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Gorbačiovas tebekartoja 
„nieko nežinojęs" 

Bet prisipažino kiti vadai 
Maskva.-Vakarų valstybėse 

spėliojama, ar Sovietų prez. M. 
Gorbačiovas, Nobelio Taikos 
premijos laureatas, įsakė tan
kams riedėti Vilniaus gatvėse ir 
savo kareiviams šaudyti j 
beginklius žmones. Jei jis to 
nepadarė , ta i prezidentas 
nebegali sukontroliuoti savo 
kariuomenės dalinių. O jei jis 
tai įsakė, tai jis prarado pasiti
kėjimą demokratizacija, kurią 
jis pats pradėjo. 

„The Christian Science Moni-
tor" korespondentas Daniel 
Sneider plačiai aprašo įvykius 
iš Maskvos ryšium su Lietuvo
je įvykusiu kruvinuoju sekma
dieniu Gorbačiovas buvęs 
susimaišęs šeštadienį, kai jis 
sutikęs, spaudžiamas Rusijos 
prezidento B. Jelcino ir kitų 
sovietinių parlamentarų, pa
siųsti komisiją į Lietuvą, kuri 
ištirtų ten riaušių padėtį, kai 
Sovietų kariuomenė nori nu
versti teisėtąją Lietuvos vy
riausybę ir paskirti Maskvai 
palankią. Sovietų daliniai puo
lė jėga ir užėmė pagrindinę 
Lietuvos televizijos stotį, nužu
dydami 14 lietuvių ir sužeis-
dami daugiau kaip 150 asmenų. 

Norėjo pagreitinti įvykius 
Sovietų respublikų vadai šeš

tadienį turėjo pasitarimus, 
įskaitant ir Pabaltijo, su prez. 
Gorbačiovu ir ten jiems buvo 
pasakyta , kad jėga nebus 
naudojama jokioje respublikoje. 
Po kelių valandų Lietuvoje 
Sovietų dal iniai pradėjo 
r iaušes . . . „Gorbačiovas 
nusprendė pagreitinti įvykius ir 
viską pabaigti dar prieš tai 
komisijai atyvkstant į Vilnių'". 
pasakė labai gerai informuotas 
sovietų žurnalistas, prašęs tik 
neminėti jo pavardės, minėto 
dienraščio korespondentui. ,,Ir 
kada ta delegacija atvyks į Vil
nių, jie turės rasti jau atstatytą 
tvarką". Delegacija atvyko \ 
Vilnių sekmadienį ir nuvyko } 
parlamento pastatą, kur išrink
toji Lietuvos vyriausybe ir 
dešimtys tūkstančių žmonių yra 
už barikadų. 

Taip, ka ip Prahoje 
Sovietų kariuomenės daliniai 

Lietuvoje yra pasiruošę demo
kratiškai išrinktą Lietuvos vy
riausybę nušalinti Raudonoji 
armija norinti ..įstatyti į valdžią 
Tautinio išlaisvinimo komite
tą", kurį sudarė Sovietų Ko
munistų partijos lojalistai Vil
niuje. Visa tai dabar preciziškai 
daroma Lietuvos sostinėje, kaip 
kad buvo daroma 1986 m. Če
koslovakijoje, kai buvo paša
linta Prahoje vyriausybė. Ten 
buvo sakoma, kad sovietų ka
riuomenė palaiko ..patriotų 
grupę". Ir dabar Gorbačiovas 
išsireiškė, kad Lietuvoje grupe 
intelektualų nori pakeisti vy
riausybę. Panašūs įvykiai 
ruošiami Latvijoje ir Estijoje. 
Rygoje vėlai šeštadienio naktį 
pasirodė sovietų tankai. Estijos 
radijas pranešė, kad sovietai 
uždare visus kelius į Rygą. 

Rusai už Estiją 
Šeštadienio vakare Estijos 

min. pirm. E. Savisaar pasakė 
spaudai, jog Lietuvos įvykiai 
gali būti pakartoti Estijoje ir 
Latvijoje. Estijoje gyvenantys 
rusai jau yra pakeitę savo nuo
mones ir nebepasisako už Mask
vą, todėl reikalinga naudoti 
kariuomenės jėgą. Gorbačiovas 

nebekreipiąs dėmesio į Vakarų 
reakcijas. J is norįs išsilaikyti 
valdžioje bet kokia kaina, sako 
tas pats sovietų žurnalistas. 
,,Dabar aš suprantu, jog jo 
paties valdžia yra j a m daug 
brangesnė už draugystę su prez. 
Bushu ir Vakarais . Dabar jų 
rankos laisvos. Daugiau nebėra 
baimės iš Vakarų, nes jie užsi
ėmę Persų įlankos reikalais.. .". 

Pugo i r J a z o v a s p r i s i p a ž i n o 
Valstybės sekretorius J ames 

Bakeris sekmadienį griežtokai 
kritikavo Maskvą už jėgos nau
dojimą Lietuvoje, pasakydamas, 
kad tai gali pakenkt i partne
rystei. Pačioje Maskvoje tūks
tančiai d e m o n s t r a n t ų nešė 
plakatus: „Šiandien Lietuva. 
Rytoj Latvija ir Estija, po dienos 
Rusija". Rusijos demokra tų 
frakcija pareikalavo sukviesti 
skubiai Rusijos pa r l amen to 
sesiją padėti Lietuvai. Ir štai 
šeštadienio vakare po Federaci
jos posėdžio kalbėjo Sovietų 
Vidaus reikalų ministeris Boris 
Pugo ir Gynybos ministeris 
Dmitri Jazovas, pasakydami 
oficialią Maskvos poziciją, kad 
chaosas ir anarchija užvaldė 
Lietuvą ir kad Lietuvos vyriau
sybė d a u g i a u n e b e g a l i n t i 
sukontroliuoti padėties savo 
krašte , ir kad k a r i u o m e n ė 
turėjusi įsikišti, kad a ts ta tytų 
tvarką. 

J e l c i n a s už L ie tuvą 
Visa tai griežtai paneigė Egi

dijus Bičkauskas, kuris yra Lie
tuvos atstovas ir čia dalyvauja 
stebėtojo teisėmis. Jį palaikė 
Boris Jelcinas. Rusijos parla
mentas išleido pareiškimą, ku
riame labai griežtai pasisako 
prieš jėgos naudojimą Pabaltijo 
respublikose. Ten Bičkauskui ir 
Jelcinui pr i tarė Moldavija, Gu
dija, Uzbekistanas ir Estija su 
Latvija. Gorbačiovas buvęs 
patenkintas Pugo pranešimu, 
bet nustebęs kitų respublikų 
palankumu Lietuvai. 

Vienu metu, kai Estijos min. 
pirm. Savisaar pasakė Gorba
čiovui, kad j a m buvo pasakyta , 
jog į Estiją atvežama 2,000 
parašiutininkų, tai Gorbačiovas 
ir Gynybos min. Jazovas sakėsi 
nieko apie tai nežiną. Taip, kaip 
Gorbačiovas nieko „nežinojęs", 
kas dėjosi Lietuvoje. Minėtoje 
komisijoje, kuri buvo pasiųsta į 
Lietuvą, yra ir Armėnijos prez. 
Levan Ter-Petrosian, a rmėnų 
sąjūdžio na rys . L i e tuv i am s 
pritarė ir Uzbekijos prez. Islam 
Karimovas. 

Deja, po kelių valandų po to 
posėdžio, Lietuvoje buvo pra
lietas kraujas. 

Sovietų kareivių auka Vilniuje, prie kurio palaikų r n gal tėvai ar 
žuvusiojo giminės. 

Šiandien laidojami sovietų 
nužudyti lietuviai 

Vilnius — Lietuvos Sveikatos 
min i s te r i j a paske lbė aukų 
sąrašą, kurie Sovietų Sąjungos 
kareivių buvo nužudyti, kai tie 
daliniai užėmė Lietuvos televi
zijos ir radijo pastatą ir trans
liavimo bokštą anksti sekma
dienio rytą. 

Kadangi vakar dienos laidoje 
paskelbtos žuvusiųjų pavardės 
buvo netikslios dėl telefakso 
neaiškių raidžių ir sąrašas 
nepilnas, ta i jas vėl skelbiame, 
gavę iš k i tų šaltinių. 

Vilniuje buvo nužudyti Alvy
das Kanapinskas iš Kėdainių, 
žuvęs nuo sprogimų, Vidas 
Maciu lev ič ius iš Vi ln iaus . 
nušautas, Algimantas Kavaliu-
kas iš Vilniaus, nušautas, Titas 
Masiulis iš Kauno, nušautas. 
Loreta Asanavičiūtė iš Vil
niaus, tanko sutraikšyta, Ignas 
Šimolionis iš Vilniaus, nušau
tas . Vytautas Vaitkus iš Vil
n i a u s , n u š a u t a s , Alvydas 
Makulka iš Rokiškio, miręs nuo 
širdies smūgio. Darius Gerbu
tavičius iš Vilniaus, nušautas. 
Virginijus Druskis, iš Vilniaus, 
nušautais. Apolinaras Povilaitis 
iš Vilniaus, nušautas. Rolandas 
Jankauskas iš Vilniaus, nušau
tas, Rimantas Juknevičius iš 

Marijampolės, nušautas. Taip 
pat buvo nušautas Viktor 
Sackich. parašiutininkas. 

Lietuvos Apsaugos departa
mento viršininkas Audrius 
Butkevičius pranešė, jog niekas 
iš buvusių prie televizijos bokšto 
neturėjo bet kokių ginklų. 
Atrodo, kad parašiutininkas 
mirė nuo pačių sovietų kulkų, 
kuris buvęs našautas į nugarą. 
Vilniaus ligoninėje yra 164 
sužeistieji, 26 padėtis iabai 
sunki. 

Žuvusieji laidojami šiandien 
Rasų kapinėse. Tūkstančiai 
žmonių ianke ]ų palaikus, kurie 
pašarvoti atviruose karstuose 
mies to sporto arenoje. 
Laidotuvės p_asideda 11 vai. 
dieną Vilniaus laiku. Zigmas 
Vaišvila, naujasis ministerio 
pirmininko pavaduotojas, vado
vauja sudarytam valstybiniam 
laidotuvių -omitetui. Žuvu
siems bus statomas paminklas. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvoje paskelbtos trys 
gedulo dienos prisiminti žuvu
siems už tautos laisvę. Laido
tuvių dieną bus skambinama 
varpais vidurdienį, o languose 
išstatomos žvakutės vakarais. 
Iškeliamos tautinės vėliavos su 
perrištais juodais kaspinais. Jau 
pranešta , kad iš viso yra 
žuvusių 14 žmonių, įskaitant ir 
tanko sutraiškytus du asmenis, 
kaip rašo „Christian Science 
Monitor" dienraštis. 

— Sovietų parašiutininkai 
užėmė Nemenčinės telefonų 
kar inę stotį, kuri y r a už 
Vilniaus, bet kaip Rita Dapkutė 
praneša, kad tarptautinė tele
fonų įstaiga Vilniuje nebuvusi 
užimta. 

— Vilniaus radijo stotis pir
madienį buvo užimta. Pastatas 
perimtas dalyvaujant mažiau
siai dešimt KGB agentų ir 
Maskvos partijos narių. Sovietų 
Vilniuje esanti vadovybė buvo 
pažadėjusi sulaikyti kareivių 
veiksmus, kol vyksta pasitari
mai. Klaidinanti informacija 
skleidžiama visoje Sovietų 
Sąjungoje apie Lietuvą. Sovietų 
kariuomenės veiksmus, neatro
do, kad civilinė valdžia galėtų 
sukontroliuoti, kaip išsireiškė 
vienas Lietuvos parlamentaras. 

— W a s h i n g t o n e sen. Al 
D"Amato reikalauja, kad prez. 
Bushas nevažiuotų į Maskvą 
sus i t ik t i su Gorbačiovu, 
atšauktų prekybos lengvatas 
Sovietų Sąjungai ir nebeduotų 
žadėtos paramos maistu, kai 
Pabaltijo respublikose naudo
jami specialiai paruošti smogia
mieji daliniai ir liejamas lie
tuvių kraujas. 

Vilniuje, kaip pranešė sek
madienio laidoje „Amerikos bal
sas" į parlamentą sugrįžo tiesiai 
į sesiją Lietuvos ministeris pir
mininkas Albertas Šimėnas. Jis 
pats. jo žmona ir vaikai pradingo 
be jokios žinios sekmadienio 
rytą apie antrą valandą. Naktį 
vyko kabineto nepaprastas po
sėdis ir jis jame nepasirodė. 
Todėl buvo manoma, kad buvo 
pagrobtas. Jo vieton buvo pa
skirtas Gediminas Vagnorius. 
Kas šiuo metu eina ministerio 
pirmininko pareigas — neaišku. 

— Izraelio Gynybos ministe
ris pranešė, jog yra pasiruošęs 
karui, jei Irakas užpuls jį. 

Lietuva aptaria 
tragiškuosius įvykius 

Lietuvos Respublikos pareiškimas 

Kreipiasi į Jungtines Tautas 
Vilnius . 1991 sausio 14. — 

Estijoje sausio 13 d., sekma
dienį, vyriausybės patalpose, 
įvyko bendras Estijos. Latvijos, 
Lietuvos ir Rusijos respublikų 
vyriausybių pasitarimas ir po to 
išleistas jų pasirašytas pareiš
kimas, kur iame aptar iami įvy
kiai Pabaltijo respublikose. 

Keturios respublikos kreipia
si į generalinį Jungtinių Tautų 
sekretorių Perez de Cuellar. 
prašydamos, kad j is nedelsiant 
sukviestų ta rp taut inę konfe
renciją Pabaltijo valstybių klau
simui aptar t i . 

Rusijos Respublikai atstovavo 
Boris Jelcinas. Rusijos prezi

dentas, Arnoldas Riuitelis. Esti
jos prezidentas. Anatolijus Gor-
bunovas. Latvijos prezidentas, ir 
Sigitas Kudarauskas , Lietuvos 
atstovas Estijoje. 

T ik d e m o k r a t i š k a i i š r inktos 
v y r i a u s y b ė s 

Pasirašytame bendrame do
kumente konstatuojami vė
liausi įvykiai Lietuvoje, kad čia 
naudojama jėga ir gresia didelis 
pavojus Pabaltijo suverenumui, 
ir smūgis suduotas laisvės ir 
demokratijos principams. Doku
mentą pasirašiusieji pareiškia, 
jog visos šios šalys pripažįsta 
viena kitos suverenumą ir. kad 

Vilnius. 1991 sausio 14. (LIC) 
— Čia pateikiamas Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pareiškimas dėl Tary
bų Sąjungos masinės informaci
jos įstaigų skleidžiamų klaidi
nančių žinių apie padėtį Lietu
vos Respublikoje. 

Pastarųjų dienų t ragiškų 
įvykių Lietuvoje eiga rodo, kad 
jų kaltininkai — tai dar neįvar
dinti aukščiausio rango asme
nys Maskvoje, taip pat grupė 
anonimų, pasivadinusių „na
cionalinio gelbėjimo komitetu", 
ir Tarybų Sąjungos kariuome
nė. 

Tarybų Sąjungos telegramų 
agentūra , ,TASS", j a pasi-
kliaunanti centrinė televizija, 
radijas ir dalis laikraščių siekia 
žūtbūt įrodyti, kad Lietuvos 
Respublikos konstituciniai val
džios organai neva ima nebe-
kontroliuoti padėties, kad tik 
minėtas anonimas „nacionali
nio gelbėjimo komitetas yra pa
dėties „šeimininkas" ir yra 

Kur dingo 64 žmonės? 
Vilnius. 1991 sausio 15. (LIC) 

— Vėliausiomis žiniomis, kaip 
buvo Lietuvos vyriausybės ats
tovo pranešta, yra pražuvę 64 
žmonės. Manoma, jog kai kurie 
gali būti nužudyti televizijos ir 
radijo patalpose. Nepatvirtinto
mis žiniomis, žmonės matė 
sovietų ka re iv ius i šmetan t 
žmonių lavonus iš televizijos 
bokšto per langą. Visos Vilniaus 
televizijos ir radijo programos 
yra sulaikytos. Sovietų daliniai 
neįleidžia į pastatą įeiti žurna
listams. Eltos žinių agentūra 
pranešė, jog šiandien 4 vai. 
popiet įvyks pasi tarimai tarp 
Lietuvos vyriausybės atstovų ir 
Sovietų generolų Varenikovo ir 
Ovčarovo. Padėtis esanti labai 
neaiški, nes „Gorbačiovas nieko 
nepadarė, kad sustabdytų ka
riuomenės veiksmus". 

— Kaunas per savo radiją 
informavo žmones apie įvykius 
Vilniuje, kai sovietų saugu
miečiai užėmė Vilniaus televizi
jos stotį. 

— Rygoje, <aip pranešė žinių 
agentūros, -ovietų specialūs 
daliniai užėmė Latvijos policijos 
akademija .atviai prie savo 
Parlament ūmų pastatė bari
kadas, kad psaugotų pastatą 
nuo okupa' > užgrobimo. 

tik demok'.itiškai išrinktos 
vyriausybe- eikia kiekvienoje 
jų teritorijoje, bet ne tos, kurios 
paraleliai ar naujai suorgani
zuotos. Šiarr< pareiškime pabrė
žiama, jog sos šalys gina tą 
teisę, kad nebūtų naudojama 
jėga išspre-" susidariusiai pro
blemai, kuri galėtų iškilti tarp 
tų kraštu arba, kad būtų naudo
jami tų respuMiku. gyventojai 
ginkluota:., veiksmui atlikti. 

Vėliau čia '^atvijos Respubli
ka ir Ru- • Federacijos Res
publika pa- ašė ekonominio ir 
politinio K riradarbiavimo su
tartį. BonMeinas pasakė, jog 
panaši sutartis bus pasirašyta ir 
su Lietuva tiiau, kai Lietuvos 
Respbulik< >vadėtis nebus tokia 
itemDta k •" kad vr» Aah*r 

Lietuviai Vilniuje bando iš po Sovietų Saji 
lietuvaitės kūną 

igoe tanko ištraukti sutraiškyta 

remiamas Lietuvos žmonių 
daugumos. Šiems t iks lams 
pasiekti griebiamasi šmeižtų ir 
dezinformacijos. 

Užgrobdami Spaudos rū
mus , kar iškiai elgėsi kaip 
užkariautojai: jie beatodairiškai 
šaudė į taikius gyventojus, kru
vinai akcijai vadovavęs pulki
ninkas Kustriuk pats automato 
šūviais sužeidė beginklį Lie
tuvos Respublikos pilietį V. 
Lukšį, grasindami ginklu išvarė 
iš pastato redakcijų ir spaus
tuvės darbuotojus, daugelį jų 
apiplėšė, šiurkščiai elgėsi su 
taikiais vilniečiais, atėjusiais 
saugoti pastato. Puolami, gro
biami ir kiti pastatai, barba
riškai niokojamas jų turtas. 
Visos šios karinės operacijos 
„TASSo". Tarybų Sąjungos tele
vizijos pateikiamos kaip teisėto 
turto atsiėmimas. 

Dezinformacijos v i r šūnė — 
melas, kuris paskleistas apie 
Lietuvos Respublikos radijo ir 
televizijos patalpų, televizijos 
bokšto ir radijo užgrobimą, pra
dedant nuo to užgrobimo pre
teksto. Iš pat pradžių buvo 
stengiamasi nutylėti, kad šiuos 
du (o ne vieną, kaip teigia 
TASSas'* centrinė televizija 
ir radi jas bei kai kur ie 
spaudos leidiniai) objektus, be
je esančius skirtinguose miesto 
rajonuose, saugojo tūkstančiai 
beginklių žmonių. Sausio 13 d. 
„TASSas pranešė, kad į tragiš
kai žuvusiųjų ir sunkiai sužeis
tų žmonių skaičių esą įskaitomi 
„žmonės, nieko bendra neturin
tys su tragiškais įvykiais", kad 
žuvę tik du žmonės ir „didžioji 
žmonių dalis nukentėjo dėl 
spūsties, pasigirdus prie Televi
zijos centro pastato atvykusių 
sunkiųjų tankų šūviams". Ofi
ciali Lietuvos Respublikos svei
katos apsaugos ministerijos in
formacija liudija, kad devyni be
ginkliai žmonės yra nušauti, 
vienas žuvo nuo sprogimo ir 
viena dvidešimt ketverių metų 
mergina sutraiškyta tanko. 

Medicininė ekspertizė paro
dė, kad vienas kariškis žuvo 
atakos metu nuo automato kul
kos į nugara. Tarybų Sąjungos 
masinės Informacijos priemonės 
tendencingai sumažino aukų 
skaičių. Visiškai nutylima, kad 
kariškiai sužeidė 164 civilius 
asmenis. 26 iš jų būklė yra labai 
sunki. Taip pat nutylima, kad 
karinė vadovybe iki šio momen
to slepia informaciją apie tikslų 
dingusiųjų be žinios žmonių 
skaičių. 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba pareiškia, kad 
„TASSas", kitos tiesą iškrai
pančios TSRS informacijos prie
monės, sąmoningai skleisdamos 
dezinformaciją, tapo nusikals
tamų jėgų niekšybės įrankiu. 

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 

pirmininkas 
V. Landsberg is 

KALENDORIUS 

S a u s i o 16 d.: Marcel is , 
Honoratas, Jovaras, Berardas. 
Norgailas, Vydaitė. 

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

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:45. 
Temperatūra dieną 35 L, 

naktį 29 1. 
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AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
1988-1990 M. VADUOS VEIKLOS 

APŽVALGA 
Pareigos perimtos 1988 m. 

sausio 23-24 d. Sudarius Vadiją, 
turėjom 33 posėdžius, išleido
me skyrių valdyboms 10 aplink
raščių, nariams 7 ,,Ad Melio-
r e m " , 11 „Mūsų Vyčio" 
numerių ir 6 ,,Ad Meliorem" 
„Skautijoje". 

1988 m. VII Tautinėje stovyk
loje stovyklavome ASS rajone — 
„Laisvė*' suskridę iš Australi
jos, Kanados ir JAV. 

1989 m. minėjome ASS 65 m. 
sukaktį , suruošėme Sukak
tuvinę stovyklą — Studijų 
dienas. Sukakčiai atžymėti 
pagamintas specialus ženklas ir 
metalinis ženkliukas. 

1990 m. suruoštos Studijų 
dienos su Chicagos skyriaus 
talka. 

Išrinkta ASS Kontrolės komi
sija, sutvarkyta „Mūsų Vyčio'* 
kartoteka, papildytas tiekimo 
skyrius, renkamos mokslinės 
knygos Vytauto Didžiojo univer
sitetui Kaune. 

Pasveikinti mokslininkai ASS 
filisteriai VI Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumo metu, išrinkti į 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Steigiamąjį seimą fil. dr. V. 
Černius, fil. dr. A. Kliorė, fil. dr. 
I. Užgirienė, fil. dr. R. Viskanta. 

Dalyvavome v.s. fil. B. 
Kviklio „Lietuvos Bažnyčios" 
knygų VI tomo sutiktuvėse ir 
susipažinome su Vydūno Jauni
mo fondo išleista knyga „Di
dysis V a r p i n i n k a s Vincas 
Kudirka". 

Pasveikinti jubiliatai kun. J. 
Dauknys, ASS Dvasios vadovas 
ASD Garbės narys kun. J. 
Kubilius, SJ, Evangelikų ASS 
Dvasios vadovas kun. P. Dilys, 
ASD Garbės narė V. Jonuškai-
tė-Zaunienė. 

Amžinybėn palydėjom ASS 
Vadijos p i rmin inką fil. L. 
Grinių, Lietuvos generalinę 
konsule ASD Garbės narę J. 
Daužvardienę , Korp! Vytis 
Garbės narį v.s. fil. B. Kviklį. 

Svečiavomės LSS Brolijos ir 
Seserijos suvažiavime, turėjome 
ASS narių sueigą, kurioje daly
vavo Lietuvos Tarybos pirmi
ninkas v.s. F . Šakalys. 

Dalyvauta Atlanto rajono sto
vyklos metu vykusioje ASS 
narių sueigoje ir pakėlimuose, 
Chicagos skyriaus narių pakė
limuose ir metinėse šventėse. 
Los Angeles skyriaus metinėje 
šventėje — ASD Garbės narės V. 
Jonuškaitės-Zaunienės pager
bime ir knygos „Mėlyno kar
velėlio šviesa" sutiktuvėse. 

Dalyvauta LSS Tarybos narių 
akivaizdiniame suvažiavime 
1989 m. ir korespondenciniuose 
posėdžiuose. Dalyvauta visuose 
LSS Pirmijos akivaizdiniuose ir 
neakivaizdiniuose posėdžiuose. 

Šiuo metu skyriai veikia: 
Australijoje — Melbourne ir 
Sydnėjuj, Kanadoj. — Toronte, 
JAV — Bostone, Champaign — 
Urbanoje, Chicagoje, Cleve-
lande, Detroite. Hartforde, Los 
Angeles, New Yorke, Worces-

Ats ikurus LSS Lietuvoje, tery ir Washingtone. 
pa la ikomi ryš ia i su LSS 
Tarybos Pirnininku v.s. F. 
Šakaliu ir mūsų nariais filis
teriais. 

Vadijos nariai, vykdami į 
Lietuvą, nugabeno skautiškos 
l i t e r a tū ros , a p l a n k ė LSS 
Tarybos Pirmininką v.s. F. 
Šakalį, s. fil. S. Jameikį ir 
Vytauto Didžiojo universiteto 
rektorių fil. prof. A. Avižienį. 

Dalyvavome susitikimuose ir 
pasitarimuose su iš Lietuvos 
atvykusiais LSS Vyriausiais 
skautininkais. Dvasios vadovais 
ir Tarybos pirmininku. 

Talkinome Lietuvos generali
n iam konsului V. Kleizai, 
ruošiant Vasario 16 dienos 
minėjimą — priėmimą kitatau
čiams. 

Jungėmės demonstracijose už 
Lietuvą, r inkome parašus , 
vykome į Washingtoną. 

fil. D. Eidukienė 
ASS vadijos pirmininkė 

ŽIDINIEČIU GERASIS 
DARBELIS 

Nevv Yorko vyr. skaučių 
židinio „Vilija" narės, daugelio 
gerų darbelių sumanytojos ir 
talkininkės, Kalėdoms artėjant, 
šalia asmeniškų gerojo darbelio 
projektų, surado laiko ir bend
ram Kalėdų gerajam darbeliui. 
Sesės A. Žukienė, R. Miklienė, 
G. Stankūnienė, B. Cibulskienė, 
V. Jankauskienė, M. Šulaitienė. 
L. Vilgalienė, E. R. Česnavi-
čienė. A. Katinienė, I Alksni-
nienė, Z. Jurienė, N. Naronienė 
ir I. Milukienė talkino Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos kalė
dinio konteinerio pakavimo dar
buose. Židiniui šiuo metu 
vadovauja A. Žukienė. 

P r i e se s ių d a r b o p u o š m e n i m i s p a p u o š t o s Kalėdų e g l u t e s „ K e r n a v ė s " t u n t o p a u k š t y t ė s Al ic i ja 
S t a n k e v i č i ū t ė , A u d r ė Adomėnai tė , L a u r a Dainyte, Stefutė U t z ir E g l ė M i l a v i c k a i t ė . S t o v i — p a u k š 
t y t e R i m a G r i a u z d y t ė ir s k a u t ė s A u d r a Apke ir O n u t ė U t z . 

N u o t r . M a r v t ė s U t z 

SKAUTIŠKOS KŪČIOS 
CHICAGOJE 

Kernavietės jų tėveliai ir 
svečiai gruodžio 16 d. jau 32 
kartą susėdo kūčioti prie baltų 
s ta lų žvakių šviesoje ir 
egl išakių kvepėjime. Ši 
skaut iškų Kūčių tradicija, 
„Kernavės" tunto pradėta 1959 
m., rado didelį atgarsį išeivijos 
organizacijų tarpe, o kernavie-
tėms tos bendros Kūčios dar 
reiškia ir tradicinį žvakių 
uždegimą, prisimenant visas 
lietuvaites skautes Tėvynėje ir 
įvairiuose pasaulio kraštuose. 
Visų laukiamas ir tradicinis 
tunto paukštyčių pasirodymas. 

Šių Kūčių žvakes uždegė 
„Mirgos" skaučių draugovė, 
vadovaujama ps. Vilijos Mei-
lytės ir vyr. sk. Gailės Butts. 
„Dubysos" (vad. s. Marytė Utz, 
vyr. sk. Rasa Ramanauskienė ir 
vyr. sk. Danutė Ankutė) ir 
„Šešupės" (vadovės ps. Gintarė 
Kerelytė-Thaus ir vyr. sk. Dalia 
Trakienė) draugovių paukštytės 
suvaidino eiliuotą „Sveikinimą 
Jėzu l iu i " . Čia jos visos, 
deklamuodamos ir dainuoda
mos, galėjo pasirodyti savo 
tėveliu ir senelių džiaugsmui. 

Prie gausiais kūčių valgiais 
apkrautų stalų, lauždamos 
plotkelę — šeimos vienybės ir 
geros valios ženklą, „Kernavės" 
tunto skautės, vadovės ir tėve
liai pasiruošė Kalėdų šventėms 

Kūčių maistą parūpino kerną 
viečiu mamytės ir „Verpsčių" 
bei ..Emilijos P l a t e r y t ė s " 
būrelių sesės, kurios dengė 
stalus, puošdamos juos sidab
riniais angelais (vyr. skaučių la
kios vaizduotės ir nagingų 
rankų kūryba), ir patarnavo 
Kūčių svečiams 

NEW YORKE 

New Yorko skautai ir skautės 
tradicinėms kūčioms gruodžio 
15 d. susirinko Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje. Atsilankė t iek 
daug jaunimo ir vyresniųjų, kad 
visi nebetilpo salėje. Trūko čia 
tik Lietuviškos S k a u t i j o s 
pirmūno v.s. Petro Jurgėlos, 
kuris, dėl pasilpusios sveikatos, 
negalėdamas dalyvauti atsiuntė 
sveikinimą raštu. 

Kūčias malda pradėjo skautų 
kapelionas tėvas Antanas Pra-
kapas.OFM. Po to vyko jaudi
nantis tradicinis žvakių užde
gimas, palydimas šv. Pranciš
kaus malda už taiką, gėrį ir 
ramybę. Pasidalinę plotkelėmis, 
vieni kitiems pareiškę šventiš
kus linkėjimus, visi vaišinosi 
tradiciniais kūčių valgiais. 

Trumpoje programoje keletą 
dainų padainavo gražiabalsės 
sesutės Bilerytės, Gina Jan
kauskaitė ir Nida Stankūnaitė , 
o Maironio lituanistinės mo
kyklos mokiniai suvaidino pus
valandžio trukmės veikaliuką 
„Užburti avinėliai". 

Kūčios praėjo jaukioje šeimy
niškoje nuota iko je . Visą 
programą sklandžiai pravedė 
sesė Vida Jankauskienė. 

TORONTE 

L i e t u v o s s k a u t ų e i s e n a i G e d i m i n o k a i n a 

Skautų kūčios įvyko gruodžio 
16 d. Lietuvių namuose. Susi
rinko per 200 Toronto skautijos. 
jų tėvelių sr svečių iš Lietuvos. 

Kūčias organizavo Birutės 
draugovė, s. J. Batūrienės prie
žiūroje, o programai vadovavo 
nauja tuntininkė ps. A. Šimku
vienė. „Rambyno" tun tas buvo 
svečias. Stalai buvo apskri t i ir 

Kernavietė draugovėms gerai tiko. Tėveliai 
sudarė savo grupes. Tunt ininkė 
pakvietė kun. P. Dilį sukalbėti 
invokaciją ir valt. D. Pargaus-
kaitė pravedė giesmę ,,Gul 
šiandieną' . Po giesmės kunigas 
sukalbėjo maldą. 

Kūčios pradėtos plotkelės 
laužymu ir linkėjimais. Po to 
visi vaišinosi daugiau kaip 12 
rūšių valgiais. Pavalgius kalė
dines giesmes pravedė ta pati 
vadovė, o skautų,-čių draugovės 
pasirodė su paruoštais šūkiais. 
Neapsieita ir be burtų — buvo 
traukiami šiaudai iš šieno, 
padėto po staltiesėmis. Visi 
buvo įspėti, kas iš t rauks ilgą 
šiaudą - ilgai gyvens, o kas 
trumpą — mirs. Laimė, visi iš
traukė ilgą ir džiaugėsi, kad ne
reikės greit mirti. 

Pakviestas ir „ R a m b y n o " 
tun t in inkas p a s v e i k i n t i ir 
pranešti apie tėvų susirinkimą, 
registraciją bei patyrimų laips
nių programų paruošimą, pade
dant tėveliams. Užba ig ian t 
sugiedota porą giesmių ir visi 

sustoję ra tu sukalbėjo malda 
„Ateina nakt is" . 

Vos tik ištarus „ labanakt" , 
pavėluotai atvažiavo Kalėdų se
nelė (pirmą kartą ne senelis) su 
dideliu maišu dovanėlių. Teko 
vėl susėsti ir kar tu džiaugtis, 
kaip jauniausieji Kūčių dalyviai 
jautėsi laimingi gavę dovanėlių. 
J ie turėjo pasakyti eilėraštį a r 
įminti mįslę. Kalėdų senelė (v.s. 
P. Saplienė), vaikučiai ir visi 
dalyviai buvo laimingi, kad 
v a k a r a s a t š v ę s t a s gražioje 
skautiškoje r.uotajkeįe. 

M. 
CLEVELANDO SKAUTAI 

LANKĖ SENELIUS 

Clevelando „Neringos" tun to 
skau t ė s i r „P i l ėnų" t u n t o 
skautai gruodžio 17 d. lankė 
„Lietuvių Sodybos" gyventojus. 
Tai jau kelerius metus vykdoma 
prieškalėdinė tradicija. Jaunieji 
ir jauniausieji vyksta pas vyres
niuosius tiesini dovanėlėmis, 
sveikinimais kalėdinėmis gies
mėmis. Šeimininkai jų laukia, 
dėmesingai išklauso ir priima 
su paruoštomis vaišėmis. 

Ir vieni, ir kiti tuos apsi
lankymus mėgsta, sprendžiant 
iš nugirstų pastabų. Skautuke: 
„Aš manau, kad sutiksiu tą 
vyrą, su kuriuo pernai susidrau
gavau" . Sodybos gyventoja: 
„Kad tie vaikučiai tik pabūtų su 
mumis valandėlę, jau mums bū 
t u malonu, o jie dar ir dainuo
ja, ir žaidžia, ir tokie mieli. 
Ačiū, kad atvažiavote". 

Šitaip mokomės suprasti Ka
lėdas. Šitaip atliekame skau
tišką gerąjį darbelį. 

KANADOJE 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 
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mų kanms prisiunfian>os gavus 
prašymą 

Žmogus yra savotiškas ožys:' 
jis mėgsta būti vedamas, bet ne 
varomas, prašomas, bet ne 
įsakomas. Scarron 

(oš) 

Išeivių skautų vadovų 
pasitarimas 

Lapkričio 29 d. išeivių skautų 
vadovų s u š a u k t a m e sus i 
r i n k i m e da lyvavo l enkų , 
vengrų, ukrainiečių, latvių ir 
lietuvių atstovai. Pastariesiems 
atstovavo v.s. F. Mockus. Buvo 
a p i b ū d i n t i v isų t a u t y b i ų 
veikimo planai ir kokie ryšiai 
palaikomi su atgimusių kraštų 
bendra ir skautiška veikla. 
Nutar ta pasikeisti vadovais 
tėvynėse. Buvo pasiūlyta ruošti 
vienos savaitės bendrą stovyklą. 
Bet dėl savų stovyklų ruošimo 
reikalų n u t a r t a ruošti t ik 
bendrą savaitgalį liepos 19, 20, 
21 d.d. jauniems vadovams ir to 
paties amžiaus prityrusiems 
skautams arba vyčiams. 

SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 
Chicagoje 

Sausio 27 d. — „Klaipėdos 
d i e n a " — iški lminga j ū r ų 
skautų ir skaučių sueiga Lietu
vių centre, Lemonte. 

Kovo 3 d. - Chicagos skau 
tų ir skaučių Kaziuko mugė 
Jaunimo centre. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGCS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy C'oss ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 SttMt, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5049 (veidą 24 vai) 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Raz. (708)245-0097; arba (708)245 6581 

DR. E. DECKYS 
CYDYTOJA IR CHiRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORO MEDICAL BUILDING 

9449 So. Pulaskl Roaa 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St M . (70*) 422-0101 
Valandos pagal s 

Pirmo 3 v p p -7 v v antrd 12 30 3 vpp 
»etc užc&f.aa. ketvd ' -3 v p p . penkid 

>r šestd 9 v f -12 v p p 

6132 S. Ktoz l * Ave., Chicago 
(1 -312) 925-2670 arba (1 -312) 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių ve^ j 

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

Valandos pagal susitarimą 
Pirm. antr penkt 12-3 v p p . ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St.. Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hicko-y Hilis. 
Tai. (708) 598 8101 
Vai pagal susitarime 

Tai. kablnato Ir buto: (708)852-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50tti Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 M 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai popie: 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATCS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulta 324 ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

81 St. ir Kaan Ava.. Justice. IL 
Ta*. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitanmą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2 7 

Kad. tai. (1-312) 471-3300; 
R n . (706) 442-8297 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS ŠIRDIES ' 

7722 S. Kadzia Ava.. 
Chicago. III 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Meditacija yra sielos akis. 
Bvssuet 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1 312) 767-7575 
5780 Archer Ava. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave) 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marguette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORIOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S Kadzte. Chicago. III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dunda* Ava., Elgln, III. 60120 
Ta*. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 myfca Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. (708) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optor atrištas (Kalba lietuviškai) 

T.krina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

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

Palos Vision Cantar, 7152 W. 127th St. 
Pa'cs Hgts. Iii Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708)448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 9 5 S t . 
0»k Lawn, IL 60453-2533 

T«L 708 936-3113 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

To l . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Ra*. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42SS W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12 4 

6-9. antr 12-6, penkt 10 12. 1 6 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

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

Kablnato tai. (1 312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specaiybe -- Vidaus hgų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austin) 

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

A R A S ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Centar-

Naparvllia Carnpus 
10?0 E. Ogdan Ava., Sulta 310, 

Naoarvllla IL 60563 
T«l. 1 708 527 0090 

Valandos paga! susitarimą 
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Peržvelgiant 

SPAUDOS 
IŠKALBUMĄ 

SOVIETŲ SĄJUNGOS LINKMĖ 
ATGAL Į PARANOJINĮ 

TOTALITARIZMĄ 
Kai pagalvojam apie anksty

vesnę mūsų literatūrą, apie au
torius mūsų Nepriklausomybės 
pradžioje, į akis krinta kalbos 
žodingumas, beribiai smulk
menų ap raš inė j ima i , k a s 
nebuvo skaitoma nuodėme. Ilgi 
vakarai be televizijos, užsnigti 
žiemos keliai, ribotos susi
siekimų galimybės leido praleis
ti vakarus prie knygos. Ir kū
riniai buvo turtingi ne tik žo
džiais , bet ir daug ia lyp ių 
veikėjų gyvenimo aprašymais, 
s luoksn in ia i s poka lb i a i s . 
Laikas, atrodo, stovėjo vietoje. 

Dabartinis skaitytojas yra ne
kantrus, nes gyvenimas yra 
pasidaręs daug sudėtingesnis, 
įvykiai ekrane skubiai bėga 
viens po kito, pranešdami trum
pas žinias iš viso pasaulio per 
vieną pusvalandį. Sunku susi
kaupti ties žodinga knyga, vis 
norisi sužinoti, kas bus toliau. 
Kaip ir modernioje tapyboje, 
nesigilinama j detales, norima 
padaryti įspūdį skubiai ir stip
riai. Pažvelgęs į Renoiro taikius, 
raminančius paveikslus beveik 
negali tikėti, kad ta ip žaviai 
atrodė gyvenamoji aplinka ir 
žmonių veidai. Dabartiniai pa
veikslai kalba garsiai ir gana 
slegiančiai. Tą matome ir dabar
ties filmuose, t e a t r o spek
takliuose, televizijos žiniose, 
kur beveik neturi progos susi
mąstyti, kur tave užgožia ne 
minčių, bet įvykių gausa. 

Tačiau taip yra t ik vadina
moje „vakarietiškoje kultūroje". 
Mums tas ypač kr inta dėmesin 
skaitant lietuvišką spaudą iš 
Tėvynės, ku r vėl bėgi per pus
lapius žodingų sakinių, vis 
ieškodamas to šviesesnio spin
dulėlio, sugebančio nušviesti, 
kas ten bandoma pasakyti . Ta 
žodžių gausa, aišku, yra pasek
mė ir palikimas to pusšimčio 
metų laikotarpio, kada nebuvo 
galima aiškiai pasisakyti, neri
zikuojant nemokama kelione į 
šaltus kraštus. Tada tai buvo vi
siems suprantama. Blogiau, kad 
ir dabar užaugusioje kartoje 
užsiliko tas pats įprastas „vy-
niojimas į vatą", nors yra jau ir 
prošvaisčių. 

Nekartą skaitytojas sustoja po 
kelių tokių beveik beprasmių 
postringavimų ir bando susigau
dyti, kas buvo norėta pasakyti. 
Tikimės, tai tik pereinamasis 
laikotarpis, pamažu atgaunant 
laisvę ir drąsą. Gal mažėjantis 
susidomėjimas vis daugėjan
čiais spaudos leidiniais privers 
tuos kelis tūkstančius žurnalis
tų pagalvoti apie kitokį darbą ir 
apie tai, kad rimtai visą dieną 
dirbęs žmogus ir pagaliau par-
siradęs namo turi gal dideli 
norą, bet t ik kelias valandas 
perska i ty t i dienos spaudą, 
žurnalus ir dar pasiklausyti 
žinių televizijoje apie nesu
tarimus tarp parlamento ir pre
zidentūros. Beje, maloniausias 
žinių perdavimo bruožas Vilniu
je besisvečiuojant buvo tas taip 
įkyrių skelbimų nebuvimas, 
kas, atrodo, čia neišvengiama. 

Kita bėda spaudoje yra su 
naujadarais žodžiais. Gal net ne
vadinkime jų naujadarais, o 
dažnai mums net nesupran
tamomis svetimybėmis. Su
rinkau tokių perlų jau du pus

lapius ir pasiunčiau tiems lei
diniams su klaustuku, ką tie žo
džiai reiškia lietuviškai. 

Apie tai kalbant su čia besi
svečiuojančia viena kultūri
ninke, ji man paaiškino, kad 
juos vartodami lietuviai nori pa
brėžti savo vakarietiškumą. Ir 
mes čia vartojame jau begalybę 
anglicizmų, bet tik ne spaudo
je. Mūsų kalba per graži, kad ją 
taip niokotume. Tėvynės spau
doje pastebima ir didelė rusų 
kalbos stalinistinė įtaka, visai 
neatitinkanti mūsų kalbos rit
mo. Trumpinami išsireiškimai, 
suplakant keletą žodžių į vieną, 
kaip „profsąjungos, soclageris, 
orientyras, soctikrovė", vietoje 
muzikaliau skambančio pvz. 
„profesinių sąjungų" derinio. 

Manau, ta i prasidėjo nuo 
„komjaunuolio" ir nejučiomis 
įsiskverbė į mūsų seną, tikslią 
aisčių tarmę, ypač per paskutinį 
pusšimtį, veikiant rusų kalbos 
s t r u k t ū r o s į t a k a i . Tokius 
iškrypimus atitaisyti jau reikės 
nemažų pastangų, meiles savo 
kalbai ir sąmoningo apsi
sprendimo, pradedant nuo laik
raščių redaktorių, nes gerai 
kalbą mokantieji einame senyn, 
o jaunimas ir ten, ir čia jau y ra 
užkrėstas tarptautinėmis ba
cilomis. Šitokios svetimybės gal 
s u p r a n t a m o s moks l in iuose 
straipsniuose ir knygose, bet 
savo kasdieninėje spaudoje ir 
kalboje jau pats laikas pradėti 
kreipti į t a i didesnį dėmesį, 
netgi gramatikos sklandumo 
atžvilgiu, ypač išverčiant dienos 
pasaulio žinių atpasakojimus. 
Geras vertimas iš svetimos 
kalbos nėra daromas pažodžiui, 
bet perskaitant sakinį iki galo 
ir p r a s m i n g a i pe rduodan t 
savais žodžiais skaitytojui . 
Tokių nevykusių vertimų daž
nai užtinkame mūsų laikraščių 
žinučių puslapiuose. 

Redakcijų darbuotojų skai
čius, aišku, labai ribotas, o ir tie 
patys neina jaunyn. Ypač dien
raštyje darbas visada e ina 
didelėje įtampoje, skubant viską 
laiku paruošti spausdinimui. 
Gal atsirastų spaudos mylėtojų 
— savanorių, kurie užbėgtų 
valandai , ki ta i redakcijon, 
pasisiūlydami atlikti tą svarbų 
lituanistinį darbą? Manau, tai 
būtų ir nauda, ir malonumas 
gerai kalbą mokantiems vyres
niesiems, dažnai turint iems 
daugiau laiko, negu užsiėmimų. 

Dar vienas painus reikalas, 
tai vietovardžių rašymas. Atro
do, kad kiekvienas redaktorius, 
o dar dažniau kiekvienas ra
šantis į spaudą vadovaujasi savo 
nuomone. Iš tikro tai sunkiai 
potvarkiais išsprendžiama pro
blema. Ar rašyti Chicago ar 
Čikaga, New York ar Niu
jorkas? Ar pridėti lietuvišką 
galūnę rašant gyvenu New 
Yorke, kas skamba geriau, negu 
gyvenu New York. Canadoje ar 
Kanadoje? Aišku, jokios teisės 
neturime redaktoriams įsakyti 
dary t i p a t a i s a s au to r ių 
straipsniuose, bet truputį šį 
klausimą pagvildenti jau tikrai 
būtų atėjęs laikas. Yra vardų, 
kurie sulietuvinti skamba blo
gai, o kiti visai priimtini. 

RKV 

Gorbačiovo s impa t ika i ir 
užtarėjai užsienyje nori jį pa
vaizduoti kaip „belaisvį", pri
vers tą p a s u k t i sovietų 
gyvenimo ratą atgal į griežtąją 
liniją, paveldėtą iš Lenino ir 
Stalino praktikos. Iš tikrųjų M. 
Gorbačiovas yra t i k prisi
taikėlis, neturintis savo nusta
tytos programos, bet kaip cirko 
aktorius balansuoja vaikščio
damas aš t r ia b r i auna . J i s 
viskam pasiruošęs, kad t ik 
išlaikytų savo rankose galią ir 
tuo pačiu išsaugotų imperiją. 
Kurioje pusėje jam atrodo nau
dingiau, ten ir krypsta. Savo 
tikslo jis siekia,nesiskaitydamas 
su priemonėmis. Gorbačiovas 
gauna viską, ko tik reikalauja. 
Jis išsižadėjo savo vidaus rei
kalų ministerio V. Bakatino, 
kuris buvo apribojęs vidaus 
kariuomenės funkcijas, suma
žinęs jos dalinių aukštesnių ka
rininkų įgaliojimus. Buvo įgijęs 
populiarumą tarp Sovietų aukš
čiausiosios tarybos liberalų 
deputatų. Jo vieton paskirtas B. 
Pugo, buvęs Latvijos KGB virši
ninkas, Sovietų komunistų par
tijos vyriausias kontrolierius. 
Manoma, kad su gen. Jazovu ir 
V. Kr iučkovu j ie s u d a r y s 
„geležinį kumštį", kuriuo pa
grasys r e spub l ikoms , no
rinčioms atsiskirti nuo Sovietų 
Sąjungos. 

Paskutiniai Sovietų veiksmai 
Latvijoje ir Lietuvoje rodo, kad, 
užuot vedę kraštą į demokratinę 
vakarų tipo santvarką, siūlo 
grįžti į totalitarizmą ir autokra
tiją. Remdamasis Sovietų pre
zidento, gynybos ministerio ir 
Baltijos karinio laivyno vado 
nurodymu, Klaipėdos garnizono 
vadas įvedė mieste patrulia
vimą, kurio metu ginkluoti 
kariškiai tikrins naktį sutiktų 
kariškių ir į tar t inų civilių 
asmenų dokumentus. Patrulių 
įvedimo p a g r i n d a s — esą 
kariškiai yra užgaudinėjami ir 
sumušami. Atrodo, jog vėl grįžta 
1940 metai, kai sovietai iš
galvoję prasimanymus, apkal
tino Lietuvos vyriausybę ir 
okupavo Pabaltijo valstybes. 
Sovietų vidaus kariuomenės 
dalinių užėmimas spaustuvės 
Latvijoje ir Lietuvos komunistų 
partijos pastato, pavartojant jė
gą, yra ne kas kitas, kaip 
provokaciniai veiksmai, kuriuos 
pasmerkė JAV Valstybės depar
tamentas. 

Ypatingai paskutiniuoju metu 

IGNAS MEDŽIUKAS 

arogantiškai pasireiškė KGB 
viršininkas Vladimir Kriučkov, 
kuriam pavesta prižiūrėti mais
to p a s k i r s t y m ą . Sovietų 
Sąjunga neslepia, kad ten yra 
įvairių reikmenų trūkumas. Jie 
kreipiasi į Vakarų valstybes, 
prašydami maisto, medicinos 
reikmenų, kosmetikos ir kitų 
kasdieninio vartojimo gaminių. 
JAV panaikino visus prekybos 
varžtus su Sovietų Sąjunga. Bet 
Vakarų valstybės, gabenančios 
mais to produktus j Sovietų 
Sąjungą, susirūpino, kad laivai 
ir vagonai su produktais turi il
gai laukti , kol bus iškrauti. 
Neiškraut i laiku maisto pro
duktai genda. KGB viršininkas 
V. Kriučkovas, užuot vakarie
čiams pareiškęs padėką, už pa
galbą badui sumažinti, stalinis-
t iniu metodu apkaltino Ame
r ikos CIA ir kitas Vakarų 
Europos žvalgybos agentūras, 
kad jų agentai nori sugriauti 
Sovietų Sąjungą, kad Vakarai 
siunčią j iems sugedusį maistą, 
apnuodytus grūdus ir produktus 
su radioaktyviomis medžiago
mis ir sveikatai kenksmingais 
chemikalais . Jis pabrėžė, kad 
slaptoji policija kovos prieš 
tokias antikomunistines jėgas. 

Kriučkovas įspėjo, kad KGB 
darbuotojai jaučia pareigą su
kliudyti kišimąsi į sovietų vi
daus re ika lus užsienio spe
cialiųjų tarnybų ir tų užsienio 
organizacijų, kurios dešimtme
čiais vedė ir tebeveda slaptą 
karą prieš sovietų žmones. J i s 
kaltino, kad antikomunizmo jė
gos stengiasi paimti iniciatyvą, 
apgalvotai sudaryti trūkumus ir 
tuo pasinaudojant susikrauti 
politinį kapitalą. 

Kriučkovas sakė, kad ne
teisinga interpretacija tautinio 
suverenumo nuvedė į žmogaus 
teisų pažeidimą ir tikrą karą. 
Iškyla klausimas, ar mūsų didi 
šalis egzistuos ar ne. Neabejo
t ina, jis kalbėjo, kad kiekvienas 
doras ir protingas sovietų pilie
t is į šį klausimą atsakys „Taip". 
KGB pasistengs užtikrinti ša
lies perėjimą į demokratiją (!), 
tvirtai garantuodama saugumą, 
teisėtumą, įstatymų vykdymą ir 
tvarką. 

Gre i t po to Kr iučkovas 
apsižiūrėjo ar spaudžiamas kitų 
savo pareiškimus pakoregavo, 
sakydamas, kas jis nebuvo tei
singai suprastas. 

Kas gi yra tas V. Kriučkovas? 
Apie jį žinias suteikia Oleg Gor-
dievsky parašytoje (kartu su 
Christopher Andrew) knygoje 
„KGB: Inside Story". Gordievs-
kis buvęs užsienio žvalgybos a-
gentas, 1985 m. pabėgęs iš 
Sovietų Sąjungos, kuris gerai 
pažinojo V. Kriučkovą. Tai 
didelio darbštumo, rūsčios iš
vaizdos, be jokio humoro jausmo, 
savim pasitikįs, turįs politinę 
nuovoką žmogus. Jis yra totorių 
kilmės, baigęs neakivaizdiniu 
būdu teisių institutą. Buvo kvo
tų valdininkas. Perėjo į užsienio 
reikalus, kur išėjo diplomatinę 
mokyklą Sovietų ambasadoje 
Budapešte, Vengrijoje. Savo 
darbštumu ir atsidavimu atkrei
pė dėmesį savo šefo Jurijaus 
Andropovo. 1959-1967 m. dirbo 
ambasador iaus Andropovo 
priežiūroje ir globoje. Jo darbo 
sritis buvo santykių palaikymas 
su socialistinėmis Varšuvos 
pakto ir kitų kraštų komunistų 
partijomis. 

Jis sako: „Šiandien yra ma
dinga kaltinti partijos aparatą. 
Bet aš norėčiau pasakyti, kad aš 
ten labai daug ko išmokau ir su
tikau daugelį nuostabiai pasi
šventusių žmonių, išskyrus kai 
kuriuos nemalonius atvejus, 
kokių pasitaiko visur". Bū
damas Budapešte, Sovietų am
basadoje j i s įsigijo didelį 
me is t r i škumą slaptosios 
politikos ir asmeniškų intrigų 
srityje. 

Kai 1967 m. Andropovas tapo 
KGB viršininku, Kriučkovas 
buvo paskirtas šios įstaigos sek
retoriato vedėju ir svarbiausių 
saugumo paslapčių saugotoju. 
1971 m. jis buvo paskirtas užsie
nio žvalgybos viršininko pava
duotoju, atsakingu už Europos 
žinių rinkimo tinklą. Po trejų 

metų, tada 50 m., V. Kriučko
vas, perkėlus jo viršininką Mor-
tin kitur, pats tapo šios tarny
bos viršininku. 1988 m. jis buvo 
paskirtas KGB viršininku. 

Rašoma, kad V. Kriučkovas 
buvo fanatiškas gimnastas, net 
ir kalbėdamas su kitais, jis darė 
įvairius rankų pratimus ar 
spaudė teniso sviedinį. Prie savo 
įstaigos jis turi privačią gimnas
tikos salę su masažo stalu. Prie 
salės turi privačią sauną, kur jis 
kartais turi pokalbius su kitais 
KGB generolais. Tai buvo nepa
prastai liuksusinė sauna, kaip 
liudija Gordievskis . Tokią 
sauną buvo galima įsigyti tik už 

užsienio val iutą. J i buvo 
brangaus medžio, importuoto iš 
Suomijos, vietoje paprastos 
Rusijos pušies medžio. Specia
liai pritaikyti skandinaviški 
patogumai ir lempos. Impor
tuoti rankšluosčiai ir chalatai. 
Prie gimnastikos salės buvo 
patalpa valgyklai, bet joje 
nebuvo bufeto gėrimams. Kriuč
kovas buvo blaivininkas ir 
sudarydavo nepatogumų ge
riančiųjų kompanijoje. Jis labai 
žiūrėjo, kad į užsienio žvalgybos 
tarnybą nepatektų mėgėjai 
išgerti. 

Baigiantis komunis t in iam 
režimui Rytų Europoje, 1989 m. 
V. Kriučkovas lankėsi Varšu
voje pas solidarumo pastatytą 
minister į p i rmin inką T. 
Mazovieckį. Prieš 8 metus jis 
lankėsi Lenkijoj ir svarstė su 
gen. W. Jaruze lsk iu , kaip 
sugniuždyti Solidarumą, nors 
pats to dabar neprisipažįsta. 

Kaip matome, sovietų KGB 
viršininkas ir daugelis į jį 
panašių naudojasi jų pranokėjų 
(Lenino ir Stalino) sukurto „ro
jaus" gėrybėmis ir patogumais 
liaudies sąskaiton. Tad argi jie 
norės pertvarkos ir demokra
tijos, kokia yra Vakaruose, nes 
tada jų kėdės imtų braškėti. Jie 
įsikibę laikysis iš paskutiniųjų 
jėgų, nesiskaitydami su kraujo 
aukomis. Jie ir toliau stengiasi 
priversti respublikas, kad jų 
duoklės, kaip iš kolonijų. 

plauktų j Kremlių. Pirmiausia 
jie, žinoma, apsirūpina patys, 
„vergai nužemintieji" gaus t ik 
kas nuo jų atliks. Stalininė 
nomenklatūra ir dabar yra t a 
pati. Matyt, V. Kriučkovas, per
sivalgęs iš Vakarų atvežto 
skanaus maisto, ėmė kliedėti, 
kad jis yra apnuodytas. 

Dabar Sovietų Sąjungos res
publikos yra verčiamos atnau
jinti 1922 m. pasirašytą sutartį. 
Bet Pabaltijo respublikos tuo 
metu buvo laisvos. Tada sovie
tai griebiasi už kito lazdos galo, 
siūlydami referendumą. Bet 
kam pabaltiečiams reikia refe
rendumo, kai 1940 m. jų neat
siklausę užnėrė kilpą ant kak
lo ir išžudė trečdalį jų žmonių. 
Pabaltijo tautų teisėtą išėjimą 
iš Sąjungos sovietai vadina 
divorsu. Bet iš tikrųjų jokios ve
dybų sutarties tarp respublikų 
ir Sąjungos nebuvo. O jei tos 
tautos buvo išprievartautos, 
surežisuojant liaudies seimo 
nutarimų komediją, tai tokia 
sutartis yra niekinė. Vakarų 
pasaulis to dar neužmiršo. 

PARDAVĖ KAPINES 

Rosehill kapinės ir mauzolie
jus, esantieji 5800 N. Ravens-
wood. Chicagoje. parduoti . 
Nupirko Service Corporation 
I n t e r n a t i o n a l , t u r i n t i 150 
kapinių visose JAV-se. 

Karstas ir giltinė demonstracijose Chicagos miesto centre - tai Sovietų 
elgesys su lietuviais Lietuvoje. 

N'uotr Jono Kuprio 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 
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sergu. Gal — Aš pabėgau iš degančios ligoninės, 
jūs žinote, kur aš turiu kreiptis?... 

Moterys smalsiai peržvelgė Jū ra t ė s veidą ir pur
vinus rūbus, pagaliau viena nekant r ia i truktelėjo 
pečiais. 

— Svetimtautė! Ten yra užgriauta šimtai mūsų 
žmonių, dabar mes neturime laiko rūpintis jumis, susi
ieškokite policiją. 

— Bet mano akys buvo operuotos, aš menkai ma
tau... pilnos dulkių... aš tenorėčiau vandens... 

Moteris nekantriai nusigrįžo, bet netoliese stovinti 
gana jauna mergina staigiai priėjo ir palietė jos ranka 

nuprausė veidą ir sukruvintą ranką. Nuo kiekvieno 
akių palietimo Jūra šaukė iš skausmo, bet reikėjo 
išplauti dulkes nuo paraudusių vokų. Po valandėlės 
viskas pradėjo tamsėti. suktis ir ji nugrimzdo sunkia
me, karštligiškame sapne. 

Kiek praėjo laiko? Kai sugrįžo sąmonė, jau buvo 
vakaras ir keli balsai pašnibždomis kalbėjosi prie jos 
lovos. Valandėlę Jūra gulėjo tyloje, stengdamasi ką 
nors atsiminti, bet kalba buvojai nesuprantama. Vos 
jai sujudėjus, prie jos prišoko jaunoji graikė. 

— Kaip jaučiatės, ar kiek pailsėjote0 

Jūratės burna buvo išdžiūvusi, galva tarsi surem
ta plieno lankų, bet akys jau skyrė nematytus daiktus 
ir klausiamai sustojo ties dviem jaunais žmonėmis. 

— Kur aš esu? 
— Mano lovoje — nusijuokė mergina. Vakar jūs čia 

atsiradote po ligoninės gaisro, jūs truputį sirgote ir 
klajojote, bet dabar, atrodo, viskas praėjo. 

— Kaip jūsų vardas? 
— Mira, o štai mano draugas Adis. Jis dar tik me-

Eikite su manim, dabar visi užsiėmę gaisru, ten dicinos studentas, bet negalėjau greitai rasti jokio dak-
ligoninėje visos šitos moterys tu r i dirbančių savo taro. Iš kur jūs esate? 
šeimos narių, nebus lengva greit rasti pagalbos. Aš 
jums padėsiu, esu graikė, studentė, turiu čia tokį maža 
kambarėlį. 

— Aš jums labai dėkinga, — paskutinėmis jėgomis 
atsakė Jūra, kuriai buvo gerai žinomos mažos kamba-

Sunkiausia liga, kuria serga 
mūsų laikai ir vaisingiausia 
versmė visų blogybių, kuriomis 
k i ekv i enas i š m i n t i n g a s 
nus i skundž ia , t a i lengva
būdiškumas ir neapsigalvo-
jimas, kuris išmuša žmones iš 
tiesaus kelio. 

Pijus XI 
• '-* SJM* 

Kiekvienas kentėjimas turi 
dvigubą tikslą — arba tai yra 
Dievo šauksmas, kuris sako: 
„Žmogau, tavo keliai y ra 
negeri, taisykis"; arba kentė
jimas yra Dievo pasveikinimas, 
kalbąs: „Aš noriu tave padaryti 
tobulesnį negu esi". 

Ign. Klug 

— Aš lietuvaitė, pabėgėlė. Buvau neseniai po 
operacijos, kai... — ji baimingai perbraukė ranka per 
akis. 

— Akys atrodo neblogai, geroje priežiūroje 
neturėtų atsirasti komplikacijų, — įsiterpi studentas 

rėliuose gyvenančių užsieniečių teisės. — Tik truput; įr priėjo arčiau. Tokių vešlių, juodų plaukų Jūra dar 
vandens, aš jūsų ilgai netrukdysiu, aš žinau sąlyga 

Mergina apkabino Jūros pečius ir greitais žings
niais nuskubėjo namų link, kur irgi stovėjo susirūpinu
sių žmonių grupelės. Ji matė, kad ligonė gali kiekvienu 
momentu sugriūti, laikas buvo brangus. Tuoj jos atsi
darė senoviško namo viduje ir neklausydama šeimi
ninkės protestų jaunoji graikė J ū r a i liepė tuoj gulti į 
savo lovą. Atnešusi vandens ji šlapiu rankšluosčiu 

nebuvo mačiusi, veidas tamsus, akys puikios, pietie
tiškos. — Ar dega? 

— Dega, ir galvą skauda. 
— Jūs daug pergyvenote, tai praeis. Dabar tereikia 

poilsio. 
Jūra tė skaudžiai nusijuokė. 
— Poilsio? Bet kur? 
— Mes turime draueu. Mira ten pernakvos, o jūs 

galėsite pasilikti jos kambarėlyje. 
— Jokiu būdu! Aš gi negaliu ateiti čia tiesiai iš 

nepažįstamos gatvės ir atimti Mirai jos pastogę! Ne, 
jei jūs tik padėtumėt man pasiekti vieną seną 
moteriškę, pas kurią aš pirmiau gyvenau... 

— Miela mergyt, jūs negalite toli eiti, o automo
bilio mes neturime. Teks pasilikti čia. kol sustiprėsi-
te, nuraminsime šeimininkę duonos kortelėmis, jie 
dabar jau truputį prisibijo svetimtaučių. 

Paminėjimas duonos priminė Jūrai kaip seniai ji 
nebuvo valgiusi, tačiau dabar tejuto troškulį ir karštį. 

— Gal truputį vandens.. — ji bandė atsisėsti ir 
pamatė savo aprištą ranką. — Kas „ors blogo? 

— Ne. truputį įpjauta, negalėdamas gauti daktaro 
pats ją aptvarkiau. Buvau išsigandęs, kad nebūtų ko 
rimto, bet jūs gimėte po laiminga žvaigžde. 

— Kokie jūs geri! 
— Mes visi čia svetimi, turime vienas kitam pa

dėti. Svarbu buvo. kad atgautumėte sąmone ir jėgas 
ir kad neužsikrėstų akys, toliau viskas bus gerai. 

— Aš tur iu greit išvažiuoti. — Jūra staiga 
prisiminė Bielskuvienės pasakojimą. — Kaip jie... 
rusai? 

— Kalbama, kad netoli. Bet kur jūs važiuosite, ar 
negyvenate Vienoje? 

— Mano motina jau išvyko pas draugus prie Švei
carijos sienos, būčiau ir aš ten seniai, jei ne mano opera
cija. Kaip traukiniai, ar eina? 

— Kur tau! Kartais dar pasitaiko koks, bet dau 
giausia tik kariškiams, su ypatingais valdžios 
leidimais. 

— Kaip aš iš čia išvažiuosiu? — visiškai susirūpino 
Jūratė , žiūrėdama tai į vieną veidą, tai į kitą, — lei
dimą aš turiu, seniai pasirūpinau ir su trupučiu pini
gų įsiuvau į apsiausto kišenę. 

(Bus daugiau* 
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DU ŠIMTAI METŲ 
BE MOZARTO 

IR SU JUO 
P . PALYS 

Šiais metais gruodžio 5 dieną 
sueis 200 metų, kai šį pasaulį 
apleido muzikos milžinas, geni
jus Wolfgang Amadeus Mozart. 
Taip pasaulį jis apleido, bet kokį 
milžinišką turtą paliko! 

\V. A. Mozartas per trumpą 
savo gyvenimą išgyvenęs 
nepilnus 36 metus, sukūrė net 
835 kompozicijas: sonatas, sim
fonijas, pianino ir smuiko kon
certus, operas, mišias ir kitką. 
Jo sukurtoji muzika pasižymi 
lyriškumu, melodingumu, išra
dinga forma, net ir dramatinėse 
veikalų (operų) vietose ven
gianti didelio triukšmo. Mozar-
to muzika yra mėgiama ir malo
nia i jos k lausoma. Manau 
neklysiu, kad nėra nė vienos 
valandos, kad kur nors pasauly
je koncertų salėse radijo ban
gomis ar privačiuose namuose iš 
įvairių įrašų neskambėtų Mo-
zarto muzika. 

Mozart, šalia Haydn ir Beet-
hoven, yra laikomas vienas iš 
klasikinio muzikos stiliaus 
kompozitorių. Jis gimė Salzbur-
go mieste, Austrijoje, 1756 m. 
sausio 27 d. Pirmutinis muzikas 

Wolfgang Amadeus Mozart 
200 metų mirties sukaktis 
visame pasaulyje bus plačiai 
minima ir atžymėta. Tai su
kakčiai minėti rengiasi ir Lin
coln Center, New York, kurį 
pralenkti vargu ar kam pavyks. 

Nevv Yorko Lincoln Center 
sudaro šie vienetai: The Metro
politan opera, Philharmonic or
kestras, NY City baletas, City 
opera, Chamber Music Society, 
Juilliard School of Music, Film 
Society. Lincoln Center 
Theater, School of American 
Ballet, Public Library ir Perfor-
ming Arts, Inc. 

Visi išvardytieji Lincoln Cen
ter vienetai su muzika, daina, 
šokiu, vaidyba, lekcija, filmais 
ir muziejiniais dalykais akty
viai įsijungia į šios sukakties 
minėjimą ir 19 mėnesių laiko
tarpyje atliks visus 835 Mozarto 
kūrinius. 

Pirmoji pakils dirigento Zu-
bin Mehta lazdelė, minint Mozar
to 235 gimtadienį š.m. sausio 27 
d. ir bus matoma TV. Tą dieną 
New York Philharmonic ir 
Juilliard jungtinis orkestras 

Kun. Leonas Zaremba 
pamaldose už Lietuvą. 

mokytojas buvo jo paties tėvas atliks tą pačią programą, kuri 
Leopoldas, kuris buvo geras 
smuikininkas. Mozartas. bū
damas šešerių metų jau kūrė 
muziką ir koncertavo, grodamas 
smuiku ir harpsichordu (vėliau 
jis išmoko groti vargonais ir dar 
keliais kitais instrumentais i. 
Būdamas 9 metų amžiaus jis jau 
buvo parašęs 3 simfonijas. Iš 
viso Mozartas yra sukūręs 45 
simfonijas. Garsiausios iš jų yra: 
31-ji i Paryžiaus), 35-ji (Haf-
nerio), 36-ji (Linzo), 38-ji 
(Prahos) ir 40-ji ii 41-ji (Ju
piterio). Jo sukurtų 21 operos 
labiausiai pasaulyje išgarsėju
sios yra ,.Figaro vestuvės", 
..Don Giovanni", ,,Cosi fan 
Tut te" , „Die Zauberfloete", 

1783 metais buvo atlikta kon
certo metu Vienoje, diriguojant 
pačiam Mozartui jo paties 
kūrinius. NY Philharmonic šių 
metų pavasarį turės tris vien tik 
Mozart kūrinių koncertus. Kitų 
savo koncertų metu su garsiais 
pianistais, smuikininkais ir 
dirigentais atliks 23 jo kūrinius. 
Garsūs vizituojantieji Vienos, 
Londono, Bostono. Philadelphi-
jos, San Francisco ir kiti sim
foniniai orkestrai gros Mozarto 
kūrinius. Metropolitan opera 
stato septynias Mozarto operas. 
Jos visos bus girdimos radijo 
bangomis visoje Amerikoje ir 
Kanadoje, o opera ,,Die Zauber
floete" bus matoma ir televizijo-

,,Idomeneo", ,,Die Entfuerung je. Keletas operų bus atliekama 
aus dem Seraglio" ir ,,La Cle- koncertine forma. Su Mozarto 
menza di Tito". Jo kūrinių eilėje operomis atvyksta operų grupės 
rikiuojasi net 27 pianino kon- iš Indianos, Philadelphijos ir 
certai. keturi rago (horn) kon
certai ir daugybė kitų įvairaus 
žanro kūrinių. Paskutinis kūri
nys, kurį Mozartas parašė, lyg 
nujausdamas savo mirtį, buvo 
,,Requiem". Mirčiai pasisku
binus, jis to kūrinio užbaigti 
nebesuspėjo. 

W. A. Mozartas kūrė skubė
damas. Jis net nesirūpino savo 
kompozicijas numeruoti. Juos 
chronologine tvarka 1862 m. 
sunumeravo ir katalogą pa
ruošė muzikologas Ludwig 
Kochel. Dabar visi Mozarto 
kūriniai turi numerį ir raide K 
arba K. V. (Kochel Verzeichnis). 

Vieni šaltiniai sako, kad jis 
gyveno vargingai ir skurdžiai. 
Jam mirus, 1791 m. gruodžio o 
d., jis buvo palaidotas vargšams 
skirtose kapinėse. Jo laidojimo 
vieta ir dabar yra nežinoma. 

Kiti šaltiniai kalba, kad jis 
didelis vargšas nebuvo. Jie 
sako. kad Mozartas paskutiniais 
savo gyvenimo metais uždirbo 
5000 guldenų. Palygindami jo 
uždarbi nurodo, kad operos diri
gento metinė alga buvo 850 
guldenu, o vidutinė valdiškos 
įstaigos tarnautojo alga — 
4000 6000 guldenų. Mozartui 
daugiau pinigų reikėdavę žmo
nos gydymo ir sūnaus mokyklos 
(jis lankė prestižinę mokyklą 
Vienoje i išlaidoms padengti. 

priima auką Lietuviu Misijos Lemonte 

Nuotr J. Tamulaičio 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Lemont, 111. 

SAUSIO 13 -
SEKMADIENIS LIETUVIŲ 

CENTRE 

Žiema, oras šaltas, šiurpus. Į 
centrą skuba žmonės išklausyti 
šv. Mišių, o po pamaldų padrau
gauti prie ka r š tos kavos 
puoduko. Bet šis sekmadienis 
kitoks, žmonių veiduose rūpes
tis, nes paskutinės žinios iš 
Lietuvos labai liūdnos. Sovietų 
tankai nakties metu užėmė 
radijo ir televizijos bokštą — 
stotį. Šaudo į žmones ir jau yra 
14 nušautų ir daugiau kaip 
šimtas sužeistų. 

Šv. Mišias pradedame didele 

rimtimi ir susikaupimu. Savo 
pamoksle kunigas Leonas Za
remba, SJ, primena labai liūd
nus įvykius Lietuvoje, prašo 
Kūrėjo palaimos Lietuvai ir jos 
žmonėms. Meldžiamės ir karto
jame žodžius: ,,Išklausyk mus 
Viešpatie'". Šiaa&eną tiek daug 
žmonių, kad visi net netelpa 
bažnyčios viduje. Prieš centrą 
vėjo pučiamos plevėsuoja 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos. 
Pasibaigus šv. Mišioms visi 
giedame: „Apsaugok Aukščiau
sias tą mylimą šalį, kur mūsų 
sodybos, kur bočių kapai. Juk 
tėv iška tavo malonė daug 
gali... '" 

Taip.ypač šiuo metu ši malonė 
mūsų vargingai, kenčiančiai 

t a u t a i labai r e i k a l i n g a . 
Neturime nei aukso, nei alyvos, 
bet turime labai didelę meilę 
savo kraštui, labai didelį laisvės 
troškimą. Norime būti savo 
krašto šeimininkai. Pati t au ta 
stoja į nelygią kovą. Per radiją 
girdime Lietuvos prezidento 
Vytauto Landsbergio žodžius: 
„Sovietų Sąjunga užpuolė mus, 
nepasiduosime, ginsime savo 
žemę". 

Praneša, kad į Lietuvių centrą 
atvyko televizijos stoties filmuo-
tojai. Giedame „Lietuva brangi 
mano t ė v y n ė " . Televizijos 
žmonėms filmuojant mūsų 
kuklią, bet l aba i graž ią 
bažnytėlę, sugiedame himną. 
Su dideliu prašymu ir skau
dančia širdimi giedame: „Tegul 
saulė Lietuvos tamsumus pra
šalina". 

Po himno visi skubame į salę. 
Šiandien ypatingu sutapimu 
su mumis meldėsi Lietuvos kon
sula i . K o n s u l a s An ice t a s 
Simutis iš New Yorko ir kon
sulas Vytautas Čekanauskas iš 
Los Angeles. Atsiradus ir vėl la
bai svarbiems darbams ir 
reikalingai greitai informacijai 
atsikūrė ,,Hot line". Centre jau 
ilgą laiką veikia „Mercy Lift". 

Salėje į dalyvius prabilo kon
sulai Anicetas Simutis ir Vytau
tas Čekanauskas. Pasidalinę la
bai liūdnomis žiniomis, priminė, 
kad padėtis labai rimta. Reikia 
greitos reakcijos. Po konsulų 
kalbėjo „Hot Line" ir „Mercy 
Lift" atstovai — Rimas Gulbi
nas ir Rasa Lakaitė — koordina
vo Lietuvių centro valdybos pir
mininkas Rimas Domanskis. 
Prašė skambinti, kiek galima, 
daugiau į White House, sena
toriams, popiežiui, davė telefo
no numerius. Reikalinga labai 
skubi pagalba L ie tuva i . 
Lietuvių Bendruomenės Le-
monto apylinkės pirmininkas 
Kęstutis Sušinskas prašė pasi
rašyti paruoštus laiškus, ku
riuos tuoj pat pasiųs kongres-
manams ir senatoriui P. Simon. 

Niekas neskubėjo į namus ir 
dar ilgai tarpusavy kalbėjosi 
apie kenčiančią mūsų tautą, 
liejamą jos žmonių kraują ir jos 
labai sunkų kelią į laisvę. 

B r o n ė Nain ienė 

CLASSIFIED GUIDE 

Cincinnati. Tokio ir Juilliard 
styginiai kvartetai per aštuonis 
koncertus atliks visus Mozarto 
kvartetus ir kvintetus. Rečita
lių metu garsus smuikininkas 
Itzhak Perlman ir pianistas 
Daniel Barenboim atliks 17 
Mozarto smuiko ir piano sona
tų. Jos bus atliktos birželio ir 
spalio mėnesiais, o per kovo ir 
balandžio mėnesius pianistė 
Mitsuko Ushida penkių kon
certų serijoje skambins 24 pia
nino sonatas. 

Film Society of Lincoln Cen
ter per visą šio minėjimo laiko
tarpį rodys ištisą seriją filmu iš 
Mozarto gyvenimo ir jo kūrybos. 

įvairūs chorai giedos Mozarto 
s u k u r t a s mišias ir kitus 
vokalinius veikalus, o jo mirties 
metinių dieną gruodžio 5 N Y 
Philharmonic orkest ras su 
choru, diriguojant Erich Leins-
dorf. šalia kitų veikalų, atliks 
paskutinį Mozarto sukurtą 
veikalą Reąuiem. 

Kaip matyti.New Yorko Lin
coln Center Wolfgang Amadeus 
Mozarto 200 metų mirties 
sukaktį minėti yra pasiruošęs 
turtingai. 

Viešpatie Jėzau. Tu meldiesi 
už tuos. kurie Tave kryžiuoja, ir 
kryžiuoji tuos, kurie Tave myli. 

Leon Blov 

NEW JERSEY. NEW YORK — „Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 2 iki 3 v. p.p. iš Seton Hali Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „Music of Lithuania" pro
gramos, vedamos anglų kalba, iš tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Dr. 
J . J . Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., Watchung, 
N. J. 07060. Tel. 201-753-5636. 

Tarp 1991 gruodžio ir 1992 sausio, 
susitiksime Pietų Amerikoj svarbiam 
tikslui: pasaulio lietuvių jaunimo 
vienybe:. 

Tuo laiku Pietų Amerikoje įvyks VII 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
sas 

Ten susipažinsime. Pasimatysime su 
senais draugais. Nagrinėsime ben
dro darbo galimybes. Ir aišku, 
turėsime — Fiestą! 

Pasilinksminimas yra numatytas ofi
cialioje programoje. Tai nepamirš
kite! Pasiruoškite PLJK-ui! Mes jau 
pradėjom! 

KADA 

1991 .XII.19 
XII.20-26 

Xll.24 

XII.28-30 

XII. 31 

1992 
1.1-8 

KAS 

Kongreso atidarymas 
Studijų Dienos 
Kūčių Vakaras 

Kultūros Dienos 
Ekskursijos 

Naujų Metų 
Balius 

Stovykla 
Kongreso Oficialus 

Uždarymas 

KUR 

Buenos Aires mieste, 
Argentinoje 

Montevideo mieste, 
Urugvajuje 

Sao Paulo mieste, 
Brazilijoje į 

S M U L K E S N Ę I N F O R M A C I J Ą G A U S I T E J Ū S Ų K R A Š T O / M I E S T O 

L I E T U V I Ų J A U N I M O S Ą J U N G O S SKYRIUJE 

J 

J# 
*w 

u. 

ARGE NTINOS URUGVAJAUS & BRAZILUOS 
L I E T U V I Ų J A U N I M O S Ą J U N G O S 

A£ROUH£AS AftC^TMAS 

SEAL ESTATE REAL ESTATE 

Parduodame gre ič iau 
už d idesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine įstaiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS. LTD. 

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

I iptuviams žinomas >' patikimas vardas 

a MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ ~ieste i D''e~!iesėiu0Se Sąži
ninga patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BEUL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 

778 2233 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586 -5959 ( 7 0 8 ) 425-7161 

Norintieji P IRKTI ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią .sta.gą prašome 
paminėti, kao esate arba.norite būt: 
Rimo Stankaus kl i jentais Nuosa
vybės Įkainavimas n e m o k a m a i . 

0 3 MLS Kompiuterio 
pagalba, B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
V I M E . V e l t u i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSININKAMS. 
S k a m b i n t i : 312 -778-3971 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S. Puiaski Rd.. 
Chicago. IL 60629 

LB MIS 
Š I M A I T I S REALTY 

V i k t o r a s Šimait is,Bealtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel . 4?6-7878 

Parduodamas didel is ge ra i pastatytas 
..ranch" stiliaus namas Phoenix. AZ 4 
mieg kamb.. 2V2 vonios kamb.: kietmedžio 
grindys visur T ik $75,000. Kreiptis Gene 
Paluch. West USA Beatty. Prtoenix, AZ, 
ta i . 602-938-0035. Ka lbė t angl iškai . 

Pradekite naujus metus naujame 
mūro-kedro...sph;-level" name: ant kal
nelio, Willow Springs. IL. 4 mieg Graži 
apylinkė, miškai aplink T i k $159,900. 

Kreiptis: Joan Rizzi, 
Caldwell Banker, 
tel. 708-789-3200 

FOR SALE 

Parduodamas 1989 m. automobilis 
Plymouth Gran Fury. 61.000 mylių. 
Automatinis, visi priedai, oro maišas 
Automobilis puikiame stovyje. Kaina 
tik $5,900. Skambinti (312) 
434-3062. 

I E Š K O 

Du suaugę žmonės ieško kambario 
arba buto Marquette Parko apyl. 
Galėtų padėti prie namų remonto ar 
priežiūros Skambinti I0v.r .-8v.v. 
tel. 1-708-636-2213. 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 

Tol. — GA 4-8654 
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Rimantas Polikaitis užpildo ,.in-
come tax". Tam darbui galiu aP 
vykti į jūsų namus. 

Kreiptis: 708-371-2184 

vtEJryafc. 
STIPRYBE 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

VĖJAS, šiaurės Amer. liet. krepšinio rinktinės 
išvyka į Lietuvą 1989. Sig. Krasauskas. 67 
psl * $7.00 

LIETUVOS ISTORIJA. A. Šapoka. 694 psl. . $20.00 
KRYŽKELĖS, radijo prakalbos į Lietuvą. Bronys 

Raila. 480 psl S10.00 
AMŽINO ĮŠALO ŽEMĖJE. Sibiran tremtinių atsi

minimai. 303 psl $10.00 
VIEŠPATIE IŠKLAUSYK MANĘS, maldaknygė 

Kun. K. A. Matulaitis 640 psl $4.00 
ARKIVYSK JURGIS MATULAITIS. Dr 

Ant. Kučas. 592 psl $5.00 
PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE. Kęst K Gir

nius. 422 psl S10 00 
ŠIAURĖS ŽVAIGŽDĖ, atsiminimai. Mykolas 

Vaitkus. 297 psl $3 00 
MILŽINŲ RUNGTYNĖSE, atsiminimai. Mykolas 

Vaitkus. 203 psl $3.00 
SMILGOS, apsakymai. A. Giedrius. 204 psl. $3 00 
PAGUODA, akimirksnių kronikos. I dalis. Bronys 

Raila. 428 psl S4.00 
PAGUODA, akimirksnių kronikos. II dalis. Bronys 

Raila. 374 psl $4 00 
PAGUODA, akimirksnių kronikos. III dalis. Bronys 

Raila. 367 psl $4 00 
BUKOLIKOS GEORGIKOS, antikiniai poetai lietu

viškai.. Dr. A. Rukša. 427 psl $3 00 
MĖLYNO KARVELĖLIO ŠVIESA, novelinis 

romanas. Alė Rūta. 287 psl $12 00 
PRIEŠAI, raštų rinkinys Fab. Neveravičius 164 

psl $7.50 

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



KETURI PAVASARIAI BE RYTO 

A.a. Rytas Babickas 

Prieš ketverius metus 1987 
metų sausio 5 dienos naktį po il
gos ir sunkios ligos amžiams 
užmerkė akis muzikas, sporti
n i n k a s , inž in ie r ius R y t a s 
Babickas. Sausio 7 dieną į Cle-
velando Visų Sielų kapines į 
p a s k u t i n i o poilsio v ie tą 
nuliūdusių giminaičių, draugų, 
kolegų ir muzikos mylėtojų 
minia nulydėjo kadaise links
mą, draugišką ir energingai 
kūrybingą asmenį, kurio mirtis 
liūdesy paliko jo žmoną Aušrą 
B a r z d u k a i t ę - B a b i c k i e n ę , 
motiną M. Babickienę ir seserį 
Gintę su šeima. Mirtis pakir
to lietuvišką ąžuolą, kurio 
plačiai išsišakoję talentai ir in
tensyvi veikla palietė visas lie
tuviškosios išeivijos kartas per 
sportą ir dainą. 

Rytas pasižymėjo Clevelando 
, ,Žaibo" sporto klube kaip 

AURELIJA M. 
BALAŠAITIENĖ 

vienas iš geriausių tinklinio 
žaidėjų ir, kaip puikus treneris, 
dirbo su jaunimo prieaugliu, 
dalyvavo sporto šventėse ir 
rungtynėse , ne k a r t ą savo 
komandoms laimėdamas pirmą
sias vietas. Rytas baigė Hanau 
stovyklos lietuvių gimnaziją ir, 
1955 metais Chicagos univer
s i t e t e įsigijęs inž in ier iaus 
diplomą, gavo tarnybą Cleve
lando elektros gamybos bendro
vėje. Tačiau nuo pat ankstyvų 
vaikystės dienų buvo pamilęs 
muzikos meną. J is pianino 
srityje lavinosi pas A. Kup
revičių ir V. Jakūbėną, o pas A. 
Šimkų ėmė smuiko pamokas. 
Nuo 1959 metų iškiliajame 
LTM ansamblyje „Čiurliony" 
Rytas ėjo koncertmeisterio 
pareigas, o 1983 metais, mirus 
ansamblio kūrėjui, kompozi
toriui Alfonsui Mikulskiui, jis 
perėmė ansamblį, tapdamas jo 
meno vadovu ir dirigentu ir tą 
darbą ištikimai dirbo, kol jo 
sveikata leido. 

Nepasitenkindamas vien dar
bu su sportininkais ir su an
sambliu, Rytas 1960 metais 
suda rė gražiabals ių , dainą 
mylinčių vyrų grupę oktetą, su 
kuriuo labai sėkmingai gas
t ro l iavo visose didesnėse 
Amerikos ir Kanados išeivijos 
kolonijose ir Austral i joje, 
dalyvavo Winnipego tarptau
tiniame „Folkloramos" dainų 
festivalyje, l inksmindamas 
tūkstančius kanadiečių, atlikęs 
daugiau kaip šimtus koncertų. 

Ryto pastangų dėka oktetas 
išleido tris pramoginės muzikos 
plokšteles. Jis harmonizavo ir 
aranžavo dainas, pravedė tūks
t anč ius repeticijų, mėgo 
keliauti ir su daina džiuginti 
išeivijos širdis. Tas jo įkurtas 
negausus, bet solidarus dainos 
meno vienetas, įtaigotas jo 
asmenybės ir jo meilės dainai, 
savo darbą tęsia toliau, vado
vaujamas jauno, iš Lietuvos 
atvykusio muziko Raimundo 
Kavaliausko. To išdavoje prieš 
tr is dešimtis metų Ryto įsteig
tas oktetas tebetęsia savo darbą 
ir 1989 metų vasarą, vadovau
jamas R. Kavaliausko, su dide
liu pasisekimu gastroliavo Lie
tuvoje. 

Šalia sporto, darbo su Čiurlio
nio ansambliu ir oktetu, Rytas 
atsteigė Clevelando Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos chorą, su juo 
paruošdamas turtingą religinės 
muzikos repertuarą. Jo religi
niai koncertai prieš Bernelių 
Mišias buvo labai populiarūs ir 
gausiai lankomi. 

Rytas buvo populiarus ir 
mėgiamas. Jo stiprus humoro 
jausmas ir vaišingumas buvo 
plačiai žinomi visiems, kurie su 
juo dirbo ar tik jo darbo vaisiais 
gėrėjosi. Mėgo jis drausmę ir 
susiklausymą, nepagailėdamas 
ir humoru nuspalvintų pastabų. 
Vieną sekmadienio rytą mano 
vyras pavėlavo į choro repeti
ciją. Visas parapijos choras, 
susėdęs scenoje, jau repetavo. 
Jam įėjus pro salės duris, Rytas 
sušuko „Tai ką? Pagaliau išsi
miegojai?" Visi pradėjo juoktis, 
juokėsi ir mano vyras. Nedaug 
tereikėjo laukti progų, kad 

Rytas ir Aušra Babickai į savo 
jaukius namus nepakviestų 
svečių, jų nepavaišintų, su jais 
nepasilūiksmintų. Rytas nepap
rastai domėjosi muzikinių vei
kalų pastatymais ir kartą savo 
svečius nustebino, sakydamas, 
kad jiedu su Aušra savaitgaliui 
skrenda į Los Angeles... išklau
syti ypatingos operos, nors abu 
turėjo atsakingas tarnybas. 

Kaip keturios dienos be ryto, 
prabėgo ketveri metai be Ryto 
Babicko. J o asmenybė yra 

į rėžus i g i l ius p ė d s a k u s į 
išeivijos gyvenimą, palietusi ir 
tuos, su kuriais jis draugavo ar 
dirbo, ir tuos, kurie koncertų 
salėse ir sporto rungtynių are
nose jo darbo vaisiais gėrėjosi. 
Jo mirt is paliko neužpildomą 
spragą tarpe visų, kurie jį pa
žinojo. Graudu, kad jam neteko 
su lietuviška daina sugrįžti į jo 
numylėtą tėvynę. Todėl mintyse 
ir maldose mes trokštame, kad 
„būtų jam lengva Amerikos 
žemelė". 
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PLB VALDYBOS RAGINIMAS 
Mūsų Tėvynė Lietuva šiuo 

metu y ra dideliame pavojuje! 
Sovietų armija ir desantininkai 
sausio 11-12 pradėjo militarinę 

akciją prieš Lietuvos Respubli
kos vyriausybę ir taikius, be
ginklius gyventojus. Visi šie 
veiksmai reiškia Lietuvos oku
pacijos atnaujinimą. 

Lietuvių tauta po ilgos prie
spaudos ir baisaus teroro buvo 
pradėjusi atgauti viltį laisvei ir 
laisvės ženklai didėjo ir platėjo: 
1988 m. Atgimimo Sąjūdis ir 
1990 kovo 11 buvo paskelbtas 
Aukščiausiosios tarybos aktas, 
kuriuo buvo atstatyta Lietuvos 
Respublikos nepr ik lausomy
bė . 

Deja, dabartiniai įvykiai yra 
visas viltis pakirte. Dabar lietu
vių kraujas jau laisto Vilniaus 
ga tves , nekal t i , beginkl ia i 
žmonės yra žudomi ir sužeidžia
mi. 

Jokiu būdu negalime leisti, 
kad Vakarų valstybės pasiliktų 
tik šios tragedijos stebėtojomis. 
Mes prašome visą išeiviją išvys
tyti tvirtą akciją, stengiantis pa
veikti savo kraštų vyriausybes, 
kad jos darbais, o ne tik žodžiais 
padėtų Lietuvai. Prašyti, kad 
Vakarų valstybių vyriausybės 

išreikštų savo pasipiktinimą 
šiuo terorizmu ir reikalautų su
stabdymo. Jūsų ^kraštų vy
riausybės tur i tuojau pripažinti 
demokratiškai išrinktą Lietu
vos Respublikos Aukščiausiąją 
tarybą ir jos patvirtintą vyriau
sybę. 

Sovietų Sąjungai turi būti nu
traukiama bet kokia ekonominė 
ir finansinė pagalba, kol bus 
naikinamos demokratinės in
stitucijos, pažeidžiamos — ir dar 
labai grubiai — žmogaus teises. 

Mes pripažįstame legaliai iš
rinktą Aukščiausiąją tarybą su 
Vytautu Landsbergiu prieša

kyje. Mes remiame šios tarybos 
patvirtintą vyriausybę ir rem
sime, kiek galėsime egzilinę 
vyriausybę, jeigu būtų priežas
čių jai atsirasti. 

Sukaupkime jėgas ir surakinę 
rankas visi šaukime, prašykime 
ir reikalaukime Lietuvos tra
gedijos sustabdymo. Taip pat 
mes raginkime visus vėl atgai
vinti ir suaktyvinti pagalbos 
Lietuvai vajus, nes ir ma
terialinė pagalba ypač labai 
reikalinga. Nepra rasdami 
vilties, prašykime Viešpaties 
pagalbos mūsų kenčiančiai 
Tėvynei. 

Pasaul io Lietuvių 
Bendruomenės va ldyba 

„Žiburėlio" mokyklėlės mokinukės stebi Kalėdų Eglutę. 

K $ midkind Fcdcrcil 
*wi*W Savinas and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

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

(1-312)925-7400 (1-312)254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 
(708) 598-9400 

A.tA. 
JONUI ADOMAIČIUI 

mirus , nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai 
ONUTEI, vaikams ir g iminėms Lietuvoje. 

Ona ir Petras Armonai 
Elena ir Petras Daliniai 
Elena ir Mečys Krasauskai 
Ramutė ir Jonas Kriviai 
Kristina Krulikienė-Sabalytė 
Konstancija ir Ignas Podėliai 
Ona ir Jonas Pupininkai 
Katrina ir Jonas Žostautai 

Mūsų mielam draugui ir t au r i am lietuviui 

A.tA. 
JONUI ADOMAIČIUI 

iškeliavus į amžinybe, liūdinčiai žmonai, m ū s ų ar
t imai draugei ONEI ir visiems giminėms re i šk iame 
gilią užuojautą. 

Vytautas ir Genė Gečai 
Vytas ir Stasė Maciai 
Afonsas ir Bronė Nakai 
Alfonsas ir Danutė Valavičiai 

Mylimai Sesutei 

A.tA. 
ADAI PETRAUSKIENEI 

mirus Floridoje, nuoširdžią užuojautą reiškiame mūsų 
draugijos na re i ALDONAI TAMULIONIENEI ir jos 
šeimai . 

Detroito Lietuvos Dukterys 

Mielam k a i m y n u i 

A.tA. 
JUOZUI DAMBRAUSKUI 

mirus, žmonai JADVYGAI, sūnums LEONUI, ALGI
MANTUI, ANICETUI, dukterims ONAI. DANAI ir jų 
šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Rūta Arbienė 
Donaldas ir Vida Bendikai 
Jaunutis ir Antanina Dagiai 
Jurgis ir Ale Daugvilos 
Vytenis ir Irena Jonynai 
Vytautas ir Ieva Kasniūnai 
Jonas ir Ona Kavaliūnai 
Gediminas ir Zota Mickevičiai 
Leonas Nekus 
Juozas ir Dana Noreikos 
Henrikas ir Dana Novickai 
Kazimieras ir Elena Pociai 
Kęstutis ir Toni Pociai 
Valerijonas ir Ella Rodžiai 
Petras ir Meilutė Ruliai 

Bever.y Shores, Indiana 

KEE 
t&U<CU9C 

A.tA. 
RAMONAI DERENČIŪTEI-POTTER 
netikėtai iškel iavus Amžinybėn, tėvus VINCĄ ir 
MARYTE DERENČIUS, jos sesutę RITĄ ir brolį 
NORBERTĄ bei ki tus gimines širdingai užjaučiame 
ir kartu l iūdime. 

Albinas ir Sofija Slivinskai 
Virginija ir Romas Kankai 
Feliksas ir Bronė Mataičiai 

A.tA. 
RAMONĄ DERENČIUS 

Gyveno Union Pier, MI, anksčiau Oak Lawn, IL. 
Mirė 1991 m. sausio 12 d., sulaukusi 33 m. amžiaus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Vincas ir Marija 

Derenčiai, sesuo Rita Derenčius, brolis Norbertas Langys su 
žmona Elvira, viena dukterėčia, du sūnėnai, tetos, dėdės, 
pusbroliai ir kiti gimines. 

A. a. Ramoną buvo ištekėjusi už Clayton Potter. 
Kūnas pašarvotas trečiadieni, sausio 16 d. ir ketvirtadieni, 

sausio 17 d. nuo 2 iki 9 v. v Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 
VV. 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 18 d. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 v. ryto įvyks gedul
ingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę tėvai, sesuo, brolis ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

k a d at idaro n a u j u s la idotuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e Parke 

Kiti S. C. Lack la idotuvių n a m a i : 
11028 Southvvest H w y . * Palos Hi l l s 

Hickory Hi l l s 
Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

9236 S. Rober t s R d 
2424 VV. 69 St 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2333 West 7lst Street 
Chicago. Illinois 60629 

1-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
1(1201 South Roberts Road 
Palo-. Hills. Illinois 6046^ 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 30th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

\ 

file:///1arquette
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x K u n . A n t a n a s Kelpšas , 
MIC. C h i c a g o s mari jonų 
vyresnysis, su savo broliu kun. 
P r a n u Kelpšų , Šv. Kryžiaus 
ligoninės kapelionu, išvyko ir j 
savo pareigas grįš vasario pra
džioje. 

x M e i l u t ė P a l i j ū n a i t ė šį 
penktadienį kalbės apie Lietu
vos Respublikos vystymosi per
spektyvas vakaronėje, kurią 
sausio 18 d. 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centre rengia Jaunimo 
centro Moterų klubas. Vaka
ronė bus įdomi ypač šiuo metu. 

x „Mercy Lift" ir ..Hot Line" 
vėl veikia visu spartumu Le-
monto Lietuvių centre. Jų tele
fonas buvo paminėtas net tele
vizijoj, pasakojant apie Lietuvą 
ir Amerikos lietuvius. ..Mercy 
Lift" administruoja Rasa Lakai-
tė, kur i renka ir aukas pasiųsti 
vaistų Sovietų Sąjungos KGB 
sužeistiems lietuviams. 

x „ L a i š k a i L i e t u v i a m s " , 
sausio numeris , pasiekė re
dakciją. Žurnalas gražiai išleis
tas, yra daug straipsnių ir 
reikalingos informacijos. Svar
biausia, kad jis žengia į penkias
dešimtuosius metus, ir redak
torius rašo, kad nėra pakaitalo, 
nėra j aunesn ių redaktorių, 
kur ių būtų re ikal ingi visi 
žurnalai ir laikraščiai. Redak
torius — kun. Juozas Vaišnys. 
SJ. 

x S k a m b ė k , p a v a s a r ė l i ! 
Š.m. Montessori Mokyklėlių 
madų paroda įvyks sekmadienį, 
v a s a r i o 24 d. 12 vai. dienos 
puošnioje Martiniąue salėje. Re
zervaci jas p r i ima: R a s a 
Aleks iūnienė , 312-476-0399 ir 
Vida S lapš ienė , 708-968-3057. 

(sk) 

x S t a sys B a r a s , Oak Brook. 
111., LF Tarybos pirmininkas. 
„Draugo"' garbės prenumerato
r ius , lankėsi „Draugo" ad
min i s t r ac i jo j e , p ra t ę sė 
prenumeratą su 70 dol. auka. 
Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Koncer tas žuvusiems už 
L i e t u v o s l a i s v ę k r u v i n ą 
s e k m a d i e n i bus Balzeko Lie
t u v i ų ku l tū ros muziejuje. 
Sonata Deveikytė-Zubovienė ir 
Rokas Zubovas duos pianinu 
koncertą sausio 29 d. 3 v. p.p. 
Koncertas dedikuojamas žuvu
siems sausio 13 d. už Lietuvą. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

x „ D r a u g o " bendradarb i s 
žu rna l i s t a s Jurgis i r Vero
n ika Januša ič ia i , gyv. Port 
Orange. Fla., šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga jau eilę 
metų švenčių dovaną užsako 
„Draugą" savo dukrų Rasos ir 
Benedikto Skvirblių Chicagoje. 
Ramunės ir Ričardo Badauskų 
Atlantoje šeimoms ir dukrai
tei studentei Kalifornijoje Vane-
sai Varnaitei. Tai prasminga, 
kultūrinės vertybės dovana, 
drauge paremianti ir mūsų 
spaudą. Tai gražus ir sektinas 
pavyzdys daugeliui tėvelių ir 
senelių. 

x Vasario 1 d. visi keliai ve
da į Jaunimo centro kavinę, kur 
vyksta labai įdomi vakaronė. 
Bus kalbama apie įvairius 
mokesčius, apie palikimus, apie 
kriminalinę teisę ir apie kitus 
teisinius klausimus. 

x P i jus J . Nasvytis, Pabal-
tiečių susivienijimo Connecticut 
pirmininkas, parašė „New" 
Haven Register" gruodžio 25 d. 
laidoje ilgą straipsnį apie prez. 
Bushą ir Gorbačiovą Lietuvos 
nepriklausomybės atžvilgiu. 
Primenama, kad Gorbačiovas 
buvo apdovanotas Nobelio 
Taikos premija, bet nenori 
pripažinti Lietuvos laisvės, o 
jam pritaria Bushas. kuris yra 
pasakęs Landsbergiui, kad JAV 
nepripažįsta ir toliau nepripa
žins Lietuvos aneksijos. Tai 
pasijuokimas iš tikros teisybės 
ir iškreipimas dabarties. 

x Elena Butkus iš Los Ange
les, Cal„ pratęsė prenumeratą 
1991 metams su 100 dol. auka 
ir palinkėjo visam „Draugo" 
štabui geros sėkmės. E. Butkų 
skelbiame garbes prenumera-
tore, o už mielą paramą savai 
spaudai tariame nuoširdų ir 
didelį ačiū. 

x A t s iun t ė po 25 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
kun . J. Pakaln išk is . Little 
Neck. N Y.. Birutė Lesevičius. 
Chicago. 111., J. Dzenkaitis. 
Glendale, Cal.. Aleksandras 
Šimkus. Santa Monica. Cal., J . 
Astas. Hamiiton, Kanada, J . 
Činga, Los Angeles. Cal., V. 
V a i č i ū n a s , Free l ton , Ont . , 
Kanada. A. Nungaudis, Costa 
Mera . Cal . , Joseph Lukas, 
Grand Rapids, Mich. Labai 
dėkojame. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Vjlando* pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S, Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
^<'s!,,,l ^ v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th St.eet 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 K O g d e n Ave. . Ste. 18-2 
H i n s d a l e . H. 60521 
Tel. '708) 325-3157 

Valando« pagal susitarimą 

x P . Kamarauskas , Brook-
field, 111., „Draugo" garbes 
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsdamas prenumeratą viene
riems metams, pridėjo dien
raščio stiprinimui visą šimtinę. 
Nuoširdus ir didelis ačiū už 
rėmimą lietuviško žodžio. 

x J e i tapote JA V-bių pilie
čiu, ištekėjote, persikraustėte, 
arba esate JAV-bėse gimę ir bū
sit 18 m. prieš 1991 vasario 26 
d., p r a š a u registruotis balsa
vimui: sausio 19 d. „Seklyčio
je", 2711 W. 71 St., 10 v.r.-2 v. 
p.p.; sausio 20 d. „Ramunės"' 
restorane. 2547 W. 69 St.. 9 
v.r.-l v.p.p. Jei turite klausimų, 
skambinkite: Aldona Palukai
tis, 581-8552 a rba 247-6440 
nuo 2 v. p.p. iki 8 v.v. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas i t tikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje'. 10 sv. miltų, 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. 
dėžė persikų, 4 sv. valg. druska, 
18 oz. riešutinis sviestas, 2 dėž. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų, 
64 oz. aliejus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS 
9525 South 79th Ave., Hicko-
ry Hills, III. 60457, telefonas 
(708) 430-8090. 

PADĖKIME LIETUVAI -
SKAMBINKIME! 

(Tekstai ką sakyti telefonu 
yra parašyti angliškai apačioje) 

LITHUANIA 
NEEDS YOUR HELP! 

Vakariniai ir pietiniai Chica
gos priemiesčiai: Congressman 
Favvell nuo 9 v.r. iki 4 v. p.p. 
Vietinis tel.: 1 (708) 655-2052; 
Washmgtone: 1 (202) 225-3515 
„Please sign the letters on the 
Baitic situation by Congress-
men Durbin and Hyde". 

Cicero ir Berwyn: Congres-
man Lipinski nuo 9 v.r. iki 4 
v.p.p. Vietinis tel.: 1(708) 
886-0481; Washingtone 1 (202) 
225-5701. „Please sign the let
ters on the Baitic situation by 
Congressmen Durbin and 
Hyde". 

Skambinti JAV Kongreso va
dams: 

George Mitchell, Sena te 
Majonty Leader 1-202-224-5344 

Robert Dole, Senate Minority 
Leader 1-202-224-6521 

Thomas Foley, House Majori-
ty Leader 1-202-225-2006 

Robert Michel, House Minori
ty Leader 1-202-225-6201 

Telegram to Pres . Bush, 
Western Union ($6.75) Hot 
Line telegram 1-800-257-4900 
OPERATOR 9804. 

Tell President Bush to inform 
Gorbachev that he should 
not use force on the Baitic Coun-
tries of Lithuania. Latvia and 
Estonia. 

Americans for Lithuanian 
Freedom (S.O.S. Lithuania) and 
the Lithuanian-American Com-
munity For any ąuetions you 
can cali Lithuanian American 
Community 1-312-436-0197. 

x Rūta Sidrytė iš Oak Park, 
111.. už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė 25 dol. 
auką ir palinkėjo 1991 metuose 
daug džiaugsmo ir ištvermės 
dirbant lietuvišką darbą. Rūta 
išvyksta 6 mėn. į Penang, 
Malaysia, atikti darbo praktiką 
vienoje gamykloje. Geros 
sėkmės linkime. 

x Atsiuntė po 25 dol. aukų 
už kalėdines korteles, kalen
dorių: kun. John Rikteraitis, 
Hartford, Ct., Edvvardas 
Boreisha, Chicago, 111., Vytas 
Vaitkus, Hinsdale. 111., P. Ne
mos, Union Pier, Mich., Henry 
Česnauskas. Alexandria. Va.. 
Jonas Veiveris, Chicago, 111., J . 
Šarauskas. Woodridge, 111., J. J . 
Dagys, Beverly Shores, Ind. Vi
siems nuoširdus ačiū. 

x PATRIA: didelis išpar
davimas! Dauguma prekių su 
2 0 ^ - 4 0 ^ nuolaida. Elektroni
ka, gintaras, kristalas, lino au
diniai, lietuviškos muzikos ka
setės, odos dirbiniai ir kt. PAT
RIA, 2628 W. 71 St., Ch icago , 
tel. 312-778-2100. Sav. A. ir F . 
Siutai . 

(sk) 

x Greit parduodu vienos i r 
dviejų seimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
RE/MAX REALTOrtS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 580-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

fSJN, ZVAl G ZD UTĖ 
j^^^K^S^^* 3 * Įsteigtas Lvyfutnu Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam 

Redaguoja J p ^ ^ u Medžiagą siųsti 3206 W. 65th Place, Chicago, 
Įsteigtas Uetuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

IL 60629 

x Norint pirkti bei p a r d u o 
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. a r Genę Belec
kus , 540 A m b a s s a d o r Ct . 
Sunny Hills, Fla. 32428, te l . 
904-773-3333. 

(sk) 
x G T . INTERNATIONAL, 

INC. rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi
tikima ir persodinimą New 
Yorko bei Washingtono Aero
uostuose. Prašome kreipt is : 
G.T. I N T E R N A T I O N A L , 
INC., 9525 S. 79th A \ e . , 
Hickory Hills, IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

KALBU MALDA 
Kalbu maldą į Dievulį. 
Prakartėlėj čia jis guli. 
Auksu spindi jo galvelė, 
Iš dangaus švieūa žvaigždelė. 

Lenkia galvas angelėliai, 
Skuba, bėga piemenėliai. 
Trys karaliai čia sustoję 
Dievui dovanas iukoja. 

Klūpo jaučiai pr.e avelių, 
Prie Dievulio jie ant kelių. 
Gimė Kristus, Kūdikėlis, 
Danguj dega žib arelis. 

Al- Kaš iub i enė 

J Ė Z A U S GIMIMAS 
Vieną kartą Dievas siuntė 

angelą pas Mariją. Angelas 
pasirodė Marijai ir ją 
pasveikino: „Sveika Marija, 
malonės pilnoji! Viešpats su 
tavimi!" Marija nusigando, bet 
Angelas nuramino ją sakyda
mas: „Nebijok, Marija, tu pati
kai Dievui, tu turėsi sūnų ir pa
vadinsi jį Jėzaus vardu. Jis bus 
Dievo sūnus". Dabar Marija 
sužinojo, kad Dievas ją išrinko 
Išganytojo motina. Angelas 
sugrįžo atgal į dangų. 

Praėjo kuris laikas nuo angelo 
apsilankymo. Juozapas ir Mari
ja iškeliavo į Betliejaus miestelį. 
Tuo laiku į Betliejų buvo 
atkeliavę daug žmonių. Marija 
su Juozapu nerado sau vietos 
pas miestelio gyventojus. Tada 
jie apsistojo vienoje kūtelėje ne
toli miestelio. Buvo t ams i 
naktis. Visi žmonės miegojo. 
Betliejaus kūtelėje gimė tą 
naktį vaikelis Jėzus. Juozapas 
ir Marija džiaugėsi. Marija 
suvystė vaikelį ir paguldė ėdžio
se ant šieno. 

Dar ius N a u s ė d a s , 
6 kl. K. Donelaičio lit. m-la 

N O R V E G I J A 
(Kalėdų legenda) 

(Tęsinys) 
Nuėjo. Senutė atsisėdo, Kris-

toporas atsigulė, pasidėjo knygą 
ir pradėjo garsiai skaityti savo 
močiutei. Buvo aprašyta atei
nančio gyvenimo grožybė ir 
laimė. 

— Ir ten nebus daugiau jūrių, 
— jis perskaitė. Čia pažvelgė 
greitai aukštyn ir t a rė , — 
močiute, aš abejoju ar džiaug
siuosi dangum be jūrių. Žiūrėk, 
kaip jos dabar maloniai atrodo. 

Tiesa. Žemiau jų tęsėsi mels
vos jūros, kurios toli, toli, rodėsi, 
jungiasi su dangumi. Ant jų pa
viršiaus plačiai spindėjo ir 
mirgėjo auksiniai siūleliai nuo 
nykstančių, nusileidžiančios 
saulės, spindulių. Rodėsi, tai vėl 
dygsta ir auga iš jų aukso 
kalnai. O ta: bangos, į kurias 
atsimuša pažaro šviesa. Kiek 
visame tame grožio! 

— Jau aš sena, daug per
gyvenau, — ai3akė močiutė, — 
jau daug pris žiūrėjau į tas siū
buojančias, niekada nenusi
raminančia? oangas. Mačiau 
kaip siūbavf mažus laivelius, 
linksmai aplinkui žaisdamos, 
bet mačiau, kaip jos skandino 
didžiulius laivus, ka r tu su 
žmonėmis. Graži ramių jūrių 
muzika, bet baisus ir žiaurus jos 
audringos kriokimas. Vaikeli, 
aš mėgstu ..- žodžius — ir 
nebus ten daugiau jūrių — jie 
yra man tikra, maloni muzika. 

— Argi jūres yra taip žiau
rios? — paklausė vaikas. — Aš 
mačiau taip pat audrų, bet 
niekada nemačiau laivų sudu
žimo. Jei laivai yra jūroms pri
taikyti, o žmonės išmokyti, tai 
bangos nedaug ka gali padaryti, 
tik pasupti, kaip vaiką lopšyje 
arba sūpuokles*. 

, Bus daugiau) 

džioje įeinant nebuvo. J is vėl pa
s p a u d ė k e l t u v o m y g t u k ą , 
užsikėlė į dešimtą aukš tą ir 
laiptais užlipo į dvyliktą aukštą. 
Vėl a ts i rakino 12 nr. duris , įėjo 
v i d u n . Jo d a u g i a u n i e k a s 
nematė iki kito ryto. Kaip jūs 
gali te išaiškinti Balio Piliponio 
keistą elgesį? Už teisingą pa 
aiškinimą gausite 10 taškų, už 
apytikrį — t ik 5 taškus . 

G A L V O S Ū K I S N R . 64 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Kūdikėl is Jėzus ėdžiose, Betliejaus tvartelyje. 
Piešė A r a s N a u s ė d a s 

ŽIEMOS ATOSTOGOS 

Gruodžio mėnesį mūsų šeima 
važiavo slidinėti į Wisconsin 
Delis. Ten buvo daug sniego ir 
mažai atidarytų parduotuvių. 

Atvykę į Delis, tuoj ėjome 
valgyti. Išsimaudėme baseine ir 
ėjome miegoti į savo kambarį. 

Kai atsikėlėme, aš, Linas ir 
Marius bėgome žaisti į kompiu
terių kambarį. Po pusryčių apsi
rengėme slidinėjimo drab tižiais 
ir išvykome į kalnelius. Tą 
dieną aš leidausi žemyn nuo 
kalno apie trisdešimt kartų. 
Antrą dieną aš daugiausia už 
visus slidinėjau. Norėjau su sli
dėmis nusileisti nuo visų kalnų, 
bet neturėjau užtenkamai laiko. 
Ba igę slidinėjimo išvyką, 
grįžome į namus. 

Vytas Ju r jonas , 
Dariaus Girėno lit. m-los 

7 sk. mokinys. 

SESUTĖS KOVA SU 
MAMYTE 

Kai mano sesutė lankė 
penktąjį pradžios mokyklos 
skyr ių , mokytojas liepė 
mokiniams atsinešti į klasę svo
gūną ir bulvę. Ten jie juos pa
merkė į stiklinę vandens, pa
remiant dantų krapštukais, kad 
būtų pusiau išsikišę iš vandens. 
Taip padarius, reikėjo pastatyti 
stiklinę ant lango šiltame kam
baryje ir stebėti, kaip dygsta ir 
auga šaknys. 

Mano sesutė tuo bandymu la
bai džiaugėsi ir vis kasdien 
laukdavo šaknų pasirodymo, 
vėliau jų augimo bei ilgėjimo. 
Šaknim pasirodžius, mokytojas 
leido augalus parsinešti namo. 
Sesutė stiklinę su augalais 
pastatė ant saulėto virtuvės 
lango ir stebėjo šaknų augimą. 
Pagaliau svogūno šaknys pasi
darė ilgos, kaip barzdočiaus 
barzda ir pradėjo rangytis stikli
nėje... Bulvės šaknys ėmė vys
ti ir lūžti. Tada mama sakė 
sesutei, kad lauke yra pavasaris 
— šiltos dienos, reikia augalus 
pasodinti darže. Sesutė apie tai 
nė girdėti nenorėjo. J i vis tiki
no, kad augs stiklinėje. Veltui 
mama įrodinėjo, kad augalui 
augti reikia ne tik vandens, 
šilumos, bet saulės šviesos ir 
geros žemės. Mirkomi vandeny
je, augalai tik šaknis gali išleis
ti, bet negali augti. Ir taip jos 
„kariavo" porą savaičių. Kartą, 
kai sesutė buvo mokykloje, 
mama išnešė svogūną ir bulvę 
į daržą ir pasodino. Sesutė 
grįžus iš mokyklos namo, ne
radusi savo augaliukų, labai 
supyko ir pradėjo verkti. Veltui 
buvo mūsų raminimai. Sesutė 
t ik kūkčiojo ir nosį šnypštė. 

Marytė E... 
(Bus daugiau) 

GALVOSŪKIS NR. 61 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Čia matote daug nupieštų 
m e r g a i č i ų . S u s k a i č i u o k i t e . 
G a l v o s ū k į a t s i u n t ė Gaja 
Bublytė. (Iš „Genio"). (5 taškai) 

G A L V O S Ū K I S N R . 65 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Berniukas rita didelį ratą. 
Jam reikia pasiekti kryžiuku 0 0 0 0 0 0 0 * 0 9 
pažymėtą vietą. Yra keturi 0 0 0 4 9 0 0 * 0 ' 
keliai. Kurį kelią jis turi pasi- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 
rinkti? (5 taškai) # # * # / # # < * 

GALVOSŪKIS NR. 62 4 0 9 9 9 * 9 9 9 9 
(Žiūrėkite piešinėlį) 9 9 0 9 9 9 9 9 9 a 

0 0 0 0 0 0 0 * ' * 
Solfliers §/\^x 0 0 0 0 0 * 9 * * * 

f-.-a ~^9A r ' f"*" K Cree Matote 100 taškų. Jungdami 
Jn'^Cri''^\r^m^9^\rTT^m t a š k u s t i e s iomis l ini jomis , 
uy^^^ jĘltJmft^L. *^~* sudaryki te įvairių figūrų. (5 

< a y ė t t r ^ * ^ ' Vlon.to taškai) 

G A L V O S Ū K I O NR. 42 
A T S A K Y M A S 

Čia matote iškarpą iš JAV 
žemėlapio. Parašykite, kurioje 
valstijoje (State) yra ši vietovė. 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 63 

Balys Piliponis spalio mėn. 31 
dienos popietę praleido savo
tiškai, kai kurių manymu, keis
tai ir įtartinai. Štai įvykių eiga: 

Pusę keturių, nešinas ranko
je portfelį, įėjo į aukšto namo 
keltuvą. Paspaudė dešimtojo 
aukšto mygtuką ir užsikėlė į 
dešimtąjį aukštą . Išlipo iš 
keltuvo ir laiptais užlipo į 
dvyliktąjį aukštą. Atsirakino 12 
numerio kambario duris ir įėjo 
į vidų. 

Maždaug už penk io l ikos 
minučių jis apleido tą kambarį 
ir laiptais bei keltuvu nusileido 
žemyn ir išėjo į lauką. 

Penktą valandą po pietų vėl 
sugrįžo prie to aukšto namo, 
rankoje laikydamas didelę dėžę. 
Ir vėl kaip pradžioje pažymėta, 
tuo pat būdu, atsirado prie 12 
nr. kambario durų, atsirakinęs 
duris įėjo į vidų. 

Septintą valandą po pietų, 
apsirengęs keistais drabužiais, 
juoda kauke ant veido, nusilei
do keltuvu į antrąjį to namo 
aukštą, paspaudė kambario nr . 
2 skambutį ir ten įėjo. 

Lygiai devintą valandą j is 
apleido nr. 2 butą, bet jau be 
kaukės. Jo kišenės buvo išsipū
tusios, kažko pridėtos, ko pra

š i vietovė yra O k l a valstijoje. 

G A L V O S Ū K I O NR. 43 
A T S A K Y M A S 

Gali būti šie nauji žodžiai: gairė, 
gairės, rasė, sagė, gėris, grasė, 
a i rė , gira, ai, gi ir t .t . 

G A L V O S Ū K I O NR. 44 
A T S A K Y M A S 

Sakiniuose yra pasislėpusios 
šios gėlės: 1) Ramunėlė, 2) Rožė, 
3) dievmedis, 4) pienė, 5) Jieva. 

G A L V O S Ū K I O NR. 45 
A T S A K Y M A S 

1. Šis mūšis pavadintas Žalgi
rio mūšiu nuo vietovės pava
dinimo, kur tas mūšis vyko. 

2. Šis mūšis buvo 1410 metais. 
3. Vytautas didysis ir lenkų 

k a r a l i u s J o g a i l a su savo 
kariuomenėmis kariavo prieš 
kryžiuočių ordiną. 

4. Lietuvių ir lenkų kariuo
m e n ė s nugalėjo kryžiuočių 
ordiną, kuris daugiau nebebuvo 
pavojingas Lietuvai. Šiam mū
šiui vadovavo Vytautas Didysis. 

5. J a u praėjo 580 metų nuo 
Žalgirio mūšio. Ši sukakt is 
Lietuvoje minima. 

6. Labai didelės karinės jėgos 
t ame mūšyje dalyvavo, jis laiko
mas tų laikų didžiausiu mūšiu 
pasaulyje. Dar žymus ir tuo, kad 
buvo sutr iuškinta kryžiuočių 
galybė. 


