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LK partijos vadai už 
Lietuvos suverenitetą 

Sovietų Sąjungoje 
Vilnius. - 1990 sausio 22, 

(LIC) - Sausio 20 d. Vilniuje 
įvykęs XI Lietuvos Persitvarky
mo Sąjūdžio seimas priėmė du 
pareiškimus. Abu dokumentus, 
kuriuos pateikiame, pasirašė 
Seimo sesijos pirmininkai: A. 
Abišalas ir G. Šileikis. 

Dėl k a r i n ė s agres i jos 
Užkaukazė je 

Tarybinė vyriausybė savo 
politika Užkaukazėje sukūrė 
tokią situaciją, kuria galėtų 
pateisinti jėgos naudojimą Ar
mėnijos, Azerbaidažno ir Gruzi
jos išlaikymui TSRS sudėtyje, 
slopinti tautų valstybingumo 
siekius. Šiuo metu ten vėl liejasi 
kraujas, šį kar tą — Baku, 
naudojant reguliarią armiją ir 
modernią ginkluote. 

LPS Seimas griežtai smerkia 
bet kokią pr ievar tą , todėl 
ryžt ingai protestuoja prieš 
tokius tarybinės vyriausybės 
sprendimus ir tarybinės armijos 
veiksmus. Esame įsitikinę, kad 
tarpvalstybinių Azerbaidžano ir 
Armėnijos klausimų negalima 
išspręsti jėga, tuo labiau trečio
sios šalies jėga. Tarpvalsty
biniams konfliktams spręsti 
turi galioti tarptautinės teisės 
primatas, tarptautinių organi
zacijų kontrolė. 

LPS Seimas labai susirūpinęs, 
kad į šį konfliktą į traukiami ir 
okupuotos Lietuvos respublikos 
žmonės: mobilizuojami rezervis
tai, panaudojami privalomąją 
karinę tarnybą atliekantys Lie
tuvos jaunuoliai. 

LPS Seimas reikalauja, kad 

Lietuvos TSR vyr iausybė 
skubiai imtųsi priemonių dėl 
Lietuvos jaunuolių atšaukimo iš 
dalinių, šiuo metu dalyvau
jančių karinėje agresijoje prieš 
Užkaukazės tautas. 

LPS Seimo nariai karo prievo
lininkai pareiškia, kad konflik
to metu nė vienas neis j tarybi
nę armiją ir kviečia prisidėti 
prie jų visus Lietuvos karo prie
volininkus. 

Dėl polit inės padė t ies ir 
Lietuvos nepr ik lausomybės 

Lietuvos žmonių sueiga sausio 
10-12 dienomis išreiškė tautos 
valią atkurti Lietuvos nepri
klausomybę, kuri turi vieninte
lę visiems aiškią prasmę. Šian
dieninė Lietuvos TSR vadovybe 
neatsisako anksčiau padarytų 
pareiškimų dėl Lietuvos suve
reniteto TSRS sudėtyje, o ir 
dabartiniai jos pareiškimai dėl 
nepriklausomybės yra daugia
prasmiai. 

LPS Seimas pareiškia, kad 
neapibrėž tumas nepriklau
somybės klausimu yra sąmo
ningas tautos klaidinimas. Tik 
nepriklausomybės paskelbimas 
garantuoja visų kitų problemų 
sprendimą, o ne atvirkščiai. 
Todėl Sąjūdžio Seimas teigia, 
kad nepriklausomybės atkūri
mas yra pirmaeilis uždavinys. 
Seimas mano, kad šiuo ypa
tingai svarbiu rinkimų išva
karių metu visų partijų ir 
organizcijų bei Lietuvos TSR 
vadovybės pozicijos ir veiksmai 
turi būti vienaprasmiai ir 
aiškūs. 

Rytų Europos sąjūdžiai Budapešte 
Budapeštas. — Nepriklauso

mos politinės grupės, kai Rytų 
Europoje keturiose valstybėse 
vyks ta reformos, sus i r inko 
Vengrijoje pasitarimui ir nutarė 
glaudžiai bendradarbiauti. 

„Mes tik dabar pradedame 
surasti vieni kitus bendruose 
Europos namuose" , kalbėjo 
Vengrijos Demokratų Forumo 
vadovas Jozsef Antall. Siame 
suvažiavime dalyvavo maždaug 
600 žmonių dviejų d ienų 
pas i tar imuose , ku r ių metu 
kiekviena grupė galėjo laisvai 
pareiškti savo rūpesčius. Suva
žiavimas pirmiausiai įvertino 
revoliucinio pobūdžio taikias 

Tegyvuoja laisva 
Ukraina! 

Kijevas. — Praėjusį sek
madienį dešimtys tūkstančių 
ukrainiečių paminėjo Ukrainos 
nepriklausomybės paskelbimą 
prieš 72 metus. Ukrainiečiai 
taip pat. kaip ir pabaltiečiai. 
susijungė rankomis ir sudarė 
žmonių grandinę su tautinių 
spalvų geltonomis-mėlynomis 
vėliavomis ir patriotiniais pla
katais. 

Šią žmonių grandinę organi
zavo Ukrainos Liaudies Frontas 
Ruch. Organizatoriai sako. jog 
nuo sostinės Kijevo iki Lvovo 
miesto, maždaug 300 mylių 
grandinėje dalyvavo 100.000 
žmonių. Kijevo miesto centre 
gatvėje buvo žmonės susiėmę 
rankomis, kaip praneša spauda, 
džiaugėsi ir daugelis turėjo už
rašus: ..Tegyvuoja laisva Uk
raina". 

reformas, pasiektas šiais metais 
Europoje, kurios pasižymi poli
tiniu pliuralizmu, žmogiškuoju 
orumu ir žmonių teisėmis. 

Dalyvavo Lenkijos Solida
rumo delegatai, Rytų Vokietijos 
Forumas , Čekoslovakijos 
Piliečių Forumas ir kitos grupės 
vienoje delegacijoje,ir Vengrijos 
dvi didžiosios grupės, kurios 
buvo šio suvažiavimo šeimi
ninkai. 

Vokietijos susijungimo klau
simu išleido deklaraciją, 
pasisakydami už pagrindinį 
principą, kad žmonės turi teisę 
apspręsti savo likimą, tad tokios 
teisės niekas negali paneigti ir 
Rytų Vokietijai. Suvažiavimas 
priėmė nutarimą, kad visur 
būtų galut inai panaikintos 
stalinizmo liekanos. Jie pasi
žadėjo derinti savo veikimą ir 
informuoti vieni kitus daromais 
savo krašte naujais žygiais. 

Stažuosis Amerikoje 
Vilnius. — Sąjdžio Informa

cijos agentūra kartu su Lietuvių 
Informacijos centru New Yorke, 
tarpininkauja Lietuvos žurna
listams, norintiems stažuotis 
Pasauliniame spaudos institute 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. Stažuotės trukmė — 5 
mėnesiai (1990 birželio 18 - lap
kričio 18 d.). 

Kandidatas privalo: 1. laisvai 
kalbėti ir rašyti anglų kalba. 2. 
turėti 3-5 metų žurnalistinio 
darbo patirtį, 3. būti ne vyres
nis kaip 35 metai. 

Stažuotes organizatorių tiks
las -- suteikti jauniems žurna-

Popiežius Jonas Paulius II sveikina piligrimus tą pačią G :ia. kai jis 
kalbėjo užsienio diplomatams, akredituotiems prie Šve: <,jo Sosto. 
Nuotraukoje, kaip rašo Reuterio žinių agentūra, popiež ~vi>ikina 
lietuvaitę. Jis sakėsi dar nesijaučiąs gerai po gripo ligos. 

Popiežius kalbėjo 
lomatams 

Vakarai nežino kaip naudot is laisve 
Roma. — Popiežius Jonas 

Paulius II savo metinėje kalbo
je 120 kraštu diplomatams, re
prezentuojantiems savo vyriau
sybes, išaukštino ..nesulaikomą 
laisvės t rošk imą" , kur i s 
„sulaužė sienas ir atidarė duris" 
į Rytų Europą, bet jis įspėjo, kad 
greiti politiniai pasikeitimai 
gali sukurstyti nesantaiką tarp 
tautybių. Tai buvo popiežiaus 
žodis, tartas prieš dvi savaites, 
kurį perdavė žinių agentūros. 

Popiežius neminėjo ne vieno 
krašto jo pavadinimu, bet, 
žurnalistu manymu, jis pareiškė 
susirūpinimą tautine įtampa 
Pabaltijo respublikose ir au
gančiu priešišku nusistatymu 
prieš turkus Bulgarijoje. II 
Pasaulinio karo padariniai 
jaučiami ir po 50 metų ir yra 
pavojus, kad tie konfliktai tarp 
tautinių mažumų gali atsinau
jinti, kalbėjo Šventojo Sosto dip
lomatams popiežius. Savo kal
boje popiežius peržvelgė ir pra
ėjusių metų įvykius pasaulyje, 
sustodamas prie tarptautinių 
reikalų kiekviename kontinen
te. J is trumpai paminėjo Pana
mą , ir kai kurie diplomatai 
suprato, jog popiežiuspageidau-
ja, kad JAV išvestų savo 
karines pajėgas kaip galima 
greičiau. Jis pasakė, kad Pana
mos žmonės daugiausia nuken
tėjo ir kad jų gyvenimas turi 
sugrįžti į normalia vagą, tai 
reikštų, kai išvyks JAV kariuo
menė iš Panamos, ten žmonės 
pradės normalų gyvenimą. 

Nebuvo gera rėmėja 
Popiežius ilgiausiai sustojo 

prie pasikeitimu Rytu Europo
je, kuriuos jis skatino ir visaip 
rėmė tais sunkiais metais, o 
ypač Lenkijoje, po kurios įvykiai 
pajudėjo ir kitur Čia jis priminė 
ir ten esantį Lenkijos ambasa
dorių Jerzy Kaberskį. kaip 
pavyzdį, kad praėjusiais metais 
buvo atnaujinti ryšiai su Vati
kanu. Jonas Paulius II netie
siogiai, kaip atrodo, pagyrė 
Sovietų prez M. Gorbačiovą, 
kad galėjo įvykti Rytų Europos 
,,ilga keliom: i laisvę". Dabar 
atėjo laikas Vakarams padėti 
įvesti demokiv: :jas Rytų vals
tybėse ir „atgausi pilną savo 
vietą Europoje, kuri joms pri
klauso šiandien ir rytoj". Bet jis 
taip pat paske. jog Vakarų Eu
ropa, būdama demokratiška ir 
pasiturinti , nebuvo pati ge
riausia rėmėja tautoms, besi-
laisvinančioms iš komunizmo. 

Vakara i nežino... 
Vakarai yra persiėmę ..prie

šingais dalykai kaip egoizmas, 
hedonizmą- rasizmas ir 
praktiškasis materializmas", 
sake popiežių- dar paminėda
ma-, kad būtu klaida Rytų 
Europai, jei ji p -ektų tuo keliu, 
kai pasieks savo laisves. ,.Per 
dažnai, nelaime;. Vakarų demo
kratijos nežino kaip naudotis 
l a imė ta laisve, kur i buvo 
didelėmis auk' mis pasiekta", 
kalbėjo popie •*• Jis nekartą 
k a l b ė d a m a s ustojo prie 
dvasiniu vert U ir Katalikų 
Bažnyčios prir pu, kurie nei
giami Vakaru -ekuliarizmo ir 
komunizmo 

lustams progą studijuoti, dirbti 
ir keliauti po Amerika. Bus 
atrinkta tik 10 žurnalistų iš viso 
pasaulio. Bandykite laimę! SIA 
ir LIC suteikia Jums puikią 
progą! Anketas galima gauti 
Sąjūdžio Informacijos agentū
roje. Užpildytos anketos iki 
1990 m. vasario 22 d. bus 
nusiųstos į JAV į Minnesota. 

— Abiejų B« 
bė ruošiasi jt« 
reiškimą Olin 
tui . kad 2004 
žaidimai vėl b 

— Sovietų m 
N. Ryžkovas ; 
nematąs reika 
Vengrijoje So 
karius. 

rlvTiu vyriausy 
i bendra pa 
iiam komite 
tų olimpiniai 
i Berlyne. 

pirmininkas 
nešė, jog jis 
Igiau laikyti 
t-ų Sąjungos 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Ukrainos nepriklausomy 
bė buvo paskelbta 1918 m. sau
sio 22 d., bet ji labai trumpai 
tebuvo laisva. Sostinė buvo Ki 
jevas. 1918 m. vasario 9 d 
Lietuvos Brastoje buvo pasi
rašyta vokiečių bei austrų 
taikos sutartis su nepriklau
soma Ukrainos vyriausybe. 
Sekančią dieną komunistams 
pavyko paimti Kijevą. 

— Baku mieste beveik 
nebeliko armėnų, nes jie buvo 
evakuoti į kitas sritis. Patys 
armėnai kėlėsi į Krasnovodską 
ir Astrachanę. 

— Azerbaidžano Liaudies 
Frontas išleido pareiškimą, ku
riame smerkia neteisėtus ir 
nusikalstamus armėnų atžvil
giu veiksmus Bakų mieste ir 
kitur. 

— Afganistano komunistų 
vyriausybės prezidentas Na-
jibullah sutiko perleisti valdžią 
laikinajai vyriausybei, kuriai 
vadovautų buvęs kara l ius 
Zaher Shah, kuris valdė kraštą 
daugiau kaip 30 metų. kol 
neįvyko komunistų perversmas 
1973 m. 

— Indijos vyriausybė atsi
sakė buvusios vyriausybės 
sutikimo, kad būtų Union Car
bide korporacijos sumokėta 470 
mil. dol., kai įvykusios nelaimės 
metu 1984 m. žuvo daugiau 
negu 3,500 žmonių. Dabartinė 
Indijos vyriausybė vėl reika
lauja atlyginti 3 bil. dol., kaip 
kad buvo pradžioje prašyta. 

— VV'ashingtone prez. H 
Bushas pakeitė savo nuomonę ir 
sutinka, kad Aplinkos apsaugos 
agentūra būtų pakelta i kabi
neto rango departamentą, nes 
aplinkos svarinimo reikalai 
labai išsiplėtė ir Amerikai 
tenka bendradarbiauti su dau
gelio pasaulio kraštų. EPA 
agentūra turės būti Kongreso 
patvirtinta ministerijos rango 
įstaiga. 

— Libane Izraelio pulkinin
kas Y. Rahimovas buvo nu
šautas kai įvyko susirėmi
mas su Libano partizanais. 

— Matagorda įlankoje Texas 
pakrantėje buvo rasti 24 negyvi 
delfinai, ko nėra čia buvę de
šimtmečiais. Netoli Corpus 
Christi miesto pasirodė daug 
negyvų žuvų, manoma, kad tai 
įvyko dėl šalčio, kuris buvo 
Kalėdų metu. 

— Čekoslovakijos ministeris 
pirmininkas Marian Calfa pasi
traukė iš Komunistų partijos. 
Jis yra trečias kabineto narys, 
kuris grąžino partijos kortelę. 
Šiuo metu iš 21 kabineto nario 
tik 7 vyriausybės nariai yra 
komunistai. 

— Senatorių Barbaros Mi
kulskį ir Edward Kennedy pa
stangomis Kongresas paskyrė 
Lenkijai 2 mil. dol. medicinos 
reikalams. Vienas milijonas bus 
išmokamas per demokratijoms 
remti fondą, o kitas per tarp
tautinę pagalbos agentūrą. 

— B u c h a r e s t e dabartinė 
vyriausybė konfiskavo Rumuni 
jos Komunistų partijos turtą, 
iškaitant ir 21 rūmus, kuriuos 
naudodavo bu'-ęs N. Ceausescu 

— Detroito kardinolas Ed 
mundas Szoka birželio mėnesi 
išvyksta į Vatikaną vadovauti 
Finansų ir biudžeto departa 
mentui. 

— Vakarų ir Rytų Berlyno 
vyriausybė ruošia planus, kad 
Berlynas būtų vienas miestas 
praneš Eckart Stratendchulte 
Vak. Berlyno valdžios narys. 

metų pradžia 
Lietuvoje 

Ruošiasi nasidalint i tur tą 
Vilnius. Sausio 18 d. Teatro 

Veikėjų Sąjungos salėje įvyko 
opozicinių politinių partijų, 
organizacijų ir judėjimų kon
sultacinis susirinkimas. Posė
džiui pirmininkavo Lietuvos 
Humanizmo ir Pažangos Parti
jos (LHPPt narys Leopoldas Ta-
rakevičius. 

Susirinkimo dalyviai pakarto
tinai nutarė neleisti ateityje 
dalyvauti pasitarimuose Lietu
vos Socialdemokratų Darbo 
partijos atstovui kauniečiui A. 
Čekanavičiui, nuolat pažeidi-
nėjančiam darbo tvarką. 

Konsultacinio susirinkimo da
lyviai. Lietuvos Demokratų. 
Humanizmo ir Pažangos. Sočiai 
demokratų darbo partijų. Tauti
ninkų, Tremtinių. Socialdemo
krat inio Jaun imo sąjungų, 
Lietuvos Laisvės Lygos. Tarp
t a u t i n ė s Žmogaus Te i s iu 
asociacijos Lietuvos skyriaus. 
Politinių kalinių ir tremtiniu 
globos grupės, LPS darbo ben
drijos „Labora" įgaliotieji 
atstovai J Gelažius, L. Tarake-
vičius, L. Bolušienė, R. Matulis. 
Z. Juškevičius, A. Vasiliauskas, 
A. Terleckas. A. Aukštikal 
nienė, Z. Vanagaitė ir R. Kero-
sierius priėmė pareiškimą, 
kuriame sakoma, kad 

Lietuvos Komunistų partijos 
Centro Komiteto biuro narys 
Juozas Nekrošius susitikime su 
TSKP CK Generaliniu sekreto
riumi M. Gorbačiovu pasakė 
labai blogai apie įvairių partijų 
darbus. 

„Tokio niekinančio vardo „po
litiniai mašalai, musėlynas" 
suteikimą vertiname kaip Lie
tuvos nekomunistinių partijų ir 
v isuomeninių judė j imų 
įžeidimą". 

Par t i ja dalinasi g rob iu 

Taip pat buvo priimtas pa 
reiškimas Lietuvos politinėms 
ir visuomeninėms organizaci
joms, Lietuvoje veikiančioms 
komunistų partijoms ir Respub
likinei prokuratūrai. 

,,1940 m. ir 1944 m. iš įvairių 
pol i t in ių ir v i suomen in ių 
organizacijų buvo a t i m t o s 
patalpos ir turtas, o partijos ir 
organizacijos u ž d r a u s t o s . 
Patalpų ir turto atėmimą ir 
nusavinimą įvykdė Komunistų 
partija ar jai vadovaujant 

Šiuo metu r u o š i a m a s 
Komunistų partijos turto per-
dalinimas dviem Komunistų 
partijoms. Tai amoralus aktas , 
nes po to kiekviena Komunistų 
partija tvirtins, jog ne ji a tėmė 
kitų organizacijų turtą ir ne jos 
pareiga grąžinti šį turtą. 

Reikalaujame į turto dalinimo 

komisiją įtraukti įvairių opozici
nių organizacijų, gyvavusių iki 
okupacijų 1940 m. ir 1944 m. 
a ts tovus , kad t u r t a s būtų 
padalintas pagal priklausomybę 
tarp įvairių organizacijų. 

Atsisakymas grąžinti turtą 
rodys, jog Lietuvoje veikiančios 
Komunis tu par t i jos to l iau 
vykdo užgrobto turto negrąži
nimo politiką, kuri užtraukia ne 
tik moralinę, bet ir juridinę at
sakomybę". 

P r i e š r ink iminė padė t i s 
Lietuvos Laisvės Lygos atsto

vas A. Terleckas taip apibūdino 
p r i e š r i n k i m i n ę s i tuaci ją 
Lietuvoje: 

Ji...) Širvintose padėtis yra 
labai liūdna, nes gresia pavojus, 
kad komunistai laimės rinki
mus. (...) Aš ten kviečiau 
balsuoti už Sąjūdžio Širvintų 
Tarybos pirmininką Antaną 
Urboną. Tačiau, kaip teko 
girdėti, jis ten neturi autoriteto 
ir žmonės balsuos už Beną 
Rupeiką. Aš ne prieš įžymųjį 
mūsų radijo komenta tor ių , 
tačiau matome — visais būdais 
stengiamasi, kad Kompartija 
laimėtų rinkimus. (...) Nei viena 
opozicinė politine partija ar 
organizacija, išskyrus Laisvės 
Lygą, nesistengia pasakyti visos 
tiesos apie A. Brazauską ir LKP 
(...)" 

Nutarta nekviesti sausio 20 d 
Kaune numatytos Nepriklauso
mybes Sąjungos konferencijos 
„Dėl Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo plano sudary 
mo". 

Naujasis Vilniaus plenatanumas 

2 mil i jonai gedulo 
proteste 

Maskva. — Reuterio žinių 
pranešimu, maždaug 2 mil. 
Azerbaidžano žmonių ejo savo 
sostines Baku gatvėmis gedulo 
procesijoje, laidodami tuos, 
kuriuos nužudė Sovietų kariai, 
kai juos ten pasiuntė Kremliaus 

vyriausybė. Azerbaidžano Aukš
čiausioji taryba pareikalavo, 
kad Kremlius per 48 valandas 
atšauktų savo kareivius. Savo 
žuvusius jie dabar laiko savo 
naujais kankiniais. Jei Sovietai 
nepasitrauks, tai jie paskelbsią 
savo išstoj imą iš Sovietų 
Sąjungos. Daugelis azerbaidža 
nų viešai gatvėse sudegino savo 
Komunistu partijos korteles. 
Eidami jie nešė plakatus prieš 
Sovietų Centro vyriausybę ir 
prieš Gorbačiovą. Viename 
plakate buvo (kirbačiovo atvaiz-
das su skersai nupieštais kau 
lais ir užrašas: „Budelis! Kas 
bus sekantis" Ir jie skandavo: 
„(jėda, geda!" Sovietų kareiviai 
stebėjo, be t j au nieko 
nebedarė,nes minia sudarė 2 
mil žmonių. Šią žinia pranešė 
taip pat ir AP agentūra. 

K A L E N D O R I U S 

Sausio 24 d.: Timotiejus. Ar
turas, Felicija. Gaivile. Rainis, 
V" ilga ūdas 

Sausio 25 d.: Amanijas, Aga 
pe, Viltenis, Žiede. 

ORAS CHICAGOJE 

— Maskvoje kita mėnesį bus Saulė teka 7:11. leidžiasi 4:54. 
pastatytas ir atidarytas ame Temperatūra dieną 451., nak-
rikieč;ų McDonald's restoranas ti 90 1 
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IŠ BROLIŲ LATVIŲ VEIKLOS 

Pernai pavasarį Žemaitijoje 
prie Medvėgalio vykusioje pir
moje Lietuvoje atsikūrusių 
skautų,-čių stovykloje dalyvavo 
ir būrelis Latvijos skautų. 
Jaunų latvių skiltis dalyvavo ir 
praėjusių metų balandžio pabai
goje Vilniuje vykusiame Lie
tuvos Skautų sąjungos atkūri
mo ir vadovybės r inkimų 
suvažiavime. Šiaip beveik JOKIU 
žinių neturime apie Latvijos 
skautus. Nežinios uždangą pra
skleidžia vienas JAV-ių latvių 
skaut ininkas savo 1989 m. 
gruodžio 12 d. laiške vs. Česlo
vui Kiliuliui, Bostone (Gaila. 
nežinome šio brolio einamų 
pareigų nei pavardės). Laiške 
rašoma: 

,,1989 metai buvo įdomūs 
maloniais įvykiais. Vasario 19 
d. Rygoje vykusiame buvusių 
skautų ir skaučių susitikime 
dalyvavo arti 200 asmenų Čia 
buvo įsteigta 20 asmenų Latvi
jos skaučių ir skautų atkūrimo 
taryba. Ši Taryba išsiuntinėjo 
6,000 egzempliorių pirmojo 
aplinkraščio ..Skauts". 

..Latvių Skautų sąjunga (išei
vijoje. Red.i užmezgė ryšius su 
s k a u t i n i n k a i s tėvynėje ir 
aprūpino juos jiems reikalinga 
literatūra. 

Birželio 18-24 dienomis mes 
suruošėme Chicagoje latvių ka
riuomenės memorabilijos paro
dą. 

„Rugpjūčio 31 išvykome į 
Vokietiją ir rugsėjo 3 d. len
kišku laivu iš Gdansko išplau
kėme į Rygą. Tai buvo mano 
pirmas apsilankymas tėviškės 
mieste po 45 metų. 

„Rygoje rusų muitininkai ne
labai draugiškai mane pa 
sveikino, rodydami savo galią ir 
sudarydami man sunkumų. 
Perėjęs muitinę buvau sutiktas 
giminių ir draugų, ir mano 
dideliam nustebimui — būrelio 
skautų ir skaučių su gėlėmis ir 
skautiška daina Užsimiršo visi 
nemalonumai .patirti iš rusų 
muitininkų. 

„Esu labai patenkintas savo 
kelione į Rygą, ypač. kad gale 
jau prisidėti prie Latvijos skau
tų sąjūdžio atgimimo. 

„Nuo gegužės iki rugsėjo mėn. 
ten vyko šešios sesijos vadovu 
lavinimo. Šioms sesijoms vado

vavo iš Kanados ir JAV atvykę 
skautų ir skaučių vadovai,-ės. 
Buvau pakviestas pravesti 
paskutiniąją sesiją, sumegzti 
taip vadinamas „palaidas gijas'' 
ir įteikti pažymėjimus kursus 
baigusiems. Man tai buvo labai 
jaudinantis momentas. 

„Dalyvavau Latvijos skaučių 
ir skautų atkūrimo tarybos kon
ferencijoje ir turėjau tiesio
ginius susitikimus su Taryba ir 
Tarybos pirmininku. 

„Buvo labai malonu po 49 
nesimatymo metų susitikti su 
savo buvusiu vadovu. 

„Matydamas, kad yra dar 

„Palangos" tunto Californijoje vyr. skautės džiaugsmingai į savo būrį priėmė įžodį davusias seses 
— Undinę Mulokaite, Teresę Giedraitytę ir Viliją Žemaitaitytę. 

VYR. SKAUČIŲ VEIKLA 
CALIFORNIJOJE 

Pas i ruoš imai įžodžiui tėjant, atsigėrusios arbatos ar 
kavos, mergaitės sėdosi prie 

„Palangos" tunto vyr. skautės stalo pasiruošusios atlikti joms 
daug kas atliktina, paprašiau k a n d i d a t ė s Teresytė Giedrai- pateiktus uždavinius. Nuotaika 

0 dienų vizos pratęsimą, iš, ^ undinė Mulokaite ir Vili- buvo rimta, skirta mąstymui, 
ja Žemaitaitytė gruodžio 8-9 d. bet mergaitės negalėjo ištverti 
praleido vadovės Reginos — šnabždėjosi spėliodamos.kas 
Polikaitienės namuose. Bū- jų šį vakarą laukia — viskas 
damos 18-20 metų amžiaus, šios joms buvo paslaptis. Iki 11 vai. 
sesės paskutinius dvejus metus vak. kiekviena sesė aprašė savo 
kruopščiai ruošėsi vyresniųjų asmeniškus patyrimus ir pažiū-
skaučių įžodžiui. ras, liečiančias Dievą, Tėvynę ir 

Dešimtai valandai vakaro ar- Artimą. Visos sesės kartu pa

mano laimei, buvo suteiktas. 
Ateinančių metų birželio ar lie
pos mėn. numatoma pirmoji 
visų Latvių skautų ir skaučių 
jamboree. kurion bus kviečiami 
ir kitų tautų skautai. Mes taip 
pat numatome dalyvauti šiame 
istoriniame įvykyje ir.reikalui 
esant pagelbėti ruošti vadovus", 
baigia šį informacinį laišką bro
lis latvis. 

Broliams ir sesėms latviams 
linkime sėkmingo skautavimo. 

LIETUVOS SKAUTŲ 
SVEIKINIMAI 
IR PADĖKA 

LSS Seserijos Vyriausią skau
tininke vs tn StetVvGedgaudienę 
šiomis dienomis pasiekė 
sveikinimo ir padėkos laiškas 
pasirašytas Lietuvos skautų 
sąjungos Tarybos pirmininko vs 
Felikso Šakalio. Rašoma: 

Miela Sese Stefa. 
Artėjančių ši. Kalėdų proga iš 

širdies sveikinu Jus ir visa tinai Liutkutei Freudenberger. 
Lietuviu Skaučių Seserij<i. 
linkiu geros sveikatos ir laimes. 
Tegu Jūsų veidus kuo dažniau 
puošia giedri, pavasariška 
šypsena, kuri brolius dažnai ir 
pralinksmina ir padrąsina. 

Ta pačia proga noriu padėkoti 
Lietuvių Skaučių Seserijai už 
didžiulę paramą mūsų atgimi
mui. Seserijos dėmesį ir vaišin
gumą ilgai minės mūsų pasutn 
tiniai — ..Gintaro" - ..Ąžuolo" 
mokyklos auklėtiniai. Jūsų 
ryžto ir užsispyrimo dėka pagi••! 
ba mums atėjo, kai labiausia; 

..Neringos" skaučių tunto Clevelande. vadovėms keiė.antis, buvusi tuntiiunkė 
i. Julija Taorienė perduoda tunto vėliavą pareigas perimančiai sesei Kris-

Muotr. V. B a c e v č i a u s 

buvome jos reikalingi. Jūsų 
pagalbą prisiminsime, ne tik 
skaitydami gražiai kompiuteriu 
paruoštą ..Skautų aidą", bet ir 
kiekviename Lietuvos skautų 
žingsnyje, nes niekada neuž
mirštami tie, kurie stovėjo prie 
Lietuvos Skautų Sąjungos atgi
mimo lopšio. 

Budėkime! 
v. s. Feliksas Šakalys 

LSS Tarybos pirmininkas 

I^atvių skautų skiltis dalyvavo Lietuvos Skautų sąjungos a tkūr imo suvažiavime. Vilniuje, vyku
siame 1989 m balandžio 29-30 dienomis. 

NAUJA TUNTININKĖ 
CLEVELANDE 

Sausio mėn. pradžioje Cleve
lande įvykusioje iškilmingoje 
sueigoje . .Ner ingos" t u n t o 
tuntininkes pareigas perėmė 
sesė Kristina Liutkutė-Freuden-
berger. Tuntui sėkmingai vado
vavusiai s Julijai Taorienei už 
jos darbą -eiškiama padėka, o 
sesei Kristinai linkima entu
ziazmo ir -tvermės atsakingose 
pareigose 

PATIKSLINIMAS 

LSS Tarybos Pirmijos sekre
torės prašymu, skelbiame jos 
patikslin-ą LSS Vadovybės 
Rinkimų komisijos sąstatą: 

..1990 m vyks Lietuvių Skau
tų sąjungos Vadovybės rinki
mai. LSS Vadovybės Rinkimų 
komisiją sudaro: Prezidiumo 
pirmininkas s. fil. Leonas Mas-
kaliūnas vicepirm. ps. fil. dr. 
Vitalija Vasaitienė, Prezidiumo 
sekretore ps. fil. Svajonė 
Kerely te. Mandatų komisijos 
pirm. v.s Jonas Paronis. Balsų 
skaičiavimo komisijos pirm. fil. 
Liudas Volotka ir Nutarimų 
komisijom pirm. vs. fil. Halina 
Plaušinaitienė". 

KAZIUKO MUGĖ 
CHICAGOJE 

Chicag - tuntininkų posėdyje. 
Lemom, .ausio 21 d. buvo ap-

cagos skautiškųjų 
Kaziuko mugės 
ikalai. Kaziuko mu-

.. Kazimiero dienoje. 
Jaunimo centre. 
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statė medinį kryžių, Lietuvos 
vėliavėlę ir širdies formos 
va in iką . Apraš ius ios savo 
jausmus ir padariusios įstatų 
ženkliukus, mergaitės dainavo 
lietuviškas liaudies dainas. 
Nors ir buvo Davargusios, 
kandidatės turėjo atlikti dar 
vieną uždavinį — sekdamos 
joms įteiktą apylinkės žemėlapį, 
turėjo rasti tris jame nurodytas 
vietas. Prie kiekvienos nurody
tos vietos jos tu-ėjo padainuoti, 
atiduoti jų padarytus įstatų 
ženklus ir už savo darbą gavo 
dovanėlę. Grįžus, skarelėmis už
rištomis akimis jos buvo suso
dintos į automobilį Ilgai važia
vo, klausydamos vadovės pa
ruoštos patarimų juostelės ir 
„Aš čia, gyva" melodijos. 

Po įžodžio naujos vyresnės 
skautės vėl grįžo į vadovės 
namus, kur buvo džiaugsmingai 
pasveikintos jų laukusio būrio 
svečių. Visi vaišinosi, o naujo
sios vyr. skautės džiaugėsi savo 
įgytais ilgai siektais mėlynais 
kaklaraiščiais ir pažadu visada 
likti skautybėje. 

Pr ieška lėd inė sue iga 

Los Angeles ..Palangos" tun
to vyr. skautes kasmet susi
renka pas sesę Sodeikiene tra
dicinei prieškalėdinei sueigai. 
1989 m. gruodžio 18 d. susirinko 
arti 20 šventiškai nusiteikusių 
vyr. skaučių. Nors nelengva at
vykti iš tolimų miestų, sesės 
stengiasi atvažiuoti ir kartu 
švęsti skautiškas Kalėdas. Dvi 
naujos sesės — Karina Či-
činskaitė-Dabšienė. atkeliavusi 
iš Kanados, ir neseniai vyr. 
skautės įžodį davusi Teresytė 
Giedraitytė įsijungė į šį gražų 
sesių būrį. 

Jau nuo pat sueigos pradžios 
buvo šnabždamasi apie ,.tą 
durną video". Klausinėjo,ar ir 
šiemet bus filmuojama. Atsaky
mas buvo ..taip"! Su tuo ir pra
dėjome sueigą. Patogiai susėdu
sios, visos kantriai laukė eilės 
papasakoti apie save praėjusiais 
metais ir viltis ateinantiems. 
Kelios pasisakė ištekėjusios, ar 
laukiančios kūdikėlio. Visos 
reiškė linkėjimus Kalėdoms ir 
ateinantiems naujiesiems me
tams. Paskui, apsupusios prie 
pianino sėdinčią sesę Sodeikie
ne. dainavo lietuviškas dainas 
ir kalėdines giesmes, steng-
damosios padainuoti geriau 
negu pernai. 

Vėliau keitėmės dovanėlėmis 
ir vaišinomės gardžiais kepi-

' niais bei kava. Buvo malonu 
j aus t i seser iškumą ir vie
ningumą. Nejučiomis atėjo lai
kas skirstytis. Daugumai sesių 
išvykus namo. kelios pasiliku
sios žiūrėjome senas video juos
teles. Buvo įdomu. Nors kai 
kurių sesių išvaizda ar jų 
anksčiau reikšti lūkesčiai buvo 
pasikeitę, tačiau visos buvo tos 
pačios mielos ir draugiškos 
sesės. 

T. Giedraityte 

C H I C A G O S SKAUTU 
STOVYKLOS 

Tuntininkų posėdyje buvo nu
tarta vasaros stovyklą Rako sto
vyklavietėje ruošti liepos 14-28 
d ienomis . J ū r ų skau tų ir 
skaučių met inė bur iavimo 
s tovyk la vyks liepos 7-14 
d ienomis . Vie ta dar bus 
paskelbta. Iš buriavimo stovyk
los bus vykstama į vienetų 
stovyklą Rakė. Tėvai, broliai ir 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tad. (1ų-312) 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

seses prašomi pasižymėti datas 
ir stengtis šeimų atostogas ir ki
tas pramogas planuoti taip, kad 
skautams ir skautėms nereikė
tų prarasti taip svarbios ir iš
tįsus metus laukiamos sto
vyklos. 

Visa paslaptis prailginti savo 
gyvenimą yra jo nesutrumpinti. 

Feuchtersleben 

Kab. tel. (1-312) 585-0348: 
Rez. (1-312) 779-5S33 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDV70JAS IR CHIRURGAS 

4255 Ar 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 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

įAugliai nuimami kabinete) 
Pnklauso Hoty Cross r Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tel. (1-312) 434-5849 įveikia 24 vai) 

Pirm . antr ker* penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. tel. (1-312) 471-3300; 
Re*. (708) 442-8297 

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

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

Pirm . antr.. ketv ir penki 
pagal susitarimą 

Kab. (1-312)735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL 8UILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos paga'. susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette 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 

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

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

Valandos Dagai susita'ima 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus > krauio ligos 
Necnirurg.n.s išsiplėtusių venų 

- nemo'oidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tel. (1-312) 585-2802 

Valandos paga> susitarimą 
Penkt . antr Ketv * penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir ; namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytol* 

2659 W 59tH St . Cnicago. IL 
Tel. (1-312) 476-2112 

9525 S ?9th Ave H'Ckory Hills IL 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pagai SoSita"'~>a 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. III. 
Tel. (1-312)925-2670 

1185 Oundee Ave.. Elgln. III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitanmą 

Tel. kabineto Ir buto (708)652-4159 
DR P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50ih Ave.. Cicero 

Kasdien I H 8 vai vak 
šskvrus trec Šešt 12 <ki 4 vai popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd Hlckory Mills. II 
1 rr.yha Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Vaiandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

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

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

Tel. (708)448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTE PŪSLES IR PROSTATOS 

GVDVMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave.. Sulte 324 ir 

5635 S. Pulaskl Rd Chicago. IL 
Tel . (1-312) 565-2960 įveikia 2* vai | 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
ME0ICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Kabineto tel (1-312) 737-1168: 
Rezld (708)385-4811 

Dr. Tumasonlo kabinetą pereme 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71at Street 

Tel. (1-312) 434-1818: Rez. (70«) 952-0889 
Vai D>rm antr ketv r penui 

3 ik' 7 v v T'k susitarus 

Dr. Tumasonlo kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 W 71st Street 

(1-312) 434-2123 
Pirm 2 7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALVBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 w 71 si. St.. Chicago. m. 

Tel.: (1-312) 436-0100 
11800 Southwest Hlgrmay 
Palos Helghts. III. 60463 

(708)361-0220 (708)361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR 

DROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Va4 antr i-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. (1-312) 776-28*0. 
Rez. (708) 446 5545 

EDMUNDS VIZINAS, M.D., S.C 
Specaiybe - V'daus ugų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. ipne AuStinl» 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 585-7755 



Maskvos ginklas — 

PABALTIJO 
EKONOMIJA 

Vakarų valstybių vyriausybės 
viešai nepareiškia pritarimo Pa
baltijo valstybių nepriklauso
mybėms. Juo labiau tyla jaučia
ma prez. G. Busho vyriausybės 
sluoksniuose, kai t ik užsimena
ma Pabaltijo ir ypač Lietuvos 
reikalai. Pasiteisinama, kad 
prezidentas negali apsispręsti, 
ką labiau turi palaikyti — Gor
bačiovą ar lietuvius, kai Gor
bačiovas lankėsi Lietuvoje. 

Propaganda Lietuvai ir visam 
Pabaltijui šia proga yra tokia 
didelė visuose Vakaruose, visuo
se Vakarų laikraščiuose, kad 
tokios už jokius pinigus nenu-
pirktume. Ir tai tik todėl, kad 
pati Lietuva stato ant kortos 
savo ateitį ir visos tau tos 
likimą. Tuo tarpu bet kuriai 
Vakarų valstybės vyriausybei 
terūpi tik Sovietų Rusija, iš ku
rios gali gauti žaliavų ir bent 
dalinai parduoti savo prekių, 
kai Pabaltijo valstybėse, jei jos 
būtų ir laisvos, tokia prekyba 
būtų tik labai menka. 

Amerikos. Vokietijos ar Pran
cūzijos žurnalistai ir žinių agen
tūros iš Lietuvos praneša sen-
sancingas žinias, pasikalbėjimą 
tarp lietuvių ir Gorbačiovo, jo 
lankymąsi fabrikuose ir pokal
bius su eiliniais darbininkais. 
Žinių komentatoriai truputį ki
taip žiūri į visus įvykius. Jie 
ieško ne tik naujų žinių, bet ir 
spėlioja iš žinių, gaunamų iš 
agentūrų ar paskirų žurnalistų. 

Čia pirmoj vietoj iškyla eko
nomijos klausimas. Tai yra la
bai galingas ginklas pagal 
komen ta to r ius Maskvos 
veikime savo pagrobtose ir val
domose valstybėse ir tautose. 
Juk Lietuva ir visas Pabaltijis 
dujas, benziną, žibalą, šilimą ir 
šviesą gauna iš Sovietų Rusijos. 

Žinoma, komentatoriai ne
aiškina, kad visas geresnis 
maistas iš Lietuvos ir Pabaltijo 
išvežamas į Rusiją, kad patys 
l i e tuv ia i , ku r i e p a g a m i n a 
maisto produktus, turi juos pi
giai parduoti, o paskiau bran
giai pirkti iš to paties okupanto. 
Maskva daro lyg malonę duoda
ma lietuviams jų pačių paga
minto maisto. 

Lietuva ir kitos Pabaltijo vals
tybės prieš Sovietų Sąjungos 
okupaciją pasigamino maisto, jį 
galėjo keisti į žaliavą, galėjo 
pirkti iš užsienio mašinas, 
reikalingas žemės ūkiui ir 
pramonei. Nepriklausomybės 
buvo tik 22 metai, bet pažanga 
padaryta tokia didelė, kad su 
viršum keturiasdešimt metų 
proporcingai nega l ima net 
lyginti su trumpa praeitimi. 

Niekas negalėtų ginčyti, kad 
pažanga ir dabar padaryta, kad 
išvesti geresni keliai, kad pasta
tyta daugelis naujų mokyklų, 
kad švietimas ir namų šildymas 
bent miestuose yra jau sumo
dernintas. Jie šildomi ir švie
čiami iš Rusijos gaunamomis 
dujomis ir gazolinu. Ir tai duoda 
ne pati Rusija, bet jos užgrobtos 
ir išnaudojamos respubulikomis 
vadinamos tautos. 

Lietuvai leidžiamas ekonomi
nis nepriklausomumas yra dide
lis dalykas, bet tai ne nepriklau
somybė ir nevalstybinė laisvė. 
Visa valdžia yra komunistų par
tijos rankose, nors ir atsiskyru
sios nuo Sovietų Sąjungos par

tijos. Lietuvai uždedama tik di
desnė a t sakomybė , bet ir 
didesnė laisvė susisiekti su 
Vakarų valstybėmis. Jiems gali 
duoti savų produktų, kurių 
trūksta Vakarai, iš jų gauti kas 
labiau reikalinga Lietuvai. 

Pagaliau net pati Rusija, kuri 
pasiliktų kaimyne ir drauge, 
turėtų įtakos pirkti ir savo 
prekes parduoti. Kaip mini ko
mentatoriai R. Novak ir R. 
Evans, vis dėlto ekonomija bū
tų didelis ir aštrus ginklas 
Maskvoj, Gorbačiovo rankose. Ir 
jo grasymas Lietuvai, norinčiai 
atsiskirti, galėtų virsti pavo
jumi, bent ekonominės nepri
klausomybės pradžioje. 

Tai iš anksto reikia žinoti ir 
su visokiomis galimybėmis skai
tyt is pačiai t au ta i , kurioje 
trūksta vienybės, ir išeivijai, 
kuri nejunta Damoklo kardo, 
kabančio virš dar okupuotos ir 
komunistų partijos valdomos 
Lietuvos. Ypač tai reikia jausti 
išeivijos atstovams, perdidelį 
entuziazmą reiškiantiems ne
aiškiam laisvėjimui. 

NETURIME KARTOTI 
BUVUSIŲ KLAIDŲ 

Daromas pastangas paverg
toje tautoje išsilaisvinti, atsi
skirti nuo savo priversto pri
klausomumo svetimiems ne
reiktų smerkti, žinant tik dalį 
tiesos. Net iš tėvynės atvyks-
tantieji negali aiškiau pasakyti 
savo siekimų ir visos tautos 
tikslų. Juk tautos vidurinis 
amžius j au yra išaugęs melo ir 
baimės karalystėje. Išeivija turi 
matyti daugelio gerus norus. 
Bet ne visais gerais norais 
galima aklai pasitikėti. Mes 
turime džiaugtis laisvesniu 
žodžiu, la i svesne k r i t ika , 
laisvesne kalba apie praeitį. 
Kartu turime žiūrėti ne tik į 
praeitį ir pasikeitimus, bet ir į 
dabartį, kuri reiškiasi šiuo metu 
pavergtoje ir laisvės trokš
tančioje tautoje. 

Išeivija turi pasitikėti gerais 
norais, bet ne viską priimti, kol 
ten valdo svetimieji ir jiems 
atsidavę žmonės. Negalime 
abejoti jų patriotiniais jausmais 
ir įsitikinimais, bet taip pat ne
galima tikėti atsivertimu tokiu 
greitu ir nuostabiu, kad jau jis 
nekeltų abejonių. Žinome, kad 
niekas nevirto geru tik per 
dieną ar per savaitę, kaip blogu 
gali pasidaryti net per valandą. 
Daugelis tų, kurie šiandien čia 
ir ten šaukia už laisvę, mažiau
siam negandui prasidėjus ar 
pasikeitimui užėjus, juos pakeis 
į senąją melo ir apgaulės aplin
ką. Jie vėl užsidės akinius, 
kurie neleidžia savos tautos 
matyti. 

Su Maskvos ginklu reikia 
skaitytis ne tik dėl to, kad tai 
įspėja Amerikos ar Europos 
komentatoriai, kad tai rizika 
dar laiko įvairios vyriausybės, 
bet ir išmintis išeivijos įsigyta 
per tiek metų. Turime padėti 
išleisti geresnę knygą, turime 
padėti materialiai įsitaisyti 
tiems, kurie nori sukurti naują 
gyvenimą, atkurti tikrąją lais
vę ir nepriklausomybę. Taip pat 
turime matyti ir tikrovę, kuri 
reikalinga pažinti pavergtoje 
tėvynėje, kuriai reikės gyventi, 
ir išeivijoje, kuri savo ir savo 
jaunosios kartos ateitimi turi 
rūpintis. 

P. S. 

Šiaulių miesto komiteto pir-
nasis sekretorius Mindaugas 
Stakvilevičius kvietė visus pri
sipažinti kaltais dėl praeites, o 
ne vien kaltinti tik Centrą, „Ar 
ne mes patys buvome nuolan
kūs , ar ne i ške i tėme savo 
idealus į „trupinį aukso, gar
daus valgio šaukštą"? — klausė 
Stakvilevičius ir savo žodį baigė 
pareiškimu: „Turime prieš Lie
tuvą prisiekti, kad būsime 
kitokie". 

Vilniaus rajono ..Pergalės" 
kolūkio traktorininke Stefanija 
Seržantovič nusiskundė ilgai 
negavusi leidimo pasisakvii. Jos 
nuomone, suvažiavime atsispin
di antidemokratinė tendencija. 
Kritikavo nutarimą partijos 
padėties klausimą spręsti var
diniu balsavimu. Anot jos, noras 
įkurti savarankišką partiją yra 
siekimas likviduoti visasą
junginę partiją ir bendrą 
valstybę, todėl pasiūlvtos prog
ramos ir įstatų nereikią priimti. 

Vilniaus miesto Spalio rajono 
komiteto pirmasis sekretorius 
Vladislovas Švedas sakė. kad 
išstojimas iš visasąjunginės par
tijos ..vargu ar bus naudingas 
tiek mūsų partijai, tiek ir 
Tarybų Sąjungai". „Mes už ko
munistų partijos ir respublikos 
savarankiškumą, bet manome, 
kad tai galima užtikrinti atsi
naujinusios TSKP ir TSRS 
sudėtyje". — teigė Švedas. J is 
kėlė Petkevičiaus mintį, kad 
reikėtų surengti visos partijos 
referendumą partijos nepriklau
somumo reikalu. 

Vyriausios archyvų valdybos 
viršininkas Vytautas Kardama-
vičius pritarė Švedo mintims ir 
perskaitė 250 delegatų paruoš
tos rezoliucijos projektą. 

Pagal rezoliuciją, parti ja 
savarankiškai ir kūrybiškai 
veiktų „atsinaujinančios TSKP 
sudėtyje, sutinkamai su leni
niniais principais". 

„Pirmasis suvaž iav imas" 

Marijampolės miesto komi
teto pirmasis sekretorius Algis 
Rimas nurodė, kad, jeigu komu
nistai dabar nepanaudos 
istorinės ga l imybės t a p t i 
savarankiška partija, jų klaidų 
sąrašas pasipildys dar vienu 
įrašu. Reikią įvertinti atsi-

J U O Z A S B LAUČKA 

turi supras t i , kad mūsų laukia 
dideli ir laba. .-sakingi dar
bai". — sakė R.mas. Toliau jis 
tesiūlė būti vit rv.r.^iems, išmin
tingiems ir darbštiems. 

Kauno rajorv komiteto pir
m a s i s sekre tor ius P e t r a s 
Mikelionis pažymėjo, kad šį 
suvažiavimą derėtų pavadinti 
pirmuoju part: s suvažiavimu 
jos istorijoje nuo pat įregis
travimo dienos 
me tos sistemt -
tebuvo valdžio-
l i zavus i visa 
v i s u o m e n ė s . 
aiškino Mikei: 
ištrauką iš 19". 
10 d. Rusi . . 
(bolševikų) pt 

..Mes atsisakė-
Kurioje partija 

:.irma, monopo-
v a l s t y b ė s ir 

vven imą" , — 
lis. Jis pacitavo 
metų lapkričio 
s k o m u n i s t ų 
rtijos l ietuvių 

sekcijos biuro protokolo. Posėdy
je R a s i k a s pareiškė: ,,Mes 
stovime prieš Lietuvos) nepri
klausomybę i; .žeidžiame, kad 
Lietuva būtų Kusijos Tarybos 
Respub l ikos da l i s" . Tol iau 
Rasikas t ame posėdyje nurodė, 
kad Lietuvoje -.įdaromos tary
bos, kad turi , .greičiausiai 
sudaryti t e n pei versmą. Reika
l inga tuoj >urengti ka r inę 
pajėgą ir vykti su ją per 
Dvinską ir Vilnių"... 

Rus i jo s % e rž imas i s 

Tai buvusi pirmoji Tarybų Ru
sijos pastanga okupuoti Lietuvą, 
o an t rą kar tą Lietuvos komu
nistai šią misiją įvykdė 1940. 
Mūsų valstybe ištirpo Tarybų 
Sąjungos žemėlapyje", — tęsė 
Kauno rajono delegatas Mike
lionis. Siūlė pasitikėti naujai 
išr inksimu Cer.t ro komitetu bei 
jo vadovybe ir leisti jiems laisvai 
veikti. , 

Liaudies j&įrrtrolės komiteto 
p i r m i n i n k o p a v a d u o t o j a s 
Edvardas Titiškis siūlė aiškiai 
nutarimuose pažymėti, kad par
tija palaikys ryšius ,,su tais. 
kurių idėjines pozicijos ir tikslų 
a r t imumas v ra bendras" . 

L ie tuvos žmonės n e b u s 
apgauti . . . 

E k s p e r i m e n t i n i o ūkio 
šaltkalvis remontininkas Linas 
Ališkevičius pareiškė, kad XX 

kad „tai yra bandymas skalbti 
šva rką , k r u v i n ą šva rką" . 
Kalbama apie Lietuvos komu
nistų partijos suvažiavimą, bet 
juk „nėra tokios partijos"; būsią 
aiškinama, kad tai „komunistai 
eilinį kar tą meluoja vienas 
kitam ir visai Lietuvai". 

Kauno delegatų grupes vardu 
Ališkevičius siūlė į deklaraciją 
įtraukti tris esminius dalykus: 

Pirmas: svarbiausias partijos 
tikslas — nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atkūrimas ir 
d e m o k r a t i n ė s visuomenės 
kūrimas. Antras: siekti tikrai 
savarankiškos partijos. Trečias: 
deklaracijos priėmimu užbaigti 
Tarybų Sąjungos komunistų 
Lietuvos organizacijos suvažia
vimą ir pradėti Lietuvos ko
munistų partijos steigiamąjį 
suvažiavimą... 

Vilniaus universiteto pro
fesorius Stasys Uosis pabrėžė, 
kad negali būt i jokios kalbos 
apie savarankišką Respubliką, 
jeigu joje veikia svetimos vals
tybės partija. Jo nuomone, žodis 
socializmas išbrauktinas iš visų 
siūlomų dokumentų ir kalbėti 
tik apie socialinį teisingumą. 

C e n t r o įnašai. . . 

Vilniaus inžinierinio statybos 
instituto katedros vedėjas Vy
tautas Liutikas nurodė, kad Sta
lino centro iniciatyva buvo 
naikinami geriausi Lietuvos 
komunistai, Lietuvos nepriklau 
somybę palaidojo Molotovo 
Ribentroppo paktas, 1941 ii 
pokario metais ištremta iš tėvų 
žemės šimtai tūkstančių žmo 
nių. Ždanovo centras pradėjo 
„raganų medžioklę" prieš moks 
lininkus ir menininkus, Chruš 
čiovas sugalvojo „kukurūzų erą, 
o Brežnevas lietuvių ir lenkų 
mokyklose jvesdinėjo kai kurių 
dalykų dėstymą rusų kalba. 
„Taigi nuo Maskvos priklau
santi politika vertė Lietuvos 
komunistus būti paklusniais 
TSKP tarnais. O dabar iš cen
tro vėl diktuojama nuomonė 
apie ..Baltijos kelią", Moloto-
vo-Ribbentropo paktą. Sąjūdį ir 
kitką. 

VOKIETIJOS 
LIETUVIŲ 

SOCIALDEMO KRATŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

naujinimo procesus, kurie vyksta amžiaus pabaigos žmonija pa 
Europos socialistinėse šalyse, smerkė komunizmą, ka ip idėją. 
Tik savarankiška partija atsi-
gręšianti į žmogų, gyvensianti 
Lietuvos gyventojų siekiais ir 
rūpesčiais... „ K a m brang i 
Lietuva 'r jos žmonių gerovė, 

ir leninizmą, kaip prievartinį 
kelią šios idėjos įvykdymui 
Šiuo suvažiavimu komunistai 
nepa jėgs apgaut i L ie tuvos 
žmonių, nes visiems esą aišku 

OLANDAI PERKA 
CHICAGOJE 

Paskutiniu metu olandai pra 
lenke j aponus , p i rkdami 
nejudomą nuosavybę Chicagoje. 
Per 12 paskutinių mėnesių 
olandai nupirko nuosavybių 
Chicagoje už 850 mil. dol. 
Paskutiniu metu olandai Chica-

Įvykiai Lietuvoje, o ypač 
a te inanč ios žinios apie 
atsikuriančią Lietuvos Social
demokra tų partiją (LSDP> 
pabudino iš „s tagnaci jos" , 
l i e tuv ius socialdemokratus 
V a k a r ų Vokietijoj. Buvo 
prisiminta, kad dar 1968 metais 
buvo įsteigta Vokietijos Lietu 
vių Socialdemokratų draugija 
(VLSDD). į kurią buvo susibūrę 
LSDP užsienio delegatūros na 
riai ir Vokietijoje gyvenantys 
socialdemokratinių pažiūru 
žmonės. Vyko suvažiavimai. 
buvo renkama valdyba, lei
džiami biuleteniai. Po kelerių 
veiklos metų darbas praktiškai 
sustojo, kaip daugelio emi
grantų draugijų. 

Padėčiai draugijoje išnarplioti 
ir pasirušoti daugėjantiems dar
bams lietuvių socialdemokratų 
tarpe, lapkričio 19 dieną buvo 
sušauk ta s VLSD draugijos 
narių suvažiavimas statute 
numatyta tvarka Pabaltiečių 
krikščionių studentų namuose 
Bonn-Bad Godesberge. 

Gana liūdnai nuteikė žinios, 
ka i grįžo pakv ie t ima i ir 
išpildytos pridėtos anketos. Per 
tą laikotarpį daug social
demokratų jau mirė, iš užsienio 
delegatūros Vakarų Vokietijos 
skyriaus net pusė jų. kiti 
sunkiai serga, kitų pažiūros 
pasikeitė, bet į suvažiavimą at
vyko pakankamai narių, kad 
bū tų buvę galima išrinkti 
statute numatytus valdančius 
organus ir veiklą pradėti iš nau
jo, nes darbų laukia begalybė. 
Demokratiškai pačiai draugijai 
apsitvarkius, t ik imasi , kad 
nestigs naujų narių veiklai 
prasmingai pagyvinti. 

I Vokietijos Lietuvių Socialde 
mokratų draugijos valdybą buvo 
išrinkti: Vytautas Bylaitis — 
pirmininku Mečys Kiužauskas 
— vicepirmininku ir Andrius 
Bylait is — sekre tor ium I 
Lietuvos Socialdemokratų par
tijos užsienio delegatūros 
Vakarų Vokietijos skyriaus 

goję nupirko 20 aukštų namus 
332 S Michigan Ave.. 15-kos 
aukštų namą 55 W. Wacker I)r.. 
57-nių aukštų First National 
rūmus 70 W. Madison St.. be 
to nupirko rūmus 303 W. Ma-
dison, 525 W. Monroe, 222 N. 
LaSalle ir dar taikstosi į eilę 
kitų. 

valdybą buvo i š r ink tas 
Vytautas Bylaitis — pirmininku 
ir Mečys Kiužauskas — vicepir
mininku. Be to buvo pasiųstas 
laiškas Didžiosios Britanijos 
LSDP skyriui ir JAV LSDP 
skyr iui , kad jie praves tų 
demokratinius rinkimus ir kad 
ateinančiais metais įvyktų 
Lietuvos Socialdemokratų par
tijos užsienio de legatūros 
suvažiavimas ir jie demokra
t i ška i išsir inktų savo 
valdančius organus. 

Gana glaudūs ryšiai kuriasi 
tarp Vokietijos lietuvių social
demokratų su l ie tuv ia i s 
socialdemokratais Lietuvoje. 
VLSD draugijos sekretorius An
drius Bylaitis dalyvavo LSDP 
konferencijoj. ] Lietuvos Social
demokratų partijos suvažia
vimą, kuris turėjo būti gruo
džio 2 ir 3 d., draugijos ir dele
gatūros vardu rengėsi vykti Vy
tautas Bylaitis ir Mečys Kiu
žauskas. 

Daugiausia laiko ir darbo 
reikia paaukoti , pa la ikant 
ryšius su Vokietijos Socialde
mokratų partija iSPD>. Jiems 
įvykiai Lietuvoje, o social
demokratuose ypač/ yra labai 
svarbūs. Teko susitikti su šios 
parti jos užsienio sky r i aus 
nariais Stobbe. Koschnick. 
Voigt. Su skyriaus reikalų 
vedėju Dinckels palaikomas 
nuolatinis ryšys. Buvo vesti 
pokalbiai su SPD partijos 
lyderiais Hans Joachim Vogei ir 
VVilly Brandt Jie yra labai 
suinteresuoti ir vis prašo 
papildomos medžiagos, ką 
reikia versti į vokiečių kalbą. 

I Lietuvos Socialdemokratu 
partijos suvažiavimą gruodžio 
pradžioj Vokietijos Socialde
mokratų partija siuntė savo 
atstovą Duisburgo vyriausią 
burmistrą socialdemokratą 
Krings. nes jis pagal partijos 
lyderius geriausiai pažįsta 
lietuvius, kadangi Duisburgas 
ir Vilnius palaiko ryšius. 

Kai kone kasdien laukia 
nauji susitikimai su vokiečiais 
socialdemokratais ir begalybė 
darbų, naujai išrinkta draugijos 
ir skyr iaus valdyba y ra 
pasiryžusi dirbti toliau lietuvių 
socialdemokratinės idėjos labui. 
Nėra abejonės, kad ir daugiau 
darbingu rankų įsijungs į 
prasmingą veiklą. 

Romas Šileris 

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

Čionai, žemėje, grožis ir jo 
reiškinys, menas, negali būti 
tobulas. Ir didžiausi genijai 
neįstengė duoti absoliučiai 
gražių kūrinių. Net geriausias 
šedevras turi savo ydas ir 
trūkumus. Tik amžinas grožis 
tegali būti tobulas. 

K. Jasėnas 

Gyvenimas yra tiltas, nau
dokis juo, bet nestatyk namų 
ant jo. Tai nėra tuščia svajonė, 
gimusi bepročio galvoje; širdyje 
aiškiai girdi, kad mes esame 
gimę kažkam geresniam. Ir ką 
vidujinis balsas kalba, jis mūsų 
neapvils. 

Fr. SchūUr 

R o m a n a s 
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Autobusų stotyje turėjau dar gerą pusvalandj 

palaukti. Ėmė mane kankinti mintis, kaip aš ten turiu 
prisistatyti? Draugiškai. Iškart pajutau, kad pasidarė 
lengva ir sunkioji našta nuo pečių nukrito... 

Pavakaryje jau buvau vietoje. Nejauku pasidarė 
išlipus iš autobuso. Susiradęs gatvę ir narna kelis kar
tus praėjau pro šalį. Pagaliau ryžaus. 

Algį radau namie, knygomis apsivertusi Turbūt 
pusę miestelio bibliotekos buvo susinešęs. K >ks buvo 
jo nustebimas mane pamačius, kiek nuo^ "durno ir 
įprasto Algiui mandagumo. Nepasakysiu, kad čia jis 
gyveno blogiau nei Kaune. Nuomavosi vėl kambarį su 
virtuvėle ir vėl savotiškai karaliavo. Prad/: e kalbė
jomės apie viską, neliesdami paskutiniųjų įvykių. Apie 
tai užsiminėm tik po geros valandos. J a m is; -šakojau 
viską nuoširdžiai ir atvirai. Kad tai t ikra -ybė pa
rodžiau ir saugumo pažymėjimą. Algis mar,'- klausė
si atidžiai ir manęs nepertraukdamas, Jau< ' jo susi
rūpinimą ir susidomėjimą. Šyptelėjo tik ida, kai 
perskaitė saugumo pažymėjimą. ValandėU patylėjęs 
tarė: 

— Žmogus tai keistas sutvėrimas, An: nėli, bet 
nieko nepadarysi taip radom, ta ip ir palik-iBfc Tau 
nuoširdžiai dėkoju, kad aplankei mane ir kad ėmeisi 
tokios misijos. Atsakymo tau duoti tuoj p negaliu. 
Noriu ir aš būti nuoširdus ir t ik gerai apc vojęs ką 
nors pasakyti. Kol kas ir tu nieko nesakyk palauk 

kol aš tau parašysiu laišką. Tegul viskas susitupi, nuse 
da drumzlės ir nusistovi išsiteliuškavęs vanduo... 
Visiems aš esu labai dėkingas. Visiems, — lyg kiek susi 
graudinęs ištarė. Kaip sakiau — mano laiškas bus tas 
credo — gal sakinys, o gal du. o gal net keli lapai 
Pamatysim... 

Man nieko nebeliko, kaip atsisveikinti ir keliauti 
namo. Taip ir padariau. Pirmoji stotis, grįžus, buvo pas 
Kairius. Namie radau Jolandą. 

— Antanėli! — prišoko prie manęs, atidariusi duris. 
— Kaip aš džiaugiuosi tavęs sugrįžusio sulaukus. 
Vakar pykau, bet šiandien jau ne... 

— Pykai? Už ką? 
— Išvažiavai neatsisveikinęs, va. Palydėt neprašei 

Va. Selma. Va. Kas tai matė? Kas taip daro? — čiup
telėjo ir už ausies šypsodamasi. įsivedė vidun. 

— Labas, — susigriebiau. 
— Labas... labas... ponas Antanėli... Sveikas 

gyvas... — vis patęsdama kartojo Jolanda Kam? — tuo 
momentu nesuvokiau. 

— Sėskis! — piktai tarė ji. 
Atsisėdau. 
— Žiūrėk... Klausyk: — sakykim, tu esi Jolanda, 

o aš Antanėlis, senokai tave matęs. 
— Užvakar... 
— Pakanka. Ir tai jau labai seniai. Sėskis! 
Turėjau paklusti ir atsisėdau. Jolanda išėjo pro 

duris. Staiga skambutis. Supratau pokštą ir nusku 
bėjau atidaryti durų. 

— Jolanda! 
— Antanėli! Ir puolėm vienas kitam i glėbį ir ėmėm 

bučiuotis. Raudonavau už pamoką, bet buvau labai 
laimingas. 

Staiga ir vėl skambutis. Dabar prie durų nuskubėjo 
Jolanda, o aš apsvaigęs krestelėjau sofon... 

— Tėvelis! Antanėlis grįžo! — girdėjau prieš
kambaryje klegant. 

Pro duris jejo ponas Kairys. Plačiai šypsodamasis 
tiesė ranką 

— Sveikas, sveikas — o... — tarė jis — pasiunčiau 
tave raudonligės gydyti, o matau, kad tu pats 
paraudonavai... 

Nesupratau. 
— Pažiūrėk į veidrodį 
Žvilgterėjau. Mano skruostai, kakta ir net nosis 

buvo Jolandos lūpų dažais nudažyti Pasijutau nesma 
giai. 

Nieko, nieko — tavęs nekaltinu — čia Jolanda 
kalta... 

Abu su Jolanda stovėjome greta ir netarem žodžio. 
Ponas Kairys iš švarko kišenaitės išsiėmė nosinę ir pa 
davęs Jolandai tarė: 

— Nušluostyk. Juk nepaliksi jo tokio murzino... 
Jolanda šyptelėjo ir emė mane šluostyti. Ji buvo 

visai arti manęs Jutau jos kūno šilumą, jos iš ritmo 
išsimušusius širdies dūžius, jaunatvės galia alsuojan
čią krūtinę. 

— Kasgi tave, Antanėli, taip nubučiavo, vargšas... 
Ponas Kairys žvilgterėjo ir vėl tarė: 
— Gerai. Jau pakankamai švarus. Palik mus vie

nus valandėlei. . 
Jolandai išėjus, ponas Kairys, smailiomis akinus 

1 mane žiūrėdamas tylutėliai paklausė: 
— Sakyk, kaip pasisekė? 
Pasakojau jam viską atvirai ir nuoširdžiai. 

Nenuslepiau nei vienos smulkmenos Man pasakojant, 
ponas Kairys visą laiką atidžiai klausėsi ir jutau, kaip 
jis sekė visus mano judesius ir gal net ir balso 
intonaciją. 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 

LITAS DALYVAUJA EKONOMINIAM 
LIETUVOS ATGIMIME 

CLASSIFIED GUIDE 

DOVANA LIETUVAI 

Atsiliepdamas j LB Krašto 
valdybos paskelbtą vajų „Do
vana Lietuvai' , inž. Juozas 
Materas iš Californijos, sūnus 
Marijos Janonienės iš Brockto-
no. pasiuntė tam vajui 1,000 
dolerių. Tai gražus pavyzdys 
mūsų jaunajai ir viduriniajai 
kartai, kaip galima ir reikia įsi
jungti savo įnašais į Lietuvos 
vedamą kovą už nepriklausomy
bės atstatymą. Juozas Materas 
yra daugelio lietuviškų reikalų 
rėmėjas. 

~ MIRĖ INŽ. B. GALINIS 

Sausio 13 d. Norwell nuo šir
dies smūgio mirė inž. Bronius 
Galinis, eidamas 79-sius am
žiaus metus. Velionis reiškėsi 
ne tik savo profesijoje, bet ir 
visuomeninėje veikloje. J i s 
veikė ALIAS-goje, Alte, Balfe, 
V i ln i aus krašto l ie tuvių 
sąjungoje ir kitose organiza
cijose, kaip Bostono lituanis
tines mokyklos tėvų komitete 
ir kt. 

INŽ. J. VAICJURGIO 
MIRTIES METINĖS 

Vasario 1 d. sukanka vieneri 
metai, kai Dorchesteryje mirė 
inž. Juozas Vaičjurgis. Likusios 
našlės Valerijos rūpesčiu sausio 
28 d. 10:15 vai. ryto Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje So. 
Bostone bus atnašaujamos šv. 
Mišios už jo sielą. Prieš Mišias 
ir Mišių metu Berklee muzikos 
kolegijos profesorius Mattevv 
Marvulio atliks J. S. Bacho, J. 
J Quantz, J. Haydno ir Fri
dricho Didžiojo atitinkamus Mi
šių liturgijai kūrinius. 

„GRANDIES" VAKARAS 
SU „OKTAVOS" 

ANSAMBLIU 

proga išgirsti „Oktavą", pasi
linksminti ir tuo pačiu paremti 
ateinančias sporto žaidynes Bos
tone. 

KLAIPĖDOS SUKILIMO 
SUKAKTIES 
MINĖJIMAS 

Sausio 14 d. „Laisvės Varpo" 
laidoje paminė ta Klaipėdos 
sukilimo sukaktis. Tai padaryta 
LSST Trakų rinktines, Martyno 
Jankaus kuopos Brocktone ir 
Jono Vanagaičio kuopos So. 
Bostone rūpesčiu ir lėšomis. Ly
gindamas Klaipėdos sukilimą 
su dabartiniais įvykiais Lie
tuvoje, Petras Viščinis pabrėžė 
ir ryškino faktą, kad lygiai 
dabar, kaip anuomet, sukilimo 
metu lietuvių tautos laimėtojai 
atsiremia tik į savo jėgas, ryžtą, 
pasiaukojimą ir sugebėjimą 
išnaudoti susidariusią padėtį. 
Nei anuomet, nei dabar, iš 
šalies pagalbos ir paramos ne
susilaukiama. O Saulių-s-gos 
garbės narys Juozas Stašaitis 
papasakojo Šaulių sąjungos 
vaidmenį Klaipėdos sukilime, 
iškeldamas retai tokiais atvejais 
minimus faktus. Žodine pro
grama buvo perpinta muzika 
Klaipėdos ar jūros tema. Tai 
buvo vienintel is Klaipėdos 
sukilimo sukakties minėjimas 
Bostono ir apylinkės lietuviams. 
Juo pasiekta daug lietuvių. 

Lito bendrovė, pradėjusi savo 
pirmuosius žingsnius prieš 25 
metus, turėjo vieną tikslą: su
jungti lietuvišką kapitalą į eko
nominę jėgą, kuri užtikrintų 
l ietuvio investuotojo ateitį. 
Kuriant šią bendrove jos vizija 
buvo aiški. O šiandien jau vir
tusi tikrove, nes 60 mil. turtas 
tai ryškiausiai patvirtina. Todėl 
į sėkmingai besiverčiančią ben
drovę drąsu kiekvienam inves
tuot i savo kapitalą ir juo 
išvystyti ekonominę bendruo
mene, su kuria skaitysis ir 
amerikiečiai. Dar svarbiau, kad 
bendrovė įsijungs į atsiku
riančios Lietuvos ūkį. Istoriškai 
pažvelgę į Lietuvos ūkio raidą, 

Šiemet ŠALFASS 40-sias 
Jubiliejinės šiaurės Amerikos 
Lietuvių sporto žaidynes vykdys 
Bostono LSK „ G r a n d i s " 
gegužes 25, 26 ir 27 dienomis. 
Bostone. 

Žaidynės pareikalaus iš bosto
niečių labai daug darbo ir lėšų. 
Tam reikalui ruošiamas „Okta
vos" koncertas, estradinės 
muzikos vakaras vasario 24 d. 
8 v.v. So. Bostono Lietuvių 
piliečių draugijos 3-čio aukšto 
auditorijoje. P rogramai ir 
šok iams gros iš L ie tuvos 
atvykęs muzikos ansamblis 
„Oktava". Šis vienetas yra kon
certavęs tarptautiniuose festi
valiuose Kuboje, Suomijoje, 
Turkijoje. Danijoje. Anglijoje. 
Meksikoje, Čekoslovakijoje, 
Afrikoje. Azijoje ir kt. Šiuo metu 
jis gastroliuoja Amerikoje įvai
riuose lietuvių telkiniuose. Jis 
pasirodė Naujų Metų sutikime, 
New Yorko Kultūros Židinyje. 
Iš Bostono dalyvavę Naujųjų 
Metų sutikime pasakoja, kad 
vakaras buvo labai sėkmingas: 
muzika puiki, programa įvairi, 
vienetas grojo be pertraukos iki 
4 valandos ryto. 

Su „Oktavos" ansambliu, 
visuose koncertuose dalyvauja 
du solistai: Liutauras Cep-
rackas ir Žilvinas Bubelis. 
Kartu su jais programoje pasi
rodys Erika Meškauskai tė . 
1989 metu Lietuvos „Miss Gra
cija". Ji yra SS. rinktinės narė. 
laimėjusi du sidabro medalius, 
menines gimnastikos pasaulio 
čempionate. Bostone ji pasi 
rodys su jos pačios choreografuo-
ta gimnastikos ir šokių 
technika. 

„Grandis" kviečia Bostono ir 
apylinkių lietuvius atsilankyti 
į šj vakarą. Tai bus vienintele 

NAUJU METU SUTIKIMAS 
BOSTONE 

J a u antri metai iš eilės, kai 
Lietuviškosios Skautybės fon
das ruošė Naujų Metų sutikimą 
Bostone, Lietuviu Piliečiu drau
gijos salėje. Prie ruošimo 
prisidėjus Senųjų Lapinu.skau-
tų vyčių būrelio nariams, puo
šiant salę ir scenąrpatyrusiorriš 
šeimininkėms O. Mileikienei ir 
O. Radomskienei gaminant val
gius, skautininkėms S. Šatienei 
puošiant stalus. L. Kiliulienei — 
rūpinantis maisto tiekimu. B. 
Banai t ienei tvarkant stalų 
aptarnavimą ir I. Nenortienei — 
organizuojant tortų kepimą ir 
kavą, ir visur turint pakan
kamai padėjėjų, vakaras sklan 
džiai praėjo. 

Linksmą programa atliko iš 
Chicagos atvykę Vilniaus Jau 
nimo teatro artistai Apolonija ir 
Petras Steponavičiai. Jie vai
dino, deklamavo ir dainavo. 
Orkestras nebuvo triukšmin 
gas. svečiai turėjo progos sma
giai pašokti ir savo tarpe pa
bendrauti. Dalyvių tarpe matėsi 
atvykusių, ne tik iš Bostono ir 
apylinkių, bet ir iš tolimesniu 
vietovių — Cape Codo. Hartfor 
do ir kt. 

Rengėjai dėkoja visiems prisi
dėjusiems prie gražaus Naujųjų 
metų sutikimo. Nuotaika svečių 
buvo linksma, visi patenkinti 
Smagia i pradėjome naujus 
metus, tikimės, kad jie bus 
laimingi ir sėkmingi. ^ 

Antanas Terleckas kalba Vliko seime 
ir praneša apie Laisvės lyga Vliko 
seime. 

Nuotr. Br. Čikoto 

RENGINIAI 

Vasario 11 d. Brocktono Lie
tuvių Tarybos rengiamas Lietu 
vos nepriklausomybės atsta
tymo sukakties minėjimas. 

Vasario 18 d. Cape Code ruo
šiamas Vasario 16-sios minėji
mas, kuriuo rūpinasi LB Cape 
Codo apylinkė. 

Vasario 18 d- Bostone rengia
mas Lietuvos laisvės dienos 
minėjimas, kuriuo rūpinasi 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyrius. 

Vasar io 24 d. 8 vai. vakaro 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-
jos trečio aukšto salėje sporto 
klubo „Grandies" vakaras su 
ansambl iu „ O k t a v a " iš 
Lietuvos. 

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

Gegužės 6 d. Brocktone kun. 
Alberto Abračinsko kunigystės 
50-ties metų jubiliejaus mi
nėjimas. 

Gegužės 6 d. 2 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Piliečių ri
jos salėje komp. Jeronimo 
Kačinsko kūrinių koncertas, 
rengiamas LB Bostono apy
linkės. 

matome, kad ir po pirmojo pa
saulinio karo Lietuvos akys kry
po į šio krašto lietuvius, sie
kiant ekonominės pagalbos. Juo 
labiau mūsų kapitalas bus rei
kalingas tėvynėje šiandien. 

Grįžimas su kapitalu į tėvynę 
turi šiokią tokią analogiją su 
Pietario „Algimantu". Algi
mantas, gudų pagrobtas, auga 
svetimoj šaly. Tačiau tėvynė 
liko jo širdy gyva ir, susidarius 
tinkamoms sąlygoms, grįžta ir. 
čia pilies kuore suradęs gyvą 
motiną ir požemiuose paslėptus 
turtus, rengiasi kovai su Ar
šiuoju. Nugalėjęs Aršųjį, 
paima Gardina ir tampa Lietu
vos valdovu, romanas baigia
mas rytmečio vaizdu: „Lietuva 
dar miegojo, bet ji rengėsi busti 
stipri ir galinga. Tačiau buvo ne 
iš sykio, o iš lengvo", kaip ir 
dabar. 

Džiugu, kad mums į tėvynę 
šiandien nereikia grįžti su kar
du ir skydu. Šiandien politika 
vystosi gana taikiu būdu ir pir
moj eilėj kreipiamas dėmesys į 
patį žmogų, i jo gerovę, į tautų 
ūkinį pajėgumą. Lito organiza
cija labai tiksliai numatė even
tualiai ateinančius pasikeiti
mus. J au šešeri metai, kai 
aktyviai studijuoja Lietuvos 
ūkinę padėtį ir palaiko ryšius su 
krašto ekonomistais ir pramoni
ninkais. Pernai vasarą Lito 
prez. Vytautas Vebeliūnas, 
nuvykęs į Vilnių. Gedimino 
aikštėje buvo sutiktas televizijos 
ir radijo reporterių, valdžios ir 
ūkio žmonių, su kuriais praleido 
12 dienų pasitarimuose, plana
vimuose ir sutarčių pasirašyme. 

Pagrindin- Litas Interna
tional Inc. veikla daugiausia 
reikšis tuo, kad, pajungus visas 
Lietuvos ūkines galimybes, 
Lietuva galėtų išeiti į platų 
pasaulį. Litx International Inc. 
rolė šiuo atv ilgiu yra. kaip tar
pininko, tarp vakarų pasaulio ir 
atgimstančios Lietuvos. 

Kalbant apie analogiją su 
Pietario ..Algimantu", Lito 
bendroves nariai taip pat yra 
užaugę ir išs imoksl inę už 
tėvynės ribų. Čia išmokę finan
sų ir ekonomijos karvedybos. 
gali ją pritaikyti ir atgimstan
čioj Tėvynėj. Apsišarvavę ne pi
lies rūsyje rastais turtais, bet 
mokslo žir.omis.galime tėvynę 
vesti į laimingesnę ir šviesesnę 
ateitį. Mums pakanka kūrybin
gumo, išradingumo ir darbš
tumo. Be>ivystant Lietuvos 
ūkiui ir krašto gamybai, lietu
viai gali teikti visam pasauliui 
savo patarnavimus. Kai mūsų 
geografine padėtis yra tarp 
Rytų ir Va-iarų, mes galime tap
ti šių dviejų pasaulių gėrybių ir 
išminties tiltu. 

Tuo tikslu iš Lietuvos pereitą 
rudenį į Ameriką buvo pakvies
ti 30 va.ežios ir industrijos 
rinktinių a-menų. Jiems viešint 
šiame kra-te 17 dienų. Lito 
bendrovė arėjo progą juos su

pažindinti su Amerikos bizniu 
nuo rytinių pakraščių iki pat 
F! ridos Marco Island. Ten 
vykusių konferencijų metu buvo 
užmegzti ryšiai su įvairių 
firmų vadais ir kitom asme
nybėm. Tiems, kurie negalėjo 
šiame suvažiavime dalyvauti, 
pasitarimų mintys ir gera valia 
buvo perduota raštu. Litas, 
būdamas labai tolerantiškas ir 
visus gerbdamas, turi bičiulių 
kiekviename mieste ir kiek
vienoje pramonės šakoje. Lito 
prezidentui viešint Lietuvoje te
ko kalbėti populiariausiu laiku 
per televiziją. Pokalbiai truko 
daugiau kaip tris valandas. 
Visuomenė į jo mintis atsiliepė 
labai šiltai ir su entuziazmu. 
Matome, kad Pietario „Algi
mantas" simboliškai jau grįžo į 
kraštą. Tai skatinimas įvykdyti 
mūsų tėvų pažadą, kad grįšime 
į tėvynę. Vytautas Vebeliūnas, 
kalbėdamas per televiziją Gedi
mino aikštėje, pakartojo net gar
siuosius generolo McArthur'o 
žodžius: „I shall return" — aš 
sugrįšiu. 

Jis grįžo, žinoma, neapsigy
venti, bet atnešdamas tėvynei 
naujų idėjų, naujų metodų, kaip 
socialistinį, suvalstybintą ūkį 
paversti našiu, tarnaujančiu 
žmogui, ne valstybei. Juk Lietu
vos žmonių kasdieninis darbas 
turi sukurti materialinį pagrin
dą ekonominiam suklestėjimui 
ir tautos gerovei. 

Vedami iškeltų minčių, į 
tėvynę turime grįžti nebūtinai 
fiziškai. Tėvynei galime padėti 
ir čia gyvendami. Junkimės su 
Lito bendrove, pirkime jos akci
jas ir tapkime šios kilnios in
stitucijos kariais savanoriais. 
Jei 1918 metais sunkiausiomis 
sąlygomis mūsų savanoriai išėjo 
tėvynę ginti, tai šiuo laiku ją 
ginti kapitalu yra kur kas 
lengviau negu savo gyvybe. 
Sužydėjus vėl krašte sodams, 
galėsime ir mes pasakyti, kad ir 
mūsų pastangų dalis šiuose 
žieduose slypi. Litas Interna
tional bendrove kviečia visus 
lietuvius simboliškai grįžti į 
tėvynę. Ne aukų prašome, o 
siūlome investuoti kapitalą, 
kuris tėvynę prikels iš ūkinio 
skurdo į šviesią ir užtikrintą 
ateitį. Šis kvietimas lyg ir 
sut inka su poeto Šilerio 
aprašomu Trojos karu. kuris, 
kaip ir mūsų pavergimo dienos, 
truko 50 metų. 

Atsukime savo „laivus" ir 
širdis link tėvynės ir ženkime 
kartu su atgimstančia tauta. In
vestavimas 10 dolerių nėra per 
mažas ir 100.000 dolerių nėra 
per didelis. 

I. B. 

DĖMESIO! Nuo lapkričio 11 d., skambindami į Chicagos priemiesčius, 
vartokite „erea code" (708). 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

H „iš KOMPIUTERIŲ 
pagaica galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priem.esčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BE^-3ACE REA^TORS 

INCOME TAX ~ INSURANCE 
6o29 S KEDZlE 

778-2233 

Heroizmas gali žmones išgel
bėti sunkiose aplinkybėse, bet 
tik kasdienių mažų dorybių 
visuma apsprendžia žmonių 
vertę. 

G. Bon 

LAISVĖS VARPAS 

Vienintele lietuvių greito 
viešo susižinojimo priemone 
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 stotį 
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 
del žinių perdavimo Faxu reikia 
pirma paskambinti telefonu. 
prašant, kad būtų yungtas Fax 

(\£) midlcind Fedcrcil 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėlia ;ki $100.000.00 

Apdrausti federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312)925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S H A R L E M A V E 

'08) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ESŪC 
LENDER 

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 

Vi ln iaus Univers i teto Dainų 
i r Šokių ansamblis 

Atlieka: Kepurinę. Brolio 
sode. Du raitu jojo. Leliūnų 
Kadrilis. Parovėja. Rolenderis. 
Pjesė skrabalams. Untytė. Į 
šventę. Kadri l is ir polka. 
Jaunimo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo. 1989. 
Kaina su persiuntimu 12 dol. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago. IL 60629 

RE/MAX 
REALTORS 

anerr 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Statgą. prašome 
paminėti, kad esate arba<nonte būti 
Rimo Stankau* kiijentats. Nuosa
vybes Įkainavimas 

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

5953 S. Kedzte Avs. 
Chicago, IL 60626 

Tel . 436-7S7S 

FOR SALE 

Property on Lk Winnebago. Tn of Van 
Dyne. Fond du Lac Cty. Wi 100 Ft Lk 
Frontage on a 100x 767 lt. Lvg Rm. Kit-
chen. Lnd^y Room. bath and 2 odrms Ap-
prox 1.532 sq *t lvg area. 2 enclsd addi-
tions. 1 cr garage—Yr round home on a 
great lake Call AC708-297-8437 (Dos 
Plaines. IL) 

FOR SALE 

"ATTENTION — GOVERNMENT 
SEIZED VEHICLES from $100. 
Fords, Mercedes, Corvettes. 
Chevys. Surplus Buyers Guide. 
1-602-838-8885 Ext. A 7765. " 

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

M 56S-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

Parduodam* greičiau 
už didesne kainą! 

ĮkamO|imas veftui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MIS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine Įstaiga. 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski, Chicago, IL 60*29 
(312)767-6*55 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas. 

M I S C E L L A N E O U S 

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

• • i . 376-1882 ar 378-5998 

1 rjo/o—20°/o—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 We*t 95th Street 

Te l . - GA 4-8854 
. . Į ' r "i 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir aąft-
n ingai 

312-776-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauje devintoji lakia 
Suredagavo 

Juzė Daužvardiene 

šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
Šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu SS.50 
Illinois gyventojai moka SS.S4 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., 
Crtlcaoo, IL S0S2S 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Genrikas Songinas 

Knyga, kurią pradėjus norisi ir toliau skaityti. Istoriniai 
faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę į vaiz
dingus pasakojimus, kurių realybė nekelia abejonių. 

Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga, kuri tinka jaunam 
ir senam 

Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukliu dail. 
Ramintos Lapšienės aplanku ir vinjetėmis. Puiki dovana įvai
riomis progomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Illinois gyven
tojai dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 83rd St. 

Chicago, IL 80829 
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Daug kas buvo gerai kaip 
buvo, bet tai jau ne mūsų valioj 
atstatyti. Gyvenimas Amerikos 
didmiesčiuose niekada nestovi 
vietoj: čia išliekama tik suspėjus 
ir sugebėjus judėt su natūralia 
šių miestų kaita. Šiuo atveju 
mintys skiriamos ne urbanis
t ikos problemas išspręsti, o 
paprastai tik savo išeiviškų lie
tuviškų pamatų išlikimo padėtį 
išrišti. O pažindami šio krašto 
aplinką, visi gerai žinom, kad 
įšalimas ir nejudrumas gali būti 
pragaiš t ingi . Pagal žinomą 
samprotavimą įkišti galvą į 
smėlį yra klaidinga saugumo 
priemonė. 

Sparčiai daugėja kaimynai 
Chicagos priemiesčiuose su 
l i e tuv i škomis pavardėmis , 
tyliai be didelės reklamos, bet 
judam beveik pagal „planą". 
K a i gyvenom judriam lietuviš
k a m Brighton Parke , liet. 
mokyklėlėj klegėjo apie 200 
mūsų lietuviukų. Tik aną mė
nesį nugirdau, jog liko tik 3 
vaikai ir liet. mokyklėlė užsi
darė. Tas nieko nedžiugina, ta
čiau tai natūralus procesas, ku
r iant savo šeimai stabilesnes 
gyvenimo sąlygas. Anuo laiku 
Lemonto užmiesčio mokyklėlę 
lankė berods 17 vaikų. Šiandien 
Lie tuv ių centre jau 200 
sugūžėją. Juo labiau šis skaičius 
reikšmingas turint mintį, kad 
šio meto tėvų lietuviškumas irgi 
neprilygsta anai generacijai. 

Vykstant šiam procesui j au 
galima prileisti, kad ši išeivijos 
„sostinė" turės veikti truputį 
pasikeitusiomis sąlygomis. Ži
noma, jog liet. gyvenimas susi
deda iš daugelio įvairių formų 
bei fondų, viskas turi savo vietą. 
Tačiau asmeniškame gyvenime, 
visa sustatoma į tam tikrą svar
bumo ir pirmenybių eilę bei 
esamus išteklius ta i atlikti. Ir 
visuomeniniame, kuris buvo ir 
liks mūsų gyvenimo dalimi, 
nieko nėra svarbesnio, kad pir
moje eilėje turėti savo bendrą 
lietuvišką pastogę, kur susispie
čia didesnis tautiečių telkinys. 
o pėsčiomis nevaikščiojant 
viskas pasidarė ar t i . Žinodami, 
kad savų namų įsigijimas reika
lauja daug planavimo, pastangų 
ir santaupų, taip panašiai ir šie 
namai jau pareikalauja rimtes
nių pastangų iš mūsų visų... 
Žodis visų, aišku, turi išimtis: 
ne visų gyvenimas yra rožėmis 
klotas ir ta i suprantama. Tene-
vengia nė vienas lietuvis šių 
namų savų namų dėl šios prie
žasties, tačiau iš didelės daugy
bės kuriems Dievas nepagailėjo 
geros kloties, tematome iki šiol 
tik keletą šimtų dosnesnių. 

Žiūrint į kitų liet. kolonijų 
centrus, negali neatsistebėti jų 
sugebėjimu, ar tai būtų Cleve 
landas. Los Angeles, Torontas 
su jo priemiesčiu Mississauga. 
kur dar ir šiandien auga nauji 
kultūriniai pastatai. Krinta 
dėmesys, kad tai tik nedideli 
telkiniai, lyginant su plačiąja 
Chicaga. Ir kyla klausimas ar 
jie ten turtingesni, bet greičiau 
tik žymiai sąmoningesni; soli
daresni. Ir nenorom prieini 
tokią išvadą, kad iškilus rim
tesniems projektams, mes čia 
turime tik kiekybę, bet ne kokv 
bę. 

Ne per seniausiai vyko me
tinis centro rėmėjų susi
rinkimas ir po vienerių metų 
praktiškos patirties daug kas 
išaiškėjo: nemaža yra kuo pasi
džiaugti, bet yra ir rūpesčių. 
Bendrai susumavus, svarbiau
sias aspektas yra raminantis 
Centras nors ir apkrautas stam
bokais „morgičiais". ne tik juos 
sumoka, bet dar ir prie remonto 
vieną kitą dolerį prideda. 
Galima prileisti, jog mes jį 
išlaikysim, tačiau problema yra 
ne vien tik mokesčius susimo
kėti. Šis pastatas su visa gražia 

aplinka bei sava teritorija ori
g inal ia i nebuvo p l anuo ta s 
tokiam kultūriniam centrui, 
kokio mums reikia — tai buvo 
mokslo seminarija. Nemaža 
reikia ir keisti — pritaikyti 
mūsų poreikiams. Nors daug 
gerų žmonių paaukoja 
nesuskaičiuojamą daugybę 
valandų darbui su kūjais, pjūk
lais ir su maskėmis ant veidų, 
visgi reikia suprasti, kad ir prie 
tokių pastangų vis tik reikia įsi
gyti statybos medžiagos, o kar
tais ir apmokamų kontraktorių. 

Kodėl jau taip jaustis lietu
viškoj aplinkoj, lyg pas kokius 
graikus nuėjus. Jeigu to tūks
tantuko ir nėra po ranka šiuo 
momentu, tai nors 200 dol.. 
kurie padaro mus nariais, o 
namus savais, j au gaunam 
vieną balsą ir galim kelti vieną 
ranką mūsų namų reikaluose. O 
tokią sumą, tai jau tikrai visi 
galim paaukoti be didesnių pro
blemų, nebent jau, kaip vienas 
išsireiškė, jis iš principo neauko
siąs. Šita priežastis bent man 
buvo pat i įdomiausia, nes 
anuose j aunys tės metuose, 
auklėtojai ypatingai pabrėždavo 
reikalą subręsti žmonėmis su 
principais. Anuomet net į galvą 
neatėjo jog ir tokių principų yra. 
Atrodo, kad jie klydo, nes jeigu 
laikytis tik tokių principų, ar ne 
kilniau egzistuoti visai be jokių 
principų. 

Vis tik viską bendrai susuma
vus dar galima nusiteikti op
timistiškai. Tų pasiteisinimų 
įvairumas yra nuostabus čia. 
Kas įdomu, kad niekas gerai 
nesijaučia neremdamas šio pro
jekto, todėl tokius žmones dar 
negalima nurašyti į nuostoliui. 

Tie, kurie nuoširdžiai remia 
šio centro įgyvendinimą, kaip ir 
visi, turi ilgą savo kasdieninio 
gyvenimo išlaidų sąrašą. Nere
tai reikalams esantiems šio 
sąrašo apačioje dažniausiai jau 
nebelieka pinigų. Todėl visa 
pareina nuo to, kokią pirmeny
bę kam skiriam. Palikus gyvy
binį mūsų lietuviško išlikimo 
reikalą paskutinėje eilėje, ne
daug jau belieka kuo pasidi
džiuoti tarp savų. 

Lemonto vaikų darželio vaikai švenc- Kalėdas. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, FL 

Laiškas 
GAUTAS KOMPIUTERIS 

Jau nuo gruodžio mėnesio aš 
viešiu JAV ir turiu progos 
susipažinti su vietinių lietuvių 
veikla Lietuvos labui. Turėjau 
nemažai įdomių ir naudingų 
susitikimų. Deja, kai kurie 
s v a r s t y t i k l aus ima i mane 
nemaloniai nustebino. Pavyz
džiui, buvo užduotas, klausi
mas, ar mes gavome kompiute
rį, kuriam įsigyti lėšas paskyrė 
JAV krašto Lietuvių Bendruo
menė. Pasirodo,esama netikrų 
žinių, kad Lietuvos Laisves lyga 
jokio kompiuterio iš JAV LB 
negavo. Tv i r t a i pareiškiu: 
kompiuteris ir kita parama 
LLL. minima JAV LB „Dovana 
Lietuvai", buvo gauta. Lietuvos 
Laisvės lygos vardu už paramą 
nuoširdžiai dėkoju. 

A. T u č k u s 
LLL tarybos narys 

DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. sausio men. 24 d. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės — Vasario 16 minėji
mas, kurį rengia Daytona 
Beach Lietuvių klubo valdyba, 
įvyks š.m. vasario mėn. 18 d., 
trečią mėnesio sekmadieni. 
Prince of Peace parapijos salėje, 
Ormond Beach. Minėjimas pra
sidės 2 vai. 30 min. bažnyčioje 
iškilmingomis pamaldomis, šv. 
Mišias aukos svečias iš St. 
Petersburgo. kun. M. Čyvas. 
Pamaldų metu giedos choras 
Sietynas, vadovaujamas muz. 
Antano Skridulio. Numatoma j 
pamaldas kvies t i ir k i tų 
tautybių žmones su organizacijų 
vėliavomis. 

Tuojau po pamaldų salėje 
minėjimo tąsa, kur meninėje 
programoje dalyvaus choras 
Sietynas, numatoma kviesti 
pagrindini šventės kalbėtoją. 
Smulkesnė minėjimo programa 
bus pranešta vėliau. 

Įsidėmėtina, kad minėjimas 
vyks trečią mėnesio sekma
dienį, vasario 18 d. Minėjime 
kviečiama gausiai dalyvauti. 

Lietuvių klubo metiniame 
susirinkime. įvykusiame sausio 
mėn. 14 d. buvo išrinkta ir kont
roles komisija, kurią dabar 
sudaro: -Jonas Lepeška. Juozas 
Sodaitis ir Kostas Žolynas. 

skaitys dr. Vy: 
Pirmoji pask. 
toji pagalba 
bus vasario n 
penktadienį. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Philadelphia, Pa. 

Lemont, 111. 

PAVASARI, TIK TAU! 

Pakalbėk su moterimis, kuone 
kiekviena bus linkusi įtikinėti, 
kad ji likimo apdovanota blo
g iaus iu vyru. ge r i aus i a i s 
vaikais ir niekada neturi kuo 
apsivilkti, eidama į balių. Pir
mais dviem a tve ja is mes 
niekaip negal ime paveik t i 
esamos padėties, o dėl rūbų... 

Aukštos ir žemos, plonos ir 
apypilnės, jaunos ir vyresnės, 
blondinės ir brunetės — visos 
visiems gyvenimo atvejams 
suras ka išsirinkti, atvykusios 
į Lietuvių centre Lemonte 
balandžio 1 dieną rengiamą 
madų parodą ..Pavasari, tik 
tau!"' O tos, kurios mano. kad 
pačios turi ką pasiūlyti pava
sariniu rūbų gerbėjoms, turi 
retą galimybę atvykti į parodą 
su savais modeliais ir net pačios 
juos pademonstruoti. Madų 
parodos modelius koordinuoja 
Dalia Bartkienė ir Giedre Me-
reckiene. organizaciniais reika
lais rūpinasi Genė Rimkienė ir 
Laima Trinkūnienė. O kad 
pasiūlyti rūbai dar gražiau 
derėtų prie veidų ir figūrų, sve
čiams bus pateikti skanūs ir so
tūs lietuviški pietūs. Taigi ne
snauskite ir skubėkite užsi
sakyti vietas 

A. K. 

PASKAITOS SVEIKATOS 
KLAVSIMAIS 

Pageidaujar.: Kolonijos lietu
viams, LB 'ib.ytona Beach 
apylinkės va izba organizuoja 
paskaitų cikl ; -sveikatos prob
lemoms aptarti . Paska i t a s 

. utas Majauskas. 
:a — tema: grei-

:ulaimei ištikus, 
m n. 23 d. 2 vai., 
i Vince of Peace 

parapijos mok> klos salėje. Pa
skaitoje bus ;-rnonstruojama. 
kaip nelaimės t vėjais teikiama 
pirmoji pagalti t. Tokių paskai
tų numatoma keletas, jos bus 
skaitomos ka- mėnesį. Tokios 
sveikatos klau-imais paskaitos, 
ypač vyresni' amžiaus žmo
nėms, labai naudingos ir 
kvieč iame jose gaus ia i 
dalyvauti. 

KNYGOS PASIEKĖ 
LIETUVA 

Lietuvii; Bendruomenės 
Daytona Beach a p y l i n k ė s 
valdybos pastangomis buvo 
surinkta nen.aža labai vertingų 
religinio, m>kslinio ir kitokio 
turinių knycų ir dr. Vytautas 
Majauskas paruošė siuntas ir 
išsiuntė į Li< tuvą vienam kuni
gui, vienuolynui. Dar dr. V. 
Majauskas vieną asmeninę 
siuntą pasiuntė savo pažįsta
mam. Siuntos buvo išsiųstos pr. 
metų rudeni Siuntų gavėjai at
siuntė padYkos laiškus, džiau
giasi knyga- ^avę, prašo ir atei
tyje rūpinti- knygų siuntimu 
Lietuvai 

Jurg is J a n ūsait is 

M. Gorbači^-o lankymosi Lie
tuvoje metu amerikiečių spauda 
skyrė nemažai dėmesio, aprašy
dama šios viešnagės tikslą, jos 
eigą bei galimas pasekmes. 
Žinių metu per radiją ir tele
viziją dažnai buvo nagrinėjamas 
tautinio judėjimo bei demokra
tinio išsivadavimo klausimas 
Pabaltijy. 

Šia proga Philadelphijos ABC 
televizijos stotis WPWI š.m. sau
sio 14 d. apsilankė Šv. Andrie
jaus bažnyčioje šv. Mišių metu. 
Reporterė Lucy Yang surengė 
nedidelį reportažą, kuris buvo 
parodytas per televiziją tą pačia 
dieną žinių laidoje. Pošv. Mišių 
su reportere kalbėjosi keletas 
lietuvių. Algimantas Pliuš-
kevičius, buvęs Sibiro trem
tinys, šiuo metu viešintis pas 
savo pusbroli Kęstutį Pliuškonį. 
Philadelphijos apylinkės LB 
valdybos vicepirmininkė Julija 
Dantienė bei valdybos narys 
Vidmantas Rukšys. 

Reportažas buvo gerai suor
ganizuotas. Iš reporterės pa
teiktu klausimų buvo aišku, 
kad ji atvyko gerai susipažinusi 
su šiandienine Lietuvos situa
cija ir jos praeitimi. O mums tai 
buvo gera proga, nors ir labai 
glaustai, išsakyti savo mintis 
Lietuvos klausimu plačiajai 
Amerikos visuomenei. 

R a i m o n d a Rukšienė 

Du dalykai pripildo mūsų 
jausmus didėjančiu nusiste
bėjimu ir pagarba kiekvieną 
kartą, kai tik dažniau ir ati
džiau juos p- rgalvojame ir ste
bime: žvaigždėtas dangus virš 
manęs ir dorovinis įstatymas 
manyje 

Im. Kant 

Juno Beach, FL 
S V E Č I A S IŠ VOKIETIJOS 

Gruodžio 12 d. įvyko bendri 
lietuvių pietūs Rodney's Cafe. 
Susir inko apie 50 asmenų. 
Pranešimą apie Vakarų Vokie
tijos lietuvių gyvenimą bei jų 
veiklą pateikė Vakarų Vokieti
jos krašto valdybos pirmininkas I 
inž. Juozas Sabas, kuris su 
žmona tuo laiku lankėsi Juno 
Beach. J i s taip pat išsamiai ap
švietė susirinkusius apie Vasa
rio šešioliktos gimnazijos gyva
vimą bei problemas. Diskusijose 
pasisakyta, jog Juno Beach 
būt inai reikalingas Vasario 
gimnazijai paremti būrelis. 

N A U J A GYDYTOJA 

A n d r e a Zotova i tė , dail 
Rimgailės Zotovienės ir dr. 
Aleksio Zotovo duktė, ilgą laiką 
gyveno Juno Beach. Ji čia baigė 
ir gimnaziją. 

Dabar ši buvusi Juno Beach 
gyventoja jau baigė medicinos 
mokslus ir. išlaikiusi Illinois 
valstijos egzaminus, gavo teisę 
verstis gydytojos praktika. An
drea žada ir toliau tęsti mokslą, 
specializuotis. 

Juno Beach gyventojai džiau
giasi nauja gydytoja ir linki An-
drejai pasisekimo profesiniame 
darbe. 

LIETUVOS DUKTERYS 

Lietuvos Dukterų Juno Beach 
skyrius kviečia visus Rytinio 
pak rašč io l i e tuv ius į jų 
ruošiamą madų parodą. Šių 
metų tema Lietuvos gintaras 
Bus parodomi gražiausi ginta 
rai, o vėliau pačių narių siūti 
drabužiai bei pavasario mados 
iš dviejų krautuvių. 

Paroda įvyks 1990 m. sausio 
mėn. 27 d. 2 v. p.pv šeštadienį, 
naujoje Metodistų bažnyčios 
salėje. 701 Ocean Drive, Juno 
Beach, Florida. Po parodos vai
šės. Auka 8 dol. Laukiame visų! 

- D.A. 

V 

A.tA. 
EMILIJAI SAKALAUSKIENEI 

Lietu v :e mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame 
j 0 S gūn a kun. KAJETONUI SAKALAUSKUI, Šv. 
Andr • ius parapijos klebonui Philadelpijoj bei jo 
ghnin< ns ir kar tu liūdime. 

Anelė Ragažinskienė 
Teresė Barušauskaitė 
Anele Puodžiūnienė 
kun. Jonas Puodžiūnas 
Jonas ir Angelė Puodžiūnai 

NEW J£=SEY, NEW YORK - "Llatuvoa Atiminimai", plr-
madle' • » nuo 8 Iki 9 v.v. I i Seton Hali Unlvaralttto •*>«•*, 
89 5 FM Danga. "Mualc of Llthuanla" programos, vadamoa 
anglu <a ba.la tos pačios stoties, taip pat plrmsdlanlals 
girdirros nuo 7:30 Iki 8 v. v. Dr. J. J. Stukaa - dlreklortua, 
234 Su t Dr„ Watchung, N.J. 07060. Tai. 201 753 - 6636. 

Mylimai Mamytei ir Anytai 

A.tA. 
AGOTAI VOKETAITIENEI 
iškeliavus į Amžinybe, mielus draugus 

ARNOLDĄ IR NIJOLĘ 
VOKETAIČIUS 

nuoširdžiausiai užjaučiame ir kar tu liūdime 

Birutė ir Juozas Briedžiai 
Janina Juknevičienė 
Marija Markulienė 
Kazys Pabedinskas 
Marija Remienė 
Stase Semėniene 

A.tA. 
PETRUI AUŠIŪRAI 

mirus, jo žmonai ALDONAI nuoširdi užuojauta ir kar
tu liūdime 

Karo Mokyklos XV Laidos Draugai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5230440 ir (1-312) 523-9852 

4505-07 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 We«t 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

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

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - (708) 652-1003 
Sally Donald M.. Jr . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

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

Į * ^ " » J " 1 " • — • 

* • * « » 



DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. sausio men. 24 d. 

x D a i n a v o s a n s a m b l i o 
v a k a r o n ė bus penktadienį, va
sario 2 d.. 7:30 vai. vak. Jauni
mo centro kavinėje. Bus rodoma 
A. Plėnio vaizdajuostė iš Lietu
vos. Visi kviečiami dalyvauti. 

x J a u n e p e r a n k s t i susi
t va rky t i su darbovietėmis, kad 
visi jaunesni ir vyresni galėtų 
dalyvauti vasario 16 dienos 
demonstracijose ta pačia dieną 
miesto centre — Daley Center 
Plazoje. Demonstracijas ruošia 
JAV" LJS Chicagos skyrius. 

x J A V Lietuvių Bendruo
m e n ė s krašto valdybos Švie
timo tarybos pirmininkė Regina 
Kučienė sausio gale lankys 
„Saulės" l i tuanistinę mokyklą 
St. Petersburge, o sekmadienį 
darys pranešimą St. Peters-
burgo Lietuvių Bendruomenės 
susir inkime. Švietimo taryba 
šiuo metu praveda t r is konkur
sus, palaiko ryšius su lituanis
t inėmis mokyklomis, platina 
savo leidinius ir pan. Šiuo metu 
taip pat išėjo dainų knygelė 
„Grybs grybs" ir susilaukė 
didelio pasisekimo. Paruošta 
net garsiajuostė, kuria gali nau
dotis mokytojos ar šeima. Per 5 
mėn išsibaigė Br. Krokio vado
vėl is . .G in t a r inė s š aknys ' , 
spausdinama jau antroji laida. 

x Helen Wagner , Rochester, 
N.L, mūsų nuoširdi rėmėja ir 
garbės prenumeratorė daugelį 
metu, už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė 100 dol. 
auka, o savo ilgame laiške 
s v e i k i n a visus „ D r a u g o " 
darbuotojus. Rašo, kad jai suėjo 
86 m. amžiaus, todėl ir įvairių 
rūpesčiu atsiranda gyvenime. 
Nuoširdus ačiū už laišką ir 
mielą auką. 

x G a i l ė R a d v e n y t ė , Los 
Angeles. Cal., mūsų bendradar
bė, a ts iuntė „Draugo"' stipri
nimui 25 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Č i k a g o s Aukš tesn ios ios 
l i tuanis t inės mokyklos 40 me
tų jubi l ie j inis ba l ius ruošia
mas šeštadienį, vasario 3 d., 7 
v.v. Jaun imo centro didž. salė
je. Rezervacijoms skambinti G. 
Kara i t i ene i , tel. 708-430-3505. 

(sk) 

x Buvęs J a k u b ė n o Ansam
b l i s pas ivadinęs ..Tauragio 
kamer in iu orkestru" rengia 
religinį koncertą vasario 25 d. 
3 v. p.p. Ziono parapijos bažny 
čioje, 9000 S. Menard. Oak 
Lawn. IL. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2M<» VV. b3 St., Chicago, IL 60629 

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

Tel. (708) 301-4866 
V.jUndos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo l-* iki 7 vai vak 
•^•stad ^ \ r iki 1 va! d 

A D V O K A T A S 
V y t e n i s Lietuvninkas 

250! VV 6<*h Street 
Chicago, IT 60629 

Tel. (1-312) 77R-0H00 
Ka- dn-n ^ h vai vak 

v*-'*adn-niais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. ORden Ave . . Ste. 18-2 
Hinsdale . II. 60621 
Tel. (708) 325-3157 

Valaridos pagal susitarimą 

x Genė Vidžiūnaitė-Gurs-
kienė, atvykusi iš Lietuvos 
aplankyti savo brolių šeimų, 
lydima brolio Jurgio Vidžiūno, 
aplanke ..Draugą", painforma
vo apie savo seseris ir brolį Lie
tuvoje, apie neseną motinos 
mirtį ir kt. J i apžiūrėjo spaudos 
darbus, „Draugo" spaustuvę ir 
susipažino su spaudos reikalais. 
Ji yra mokytoja savo tėvynėje. 

x Asta Banionytė , Lietuvių 
Bendruomenės valdybos ry
šiams su valdžios įstaigomis di
rektorė, susilaukė paramos iš 
LB rajonų ir narių. Ji per kraš
to valdybos posėdį sausio 13-14 
dienomis Chicagoje minėjo Wa-
shingtono, D .C , pirmininkės 
Audronės Pakšt ienės ir vi
suomeninių reikalų tarybos 
pirm. Arvydo Barzduko apsilan
kymą Sovietų Sąjungos ambasa
doje. Lietuvos Darbininkų 
sąjungos atstovas Kazimieras 
Uoka Audronės Tamulionytės-
Lenz, veiklios LB narės, dėka 
aplankė General Motors-United 
darbininkus Detroite. Tikimasi, 
kad visi LB Astos Banionytės 
projektai susilauks lietuvių 
mora l inės ir material inės 
paramos. 

x Už a.a. Apsalomą Barniš-
kį, neseniai mirusį Kaune, šv. 
Mišios bus Jėzuitų koplyčioje 
sausio 28 d., sekmadienį, 10 vai. 
J Jungtines Amerikos Valstybes 
yra atvykęs jo sūnus Algiman
tas Barniškis. 

x Lietuvių Tauragės klubo 
metinis susirinkimas bus šių 
metų vasario 4 d., sekmadienį. 
1 vai. p.p. Šaulių namuose 
Brighton Parke. 

x Walter Rask , Oak Lawn. 
111., žinomas verslininkas, dau
gelį metų vadovavęs American 
Travel Service Bureau, lankėsi 
„Drauge", užsiprenumeravo 
vieneriems metams dienraštį ir 
dar pridėjo 50 dol. jo paramai. 
W. Rask skelbiame garbės 
prenumeratorium, o ui rėmimą 
l ie tuviško žodžio labai 
dėkojame. 

x P e t r a s M e n k e l i ū n a s , 
Chicago, 111., buvo užsukęs į 
,.Draugą" ir ta proga už kalė
dines korteles ir kalendorių 
įteikė 25 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Muz. Mindaugo Tamo
šiūno vadovaujamas „Oktavos" 
insamblis — muzikantai, daini
ninkai ir kt., vakar atvyko į 
Chicagą. Pirmasis pasirodymas 
bus penktadienį, sausio 26 d., 
7:30 vai. vak. Jaunimo centre. 
.Margučio" rengiamame šokių 

vakare gros pilnos sudėties 
..Oktavos" orkestras. Solistai 
dainuos pritariant orkestrui. 
Visi kviečiami. 

x E l ta -Pressed iens t sau
sio-kovo mėnesių Nr. 1 išėjo iš 
spaudos. Tai informacija 
vokiečių kalba apie Lietuvą ir 
lietuvius, leidžiama Vak. Vokie
tijoje. Šiame numeryje rašoma 
apie 72 metų Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį, apie įvai
rius reikalus Lietuvoje, ko
vojant prieš Sovietų Sąjungos 
okupacijos uždėtus varžtus. 
Vokiečių žurnalistams yra gera 
medžiaga apie Lietuvą ir da
bartinius įvykius. 

x „Muzikos Žinios", pereitų 
metų paskut inis numeris , 
apimąs įvairius chorų vadovų ir 
vargonininkų reikalus. Pirmuo
ju straipsniu įdėtas Fausto *•*•< 
Strolios „Išsilavinęs žmogus — 
tas, kuris dainuoja chore". 
Kalba apie septintąją Dainų 
šventę ir jos repertuarą ir kt. 
Pridėta Giedrės Gudauskienės 
kompozicija — gaidos Julijos 
Švabaitės eilėraščiui. Redaguoja 
Kazys Skaisgirys ir Stasys 
Sližys, administruoja Antanas 
Giedraitis. Leidžia Šiaurės 
Amerikos Lietuvių muzikų 
sąjunga. 

2*&i* 2VAiGZDirre 
Redaguoja J Pučas Medžiagą siųsti: 3206 W. flBth PUce, Chicago, 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
IL 60629 

ruošiasi 
pyragaičius. 

kepti kalėdinus 

LIETUVIŠKOS KŪČIOS IR 
KALĖDOS 

Vik toras Šimait is 

SENELIŲ PALIKIMAS 

Jau regim Amžių uosto 
Netolimus krantus... 
Jums perduodam, vaikučiai, 
Tėvynės žibintus! 

Juos neškite garbingai, 
Iškėlę į žvaigždes 
Kol Lietuvai vėl laisvė, 
Kaip saulė suspindės! 

Sudiev! Linksmai keliaukit 
Gyvenimo lanka. 
Telaimina jus Dievas 
Globojančia ranka! 

O mes iš Amžių uosto 
Visatos gelmėse, 
Lydėsim jus su meile 
Ir laime širdyse. 

x A. a. Onos Radauskie-
nės-Marcinkienės 2 metinių 
Mišios bus ateinantį šeštadienį, 
sausio 27. 10 vai. ryto lietuvių 
jėzuitų koplyčioje. Kviečiami 
visi draugai ir pažįstami. 

(sk) 

x J U O Z A S BACEVIČIUS, 
namus parduoda greit. įkaino
jimas — veltui. Skambinti Bell-
Bace RE. tel . (312) 778-2233. 

(sk) 

x G.T. In te rna t iona l , Inc. 
prašo atkreipti dėmesį, kad 
gydytojų suvažiavimas įvyksta 
gegužės mėn. 20-24 d. Kaune. 
Dar yra likę ribotas vietų skai
čius G.T. In ternat ional Kultū
r o s Kongreso-Gydytojų su
važiavimo tu re gegužės 15 iki 
31 d. 1990 m. Skambinki te 
(708) 430-7272. 

(sk) 
x Greit p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E / M A X F I R S T , R imas 
Stankus , tel. (708) 361^5950 ar 
ba (708) 636-6169. 

(sk) 

x Sausio 27-28 d. Detroite, 
Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros cent-<> įvyks pirmoji 
Lietuvos menininkų tapybos ir 
grafikos kūriniu paroda. Bus 
išstatyta virš 100 meno kūrinių, 
sukurtų šiandieną žinomiausių 
Lietuvos dailininkų. Parodos 
atidarymas sausio 27 d.. 7 v.v. 
Parodos pelno 20^ skiriama 
Sąjūdžiui Lietuvoje. Or 
ganizuoja J . ?"hor Int. Anti-
que, Inc . 

(sk) 

x Dr. Albina Prunskienė , 
Indian Head Park, 111., „Drau
go" garbės prenumeratorė, 
rėmėja, pratęsė jo prenumeratą 
vieneriems metams ir ta proga 
paaukojo 100 dol. savos spaudos 
pala ikymui . Nuoši rdus ir 
didelis ačiū 

x Dr. Marija P . Ramūnie-
nė, Otawa, Kanada, atsiuntė 
„Draugui 100 dol. auką su 
linkėjimais: „Linkiu 1990 me
tams geros sveikatos, Dievo 
palaimos Jūsų didžiai svarbiose 
ir sunkiose pareigose". Nuošir
dus ačiū už gražius linkėjimus 
ir paramą savai spaudai. 

x Inž. Jonas Abrai t is , Chi
cago, 111., už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė 30 dol 
auką. Po 25 dol. — Ligija Rociū 
nas. Englewood, N.J., Albert 
Zakarka ir Joseph Kazik, Chi
cago, 111. Visiems nuoširdus 
ačiū. 

x Pasaulio Lietuvių centro 
taryba ir valdyba nuoširdžiai 
dėkoja Rimai ir Linui Sid-
riams, taip pat Sofijai ir Adol
fui Jelioniams, paskolinusiems 
atitinkamai 20.000 ir 10.000 
dol. be nuošimčių Centro pasta
to pirkimo paskolai išmokėti. 

(sk) 

x Darome n u o t r a u k a s pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau. 9727 S. Western Ave.. 
Chicago. 111. 60643. Tel. 
(312) 238-9787. 

(sk) 

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

(sk) 

x Patr ia dovaninių prekių 
ir elektronikos parduotuvė 
Chicagoje. sav. A. ir F. Siutai, 
atidarė skyrių St. Petersburg 
Beach. FU 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 
saugia, siunčiame jūsų dovanas 
j Vilnsų kargo — oro linija. 
Kviečiame apsilankyti. 

(sk) 

Kalėdų šventės yra šven
čiamos visame krikščioniškame 
pasaulyje. Kiekviena tau ta turi 
savo tradicijas. Mūsų lietuviš
kos tradicijos yra labai senos ir 
įdomios. Daug kalėdinių tradi
cijų dar yra išlikę Amerikoje. 

Kūčių vakariene yra reikš
minga, turi gilia prasmę. Ant 
stalo būna padėtas šienas, o ant 
jo balta staltiesė, kuri primena 
Jezulio gimimą ant šieno. Miru
siam šeimos nariui yra palikta 
tuščia kėdė prie s ta lo. 
Pradedami vakarienę, laužome 
plotkelę. Šeima pas idal ina 
plotkelemis, kiekvienam ką 
gero linkėdami Vakar ienė 
susideda iš dvylikos valgių, 
prisimenant dvy ika apaštalų. 
Nevalgome mėsos. 

Prieš valgant, tėvelis sukalba 
maldą, dėkodamas Dievui už su
teiktas gerybes ir sveikatą. Ant 
stalo padėtos įvairios žuvys, 
silkės, avižinis ir spanguolinis 
kisielius, burokėliai su baravy
kais, kompoi •-. preskučiai su 
aguonų pienu r t.t. 

Dvyliktą va'.-.ndą yra Berne
lių Mišios. Kaiedų diena yra 
švenčiama, ka.p ir visur kitur. 

Kalėdų sene :s duoda visokių 
dovanėlių vaikams. Dovanėlės 
yra padėtos po eglute. Visi 
šeimos nariai :uošia eglutę su 
gražiais šiaudinukais, o didelę 
blizgančią žva adę uždega ant 
vi ršūnės . Li-;uvių Kalėdų 
šventės turi grižias tradicijas, 
yra linksmai paleidžiamos. 

Daina Ance.ičiūtė, VIII kl. 
K. Do- laičio lit. m-la. 

JĖZAUS ŠYPSNYS 

(Kalėdų legenda) 

(Pabaiga) 

Juodų atsiklaupė ant sniego, 
kuris davė šilumą, panašią 
ugnies šilumai ir dėkojo Dievui 
u i stebėtiną pagalbą, suteiktą 
jiems sunkioje valandoje. 

Jiems besileidžiant žemyn, 
sniegas atrodė ši l tesnis ir 
pintinė lengvesnė. 

Pagaliau pasiekė kaimą. Pir
majame name juodu rado seną 
moterį lovoje. J i buv© labai sena 
ir visa drebėjo nuo šalčio, nors 
krosnyje ugnis kūrenosi. Juodu 
pridengė ją šilta skara, kurią 

"Siga buvo numezgusi. Moteris 
tuojau nustojo drebėjusi; ji net 
sušuko, kad jai pasidarė nepap 
rastai šilta. Dantys nebebarš-
kėjo, o jos sustingę pirštai 
visiškai sušilo, pasidarė greiti ir 
suvaldomi. 

Juodu ėjo toliau per kaimą ir 
kur tik rado ką nors reikalingą 
pagalbos, tuojau iš savo pintinės 
davė. Neatsirado nė vieno, 
kuriam nebūtų radę ką nors 
tinkamo pintinėje. 

Pagaliau, juodu įėjo į vieną 
namelį, kuriame rado vaiką^ne
valdantį kojų. Jau devyneri 
metai kai jis ten guli aukštiel
ninkas (ant nugaros) savo lovo
je, negalėdamas apsiversti ant 
šono. Jis buvo dešimties metų 
amžiaus. Olga sukrovė jam 
viską iš pintinės, kas tik buvo 
skaniausia iš virtų ir keptų 
produktų. Po to ji jį apkabino ir 
iš pasigailėjimo meiliai pa
bučiavo. Ligonis tuojau pajuto, 
kad jam nyksta skausmai, jis 
pasijuto užtenkamai stiprus. 
Šoko lauk iš lovos ir bėgo pa
sitikti savo motiną, kuri po 
Mišių grįžo iš šventos Komuni
jos, kur ji karštai meldėsi prie 
Kūdikėlio Jėzaus, prašydama 
savo vaikeliui sveikatos. 

Kaimiečiai paruošė gražiau
sias roges ir pasodino į jas Joną 
ir Olgą. Iškilmingai vežė atgal 
į rūmus. Juos lydėjo žmonės su 
žibintais džiaugsmingai šūkau
dami. 

Ir iki šios dienos Kūčių 
vakarą tėvai ir motinos pasako
ja savo vaikams apie mažučius 
kunigaikštį ir kunigaikštytę, 
kurie Kūčių naktį atkeliavo į 
kaimą su didelę pintine, pilna 
įvairių daiktų ir kaip jie Kūdi
kėlio Jėzaus garbei apdovanojo 
daug neturtingųjų ir kaip jų 

visa mokyk į padaryti tokį dievotumą ir pasišventimą 
organizuota pa< rodymą Jėzus stebuklu apdovanojo. 

Karina Pau l iu tė , išgydymas paralyžuotą vaiką. 
,us Girėno lit. Kur Jėzus nusišypso, „pati 

, $ *k. mokinė, žiema darosi šiltesnė". 

LANKĖME SENELIUS 

Kiekvieną pirmadienį renka
mės į skautų sueigą. Mūsų 
tuntininkė mums pranešė, kad 
mes advento vakarą aplanky
tume Lietuvių sodyboje sene
lius. Ta idėja mums patiko ir 
labai apsidžiaugėme. Reikėjo 
pasiruošti. Rinkome atvirutes 
su Kalėdų sveikinimais, paruo
šėme trumpą vaidinimėlį. Taip 
susiorganizavę nuvykome pas 
senelius. 

Akordeonistas skautas Rimas 
grojo akordeonu ir p a g a l 
muzikos taktą, mes visi įžygia
vome į salę. Čia mūsų laukė 
seneliai. Sesė Vilija pasveikino 
visus ir pranešė, kad mes čia at
vykome kartu pasidžiaugti ir 
linksmai visi kartu padainuoti. 

Pradžioje buvo vaidinimas, 
kuris vaizdavo, kaip skautai 
miške paklydusius du berniu
kus (ne skautus) supažindino su 
kalėdinėmis giesmėmis ir juos 
palydėjo į namus. Berniukai 
buvo labai patenkinti ir dėkingi 
skautams. 

Liepsnelės pažaidė žaidimą. 
Po to mes giedojome. Palinkė
jome seneliams gražių Kalėdų. 
Išdalinome seneliams atvirutes 
ir saldainius. Seneliai mums 
plojo. Sodybos vedėja D. Čipienė 
padėkojo skautams ui tai, kad 
kiekvienais metais prisimena
me senelius. 

Gaja Bubiy tė . 
Clevelando Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinė. 

KALĖDlEGLUTĖ 

Šiais metai- Kalėdų eglutė 
buvo labai graž: Visa mokykla 
susijungė, ruošant mažą teatrą. 
Ponia Jonynu n parašė žodžius 
ir mokė vaidinti. Visi sunkiai 
dirbo, nes rf.v Q viską atmin
tinai išmokt: S lė buvo gražiai 
papuošta snau-.-mis. Scena buvo 
papuošta su sniegu- buvo 
apsnigtų eglu. u. Viskas atrodė 
kaip lauko Kiekviena klasė 
turėjo savo vaidmenis: laumes, 
policininkus ^t. Tema buvo 
apie biogai ... intį berniuką, 
kuris vėliai: p sitaisė. Tikrai 
buvo malo g u r ė t i , kaip 

G A L V O S Ū K I O NR. 61 
A T S A K Y M A S 

Uodas, puodas, kuodas. 

G A L V O S Ū K I O NR. 62 
A T S A K Y M A S 

Tos dvi valstybės yra: Italija 
ir Arabija. 

G A L V O S Ū K I O NR. 63 
A T S A K Y M A S 

Šis herbas yra Kauno miesto. 

G A L V O S Ū K I O NR. 65 
A T S A K Y M A S 

Aukščiausiojo 
devyni teisėjai. 

teismo y r a 

SKAUTŲ VADOVAS 

Berniukų skautų vadovas 
kelionėje į stovyklą turėjo at
sakyti daug klausimų, kuriuos 
klausė skautai, norėdami būti 
aps i ska i t ę . P a g a l i a u j a m 
nusibodo tie klausimai ir jis 
jautėsi pavargęs. Tada pasakė 
berniukams, jei dar kas klaus 
tokį klausimą, kurį jis pats 
negalės atsakyt i , pavalgius 
t u r ė s visų s k a u t ų i n d u s 
suplauti. 

Si vadovo taisyklė nenutildė 
Vi l iaus , kur i s d a u g i a u 
klausimų klausdavo, negu visi 
kiti. Greitai Vilius paklausė: 
„Kodėl chipmunkė, kasdama 
urvą, n e p a l i e k a š i u k š l i ų 
aplinkui prie įėjimo?" 

Visi skautai ėmėm Šaukti: 
„Atsakyk pats į šį klausimą". 

— Chipmunkė pradėjo kasti 
urvą iš antro galo, — atsakė 
Vilius. 

Tada skautų vadovas neiš
kentęs įsiterpė: 

— Kaip Chipmunkė galėjo 
pasiekti antrą galą. kad pradėtų 
iš ten kasti urvą? 

— Paga l jū sų n u s t a t y t ą 
tvarką, jūs turėsite po valgio 
suplauti visų skautų indus, — 
pasakė Vilius skautų vadovui. 

G A L V O S Ū K I S NR. 81 

(Žiūrėkite piešinį) 

Vienas žmogus nuvažiavo į 
pietinę valstybę ten praleisti 
š a l t a s ž iemos dienas . J a m 
išnuomavo vieną namelį miške 
p r i e u p ė s . N u v y k ę s p r i e 
namelio, a t rado visą sieną pri
rašytą kažkokių nesuprantamų 
žodžių. J a m buvo įdomu suži
noti, ką reiškia šie žodžiai. 
Padėkite j am išaiškinti. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 82 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Katei žaislas, pelei mirtis. 
Ir mažas kelmas vežimą ap

verčia. 
Į kišenę įkiši, o maiše netilps. 
Gera kiaulė, pro žmogų eida

ma, sukri ūksi. 
Kad kiaulė ragus turėtų, visą 

žemę išbadytų. 
Kiaulė buvus, kiaulė ir paliks. 
Kiaušinis vištą moko. 

Kas parašys šio baisaus sutvė
r imo pavad in imą ir keletą 
sakinių iš jo gyvenimo, gaus 5 
taškus. 

GALVOS4KIS NR. 83 

Čia yra parašytos keturios A 
(AAAA), tai inicialai šių žodžių: 
, , A m e r i c a n Associa t ion of 
Annonymous Acrobats". Tarp 
tų keturių A įrašykite tris 
raides, t ada sužinosite, kur tos 
draugijos y ra būstinė (centras). 

(5 taškai) 

G A L V O S Ū K I S NR. 84 

(Žiūrėkite lentelę) 

Čia surašyta 12 skaičių romė
niškais ska i tmenimis . Juos 
parašyk i te dabart iniu skai
čiavimo būdu. 

(5 taškai) 
VII, XIII, XXV,CCXI, MCCCV, 
MDCLXVI, IV. IX, XL, XC, 
MDCCIV, MCMXXVII. 

G A L V O S Ū K I S NR. 85 

Sakinį sudaro trys žodžiai — 
d a i k t a v a r d i s , būdva rd i s ir 
veiksmažodis, kurių žinomos tik 
galūnės: o, i, i. Žodžių eilės 
tvarka nežinoma. Išaiškinkite, 
kuri šių galūnių yra daikta
vardžio, kuri būdvardžio, kuri 
veiksmažodžio. 

(5 taškai) 


