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Los Angeles „Palangos" tunto „Kregždžių" draugovės naujosios paukštytės kandidatės ir jų va
dovė vyr. skaute v.sl. Teresė Giedraitytė Vakarų rajono sueigoje. 

DŽIAUGSMAS „PALANGOS 
TUNTE 

Organizacijos gyvavimui ir 
sėkmingai veiklai labai svarbu 
nuola t pasipildyti naujais 
nar ia i s , -ėmis , o t a i p pa t 
išsiugdyti ir paruošti naujas 
vadoves,-us. „Palangos" tuntas 
Californijoje džiaugiasi sėkme 
abiem atvejais. 

LSS Ramiojo Vandenyno rajo
no šventėje, vykusioje gruodžio 
10 d., džiaugėmės savo tarpe tu
rėdamos naujai mėlynaisiais 
vyr. skaučių kaklaryšiais pasi
puošusias, mėlynų gėlių vaini
kais karūnuotas jaunąsias vado
ves. Tai — v. si. Vilija Žemaitai-
tytė. v. si. Teresė Giedraitytė, ir 
v. si. Undinė Mulokaitė. Jų vei
dai švietė džiaugsmu ir pasidi
džiavimu. Visos trys yra labai 
veiklios „Palangos" tunto sesės. 

RAŠO SESĖ IŠ LIETUVOS 
Tai mano pirmas laiškas po 

vasaros stovyklos. Tas 10 dienų 
prie Ūlos upės menu su malo 
niais išgyvenimais. Mano sesės 
jaunesnėss jau nekan t r i a i 
pradėjo laukti stovyklos ir 
nuogąstauti, o gal kuriai bus 
pasakyta kad negali važiuoti į 
stovyklą, o gal sumažins skaičių 
ir visokiausių kitų spėliojimų 
pilnos. Visi geru žodžiu 
prisimena tuos brolius ir seses, 
kurie su didžiausiu nuoširdumu 
jaunus vadoves ir vadovus 
s tengės i supažindint i su 
skautišku gyvenimu. Gyvenam 
įdomiais prisiminimais ir siun
čiam jums labų dienų, sveikatos 
ir „gero vėjo". 

Mes Lietuvoje dar tik prade 
dam skautišką gyvenimą. Gyve
nu Kybartuose. Stovykloje prie 
Ūlos iš mūsų krašto buvo 
Nomeda, (kuriai sukako 16 m. 
stovykloje), Vilija iš Mažosios 
Lietuvos (Kaliningrado srt. — 
gyvena už Lieponos upės), ir 
Onutė (aš). Suvalkija ir Dzūkija 
pr ik lauso Pie tų Lie tuvos 
kraštui . Mūsų vadovas ta* 
neaukšto ūgio brolis Sigitas Ar 
Brolijai atstovauja marijam 
polietis Juozas Žemaitis, žemės 
ūkio Akademijos 1 kurso stude'^ 

tas . Man tenka atstovauti 
Seserijai. Tikriausiai domitės, 
ką mes gero padarėme savo 
krašte — skautų tarpe? 

Mūsų krašto stovykla įvyko 
liepos pradžioje — prie Metelių 
miestelio. I stovyklą atvyko ar
ti 60 jaunimo, pasiruošusio būti 
skautų organizacijos nariais. 
Daugelis iš jų davė įžodį. 
Žinoma tai pirma stovykla, 
todėl buvo daug pabirumo, 
netikrumo, netvarkos. Šalimais 
stovyklavo skautai iš Kauno, jie 
buvo mūsų svečiai — jų tarpe 
buvo ir gerbiamas br. Feliksas 
Šakalys; jis dalyvavo ir įžodžio 
iškilmėse. Vadovų stovykloje iš 
mūsų krašto dalyvavo (pagal 
susitarimą) tik atstovai iš 
rajonų. Mūsų buvo iš viso 10. 

Aš asmeniškai iš stovyklų 
gyvenimo iš jūsų pavyzdžio susi
dariau tokį vaizdą, kad dar 
labai daug turime mokytis 
pasitempti, lavintis. Ir dar 
daug ko mums reikia siekti, kad 
būtume laisvi žmonės savo 
dvasi? ir išore. 

Rugsėjo mėn. pradžioje 
pasidarėme veiklos planus 
visiems mokslo metams ir atos
togoms. Laukėm rugsėjo, kad iš 

yklų moksleivių daug kas 

Sesė Undinė jau keletą metų 
vadovauja paukštytėms stovyk
loje. Sesė Teresė eina paukš
tyčių draugininkės padėjėjos 
pareigas, o sesė Vilija jau antri 
metai tunto komendante. 

Taip pat labai džiugu, kad šį 
rudenį į „Kregždžių" jaunes
niųjų skaučių draugovę įstojo 
visas būrys naujų kandidačių. 
Audra Griciūtė, Karina Bal-
čaitė, Kasandra Adams, Onutė 
Almina i t ė , Lina Wal lace , 
Aušra Venckutė, Daina Ma-
ta i t ė , Ramoną ir L a u r a 
Juozapavičiūtės. Tai mūsų tun
to ateitis! Mažosioms sesytėms 
vadovauja draugininke Laura 
Gulbinienė, kuri rūpestingai 
paruošia sueigas kas antrą šeš
tadienį vykstančias tuoj po 
pamokų šeštadieninėje mokyk
loje. Naujos paukštytės entu
ziastiškai dalyvavo Rajono 
šventėje, pasipuošusios mėly
nais sijonėliais ir baltomis 
bliuskutėmis (mamytės dar 
siuva uniformas). Jos buvo ap
dovanotos trispalvėmis vėlia
vėlėmis ir gėlių puokštėmis. 
Atsidėkodamos sesytės paruošė 
linksmą pasirodymą apie zuikį 
ir medžiotoją. 

Tikimės smagios vasaros 
stovyklos „Rambyne" su nau
jom paukštytėmis ir naujomis 
vadovėmis. 

R.B. 

KLAIPĖDOS DIENOS 
SUEIGA 

Chicagos jūrų skautų ir skau
čių tradicinė iškilminga Klaipė
dos dienos sueiga vyks šį sekma
dienį, sausio 21 d., Lietuvių cen
tre, Lemonte. Visos „Nerijos" 
tunto sesės ir vadovės, „Li-
tųanicos" tunto jūrų skautai ir 
vadovai renkasi LC 9:15 vai. 
ryto. Rikiuojamės ir visi orga
nizuotai žygiuojame dalyvauti 
9:30 vai. ryto Lietuvių Misijoje 
laikomose šv. Mišiose. Po Mišių 
— iškilminga sueiga. Dalyva
vimas visiems broliams ir 
sesėms privalomas. (Tėveliai 
prašomi patikrinti, kad uni
formos būtų pilnos ir tvarkin
gos). Sueigoje dalyvauti kvie
čiami visi tėveliai ir svečiai. 

LSS VADOVYBĖS 
RINKIMAMS RUOŠIANTIS 

Šiais metais vyks Lietuvių 
Skautų sąjungos Vadovybės 
r i nk ima i . LSS Vadovybės 
Rinkimų komisiją sudaro: Prezi
diumo p i rm. s.fil. Leonas 
Maskaliūnas, vicepirm. ps. fil. 
dr. Vi ta l i ja Vasa i t ienė , 
sekre torė ps. fil. Svajonė 
Kerelytė, Mandatų komisijos 
pirm. v.s. fil. Halina Plauši-
naitienė ir Balsų skaičiavimo 
komisijos pirm. fil. Liudas 
Volotka. 

„LITUANICOS" TUNTAS 
KVIEČIA TALKON 

i 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 

Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Chicagoje 

Vasario H d. — „Kernavės" 
tunto sueiga Jaunimo centro 
maž. salėje. 

Kovo 4 d. — Chicagos skau-
tų,-čių Kaziuko mugė. 

Worcester 

Vasario 24 d. — Skautų 
ruošiamos Užgavėnių vakaras 
Maironio parke. 

Balandžio 8 d. - Kaziuko 
mugė Mairono parke. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik is 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

PRISIMINTAS 
SKAUTININKAS 
V. ŠENBERGAS 

Naujųjų metų dieną Dievo 
Motinos parapijos šventovėje 
buvo a t la ikytos šv. Mišios 
pr i s imenant v.s. Voldemarą 
Senbergą penktose jo mirties 
metinėse. Mišiose dalyvavo gau
sus būrys skautų, skaučių, 
draugų ir artimųjų. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

M . du. 312) 767-7875 
S 7 M Archar Ava. 

(6 blokai ; vakarus nuo C cero Ave.) 
Valandos paga! susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 585-0346; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9: antr 12-6: penkt 10-12; 1-6 

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Ocss ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat. Chicago 
Tat (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. ( 7M) 442-8297 

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

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago. M. M 0 5 2 

Pirm., antr.. ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Washmjrtono iidiniectų prieškalėdinėje sueigoje 

pareikš norą būti skautais. Iš 
mokytojų nesulaukta paskatini
mo, todėl taip neįvyko. O gal ir 
gerai, nes mokytojai vis dar dir
ba senais metodais. Laukia, kas 
jiems lieps iš aukščiau. Būtų 
varyte vare visus į skautus. 
Kadangi a t le is ta t a s prie
vartinis spaudimas, už darbą su 
skautais niekas nemoka, todėl 
entuziastų nėra. Dirba patys 
vaikai ir jaunimas. Varėnoje 
labai mielai sutiko padėti viena 
mokytoja, skauto mama; Vilka
viškyje irgi viena mokytoja — 
Sąjūdžio narė. 16-17 metų sesės 
pačios dirba ir padeda jaunes
niems. Vilkaviškio rąj., Kybar
tuose, Marijampolėje, Kalvari
joje skautai renkasi užsiėmi
mams karta savaitėje. Sueigos 
būna karta mėnesyje. Naudojasi 
jūsų paruošta knyga „Tau drau
gininke" tai ir viskas ką turi. 
Knygų labai trūksta, nėra. Mes 
Kybartai a ts išvietėm seną 
knygą ..Skautybė berniukams" 
ir daugiau neturime kitos li
teratūros 

Seserija organizavo draugi
ninkams ir skiltininkams semi
narą. Vienas įvyko Vilniuje -
Sąjūdžio būstinėje, kitas Kaune 
- Architektų namuoe. Temos: 

1. „Religinis skau tų gy
venimas". 

2. „Žaidynių vaidmuo". 
3. „Skiltininko pareigos". 
4. „Skautų uniformos". 
5. „Partizaninė veikla Lietu

voje". 
Turėjome du mūsų Pietų 

Lietuvos krašto susiėjimus, 
posėdžius. Jų metu aptarėm 
einamuosius reikalus ir įvykius. 
Kalėdų atostogų metu ruo-

„ L i t u a n i c o s " t u n t a s jau 
ruošiasi Kaziuko mugės dar
bams. Juos Lietuvių centre 
numatoma vykdyti penkta
dienių vakarais. Skautų tėvai 
kviečiami talkon šeštadieniais 
prieš pietus. Informacijai pra
šoma skambin t i te l . 
708-325-3675. 

Kab. (1 312) 735-4477; 
Raz. '708!24«-00«7. arba (708)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

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

Va'andos pagal susitarmą 

Cardiac Diagnosts, Ltd. 
Marųuette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

šiam Kybartuose mūsų krašto 
skautų 2 dienų seminarą — sto
vyklą. (Ir Seserijai ir Brolijai). 
Pasirinkom temas apie sueigų 
pravedimą. žaidimus, laužus, 
stovyklos inventorių. Kaip 
praeis tos dienos parašysiu. 

Aš, kaip Seserijos atstovė savo 
kraštui , aplankiau Alytaus 
skautes, buvau jų sueigoje; 
Kalvarijos mišrią skautų skiltį, 
Vilkaviškio skautus. Su kitais 
palaikau ryšį telefonais. 

Pakv i e s t a vykstu į t a s 
mokyklas ir vietoves, kur dar 
nėra skautų. 

Kaip matote, pas mus tokie 
darbai ir naujienos. Būtų 
malonu sužinoti, kas pas jus 
gero tenai užjūrių marių. Kaip 
sekasi jums asmeniškai darbe ir 
skau tų t a rpe . Jūs sekate 
įvykius Lietuvoje, o mes 
domimės jumis. Dabartiniu 
metu pasidarė taip artima, 
kažkas labiau jungia mus visus. 

Siunčiu sveikinimus Kalėdų 
proga, linkiu geros kloties, pasi
sekimo. Tepadeda Dievas! 

Onutė 
Red. Šis laiškas buvo rašytas 

vs Laimai Kiliulienei, praėjusią 
vasarą dalyvavusiai pirmoje 
a t k u r t o s Lietuvos Skautų 
sąjungos vadovų,-ių stovykloje 
Dzūkijoje, prie Ūlos upės. 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir Kraujo !;gos 
Nechn-urginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt antr . ketv ir penkt 

Reikalu' esant atvažiuoju ir | namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave Hickory HillS. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal sjsitari^ą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago. IN. 
Tai. (1-312)925-2870 

1185 Dundaa Ava. , Elflln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hickory Mills. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. kablnato Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GVDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava.. Clcsro 

Kasdien i ki 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 'ki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tiknna akis. pritaiko akmius 
2618 W. 71st St. 

Tai. (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą. 

Palos Vision Cantar, 7152 W. 127th St. | 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708)448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sutta 324 ir 

5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 
Tai. (1-312) 585-2860 veik.a 24 vai | 

Valandos pagal susitarimą 

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

Specialybe — Chirurgija 
2454 Wsst 71 st Straat 

Tai. (1-312) 434-1816: Raz. (708) 852-OMt| 
Vai P^TI . antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 
2838 W. 71«t. St.. Chicago. M. 

Tai. : (1 312) 436-0100 
11800 Souttmast Hlgrmay 
Palos Haights. UI. 60483 
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Mažas kąsnis 

DIDELI 
RŪPESČIAI 

LIETUVA BUS LAISVA! 
GINTA T. 

PALUBINSKAITĖ 

Pašalinti aferistą diktatorių 
reikėjo tik drąsos. Panama yra 
mažas Centro Amerikos kraštas 
su 2 milijonais ir 200 tūkstančių 
gyventojų, neseniai gavęs nepri
klausomybę, bet svarbus, nes 
per tą kraštą eina laivų kana
las į Ramųjį vandenyną. Lai
vams tai sutaupo daug dienų ir 
papigina prekes ir keliones. 

Ta maža teritorija pasidarė 

likimas sudėtas j pereitų metų 
gegužės mėnesi išrinktų ir 
paskiau in ternuotų tautos 
atstovų, prezidento ir viceprezi
dentų rankas. Jie turi sugebėti 
sugriautą kraštą atstatyti ir 
tarptautinėje arenoje vėl įsigyti 
padorios valstybės vardą. 

Nė Amerikos vyr iausybė 
nepasitiki lėtu, taikingu ir poli
tikoj naujoku išrinktu prezi-

nepakenčiama šiam kraštui, dentu Guillermo Endara, ku
kai jos diktatorius, kariuo- riam dabar buvo atiduota visa 
menės valdytojas, nuver tęs valdžia. Ji labiau pasitiki ener-
teisėtą valdžią, pats valdė visu gingu viceprezidentu Ričardo 
savo žiaurumu ir priespauda. Arias Calderon. Bet j is yra tik 
Svarbiausia jis pasidarė pavo- vienas iš valdžios žmonių, o ne 
jingas Amerikai ir daugeliui tikrasis valdytojas. 

„Lietuva! Lietuva! Lietuva 
bus laisva! Washingtono lietu
viai šaukė kartu vienbalsiai su 
susibūrusiais Vilniuje Gorbačio
vo apsilankymo metu. Išgirdę diskusijas, pasakydamas lie-
apie demonstracijas, vyks- tuvių delegac: .-.;. kad sovietai 

Lietuvių delegacijai išėjus iš 
sovietų ambasados po maždaug 
keturiasdešimt minučių disku
sijų skersai gatvės skambėjo 
pasikartojantis šūkis ,,Lietuva 
bus laisva! Lietuva bus laisva! 

GALVOSENŲ 
PANAŠUMAI 
RŪTA K L E \ A VIDŽIL NTENF. 

kraštų, leisdamas vežti ir pats 
uždirbdamas milijonus dolerių 
iš narkotikų platinimo. Per jo 
rankas ir su jo leidimu narko
tikai ėjo jau daugelį metų iš 
Bolivijos, Peru valstybės ir 
Kolumbijos. 

Atstatyti tvarką ir pašalinti 
diktatorių tokiame krašte yra 
tik mažas įvykis, kuris pasauly
je vyksta dažnai ir nepaste
bimai. Diktatorius yra suimtas 
ir bus teisiamas šiame krašte už 
n a r k o t i k ų p la t in imą. už 
apgaulę ir diktatorišką elgesį, 
bet ne už žiaurumus, kuri.;os jis 
parodė, organizuodamas gerai 
apmokamus savo palaikytojus, 
s k r i a u s d a m a s n e t u r t i n g u s 
gyventojus ir juos išnaudo 
damas. Manuel Antonio Nnrie 
ga neturėjo jokiu sąž • 
kaistų, platindamas n; 

ir iš jų kraudamasic turtus, 
kraštą paversdamas nusikal
timų vieta. Teismas bus tik kai;.' 
tarptautinio kriminalisto, o ne 
kaip politinio žmogaus, turinčio 
savo pažiūras ur savo valdymo 
būdą. 

Panamos staigus užėmimas ir 
diktatoriaus pašai irimas yra la
bai paprastas įvykis. Tačiau 
nėra paprastas įvykis ta kraštą 
sutvarkyti, palikti galinčius at
naujinti gyvenimą ir tvarką. 
Svarbiausia, nėra paprasta pa
šalinti visokios rūšies narkotikų 
platintojus ir. anot JAV pre 
zidento G. Busho. jaunimo 
žudytojus. 

Negalima nė manyti, kad nar
kot ikus platino tik vienas 
Manuel Noriega. būdamas ka
riuomenės vadas ar paskiau 
valstybės diktatorius. Jis turėjo 
platų t inklą tarpininkų, iš 
kurių vienų ėmė kyšius už 
leidimą vežti narkotikus, iš kitų 
organizavo savo šalininkus pla
tinti tuos nuodus. 

Nei Noriegai. nei jo kyši
ninkams, nei jo šalininkams ir 
tarpininkams nebuvo svarbu 
n a r k o t i k ų žala pasauly je . 
Visiems svarbu buvo pelnas, ku
riuo jie krovėsi turtus užsienyje, 
dėjo pinigus į užsienio bankus, 
statėsi vilas svetimuose kraš
tuose. Juk žinoma, kad tokius 
nam » Noriega turėjo Prancū
zijoj? kad jis buvo užsipirkęs ar 
nust.irkęs vilą Ispanijoje, kad jo 
pi1 gai padėti Šveicarijoje. 
L Ksemburge ir gal dar kitur. 

»aip tvarkysis tas kraštas. 
• ris buvo daugelį metų skriau-

damas ne eilinių žmonių, bet 
adų ir jėgą turinčių nedidelėje 

kariuomenėje? Kaip tvarkysis 
naujieji vadovai, kai j iems 
reikės kovoti su likusiais krašte 
narkotiku platintojais, kuriu 
net visu iki šiol nei Panamos, 
nei Amerikos vyriausybės neži 
no? 

Tai svarbus rūpestis. Nuo to 
priklauso mažo. bet gyventi no
rinčio krašto ateitis Panamos 

Kas buvo klusnus Noriegai, 
tuo negalima ir dabar pasi
tikėti, išsireiškia amerikiečiai. 
Naujai valdžiai reikės per
tvarkyti tą mažą kariuomenę, 
policiją, valdžios saugumą ir 
viską, kas tik prieina arčiau 
valdžios. Ar nauji žmonės nepri
sidės prie buvusios korupcijos, 
vėl kyla abejonės. 

Šio krašto žurnalistai, ypač 
tie. kurie mėgsta politikuoti be 
reikalo ir studijavimo, jau dabar 
kalba, kad Amerikos kariuome
nė turi kuo greičiausiai iš Pana
mos pasitraukti. Daug realiau 
į reikalą žiūri buvęs Amerikos 
ambasadorius Ambler Moss. 

damas, kad Amerikos ka-
alės visas pajėgas 
k vienerių metų 

\;ų gal dar turės 
neš vefgija. 

atorių įvesta, ne taip grei
ta i i šna ik inama. Daugelis 
piliečiu įmm nepasitiki jokia 
valdžia ir žiūri, ar nesikartos tos 
pačios f f a imės ir tie patys per
sekiojimai. 

Prezidento G. Rusho spren
dimai atrodė labai lėti. Jis kalba 
labai diplomatiškai ir aplinki
niais keliais net spaudos konfe
rencijose. Ir šis Panamos įvykis, 
šio kriminalisto iš pašonės 
pašalinimas buvo staigmena 
Amerikos žmonėms. Dar dides
nė staigmena buvo svetimie 
šiems, kurie į Bushą žiūrėjo 
kaip į labai neapsigalvojantį 
vadovą. 

tančias Lietuvoje ir sužinoję yra „apgalvoję dabartinę padėtį Lietuva bus laisva!, demonst-
apie vykstančią prie Sovietų "* n o " pasiklausyti to. ką r an tams pajutus delegacijos 
ambasados Washington. maž- Ameiikos lietuviai nori jiems p a s i t e i s i n i m ą d i skus i jom, 
daug šimtas lietuvių kartu su pasakyti". Tačiau jis pridūrė. Nekantravusi spauda užplūdo 
savo draugais estais ir latviais kad „sovietam- yra labai sunku delegaciją, sus idomėjus i 
susibūrė vieningai reikalauti bet ką padarui šiuo kritišku pasikalbėjimu, kuriame sovietai 
nepriklausomybės Lietuvai. momentu Gorbačiovo persi- uždraudė jai dalyvauti. 

Demonstraci ja , įvykusi tvarkymo plane. ypač. kai juos Baigus kalbėti su spauda. 
Jungtinių Amerikos Valstybių žmonės stumia. Jeigu lietuviai Asta Banionytė pranešė disku-
sostinėje, buvo suorganizuota sovietams duos laiko, bus rastas sijų turinį demonstruotojams. 
Washingtono Lietuvių Bend- sprendimas šiai padėčiai, kuri kurie džiaugėsi sovietų diploma-
ruomenės, kuriai pirmininkauja patenkins Lietuvos žmones ir tų s k y r i m u t a r p L ie tuvos 
Audronė Pakštienė. Sekant Lie- Sovietų Sąjungos žmones". Jis žmonių ir Sovietų Sąjungos 
tuvos Persitvarkymo sąjūdžio toliau pasakė, kad sovietai žino. žmonių. Vėliau A. Banionytė 
tarybos sudarytą planą Vilniaus kad jie desperatiškai tu r i jau pergalvojus diskusijas priėjo 
demonstracijai. Washingtono modernizuoti santykius savo prie tokios išvados: „Šios disku-
lietuviai išreiškė lietuvių tau- federacijoj, bet kad tai gali sijos parodė, kad yra kri t iška 
tos solidarumą: „Esame laisvi įvykti tiktai per diskusijas ir bendruomenei efektingai susi-
žmonės. atkursime laisvą Lie- derybas. Sutikdama A. Banio- organizuoti ir daug daugiau 
tuvą". Lietuvos himnas su- nytė pasakė, kad tuomet sovie- žmonių į t raukti į veiklą per la-
skambėjo kartu Vilniuje ir tai turi derėtis su teisėtais Lie- bai t rumpą laiką. Čia yra rim-
Washingtone. bažnyčių varpai tuvos atstovais (Lietuvos tas žaidimas, nes iš to žaidimo 
skambėjo vardan Lietuvos pasiuntinybė stovi netoli sovie- mes pamatysime, ar Amerikos 
nepriklausomybės ir maža dėle tų ambasados Washington). lietuviai sugebės padėti Lie-
gacija nuėjo pasikalbėti su vie- Delegacijos nariai kalbos t u v a i . L i e t u v a i l a imė t i 
tiniais sovietų diplomatais, pa- metu pabrėžė, kad pagal tarp- Amer ikos v isuomenės gerą 
brėždama, kad lietuvių tautos tautinę teisę Lietuva yra ne- nuomonę neužteks tik Lietuvos 
narių tikslas visur tas pats — teisėtai okupuota. Sovietai balso. Rusai mums įrodė, kad jie 
nepriklausoma Lietuva. prisipažino, kad jie supranta labai supranta Amerikos spau 

Delegacijoj dalyvavo Audronė Molotovo-Ribbentropo sutarties dą. radiją bei televiziją ir moka 
Pakštienė. Washingtono Lietu neteisėtumą, bet pridūrė, kad J a manipuliuoti . Su tuo jie 
vių Bendruomenės pirmininkė, jie skaito tai praeitim ir nori aktyviai siekia atsverti Lie-
Arvydas Barzdukas. Amerikos tvarkytis atsižvelgdami į da- tuvos balsą. Lietuva yra izoliuo-
Lietuvių Bendruomenės krašto bartį ir ateitį, (i Markossov pa- ta iš viso to. nes ji nemato, kas 
valdybos v icep i rmin inkas brėžė, kad dabarties centras yra Amerikoj rodoma, kaip Ameri-
visuomeniniams reikalams, ir Vilniuje ir kad Gorbačiovo ap- kos žurnalistai pristato Lietuvos 
Asta Banionytė . Lie tuvių s i l ankymas Lietuvoje y r a klausimą, negirdi visuomenes 
Bendruomenės ryš iams su nepaprastai reikšmingas. J is reakc i jos , nežino, kas yra 
valdžios įstaigomis vedėja sakė. kad sovietai yra tikri, kad efektinga ir kas ne Amerikos 
(Director of Government Rela- Gorbačiovas gali su lietuviais fone. Sovietai visą tą mato ir 
tions). susitarti taip. kad jų spren- naudoja savo naudai. Amerikos 

įdomu, kar) ši delegacija susi- dimas „patenkintų ir Lietuvos 
dūrė su kliūtim, bet ne iš žmones ir Sovietu Sąjungos 
sovietų ambasados darbuotojų, žmones". 
o iš Amerikos diplomatinės tar- Nors diskusijos buvo labai 
nybos apsaugos policijos, kuri draugiškos, jos nepraėjo be sub- pasaulio išvados tuo klausimu, 
pasakė delegacijos nariams, kad tilaus pagrasinimo. Markossov kad lietuviai galėtų apšlifuoti 
policija nenori sovietams jokių paminėjo, kad „kai mažos savo argumentus ir juos kuo 
provokacijų. Delegacijai pa- tautos siekia savarankiškumo, 
aiškinus, kad ji norinti perduoti jos turi tai daryti savarankiškai, 
sovietų d ip lomatams pa Niekas joms negali padėti. Nei 
reiškimą, diplomatinės tar Valstybės departamentas, nei 
nybos apsaugas policija pabrėžė, kita tarptaut;nė organizacija", 
kad sovietai pareiškimo nepri- Jo nuomone, diskusijos, liečiant 
ims ir kad demonstracijos Lietuvos n> priklausomybės 
pasiuntiniai neturėtų bandyti jį klausimą, turi būti tik tarp Lie-
perduoti. Po trumpų diskusijų tuvos ir Sovietų Sąjungos. A. 
delegacija paskambino sovietų Banionytė a'sakė: „Taip. p 
ambasados skambutį ir buvo Markassov. l»>t retkarčiais di-
maloniai priimti pasikalbėji- dingas krašMs ar net didelis 
m ui- kraštas gal; ištiesti ranką 

A. Pakštienę. A. Barzduką ir mažam kraštui, lygiai taip. kaip 
A. Banionytę prieme Georgyi Sovietų Sąjunga padare 1920 

lietuviai turime padėti Lietuvai 
sužinoti, kaip jos balsas skam 
ba Vakaruose, kaip jis girdimas 
ir s u p r a n t a m a s ir kokios 

Tačiau nereiktų manyti, kad į Markossov, Sovietų ambasados meta 
vienas įvykis jau pakeitė prezi 
dento ar jo vyriausybės nusi
statymą už taiką, už pasaulinę 
ramybę, už stengimąsi nesikiš
ti net į skaudžius svetimų 
kraš tų išnaudotojus . Tokį 
sprendimą reiktu taikyti toli
mesniems ėjimams, nes dar 
daug įvykių tebestovi prieš akis. 
Vieno diktatoriaus ir narkotikų 
pirklio pašalinimas ir nubau
dimas yra tik labai mažas įvykis 
prieš pasaulinius pasikeitimus 
ir didesnius įvykius, ypač Rytų 
Europos kraštuose. 

Noriegos įvestą savos tautos 
naikinimą badu išgelbėjo 
amerikiečiai, šelpdami netur
tinguosius ir badaujančius. I 
daugiau kaip porą šimtų žuvu
sių panamiečių kūnus žvelgda
mas Panamos laikraščio leidė
jas, buvęs persekiojamas. Enck 
Martin Battista išsireiškė, kad 
yra labai mažai žuvusių. Laisvė 
brangesnė už gyvybę ir atsikra
tymas tokio baidyklės yra visiš
kai nebrangus. Bet Amerikai ir 
prezidento G. Busho valdžiai tas 
mažas kraštas dėl svarbaus 
kanalo ateities ir dabar kelia 
didelius rūpesčius . Iš ten 
negalės visos kariuomenes grei
tai a t i t r auk t i , jei nenorės 
pakenkti Panamai. 

P . S. 

advokatas, ir Boris Malachov, 
kai i buvo viena iš 

ip:'./.inusi nepriklau-

efektyviau pristatyti". 
Spaudos dėmesio buvo nepa

prastai daug. „Pirma kartą susi
laukėme tiek spaudos ir tele
vizijos dėmesio" pasakė Arvy
das Barzdukas. ilgai gyvenantis 
YVashingtone ir dažnai daly 
vavęs demonstracijose. Ir tikrai, 
kad diena buvo perpildyta žinių 
apie Lietuvą ir apie vietinių lie
tuviu demonstraciją. 

Dienai pasibaigus, skambinau 
Audronei P a k š t i e n e i , kur i 
užsiminė, kad demonstracija 
buvo ypatinga, kad .Jautėsi 
elektra žmonėse, jautėsi rimtis 

Mūsų tautiečius dažnai ste
bina ir piktina Amerikos užsie
nio politika. Visos mūsų tele
gramos į Washingtoną. pabrė
žiant rusų okupacijos nepri 
pažinimą, likdavo be atgarsio. O 
vienas mūsų tautietis, sek 
damas paskutinio laiko įvykius 
Sovietų Sąjungoje, gana šmaikš
čiai pastebėjo, kad gal greit 
ateis toks metas, kad padėkos 
telegramas siusime Gorbačio
vui. 

Įvykia i toje patogiai va
dinamoje ..Rytų Europoje" 
sukėlė daugybę naujų klau
simų, kai tikrieji Europos Rytai 
atrodė palankesni mūsų laisvei, 
negu Vakarų imperija, skubanti 
siųsti kar ines pajėgas paremti 
vadinamus „Amerikos inte
resus". Bet žmogus gyveni ir 
mokaisi, o išmokti galima daug. 
skaitant ir permąstant gerų 
žurnalistų straipsnius. Tokias 
mintis neseniai šukele vieno 
buvusio Monitor korespondento 
labai įžvalgus Amerikos ir Ru
sijos užkulisių ir galvosenos 
sulyginimas. 

Jau Chruščiovo laikais, sako 
Leo Gruliovv čionykštėje spau 
doje. pasirodė baimingos min
tys, kad šie du kraštai pradeda 
supanašėti. Atėjus naujiems va
dams, buvo giliai atsidūsta, — 
juk jie komunistai, o mes tikim 
į laisva ap isprendimą! Tikru
moje gal tektų atvirai pažvelg
ti į šių sistemų praeitį ir į pomė 
gį visada sistemoms užklijuoti 
patogias etiketes, užsimerkiant 
prieš giliai glūdinčias priežastis, 
kurios komunizmą galėjo pa
daryti demokratišku, o kapi 
talizmą — valdomą paslėptų 
diktatorių. Tik paskaitykime 
šių dienų spaudos antraštes! 

Laisvas apsisprendimas? J au 
Rooseveltas įvedė vadinamąją 
Sočiai Security, o kaip apie 
dabart ines gyvenvietes, va
dinamas public housing. kurios 
buvo pigios, bet nebuvo visiems. 
Ir kaip su valdžios stipendijomis 
n e t u r t i n g i e m s s t u d e n t a m s , 
menui bei banku apdraudas, (iš 
mūsų mokesčių!). Vėliau sveika 
tos apdraudos. dirbančių motinu 
va ikams valdžios išlaikomi 
namai, — tas viskas vyko pa
laipsniui, įtikinant žmones jų 
nauda ir todėl neprievartaujant. 
Laisvas apsisprendimas? 

Dabar pažvelkime į sovietus. 
ir pakilumas. Mes jau taip ilgai 

Sovietų ambasados spaudos somą Lietuvi, gerokai prieš šito momento laukėme, o dabar tojančiam lietuvių tautos vie-
sekretorius. A. Banionytė pra- Jungtines Anerikos Valsty- laisvę lyg ir galima pačiupinet". ningame šūky - „Lietuva b u s 
nešė, kad G. Markossov pravedė bes". O visa tai girdėjosi besikar- la i sva!" 

susirūpinusius savo griežto 
režimo trūkumais. Ilgai truko. 
bet visgi nueita toli nuo stali
ninių trėmimų į Sibirą, prie
vartines industrializacijos, pri
eita net prie streikų, kurie jau 
toleruojami. Prasidėjo streikai 
gi nuo paprasto muilo trūkumo. 
kad. nusiplovus rankas po 
sunkaus anglių kasyklų darbo, 
išsiplėtė net iki Sibiro, kur dar
bininkai perėmė valdžią ir su
tvarkė socialistinę netvarką. 
Ats idarė koopera tyvai , 
grąžinama žemė ir privati 
nuosavybė. Net ir mes jau galim 
atsiimti savo namus, jei tik 
liksime juose gyventi , kas 
seniau būtų buvę neįmanoma ir 
kvepėtų Sibiro taigomis. Kvie
čiami Amerikos ekspertai refor
muoti pramonę. Nauji puikūs 
restoranai užsieniečiams, kaip 
Viniaus Stikliai ir kiti. kas irgi 
rodo tur t ingųjų klasės 
naudingumą ir pripažinimą. At
rodo, nors sunkiai ir vis dar 
suklumpant, reikalai keičiasi, 
į laisvo apsisprendimo pusę. Ka
daise sovietai gi skelbė apie 
kapitaizmo sugriuvimą, dabar 
amerikiečiai t r i ūb ina apie 
komunizmo ideologijos galą. 
Skamba gerai! 

Tokie perversmai yra pilni pa
vojų, nes piliečiai tampa netikri, 
nebetiki vadais ir tas dažnai 
atneša netikrą rytojų. Gorbačio
vas eina pirmyn su savo refor
momis ir ne vienas iš mūsų 
nusibraukiame džiaugsmo 
ašarą, girdėdami jo pažadą 
nenaudoti jėgos, nei taikingos 
prievartos Lietuvos reformų 
atveju, o jau pranešta, kad 
mumis seka Latvija ir Estija, 
galbūt ir kitos jų tautinės 
valstybės. Kaip viskas ten rie
dės toliau, kai ten vis labiau blo
gėja ekonomija, kai nebus 
galima tinginiauti ir gauti 
užtikrintą algą, kai senieji 
„idealistai" sukruto savo kėdėse 
dėl galimų privilegijų netekimo. 
Kai žodis ..nacionalistai" tapo 
keiksmažodžiu tiek Rytų. tiek 
Vakarų spaudoje ir elgesyje. 
Amerikos pavyzdys Panamoje 
juk buvo toks patrauklus ..visų 
kraštu proletarams" (turin
t iems vilas pr ie Kaspijos 
jūros...*. Pietų Amerikos vadai 
irgi nustebę pakėlė antakius 
prieš Busho norą įrodyti jam 
primetamo neapsisprendelio 
reputacijos neteisingumą Kuo 
tikėti'.' Kokia bus mūsų ateitis? 
O gal tikrai greitai siusime tele
gramas Gorbačiovui? 

ŽALIASIS VELNIAS 
JONAS RŪTENIS 

— Ak šitaip, — numykiau. Reikalas pusiau viešas Likęs vienas valandėlę stovėjau ir galvojau. Mane 
ir jau buvo nepatogu kaip nors suktis ir nuduoti nieko domino Jolandos atsilankymas. Kojai čia reikėjo? Išsi-
nežinantį. Paėmiau šeimininkę už rankos ir atsivedęs gando? Susirūpino? Mane myli?.. 

Romanas 

10 
— Utopija! Tokio komunizmo, kokio tu r 

nėra pasaulyje. Jis tik tavo galvoje, soc. 
galvosena paremtas. Kas tokį gali čia žemėje 
dinti? Utopija, Algi!.. Utopija. Quo vadis Dw 

Algis į tai nieko neatsakė. Valandėle stovi 
kaupęs. Pagaliau ištiesė ranką ir tarė: 

— Mes liekame draugais kiekvienas tuo-1 
supratęs savaip. Taip. Antanėli, tai nelygi K 
ji į pergalę veda. Sudiev. 

Nuėjo. 
Likau vienas. Jau buvo tamsu. Netoliese e 

čiuožykloje orkestras grojo valsą... 

3. 

kambarėlin papasakojau viską, kas atsitiko. Pasako
jau su visomis smulkmenomis. Šeimininkė išklausiu 
si atsiduso ir tarė: 

— Viešpatie, kokių baisių žmonių esama. Paskui 
dar pridėjo: 

— Buvo atėjusi panelė Kairytė. Kambarin jos nelei
dau ir sakiau, kad tamsta esi išėjęs iš pat ryto. 

— Ačiū, šeimininke. Pats nepajutau, kaip pabučia 
vau jai į žandą. 

Senutė pažvelgė į mane, lyg motina i sūnų ir vėl 
tarė: 

— Saugokis, vaikeli piktu žmonių. Jiems šėtonas 
išplėšė Dievą iš širdies, užtat ir beldžiasi vietos 

a, bet nerasdami. Aš tikėjau, nors ir nežinojau.kas atsitiko, 
kad viskas baigsis gerai, nes žmogus, kuris su Dievu 

ri dar 
istine 

gyven
ine? 
-y susi-

ikalus 

Su arbata grįžo šeimininke. 
— Prašau, va šiltos. Dar čia šmotelis obuolinio py

rago — šviežias, ragaukite. 
— Ačiū. šeimininke, - tariau. — o valgyti pasiu 

tiškai norėjau, nes visą dieną buvau nevalgęs. Man pra
dėjus sriubčioti arbatą, šeimininke ant stalo dėliojo ma
tematinių formulių ir uždavinių primargintus popie 
riaus lapus, tvarkė patalą ir pagaliau stabterėjusi 
priėjo prie manęs ir tarė: 

— Matai, ponas Antanėli, kaip čia pasakius, kad 
ir mokytas esi, bet paklausyk manęs — gyvenimą be 
baigiančios bobelės nesidėk su žmonėmis, kurie piktą 
širdyje nešiojasi. Ir gi tas ponas, kurs žmoną peršovė, 
nebuvo koks mužikėlis, o aukštas ir pilnas galios valdi
ninkas, o vis del to pasikėsino prieš moterį- Sakau ar 

gyvena nebus Jo apleistas. Pasakysiu atvirai, kad apsi- tik panelė Kairytė nepagalvojo, kad tai tamsta padarei? 
nčioje džiaugiau, kai iš panelės Kairytės sužinojau, kad ji Tai viskas atsitinka todėl, kad žmogus Dievo nepaiso. 

T i k r a i , l a imingas t asa i 
žmogus, kurio akis žemės gob 
šumo nepažinusi. 

V. Krėvė 

Visi žmonės nori gyventi ilgus 
metus, bet niekas nenori būti 
senas. 

Swift 

Perėjęs dar kartą Laisvės alėją pasukau i Iną ir 
grįžau namo. Šeimininke pasitiko prie durų 

— Kas atsitiko, ponaiti? Man taip buvo v - dieną 
neramu. Darbas krito iš rankų — skundėsi šypte
rėjau ir pradariau savo kambarėlio durį- i iškas 
atrodė, kaip po gaisro. Sujaukta lova. išmėtv oopie-
riai, net kalendorius nukabintas. 

— Kas gi čia? Vagys?-šūktelėjau. Šeitrn- ^ s to 
vėjo šalia manės išsigandusiomis akimis ir v virpė
dama tarė: 

— Aš nežinau, ponaiti, kaip čia pasakiu- poli
cija buvo... 

matėsi su tamsta bažnyčioje... 
— O ko čia policija ieškojo? 
— Dievas vienas juos žino Klausė vardo, pavardės, 

kaip seniai tamsta čia gyveni, ar laiku užmoki nuomą, 
kur dirbi... taip. bet kai pasakiau, kad tamsta esi 
išlaikomas dėdės ir jau treti metai mokaisi - daugiau 
nieko neklausė. 

— O panele Kairytė — ko ji norėjo? 
— Tamstos. Gal ir ji ką žinojo, nes jos veide įžiū

rėjau rūpesti. Manęs ji nieko neklausė. 
— Ačiū. Būk r a m i , šeimininke. — tar iau — 

namams, kaip geras sūnus,nepadarysiu gėdos. 
Moterėlė tapnojo man per petį, šluostėsi priejuos 

tės kampu ašaras ir tarė: 
— Aš *uoj viską sutvarkysiu. Gal šiltos arbatos 

— beveik verkdama klausė ir paskubomis išėjo. 

Va kas. Pagyvena suėję poron ir po kiek laiko prasi 
deda pragaras. Vienas į vieną pusę, kitas į kitą. 
Niekas tada nesvarbu, nei pasižadėjimai nei prie 
saiką. Žmogus, vaikeli, žmogum lieka. Ieško kitos 
laimes, bet jau toji nebus Dievo, bet šėtono globojama... 

Šeimininkei išėjus išsitiesiau lovoje. 
Kai pabudau buvo visai šviesu. Pirmas žodis, kur) 

aš ištariau, buvo Jolanda. Atidariau langą. Krykščiojan 
čios saulės spindulys lindo tiesiai į akis. Guvi oro sro
vė šiureno mano plaukuose. Kvepėjo grynu tyru oru 
Patraukiau pilna krūtine ir tariau sau: „praeis ši 
žiema, sugrjš vel žemėn svaigus pavasaris, viskas pasi 
puoš gėlėm ir gal tada ateis ir šviesesnes dienos, ne 
šančios laimę it pavasario kvapsniais iškvėpintą 
atodūsį... 

i Bus dauginu) 
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BOSTONO ŽINIOS 
NEPAMIRŠTAMAS 

KUN. ANTANAS RAČKAUSKAS CLASSIFIED GUIDE 

REIKALINGA TALKA 

Kovo 7 d. sukaks 36 metai , 
kai veikia „Laisvės Varpas" , 
kuriam be pertraukos vadovau
ja jo iniciatorius ir steigėjas 
Petras Viščinis. Nuo 1976 m. jis 
ieško jaunesnių asmenų, kurie 
su t ik tų per imt i p rog ramos 
vadovybę ar bent jai ta lkint i , 
bet ligi šiol tokių nepavyko su
rasti. Atrodo, kad niekas nenori 
p r i s i im t i n u o l a t i n i o neap
mokamo darbo ir finansinės 
atsakomybės, kur i susidaro, 
pasirašant sutartį su komercine 
radijo stotimi dėl skir iamo pro
gramai laiko. Tokioje padėtyje 
buvo kilęs klausimas — darbą 
nutraukt i ar jį toliau vykdyti? 

Sausio 7 d. laidoje pranešta , 
kad apsispręsta nenutraukt i 
,,Laisvės Varpo" veiklos, tikin
tis platesnes talkos ir paramos: 
1. Jaunesniųjų jėgų įsijungimo 
į programos paruošimą, 2. Orga
nizacijoms ar a t sk i r iems asme
nims sudarant specialius komi
tetus, kurie paruoštų programos 
naudai renginius, 3. Organiza
cijoms pasirūpinant specialiu 
programų paruošimu (Kalėdos, 
Vasario 16, Velykos, Motinos 
d iena . Tragiškie j i b i rže l io 
ivvkiai. Rugsėjo 8), 4. Padedant 
surasti asmenis, sutinkančius 
rinkti informaciją apie įvykius 
Lietuvoje ir vietines žinias, 5. 
Klausytojams įsijungiant į prog
ramos išlaikymą klausytojų 
įnašais. 

Tokia talka garan tuo tų toli
mesnę plačią „Laisvės Varpo" 
veiklą. Bejos toji veikla siaurės 
ar bus sustabdyta. Pavyzdžiui, 
tradicinis pavasarinis koncertas 
šiemet įvyks t ik tuo atveju, jei 
pavyks sudaryti t am reikalui 
specialų komitetą. 

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS 

Lietuviškos Skautybės fondo 
rengtas Naujų metų sutikimas 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-
jos salėje buvo gana sėkmingas, 
bet ne tiek. kiek t ikėtas i pagal 
ankstyvesnius metus . Jame 
pasigesta daugiau jaunesniosios 
kartos atstovų. Sut ikime meni
nę programą atliko Jaunimo 
teatro aktoriai Steponavičiai iš 
Vilniaus. 

NAUJAS PIRMININKAS 

Sausio 3 d. posėdyje Lietuvių 
Bendruomenės Bostono apylin
kes naujai išrinktoji valdyba 
savo pirmininku išsirinko dr. 
Romą Bivydą. Svarbiausias šių 
dienų apylinkės rūpest is — tai 
vajaus . .Dovana L i e t u v a i " 
galimai sėkmingesnis prave-
dimas Jis pavyks t iek,kiek j jį 
bus įdėta darbo. 

PETRO ČEPO FONDO 
RENGINYS 

Sudaryto Petro Čepo fondo 
uždavinys — sute lk t i lėšas 
s t ipendi ja i . paga l kurią 
jaunuole ar jaunuolis galėtų 
aplankyti Lietuvą. Tuo tikslu 
sausio 27 d., šeštadienį. 6 vai. 
vakaro So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje rengiami 
šokiai su programa, kurioje bus 
atgaiva ir užkandžiai, vaka
riene. Bostono lietuvių tautinių 
šokių šokėjų sambūrio atlieka 
mi tautiniai šokiai, skaidrės 
..1989 m. vasarą Lietuvoje" ir 
pasilinksminimas, kuriam gros 
..Gintaras" iš Chicagos. Įėjimas: 
Asmeniui 25 dol., studentams 
15 dol. 

KNYGA APIE LIETUVIŲ 
RELIGINĮ GYVENIMĄ 

Kun. Vincas Valkavičius, Šv. 
J u r g i o l ie tuvių parapijos 
klebonas Norvvoode, keletos 
istorinių darbų autorius, dabar 
ruoš ia naują knygą apie 
l ie tuvių religinį gyvenimą 
šiame krašte. Darbas bus trijų 
tomų. Kiekvieno jų išleidimui 
reikia stambesnių sumų, kurių 
s u d a r y m u rūpinasi pats 
autorius. Dar pažymėtina, kad 
savo pastangomis ir lėšomis jis 
yra sukaupęs gana vertingą 
archyvą. 

DĖMESYS VEIKLIESIEMS 

Skatindamas lietuvišką veik
lą, „Laisvės Varpas" pateikia 
veiklių asmenų pavyzdžius, 
kurie turėtų sudaryti paskatą 
kitiems. Taip sausio 7 d. laido
je kreiptas dėmesys į du kuni
gus: prel. Simoną Morkūną, 
Šv. Kazimiero parapijos kleboną 
Sioux City, Iowa valstijoje, ir 
kun. Vaclovą Valkavičių, Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos kle
boną Norvvoode, MA. Pirmasis 
iškeltas, kaip stambus aukoto
jas lietuviškiems reikalams, o 
antrasis, kaip įvairių istorinių 
darbų autorius, skiriąs daug 
laiko ir darbo šio krašto lietuvių 
gyvenimo įvairių sričių apra
šymui ir išsaugojimui ateities 
kartoms bei istorijai. 

LAISVĖS VARPAS 

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

RENGINIAI 

— Vasario 11 d. Brocktono 
Lietuvių Tarybos rengiamas 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo sukakties minėjimas. 

— Vasario 18 d. Cape Cod 
ruošiamas Vasario 16-sios minė
jimas; rūpinasi LB Cape Cod 
apylinkė. 

— Vasario 18 d. Bostone 
rengiamas Lietuvos laisvės 
dienos minėjimas; rūpinasi 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyrius. 

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

— Gegužės 6 d. Brocktone 
kun. Alberto Abračinsko kuni
gystės 50-ties metų jubiliejaus 
minėjimas. 

— Gegužės 6 d. 2 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje komp. 
Jeronimo Kačinsko kūrinių 
koncer tas , rengiamas LB 
Bostono apylinkės. 

P. V. 

A. a. kun. Antanas Račkauskas 

Kai jis 1989 m. sausio 30, 
beveik per patį vidudienį, Chip-
ley miestelio Northvvest Florida 
Community ligoninėje mirė, ne
galėjau parašyti išsamesnio 
nekrologo. Stokojau biografinių 
duomenų, po ranka teturėjau 
LE XXIV tomo 15 eilučių. 
„Draugo" 1989.II.8 laidoj iš
spausdintam rašinėly tik tais 
LE duomenimis ir tepasinau
dojau, dar trumpai aprašiau ir 
paskutines velionio sveikatos 
negales bei skubotą Sunny 
Hills lietuvių su juo atsi
sveikinimą, laidoti išskrai
dinant į N*ew Yorką. Žadėjau 
platesnį nekrologą, kai gausiu 
daugiau duomenų. Bet žadėtų 
duomenų man niekas nebesu-
teikė. „Draugo" 1989.11.16 
laidoje p. palys (mažosiomis 
pasirašęs) jautriai aprašė jo lai
dotuves New Yorke, nekrologą 
papuošdamas ilga kun. Leonar
do Andriekaus pamokslo citata, 
nusakančia sunkų velionio ir 
bet kurio, kunigo gyvenimą. 
Kiek anksčiau, vasario 10, lai
dotuvės ap ra šy tos ir 
„Darbininke". 

Už metų nuo kun. Antano 
Račkausko išėjimo į geresnį pa
saulį nei prie mašinėlės, nei 
galvoje neturiu kažkokių stebi
nančių faktų ar minčių. Tik dve
jus metus, senatvėj taip neap
sakomai greitai srūvančius, 
teko kartu su juo Sunny Hills 
praleisti, dažnai susitinkant, 
tad pasiliko keletas malonių ir 
keletas graudžių prisiminimų. 
Bet ir tie graudieji ne akis aša
rom drėkina, o veikiau šypsena 
sukelia... 

Vos dvi dienas man Sunny 
Hills ..pagyvenus", 1986.X.5 
vyko LB t rad ic inė rudens 
gegužine. Community centro 
salėje šimtinė lietuvių ir kel-
liolika kitataučių ūžė. it bitės 
avily. Buvo ir Ringailės Zotovie-
nės paroda, ir vaišės, ir muzika, 
ir šokiai. Mane supažindino su 
a.a. kun. Antanu Kardu, o kiek 
vėliau pats prie mano stalo atėjo 
kun. Račkauskas. Apvalus, bet 
nestoras, nedidukas, baltais, 
kaip Vaižganto, papurusiais 
plaukais. Sakė, mane pažįstąs iš 
spaudos. Ir apibarė, kad ne 
visada apie S. Hills gerai rašęs, 
bet. kad jie, seni gyventojai, 
man atleisią ir priimsią. Tas 
„barimas" buvo šelmiškas, dau
giau komplimentas, negu prie
kaištas. Pastebėjau jo balso 
nelygumus, lyg trūkčiojimą. 
Kai salė tuštėjo ir kun. Antanas 
seniai buvo dingęs, apie jį pra-

NEW JERSEY, NEW YORK - 'Llatuvos Atsiminimai", pir
madieniais nuo 8 Iki 9 v.v. I i Saton Hali UnlvarsHeto atotlas, 
89.5 FM banga. "Muslc of Llthuanla" programos, vadamos 
angly kalba.lš tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdimos nuo 7:30 Iki 8 v. v. Dr. J. J . Stukas — direktorius. 
234 Sunllt Dr.. Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753 - 5636. 

s i tar iau visus pažįstančiam 
buvusiam detroitiečiui. Sakau, 
tas žilas kunigėlis tai gerokai 
įkaušęs, vos liežuvį beapvertė, 
mane kalbindamas. Ir man 
buvo paaiškinta: ne įkaušęs jis, 
o n e s e n i a i po insu l to . Ir 
papasakojo, ko^s guvus, greitas 
jis buvęs, kai čia apsigyvenęs, 
bei ke le tą vėlesnių me tų . 
Tikrai, insulto padarinius jis 
juto iki mirties, dažnai nualp-
davo ne kartą kelioms dienoms 
ligoninėje atsidurdavo. Bet 
žemaitis nebūtų žemaitis: iš 
ligoninės jis vis prie altoriaus, 
kad ir sunku būdavo tuos kelis 
laiptelius prie šv. Teresės alto
riaus užkopti. Ir mirė pirma
dienio ryte , prieš keliolika 
valandų altorių palikęs, ne vie
nam, įskaitant ir čia rašantį , 
ranką bažnytėlėj paspaudęs, ne 
vienam dar keletą žodelių taręs. 

Mano akyse kun. Antanas 
kaip gyvas tebestovi iš susi
tikimų Šv. Teresės parapijos 
automobilių parkavietėj. Jei 
vėsiau, ta i skrybėlėtas, jei šilta 
ar karš ta — vienplaukis, po 
pamaldų neskubėdamas jis pasi
rodo bažny tė lės t a r p d u r y . 
Rankoje visada didžiulis, pasi
pūtęs portfelis. į kurį sudėti 
liturginiai rūbai. Nepaisant, 
kaip negailestingai Floridos 
saulės spinduliai atakuoja juodą 
kunigo „uniformą". į automo
bilį jis neskuba. Lieka pasi
šnekėti su vienu, kitu, dešimtu, 
iki, žiūrėk, pasilikęs su vie
ninteliu dar neišvažiavusiu 
pašnekovu. Tokiu pašnekovu 
neretai būdavo čia rašantis . 
Man kun. Antanas — vaikščio
janti ,,Who's Who" enciklope
dija. Apie kokį rūpimą asmenį 
bepak lausdavau , j is v i sus 
pažinojo, su visais bendravo ar 
šiaip kokių reikalų turėjo. Ir 
apie kiekvieną pasakydavo ką 
cha rak te r ingo , tuo pa l iu
dydamas, kad žmogų gerai 
pažįsta... 

Akyse tebestovi su~'tikimai jo 
kukliam namely, kuriame, nors 
dažnai kviesdavo, tebuvau du ar 
tris kar tus . Kiekvienu atveju 
būtinai parode po dvi a r dau
giau vaizdajuosčių. Ir būtinai 
vieną tą, kur jis, Lietuvos 
krikščionybės sukaktuvių metu, 
Romoje, susitinka ir sveikinasi 
su Šventuoju Tėvu. Tuo momen 
tu jo veidas švyti neapsakoma 
laime vaizdajuostėj, ir lygiai 
švyti čia. savam namely, už 
tūkstančiu mylių nuo Romos. 

Jeigu kas iš Sunny Hills tau
tiečių atsiduria ligoninėje, gau
siai lankome Juoba kai ligoni
nėje vienas iš k u n i g ų . 
Rašančiam teko porą kar tų 
lankyti ir kun. Antaną. Papras
tai jį nuveždavo ypatingais 
sunkiais atvejais, kai namelio 
stebėtojai tautiečiai rasdavo 
nualpusį. Tačiau ligoninėje jį 
matydavom nuostabiai ramų, 
be mažiausiu baimės žymių. Jei 
kuo rūpindavosi, tai t ik kaip 
greičiau ligoninę palikti... 

Gausiai prenumeravo ir skai
tė lietuviška spaudą. Gausiai, 
pagal savo labai ribotas išgales, 
aukodavo lietuviškoms, ypač 
katalikiškoms institucijoms bei 
organizacijoms. Tur tų mir
damas nepa .ko. nes gerą dalį 
savo kukliu sutaupų prieš 
keletą metu nuvežė į Telšius, 
berods tenykščiam ganvtoiui — 

vyskupui, o kas liko — labai pro
tingai JAV lietuvių organizaci
joms išdalino. 

Sunny Hills lietuviai kun. An
taną Račkauską prisimins, kol 
gyvi, lygiai, kaip ir New Yorko 
tautiečiai. Nors Sunny Hills jis 
tegyveno tik keletą metų ir tik 
kaip altaristas — pensininkas, 
bet dėl visų gerųjų kunigiškų 
savybių ir dėl nepaprastai šiltos 
asmenybės visi jį čia buvo 
pamilę. 

Ilsėkis ramybėje, šviesusis 
Kunigėli! 

Alfonsas Nakas 

Gyvenimas, kaip saulė, jis nu
švinta mažyčiu spindulėliu 
vaiko veidelyje. Kaip saulė, jis 
paaugęs kyla į aukštybes; su
brendęs kur ia aplink save 
gyvybę ir grožį. Ilgainiui, kaip 
saulė, jis ima leistis žemyn ir 
galop, švystelėjęs paskutinį 
kartą, pasi traukia nuo šios 
žemės, eidamas šviesti kitiems 
pasauliams. 

Aa. Jakštas 

PREMIJA 
JAUNIMUI 

Dr. Leono ir Irenos Kriau-
čeliūnų šeima savo mirusiam 
sūnui ir broliui prisiminti ski
ria kasmetinę. 

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO PREMIJĄ 

Premijai skirti sąlygos yra 
tokios: 

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1.000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų ar ki ta kalba), veikla, 
organizaciniu veiklumu, a r 
jaunimo vienetui (sambūriui, 
tautinių šokių grupei, jaunimo 
chorui, sporto būreliui), geriau
siai reprezentavusiam lietuvius 
ir Lietuvą vienerių metų eigoje. 

2. 1989 metų premijai gauti 
asmenis a r vienetus r a š tu 
pasiūlo jaunimo organizacijų va
dovybės, j a u n i m o grupės , 
vyresniųjų organizacijos ar 
paskiri asmenys iki 1990 m. 
sausio 31 d. (pašto antspaudas). 

3. Premijuotino asmens ar jau
nimo vieneto tinkamumui įver
tinti sudaroma Jury komisija, 
kurion po vieną atstovą skiria 
Pasau l io L ie tuv ių Bend
ruomenės jaunimo reikalams 
vadovas. Pasaul io Lietuvių 
Jaunimo sąjungos valdyba ir 
JAV Lietuvių Jaunimo sąjunga, 
o du atstovus paskiria Kriau-
čeliūnų šeima. 

4. Jury komisija, aptarusi 
asmens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų dau
guma iki 1990 m. kovo 1 d. ir 
susitaria su Kriaučeliūnų šeima 
dėl premijos įteikimo laiko ir 
pobūdžio; 

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo 
motyvus, ir siunčiama: 

Eugenijaus Kriaučeliūno 
prenujos komisijai 13400 Par
ker Road, Lockport IL 60441. 

LITHUANIAN AMERICAN ROMAN CATHOLIC FEDERATION YOUTH CAMP 

DAINAVA 

„Dainavos" stovyklavietės administracija praneša, kad dėl visos 
stovyklavietės ar atskirų pastatų nuomavimo vasaros stovykloms, 
savaitgaliams, Ir kitoms progoms, prašome kreiptis [ Ritą Giedrai
tienę, telefonu: (313) 478-8456 arba adresu: 20129 VVhltby Ct., 
Uvonla, MI 48152. 

DĖMESIO! Nuo lapkričio 11 d., skambindami ( Chicagos priemiesčius, 
vartokite „arsa codo" (70»). 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

S Mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ "nešte .-priemiesčiuose Šak
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELLBACE REA^ORS 

INCOUC TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

m mis. 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 
Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 

One stop Real Estate 

FOR RENT 

Apt. for rant; 4 rms. with heat, 
325.00 a mo. Large yard. Call after 
5 p.m. (708) 425-1743. 

HELP VVANTED 

Babystttar wanted for two-ysar 
otd boy; mušt speak English; 3 
days a week: light housekeeping 
also; vic. 59 & St. Louis. 

Call 476-3631 

NORINTIEMS 1990 METAIS 
SVEČIUOTIS LIETUVOJE 

Pasiruošęs priimti privačiai kelionei 
2-3 seimas Dainų šventės ir va
saros sezonui. Galiu priimti ir 2-6 
medžiotojų grupę vasaros me
džioklės sezonui Lietuvoje. 

Apgyvendinti svečius galiu Pane
vėžyje, Vilniuje ir Kaune. Poilsį ir 
keliones organizuosiu pagal pagei
davimą. Svečius galėsiu pasitikti ir 
Maskvoje. Dokumentų forminimas 
pas mus gali užtrukti apie 2 mėn. 

Kreiptis šiuo adresu: 
Llthuanla 

Panevėžys 
Kniaudiskių 23-12 

Mokytojas Kazys Grasys 
Tai.: 20-423 

«CM«>..»>S M»«rrAvxSi;«> 

KAD LIETUVA 
NEIŠSIVAIKŠČIOTU 

Tai poetinis kalbėtmas apie Donelaitį apie io 
būrus, apie lietuviu kalbos IT Lietuvos išlikimą. 
apie sunkias praeities problemas, susi
siekiančias su dabartimi 

Ateities Literatūros Fondo ši knyga išleista, 
minint Kristijono Donelaičio 275 metu gimi
mo sukakt; Knvga gaunama tr .Drauge" >os 
kaina 5 dol . su persiuntimu — 6 dol 50 
centu. Illinois gyventojai prie sumos dar pn-
deda 40 centu mokesčio 

RE/MAX GREIT 
REALTORS ! PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312)586-5959 (708)425.7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią [Statgą, prašoma 
paminėti, kad esate arba rome būti 
Rimo Stankaus Klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas 

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

5953 S. Kedzi* Ava. 
Chlcago, IL SOS2S 

Tai. 436-7878 

Savininkas parduoda St t kamb. 3 mieg. 
mūrinį ,,ranch" stiliaus namą; įrengtas 
rūsys, puikiai išlaikytas: nereikia remontų; 
naujas šildymas-šaldymas; 2 auto garažas. 
Garfieic Ridge apyl $109,000. Tai . 
582-2617 

Parduodama greičiau 
už didesnę kalną! 

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

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 378-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wost 95th Straat 

Tai . — GA 4-8654 

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

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

312-779-3313 
KLAUOMUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kraiptls į Hsrmis Dockys 

Tai. S65-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbeli lietuviškai 

Pirmą kartą lietuvių kalba: 
Italų poezijos antologija 

ITALUOS BALSAI 
Sudarė Povilas Gaučys 
Redagavo St. Santvaras 

Šioje antologijoje telpa 27 poetų 
kūryba. 200 psl . spaudė Morkūno 
spaustuvė. Kaina su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyv. dar pr^- 1a 64 
ct valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: ' n 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St., 
Chlcago, IL 



N 

LIETUVOS 
PASIUNTINYBĖS 
WASHINGTONE 

Ryšium su š.m. sausio 13 d. 
„The New York Times" išspaus
d in tu s t r a ip sn iu „Tough 
Choices for the U.S.: Baltic Sta
tes or Gorbachov" ir jame 
padaryta užuomina, kad pasku
tinėmis savaitėmis Lietuvos pa
s iun t inybės šefas nebuvo 
Washingtone, dienraščiui buvo 
tuojau nusiųstas patikslinimas. 

Jame buvo pažymėta, kad S. 
Lozoraitis buvo Romoje, taigi 
arčiau labai svarbių įvykių Lie
tuvoje. Būdamas Europoje, jis 
palaikė visus savo kontaktus, 
kurie jam buvo reikalingi ne 
tiktai su JAV, bet ir su kitų 
šalių įstaigomis. Jis yra Lie
tuvos atstovas ir prie Vatikano. 

Dėl dilemos Baltijos valsty
bės ar Gorbačiovas", tai mes ją 
gerai suprantame. Tačiau lietu
vių tauta eina legaliu keliu, 
atsargiai, lėtai, taikingai ir tvir
tai į visišką nepriklausomybę. 
Ji nori išspręsti problemas dery
bomis su okupantu. 

Lietuviai tikisi, kad Vakarai 
išreiškę savo susirūpinimą Gor
bačiovo likimu, taipgi patvir
tintų, kad kiekviena tauta turi 
teisę į laisvą apsisprendimą, 
kuris yra pagrindas tarptau
t in ių problemų taikingam 
sprendimui. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Omaha, Neb. 
GRAŽIOS KRIKŠTYNOS 

Pradedant Padėkos diena 
(Thanksgiving) kaip visame 
krašte, taip ir Omahos lietuvių 
tarpe buvo judrus prieššventinis 
laikotarpis su šventiniais subu
vimais, vaišėmis, dovanomis ir 
Kalėdų seneliu. 
- -I& tų visų suėjimų-vaišių 
reikšmingiausios buvo gražios 
krikštynos. Tai Algio ir Laimos 
Antanėlių pirmojo labai laukto 
anūko krikštas. Jų dukra Dan
guolė su vyru Owen Haunson, 
jau kuris laikas gyvenę Angli
joj, Londone, prieš Padėkos 
dieną a t sk r ido į Omaha 
aplankyti savo tėvų ir čia 
pakrikštijo Anglijoj gimusį savo 
6 mėnesių sūnelį. Omaha 
Danguolės tėviškė, — namai, 
vaikystės ir jaunystės takai. Ji 
čia gimė. Čia lietuvių Šv. An
tano parapijos bažnyčioje jai 
buvo suteikta trys sakramentai: 
krikštas, sutvirtinimas ir san
tuoka. 

Padėkos dienos savaitgalyje, 
šeštadienį, dalyvaujant gau
siam būriui giminių ir draugų, 
buvo pakrikštytas Danguolės ir 
Owen Haunson sūnelis Česlovo 
Juliaus vardu. Krikšto sak
ramentą suteikė liet. par. kle
bonas kun. P. Žarkauskas. 
Krikšto tėvais buvo Danguolės 
brolis A. Antanėlis, jr., pusbrolis 
Audris Dapšys ir kriškto ma
ma pusseserė Vilija Drazdytė. 
Anglų papročiu Anglijoj berniu
kams būna du krikšto tėvai. 

Po krikšto apeigų parapijos 
salėje buvo vaišes. Čia jaukioje 
mėlynais balionėliais papuoš
toje aplinkoje prie mėlynomis 
spalvomis padabintų s talų 
svečiai buvo puikiai vaišinami. 
Jauna moteris, gražiai grojo di
dele arfa. Krikšto ir vaišių daly
viai maloniai leido laiką ir 
grožėjosi jaunų tėvų ir senelių 
la ime. Buvo graži šeimos 
šventė. 

Mažutis krikščionis Česlovas 
Julius patogiai sėdėjo prie stalo 
savo aukštoje kėdėje ir simpatiš
ku veideliu šypsojosi. Savo 
mažomis rankytėmis suėmęs 
buteliuką su maisto formule, 
patenkintas iš jos gėrė, o vėliau 
užsigardžiavo l ietuviškos 
duonos riekele. Kas gali būti 
skanesnio už kasdieninę ir dar 
lietuvišką duoną? 

Jaunoji šeima savaitę, antrą 
paviešėjo tėvų namuose. 

Lietuviai esame visi — 
lietuviu Forde ar esi? 

3861 \VEST S9TH STREET 
CHKTAGO, ILLINOIS 60629 

PHOXE: (312) 471-3900 
VS.A. 

uHiminiu/r uiMMiumHHin 
Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvi

taškio = aukotojas, įm. = įmokėjo, atst. = atstovauja, asm. = 
asmuo, suma po pavardės = įnašų iš viso. 

1989 m. rugsėjo mėn. 

4 x $5 Davidonis L, $5: Kim S., $5; Vilčinskas E., $5; Zelvis 
B , $5. 

12 x $10 Brakas Martinas, $20; Giedraitis K., $10; Idika Alg.. 
$10: Kaunelis S. ir D., $10; Kovas Br., $20; Nagevičius Leonidas 
ir A., $240; Palonienė Sofija, $135: Ražauskas Kazys ir Roza, 
$210; Sved Dana, $30; Tuskenis Antanas ir Apolonija $110; 
Vaitkevičius Stasys, $170; VVolff Valeria, $205. 

6 x $20 Bagdonas Leo, $30; Butvilą J. $20; Klimas dr. An
tanas ir Danguolė, $250; Kregždė Jokūbas ir Danutė $70; Lungis 
Steponas atm. įn.: Lungienė E.. $145; Skukas Albin, $20. 

15 x $25 Faus Daiva. $25; Naudžius Jonas ir Emilija atm. 
įn.: Jankūnas Kazimieras. $25; Petravičius Vygand, $35; Sirutis 
Aloyzas ir Gražutė. $525; Shatas Romas, Gertrude ir Mrs.. S., 
$1,150; Umbrasas Edmund ir Marylee, $25; Noreika Joseph, $25; 
Januškis Mečys ir Rūta, M.D., $1,325; Etertas Saulius, $25; Baltrė-
nienė Uršulė, $25; Augonis Stasys, $450; Stasiūnas Kastas atm. 
įn.: DiMarco Viktorija, $148; Daukantas Bladas ir Zuzana, $500: 
Borevičius kun. Jonas atm. įn.: Baras Stasys ir Elena, $25. 

1 x $30 Ambrazieius Vincas atm. įn.: Ambrose Marius, $580. 
16 x $50 Bračauskas Kazimieras.$1.150; Jakštas Juozas 

atm. įn.-. Jakštas VVilhelmine, $80; Juknevičius Jonas Gen. Štabo 
Pik. Itn.: 25 m. mirties proga įm. Juknevičienė Elena, $350; 
Levickas Vincas, $50; Liaukus Sigitas ir Milda, $250; Matuzas 
Charles ir Joanne, $50; Medelis Liudas, $90; Nutautas Stasys 
atm.: Nutautienė Anelė, $250; Pūkštys R., $50; Raulinaitytė dr. 
Jūratė, $50; Salčiūnas Vincas ir Ona, $350; Satinskas Henrikas 
ir Liucija, $50; Trumpa Vincent, $50; Viliušis Adomas. $250 Zalu-
bas Romualdas, $225; Zarkis Gaida, $50 

1 x $55 Naudžiūtė Renata. $100. 
47 x $100 Barulis Valentina, $100; Birmantas Eugenijus. 

$300; Bobinienė Konstancija atm. įn.: Bobinas Feliksas ir Janina, 
$800; Bružienė Elena atm. įn.: Bobinas Feliksas ir Janina. $800; 
Brazys Vincas ir Ona, $300; Butkus kun. Alfonsas atm. įn.: 
Smilgienė Julija, $100; Černius Rimas, $1,400; Čižikas Balys atm 
įn.: čižikaitė Bronė, $1,900; Ciorus John F., $100: Draugelis 
Arūnas ir Irena, $275; Dubinskas dr. J. ir dr. V., $1.700; Gaška 
Antanas atm.: Gaškienė Emilija, $1,000; Gečienė Saulė atm. įn.: 
Gečas Alfonsas, $300; Janulis Pranas, $500; Janušauskas Jonas, 
$100; Jokubka dr. Petras ir Elena, $300; Jonikas dr. Petras ir Ona; 
$575: Kamarauskas Vincentas ir Kotryna atm. įn.: Kamar P.. $100; 
Kaunas Jonas, $100; Kulys Alfred V., $100; Laukaitis Juozas P. 
$125; Lavan Edward F., $100; Matulionis Vladas atm.: 
Matulionienė Marcelė, 3>345; Merkys Raimundas atm. įn.: 
Merkienė Janina, $100; Mikalčius Edvardas Vitas: įm Mikalčius 
Juozas, $100; Mikalčius Juozas, $400; Mikalčius Linas Rikardas: 
įm. Mikalčius Juozas, $100; Mikalčius Svajūnas Jacinto ir Danutė: 
įm. Mikalčius Juozas $200; Mikalčius Vida Audra: įm. Mikalčius 
Juozas, $100; Pačkauskas Leokadija, $100; Peters (Petravičius) 
Bronislava, $100; Prunskis Jonas ir Vanda, $1,500; Prunskis Jonas 
V, M.D., $100: Radzevičius Vytenis ir Saulė, $100; Remienė Mari
ja, $1,500; Ringus dr. Edmundas, $1,400; Sealey Rapbael. $100; 
Sirtaut Anthony ir Mary, $100; Skiotys Edvardas ir Zuzana. $300; 
Smith Danguolė S., $100: Šmulkštys Magdalena. $2,130; 
Steponaitis kun. Justin, $125; Tamkutonis Gerald O , $1,200; 
Vaitkus Rimantas ir Aldona, $1,100; Vitkus Vai. ir Viktorija, $600. 

1 x $125 Grikinas Telesforas atm. įn.: Bliūdžius Algis ir 
Angelė $100, Sadūnas Jonas ir Gloria $25, $225. 

5 x $200 Aidukas Antanas ir Juzė, $400; Baltutis Vytautas 
ir Ona, $1,000; Daunoras Juozas ir Jane, $2.200; Kulikauskas 
Linas Robertas: Įm. Rudaitienė Marcelė, $200; Ostis Algirdas ir 
Regina, $700. 

2 x $250 Janušonis Antanas atm. įn. Petrauskas Vladas ir 
Juzė. $250; Kūra Rev. Francis. $250. 

2 x $300 Gaška Aleksandras atm. įn.: Gaška Emilija, $500; 
Zulpa Kazys atm. įn.: įm. draugai, $500. 

2 x $400 Lirgameris Eugene Z. atm. įn.: Lirgameris Leslie 
$100 ir 12 kt. asm., $400; Vizgirda Vytautas ir Aldona, $1,000. 

1 x $500 Petrulis Vytas ir Marija. $600. 
3 x $1t000 Lietuvos savanorio Fulgento Janonio ir žmonos 

Marijos stipendijų fondas: Janonienė Marija, $27,500; Miknis An-
drew ir Victoria. $1.000: šakinskas Petras atm.: šakinskienė Julija, 
$2,000. 

1 x $1,524 Karalevičius Stasys, $4,593.60 
1 x $2,000 Šuopys Jonas ir Elfriedė. $4.000. 
1 x $5,000 X. $5,000. 
Iš viso $2: 269. 

1989 m. spalio mėn. 

3 x $5 Cejauskas A., $5; Kireilis dr. R., $5; Shatinskas E. 
& M. atm. įn.; $5 

8 x $10 Dranginis Rev. A . $10; Gudzevich E., $10; Kiukys 
v., $30; Lirgameris Eugene atm. įn., $410; Miliukevičius J. atm. 
įn., $10; Strolia F "ir T., $10; Turulis Vladas atm. įn., $405; Warn-
Varnas Nijolė. $110. 

1 x $15 Mažeika Alf. ir Anna, $30. 
5 x $20 Kasparavičiūtė Petronėlė, $445; Noreikienė Marija, 

$320; Rydlinski C , $20; Stasiūnienė Liucija, $220; VVilleke K. ir 
A., $20. 

1 x $20.61 Boreisis A., $20.61. 
6 x $25 Damušytė Gintė, $25; Garbus Richard, $50; 

Matulaitienė Jadvyga, $25; Norkus Alfonsas atm., $125; Stočkienė 
Alma, $25; Vale Michael atm., $25. 

1 x $30 Klosis VValter, $65. 
(Bus daugiau) 

DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m sausio men. 17 d. 

PABAUDA R Ū K O R I A M S 

Illinois gubernatorius Thomp
son pasirašė įstatymą, kuriuo 
draudžiama rūkyti viešuose pa
statuose, nebent ten būtų spe

cialus kambarys rūkantiems. 
Nele idž iama rūky t i resto
ranuose, krautuvėse ir kitose 
visiems skirtose patalpose. Nuo
statą laužantieji gali būti nu
bausti iki 500 dol 

A.tA. 
JANINAI PODERIENEI 

mirus, sūnų ŽYGI, dukrą GIEDRĘ ir seserį LEOKA
DIJĄ PUODŽIŪNIENE užjaučiame ir liūdime. 

Viktorija Jakubauskas 
Judita ir Stasys Paškauskai 

Los Angeles. 

Mielai Tetai 

A.tA. 
ELENAI DUOBIENEI 

mirus, jos sūnų JUOZĄ DUOBĄ ir jo žmoną 
SALEMUTE — anūkus — DANGUTĘ, GEMUTĘ, 
PETRIUKĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

E. Dubininkas 
A. S. Kavaliauskai 
E. M. Zabulioniai 
M. B. Žėkai 

Po sunkios ligos 

A.tA. 
BALIUI KRONUI 

Kanari je, Hamil tone ,mirus , jo žmonai ELVYRAI, 
sūnui ROBERTUI, dukrai DALIAI, jo seseriai ELE
NAI JASINEV1ČIENEI su vyru VYTAUTU ir visai 
KRON J giminei reiškiame giliausią užuojautą. 

Bernardas ir Birutė Vindašiai 
Vytautas ir Bronė Rusteikai 
Juozas ir Teresė Kasperavičiai 
Kazys ir Katrytė Valiai 
Vytautas ir Sofija Ripskiai 

TRUPUTI PINGA 
TELEFONAS 

Illinois Bell telefonų bendro
vė paskelbė naujas kainas. Pi 
giau mokės verslo įmonės, 
t ruput į pigiau ir privatūs 
žmonės, bet mėnesinis mokestis 
pakils 1.03 dol. 

Pasinaudoję proga buvo 
nuvažiavę ir į Colorado kalnus 
paslidinėti. Ir taip po gražios 
viešnagės, laimingi išskrido 
atgal \ Angliją, kur šiuo metu 
y r a jų namai ir darbas. 
Danguolė yra viceprezidentė, 
Customer Services. First Data 
Resources Ltd.. o jos vyras 
Owen viceprezidentas Systems 
and Operations. First Data 
Resources Ltd. 

J P . 

63 midlcind Tedarai 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai > $100,000.00 

Apdrausti Fe eralinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312)925-7400 

— M M 

KSLIC 
—__ 

BRIDGEVIEVV 
8929 S ARLEM AVE 

i''-- 598-9400 

(1-312) 254-4470 

fir 
LEN0ER 

A.tA. 
Pranas Vincentas Urbutis 
Gyveno Lighthouse Point. Florida. 
Mirė 1989 m. gruodžio 30 d., sulaukęs 79 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Tauragės apskrityje. Zaltriškių kaime 

Amerikoje išgyveno 40 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Antanina, duktė Rū

ta su vyru Povilu; anūkes Gina su vyru John ir Diana su vyru 
Thomas; a.a. sūnaus Kęstučio žmona Elisabeth !>u vaikais Ste-
fan ir Daniela; brangūs draugai ir giminaičiai Stasė ir Vy
tautas Mažeikai; daug giminių, draugu ir pažįstamų. 

Laidotuvių mišios už a.a. Praną Urbutį buvo atlaikytos 
Šv. Povilo Apaštalo bažnyčioje, Lighthouse Point, FL. 1990 
m. sausio 2 d. Velionis bus palaidotas Šv Kazimiero lietuvių 
kapinėse, Chicagoje. 

Prisiminimo mišios už a.a Praną Urbutį bus atlaikytos 
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje. Marquette Parke, šeš
tadienį, 1990 m. sausio 20 d . 10:30 vai. ryto. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti a.a. Prano Urbučio prisiminimo mišiose 

Nuliūdę: žmona, duktė su šeima, marti su šeima ir kiti 
giminės. 

Informacijai kreiptis. Steponas Lack ir Sūnūs. Tel. (708* 
974-4410. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

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

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

, PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

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

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - (708) 652-1003 

Sally Donald M.. .Ir. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. (708) 652^245 

file:///VEST


DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. sausio mėn. 17 d. 

x J A V Lietuvių B e n d r u o 
menės k raš to va ldybos sekre
torius Pranas Joga dalyvavo 
Lietuvių Sodybos Clevelande 
posėdyje sausio 4 d. Ten buvo 
galįma susipažinti su namų 
adminis t raci ja ir t v a r k a . 
Socialinių reikalų taryba, kur i 
yra Chicagoje, šiuo metu daro 
savo finansų apyskaitas. JAV 
LB krašto valdybos nar iams 
lapkričio 13-14 d. Linas Norusis 
apibūdino Seklyčios ir Vyres
niųjų lietuvių centro planus ir 
darbus, o nuo vasario 1 d. 
Socialinių reikalų tarybos pir
mininke pakviesta Birutė Jasai
tienė, kurios paskyrimą turės 
patvirtinti JAV LB taryba. Va
sario mėn. numatoma turėt i 
spaudos konferenciją ir apibū
dinti visus šiuos pasikeitimus. 

X Ses. Margar i t a kalbės pa
laimintojo arkivysk. Jurgio Ma
tulaičio mirties minėjime Jau
nimo centro kavinėje penkta
dienį, sausio 26 d., po šv. Mišių, 
kurios bus atnašautos 7 vai. 
vakaro Jėzuitu koplyčioje. Visi 
kviečiami pri=iminti pal. Jurgį 
Matulaitį, dalyvaujant šv. Mi
šiose ir pasikalbėjime bei pa
bendravime kavinėje. 

x Paieško J u o z o Dzekuns -
ko, Mykolo sūnaus, gimusio 
Alytaus apskrityje. Žmonos 
mergautinė pavardė Monika 
Ališauskaitė. Žinantieji prašomi 
pranešti Angelei Kontautienei, 
Kaunas 233026, Neries Kran
tinė 20-40 Lithuania. 

x Saus io 13 d. „ D r a u g e " 
a.a. P r a n o V. Urbuč io mirties 
pranešime, sausio 20 d. prisi
minimo Mišių laikas turi būti 
10:30 v. ryto, ne 10 v. ryto. Už 
klaidą atsiprašome. 

x Studentė ieško kitos stu
dentės gyventi kartu Chicagoje. 
Kreiptis tel. (312) 925-9571. 

(sk) 

x L.M.K.S. Čikagos sky
riaus va ldyba kviečia visas 
1990 metų abiturientų motinas 
dalyvaut i Pavasar io Žiedų 
pokylio rengimo pasitarime, 
kuris įvyks š.m. sausio mėn. 27 
d. antrą vai. p.p. Pasaulio Lie
tuvių centre Lemonte. 

(sk) 

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

(sk) 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708> 301-4866 
Valandos pagal susitarime 

Advokatas jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago II 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai vak 
<Wstad 9 v r iki I vai. d. 

A D V O K A T A S 
Vytenis \ ieryvninkas 

2501 W. f<*h Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Kasditn 9—6 vai vak 

šeštadieniais ir vakarais 
paxa' susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTTS 

201 E. Ogden Ave., 9 te . 18-2 
Hinftdale. IL 00621 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal BUHI tarimą 

x A. a. E l e n a M a r i j a Rašt i 
k i e n ė , 88 m. amžiaus, po ilgos 
ir sunkios ligos mirė sausio 14 
d. Velionė buvo a.a. generolo 
Stasio Raštikio žmona. Nuo at
vykimo Amerikon gyveno Los 
Angeles, CA. Laidojama šį šeš
t ad i en į , s aus io 20 d., Šv. 
Kryžiaus kapinėse. I laidotuves 
iš Lietuvos atvyksta abi jos duk
te rys — Meilutė Alksnienė ir 
Laimutė Dobrovolskienė. 

x J ū r ų s k a u t ų , - č i ų t r a 
d ic inė Kla ipėdos d i e n o s suei
g a vyks šį sekmadienį, sausio 
21d . , Lietuvių centre Lemonte. 
Uniformuoti jūrų skau ta i ir 
skautės 9:15 vai. ryto rikiuojasi 
ir organizuotai žygiuoja daly
vaut i 9:30 vai. ryto Lietuvių Mi
sijoje laikomose šv. Mišiose. Po 
Mišių — iškilminga sueiga. 
J ū r ų skautams,-ėms dalyva
vimas privalomas. Tėveliai ir 
svečiai kviečiami sueigoje daly
vaut i . 

x St. P e t e r s b u r g o , F l o r i d a 
Bal fo s k y r i u s kreipiasi į gera
širdžius l ietuvius aukos. Iš Lie
tuvos j a u n a m 28 m. gabiam 
gydytojui dr. Mariui Miglinui po 
sunkios operacijos, padarytos 
G o t e s b e r g o u n i v e r s i t e t o 
kl inikose, Švedijoj, reikalinga 
skubi pagalba. Prašom atjausti 
j auną daug žadantį gydytoją. 
Čekius siųsti Balfo vardu: Dr. 
A. Valis, 6150 Sun Blvd., St. Pe-
te r sburg , FL 33175. Aukos bus 
s i u n č i a m o s pe r Balfą ir 
nurašomos nuo taksų. 

x B r o n i u s A n d r i u k a i t i s ir 
A . A n d r i u k a i t i e n ė vadovaus 
vaišėms, kurios ruošiamos Jau
nimo centro kavinėje po susi
t ik imo su Pe t ru Cidziku sausio 
2 1 d. 3 vai . p.p. Jaunimo centro 
salėje. Bus galima įsigyti ir 
L K B Kronikos įvairius tomus. 
Kviečiami visi gausiai daly
vaut i . 

x J a u n i m o c e n t r a s i r šie
m e t rengs tradicinį Vasario 
16-tos minėjimą. Minėjimas bus 
r eng iamas vasario 16 d., penk
tadienį , 7 v.v. J aun imo centro 
kavinėje. Šiemet programą or
ganizuoja ir ją praveda ateiti
n inkai . Visuomenė kviečiama 
šią datą a ts imint i ir gausiai 
dalyvaut i . 

x A m e r i c a n T r a v e l Service 
B u r e a u praneša , kad dar yra 
la i svu vietų ekskursi joje į 
Kul tūros ir Gydytojų suvažia
vimą Lietuvoje gegužės 15 d. 
Registruotis: A m e r i c a n Travel 
S e r v i c e B u r e a u , 9727 S. 
W e s t e r n Ave . , C h i c a g o , I L 
60643, tel . 312-238-9787. 

(sk) 

x G .T . I n t e r n a t i o n a l , Inc . j 
prašo atkreipt i dėmesį, kad 
gydytojų suvažiavimas įvyksta 
gegužes m ė n . 20-24 d. Kaune . 
Dar y r a likę ribotas vietų skai
čius G.T. I n t e r n a t i o n a l Kultū
ros Kongre s o -Gydy t o jų su
važ iav imo t u r e gegužės 15 iki 
31 d. 1990 m. S k a m b i n k i t e 
(708) 430-7272. 

(sk) 
x D a r o m e n u o t r a u k a s pa

sams ir ki t iems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti., 
A m e r i c a n T r a v e l Service' , 
Bureau, 9727 S. VVestern Ave.,'-
Ch icago , 111. . 6 0 6 4 3 . Tel . 
.(312) 238-9787. 

(sk) 

x G r e i t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apy l inkėse . Skambink i t e 
R E M A X F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel . <?08) 361-5950 ar 
ha (708) 63*6169 . 

(sk) 

x I e š k a u s a v o p a k l y d u s i o 
š u n i u k o Marąuette Parko apy
linkėje: i lgap lauk i s , juodai 
pilkas, snukut is baltas, viena 
akis mėlyna. Turi Indianos 
medalį. Vardas Gillian Radu
siam atlyginsiu. Skambint i ; 
(312) 925-0273. 

(sk) 

x P a g a l gau tus d u o m e n i s 
iš mokyk lų vedėjų šiais moks
lo metais JAV-bių lietuvių gy 
venvietėse veikia 27 mokyklos, 
kuriose lankosi 1,130 mokinių. 
Taip pranešė Regina Kučienė, 
JAV LB krašto valdybos Švie
timo tarybos pirmininkė, krašto 
valdybos posėdyje lapkričio 
13-14 d. Naujai pradėti kursai 
norint iems išmokti lietuvių 
kalbą: Santa Monica, CA, ir Vir
ginijoje. Seattle, WA, veikia 
maža lituanistinė mokykla, ku
ri įsigyja nemažai Švietimo 
tarybos leidinių. 

x „Ok tavos" ansambl i s šią 
savaite lankosi Floridoje. Sau
sio 17 ir 19 d. koncertuos St. Pe-
tersbuge. Ateinančią savaitę at
vyks į Chicagą. Sausio 26 d. 7:30 
vai. vak. gros Jaunimo centre 
Margučio rengiamame šokių 
vakare. „Oktavos" koncertai 
r eng iami sausio 27, 28 d. 
Jaunimo centre. 

x Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyč io je lietuvių kalba Mi
šios bus atnašaujamos šį sekma
dienį, sausio 21 d., 12 vai. Šeš
tadienį, sausio 20 d., 1 vai. p.p. 
Beverly Shores Lietuvių klubo 
susirinkimas įvyks Stankūnų 
restorane. Susirinkimo globėjai 
Ella ir Valerijonas Radžiai. 

x J a u n i m o centro kavinėje 
šį sekmadienį, sausio 21 d., 
Moterų klubas duos blynų pus
ryčius po kiekviener ių šv. 
Mišių. Pradės duoti nuo 9 vai. 
ryto. Blynų galės pavalgyti ir 
išnešti namo. 

x Šeštojo Mokslo ir kūry
b o s s i m p o z i u m o rengimo 
komitetas nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie savo darbu prisi
dėjo priėjo sėkmingumo. Šįkart 
nori ypač padėkoti Birutei 
Vindašienei, Emilijai Ambrozai-
t ienei , Daliai Dundzilienei, 
Malvinai Jonikienei, Nijolei 
Juzėnienei, Irenai Levickienei, 
Jonui Levickui, Janinai Mo-
zoliauskienei, Birutei Navic
kienei, Aldonai Slonskienei ir 
Birutei Truikienei. Visas šis 
k o m i t e t a s nuoš i rdž ia i ir 
sėkmingai darbavosi prie re
gistracijos stalo. 

x Marijos auks t . mokyklos 
T ė v ų k l u b a s turės metinį 
šokių vakarą vasario 10 d., šeš
tadienį, nuo 6:30 vai. iki 12 
nakties mokyklos salėje. 

x Naujaus ios žinios i š Lie
t u v o s kasdien girdimos ne tik 
naujais, bat ir senais Grundig 
radijais. G r a d i n s k a s , 2512 W. 
47 St . 376-1998. 

(sk.) 

x Reg ina Gr igor io i r Lilė 
S t e l m o k i e n ė vadovauja 
Montessori mokyklėlių XI-jai 
madų parodai, kuri įvyks va
sario 25 d., 1 vai. p.p. Delphi 
nian House, Hickory Hills. Re
zervacijoms skambinti Marijai 
Deksn iene i (312) 476-5896. 

(sk) 

mK ŽVAIGŽDUTĖ 
••MflLJL* «* Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chtcagos skyriaus 

Redaguoja J. PUcas. Med&agą siųsti: 3206 W. 85th Place, Chicago. IL 60629 

x L ė k t u v o b i l i e t a i j ū s ų 
a r t imies iems: Maskva-Chica-
ga Maskva nu© 764 dol . iki 797 
d o l . Maskva-New Yorkas -
Maskva nuo 638 dol . ik i 670 
dol . Skambin t i G. T. In te rna
t ional , (708V430-7272. 

(sk) 

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

(sk) 

x P a t r i a dovan in ių prekių 
ir e lek t ron ikos p a r d u o t u v ė 
Chicagoje. sav. A. ir F. Siutai, 
atidarė skyrių St. P e t e r a b u r g 
Beach. FL, 400—70th Ave. Šio 
skyriaus vedėjai Z. ir E. Rad 
vilai. Abiejose parduotuvėse 
rasite lietuviškų prekių bei 220 
voltų elektronikos ir kitų, Lie
tuvoje pageidaujamų reikmenų 
didelį pasirinkimą. Greitai ir 
saugiai siunčiame jūsų dovanas 
į Vilnių k a r g o — o r o linija. 
Kviečiame apsilankyti. 

(sk) 

Dr. Vincas Kudirka. 

LAISVĖS TROŠKIMAS 
LIETUVOJE 

Lietuviai nuo pat nepri
klausomybės praradimo, visada 
ją stengiasi atgauti. Dabartinėje 
okupuotoje Lietuvoje, vasaros 
laiku, buvo dideli susirinkimai 
Vingio parke. Net iki 200,000 
lietuvių suvažiavo. Po tų 
pareiškimų Lietuvos komunistų 
partijos pirmasis sekretorius 
Songai:a buvo priverstas at-
sistadytinti. Jo vietoje buvo 
paskirtas Algirdas Brazauskas. 
Lietuviai reikalavo laisvesnės 
kelionės į užsienį aplankyti 
savo gimines ir pažįstamus. 
Dideli protestai vyksta prieš 
atominės jėgaines Ignalinoje 
teršimo aplinka' ir radiacijos 
pavojų. Lietuviai reikalauja 
prieš oro ir vandens teršimą 
st ipresnių įs tatymų. Kiti 
žmonės badauja, kad atkreiptų 
valdžios dėmes; į ligonines, ku
riose yra lietuviai. Lietuviai 
protestavo dėl religijos per
sekiojimo ir reikalavo religijos 
laisvės. Lietuviai norėjo, kad 
lietuvių kalba būtų valstybinė 
kalba (jau laimėjo). Lietuviai 
atgavo Vilniaus katedrą. Vingio 
parke plevėsavo trispalvės ir 
Gedimino pilies bokšte jau 
plevėsuoja laisvos Lietuvos vė
liava. Jau leidžiama giedoti 
mūsų tautos himną, kuris buvo 
giedamas nepriklausomais lai
kais. Dabar vyksta reikalavi
mai, kad Lietuva turėtų didesnę 
laisvę ir sprendimus ekonomijos 
klausimais. Lietuvos atstovai 
Maskvoje balsavo prieš Sovietų 
Sąjungos konstituciją, kuri 
neleidžia Lietuvai pasitraukti iš 
Sovietų respublikų ta rpo . 
Lietuvos komunistų partija 
reikalauja pirmenybės Lietuvos 
įs ta tymams, o ne Sovietų 
Sąjungos. Visi šie įvykiai 
parodo laisva troškimą Lietu
voje. 

Kristina Baršauakai tė , 
Toronto Maironio lit. 

aukšt. m los mokinė. Kanada 
(Jubiliejinis leidinys). 

DAUG IŠMOKAU 

Aštuntame skyriuje išmokau, 
kad visada reikia ruošti pamo
kas. Bet tai r.e viskas. Aš iš
mokau dauc Lietuvos istorijos. 
Žinau, kaip h;-.-o 19 amžiuje ir 
kaip dabar Išmokau daug 
dalykų iŠ lietu\ :ų kalbos grama
tikos. Dar išnikau, kaip būti 
geni draugu Mūsų klasė yra 
lyg šeima. Meg daug dalykų 
darome kart ; įpie daug dalykų 
kalbame, visi padedame vieni 
kitiems ir prižiūrim vienas kitą. 
Man atrodo. *ad šiais metais 
išmokau dailiausia draugišku
mo. 

Rimas Put r ius , 
Marquette Parko lit. 
m-los 8 sk. mokinys. 

VINCAS KUDIRKA 

Vincas Kudirka buvo žymus 
lietuvis patrijotas. Jis buvo 
gydytojas. Pradžioje Kudirka 
save laikė lenku ir nesididžiavo, 
būdamas lietuviu. Perskaitęs 
pirmąjį „Aušros" numerį, jis 
gailėjosi, kad nebuvo ištikimas 
lietuvybei. Atsivertęs, pasiža
dėjo dirbti Lietuvai. Kudirka 
rašė poeziją apie Lietuvą, 
Vienas jo žymiausių eilėraščių 
buvo „Lietuva, tėvyne mūsų", 
tapęs Lietuvos himnu. Kudirka 
buvo garsus savo satyromis. Jis 
pajuokė rusų valdžią ir jos ban
dymus surusinti Lietuvą. Geras 
satyrų pavyzdys yra „Lietuvos 
tilto atsiminimai". Svarbiausias 
jo įnašas tautai buvo „Varpo" 
laikraštis. Savo pirmąjį numerį 
išleido 1889 metais. Jis ragino 
žmones pabusti iš vergijos ir 
šaukė: „Kelkite, kelkite, kel
kite..." ir kovokite su priešais. 
Jis ragino lietuvius daugiau 
dirbti Lietuvos gerovei. Kudir
ka laikraštyje rašė apie atkū
rimą Lietuvos nepriklausomy
bės. 

Vytas Žemaitai t is , 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys. 
(Jubiliejinis leidinys) 

JĖZAUS ŠYPSNYS 

(Kalėdų legenda) 
(Tęsinys) 

— Su manim taip pat , — 
atsakė Jonas. — Kas bus, jei 
mudviejų rankos prišals prie 
pintinės, jas turės atkirsti? 

Olga dar garsiau sudejavo, o 
Jonui net ašaros per veidą ėmė 
riedėti. Juodu toks didelis šaltis 
apėmė, kad net visa drąsa 
dingo. 

— Melskimės į Kūdikėlį Jėzų, 
— ištarė Olga, — gal J is mus 
išgelbės, neleis mums sušalti, 
nes mudu Jo garbei šį darbą 
atliekame ir tą vargą kenčiame. 

Juodu atsiklaupė ir meldėsi: 
— Jėzau, mielasis Kūdikėli, 

kuris gimei tvartelyje, buvai nu
kryžiuotas ant kieto medžio kry
žiaus, būk mums pagalba mūsų 
sunkioje valandoje. Neleisk, 
brangus Jėzau, kad mudviejų 
rankos prišaltų prie pintinės. 

Tai buvo trumputė maldelė, 
kurią kalbėti juos išmokė 
motina. Prie tos maldelės Olga 
nuo savęs dar prijungė žodžius, 
pritaikytus šiam momentui. 

Pasimeldė, ėmė nešti pintinę 
žemyn. Ji pasirodė tokia lengva, 
kad juodu iš nustebimo sušuko: 

— Olga, tu ką nors iš pintinės 
išmetei, — tarė Jonas. 

— Ne, pintinė pilna iki pat 
viršaus, kaip buvo pradžioje, pa
žiūrėk, visi daiktai yra savo 
vietoje, — a t s a k ė Olga, 
pakeldama vilko kailį, kuriuo 
juodu buvo apdengę savo turtą. 

— Kas čia darosi, — tarė Olga, 
— man labai šilta, o sniegas 
man atrodo lyg lokio kailis, 
šiltas ir minkštas, rankos lyg 
šildomos, vis labiau kaista. 

— Ir man panašiai, kaip tau. 
— šaukė linksmai Jonas. — Tai 
Jėzus atsilygino už mūsų maldą. 
Klaupkimės ir padėkokime Jam 
iš visos mūsų širdies gilumos! 

(Bus daugiau) 

DINOZAURAS 

Dinozaurą matė Vytas, 
Iš gumos jis padarytas. 
Jis muziejaus stovi sode, 
Mokytojas j am parodė. 
Aiškino, kas atsitiko, 
Kam jų pėdsakų neliko, 
Kad gamta buvo kita, 
Palankiai jiems sukurta. 
Vytas matė, Vytas žino, 
Pilnos krautuvių lentynos: 
Jie geltoni ir žali 
Nusipirkti juos gali. 

Nerimą Naru tė 

GALVOSŪKIO NRJ56 
ATSAKYMAS 

P a d a r y d a m a s pilną apsi
sukimą apie didesni krump
liaratį, mažasis krumpliaratis 
apsisuks aplink savo ašį keturis 
kartus. 

i 

GALVOSŪKIO NR. 57 
ATSAKYMAS 

J ū s gavote pas i r ink tos 
skaitlinės pasikartojimą (daug 
kartų). 

GALVOSŪKIS NR. 77 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

58 

* * * * * 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Čia matote žemėlapio iškarpą, 
kurioje pažymėtos dvi valstybės 
ir jas skiriąs kanalas. Iš strėle 
pažymėtos vietos senais laikais 
išplaukė laivas Mayflower su 
keleiviais į Naująjį pasaulį. 
Parašykite to miesto — uosto 
pavadinimą 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 78 

SUNKUS BROLIUKAS 
Vaisių sultis aš geriu. 
Jū s atspėkit, kiek sveriu? 
Ir pasakė man sesutė: 
Tu sunkesnis už meškutį — 
Nors labai tave myliu, 
Bet pakelti negaliu! 

GALVOSŪKIO NR. 59 
ATSAKYMAS 

Pasisekė perskaityti žvėrelių 
raštą. Štai jų tekstas: 

— Ir mes laukiame Kalėdų 
senelio, kad atneštų maisto 
mums, alkaniems žvėreliams. 

GALVOSŪKIO NR. 60 
ATSAKYMAS 

Apreiškimas reiškia arkange-
lo Gabrieliaus apsilankymą pas 
Marija Nazarete. Čia jis Mari
jai pranešė, kad ji bus Dievo Mo
t ina ir pagimdys Dievo sūnų 
Jėzų. Marija nustebo išgirdusi 
tą naujieną, bet sutiko priimti 
Dievo paskyrimą. Apreiškimo 
šventė yra švenčiama kovo 25 
dieną. Amerikiečiai vadina 
Lady Day. Jie turi seną tradici
ją, kad geriausiai tą dieną sėti 
sėklas ar ką nors sodinti, nes 
geriausiai augs. 

GALVOSŪKIS N R 76 
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PieSe Lina Grigaitytė 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Šiame piešinėlyje yra pasis
lėpusių avinukų. Suraskite juos 
ir apibraukite lankeliu. 

(5 taškai) 

(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Čia duodamas ke i s t a s 
uždavinys. Langeliuose matote 
skaičius ir raides. Iš raidžių turi 
susidaryti angliški žodžiai. 
Žodžių reikšmių pavadinimai — 
lietuviški. Pagal lietuviškus 
pavadinimus, turėsite surasti 
anglišką žodį ir įrašyti į lange
lius. Pirmosios žodžių raidės yra 
langeliuose įrašytos. Žodžių 
kryptys pažymėtos strėlėmis. 

(5 taškai) 

1. Sra igės n a m a s . 2. 
Priešingas žodžiui „Higher". 3. 
Aparatas veikiąs garso bango
mis. 4. Ne uždarytas, bet — 5. 
Organas kvapam užuosti. 6. 
Priešingumas žodžiui p radž ia . 
7. Kačių p r i e ša s . 8. 
Priešingumas žodžiui s u s t o k 9. 
OFF o r -

GALVOSŪKIS NR. 79 

Kurie Šiaurinio Amerikos že
myno kraštai yra karščiausioje 
zonoje (Tropic of Cancer)? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 80 

Vienas žmogus loterijoje 
laimėjo vienos s ava i t ė s 
apmokamą kelionę į Indiją. J is 
turėjo vertingų dalykų, kuriuos 
paliko draugui saugoti. Draugas 
įdėjo tuos vertingus dalykus į 
didelį voką ir su specialiu vašku 
užantspaudavo, sakydamas: 
„Aš uždariau voką kietai". — 
Ar yra t ikra garantija, kad 
grįžęs iš kelionės gausite tuos 
vertingus dalykus atgal tokius, 
kokius įdavėte draugui?" — pa
klausė jį kitas draugas. Tas 
žmogus išvažiavo pasitikėda
mas draugo žodžiu, kad gaus 
viską atgal, nes vokas vašku 
užantspauduotas . Kaip j ū s 
manote, ar tas vaško ant
spaudas yra garantija, kad 
niekas iš to voko negali išimti 
tų vertingų dalykų? Jei gali, tai 
kaip? Sąlyga: vokas negali būti 
sugaditas ir vaško antspaudas 
negali būti sulaužytas. Už pilną 
ir teisingą paaiškinimą. 

(10 taškų) 
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