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„LKB Kronika", Nr.78 Eina nuo 1972 metų 
. Perskaitęs duok kitam! 

(Tęsinys) Jei 9^* padaugink! 

Numeris skiriamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kardinolui Vincentui Sladkevičiui 

Sovietinėse respublikose 
Minint Rusios krikšto 1000 metų jubiliejų 

988 m. Kijevo kunigaikštis 
Vladimiras priėmė krikštą 
rytiečių apeigomis iš Konstan
tinopolio, ir Kijevo Rusia baž
nytiniu atžvilgiu buvo tiesiogiai 
priklausoma nuo Konstantino
polio patriarcho. Kai 1051 m. 
Konstantinopolio patriarchas 
Kerularijus atsiskyrė nuo Ro
mos, Kijevo Rusia ne iš karto 
nu t r aukė ryšius su Petro 
įpėdiniu Romoje. Dar net 1458 
metais Kijevo metropolitas Gri
galius vyskupo šventimus pri
ėmė Romoje. Pravoslavija daug 
vėliau ėmė plisti tarp Kijevo 
Rusios krikščionių, ypatingai 
iškilus Maskvai ir jai siekiant 
bent savo bažnytinėj priklau
somybėj laikyti Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštystės ru
siškų žemių gyventojus. 

Šiai svetimai įtakai prie
šindamiesi ir norėdami išlikti 
iš t ikimi Apaštalo Petro 

įpėdiniui, dauguma Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštystės Rytų 
Bažnyčios vyskupų 1596 m. pa
skelbė Lietuvos Brastoje sugrįžtą 
į vienybę su Apaštalų Sostu ir 
pasilieka tik Rytų apeigas bei 
slavų kalbą jose. Per beveik 400 
metų ši unijos idėja liko gyva 
Rytų apeigų katalikų ukrai
niečių ir baltarusių širdyse. 

Už vienybę su Roma daug 
kankinių praliejo savo kraują, 
atidavė gyvybe (Polocko arki
vyskupas Juozapatas Kuncevi
čius, jėzuitas kunigas Andriejus 
Bobola). Ypač daug kraujo ir 
gyvybės aukų sudėta sunkiau
siais unijos uždraudimo laikais 
(1839-1905) ir 1946 m.; sunku
mai tęsiasi iki šių dienų. Lie
tuvos Kražių, Kestaičių tipo 
istorijos beveik kas metai karto
josi tais laikotarpiais. 

(Bus daugiau) 

Britai tarėsi su PLO atstovu 
Londonas. — Britų vyriau

sybės ministeris William 
Waldegrave susitiko su PLO 
atstovu ir turėjo ilgai užtru
kusius pasitarimus. Tai rodo, 
kad min. pirm. M. Thatcher pa
lankiau žiūri į palestiniečių 
reikalus negu Washingtonas. 

Daugiau kaip 3 metus Lon
donas sakė nesikalbėsiąs su 
PLO vyriausiais atstovais, jei 
nebus išpildytos trys sąlygos. 
Pirmoji sąlyga: PLO turi aiškiai 
pripažinti Izraelį, antroji — PLO 
turi sutikti su Jungtinių Tautų 
rezoliucija 242, kuri reikalauja 
Izraelio kariuomenę pasitraukti 
į tas sienas, kuriose Izraelis 
buvo prieš 1967 m. karą, ir 

Helsinkio komitetas 
Lenkijoje 

1982 m. Lenkijoje įsikūręs ir 
iki šiol pogrindyje veikęs Hel
sinkio susitarimų vykdymui 
remti komitetas nusprendė išei
ti į viešumą ir išplėsti savo veik
lą. Tai pranešė vienas iš komite
to narių, žymusis teisininkas 
Piotr Andrzejewski. 

Lenkų Helsinkio komitetą su
daro iš viso apie dvylika as
menų, jų tarpe kiti žymūs tei
sininkai, buvusi aukščiausiojo 
teismo teisėja Sofija Wasilkows-
ka ir katalikų intelektualų klu
bo pirmininkas Stelmachowski. 

Helsinkio susitarimų vykdy
mui remti lenkų komitetas, iki 
šiol veikdamas pogrindyje, dau
giausiai ruošdavo įvairius me
morandumus apie žmogaus tei
sių pažeidimus Lenkijoje, kurie 
buvo siunčiami įvairioms žmo
gaus teisių gynyba besirūpinan
čioms organizacijoms užsienyje 
ir Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijos sesi
joms. Komitetas pogrindyje taip 
pat leido savo biuletenį. Nuo 
dabar komitetas numato įvai
riais rastais ir dokumentais tie
siogiai kreiptis į Lenkijos val
džią, raginant ją kruopščiai 
laikytis Helsinkyje prisiimtų 
įsipareigojimų žmogaus teisių 
bei laisvių apsaugojimo srityje. 

trečioji — PLO privalo visiškai 
atsisakyti terorizmo. 

Reuterio agentūra, pranešda
ma apie šį pasitarimą, primena, 
jog M. Thatcher, kai ji lankėsi 
1985 m. Jordane, tada pasakė, 
kad PLO atstovai gaus vizas 
pasitarimui su oficialiais britų 
pareigūnais, jei tos 3 sąlygos 
bus išpildytos. PLO tada 
atsisakė priimti tas sąlygas. Bet 
britų vyriausybei dabar buvo 
viešai politinio Arafato patarėjo 
Abu Sahrif pareikšta, kad su 
tomis sąlygomis dabar sutinka. 
Britų Užsienio reikalų ministe
rija išdavė vizas ir pasitarimas 
įvyko praėjusį penktadienį. 

Palestiniečiai pasisako už 
tarptautines garantijas visoms 
valstybėms, įskaitant ir Izraelį, 
turėti tame regione savo valsty
bę. „Mes atsisakome visokių 
rūšių teroro ir žudymų ir mes 
manome, kad greitai bus rastas 
tarptautinis sprendimas Viduri
nių Rytų taikai". 

Pabėgo pilotas 
Tegucigalpa. — Diplomati

niai šaltiniai praneša, jog Ni
karagvos pilotas su Sovietų 
kariniu malūnsparniu pabėgo į 
Hondūrą. Tą žinią patvirtino ir 
sandinistai. Kariuomenės pilo
tas nusileido Hondūro sostinės 
aviacijos karo bazėje. Hondūro 
vyriausybė nieko nepraneša 
daugiau. O Nikaragvos Gyny
bos minsterija pasakė, jog kapi
tonas pilotas Edwin Estrada 
Leiva pagrobė karinį malūn
sparnį ir pabėgo į Hondūrą. 
Sandinistai paprašė, kad Hon
dūras grąžintų malūnsparnį ir 
pabėgusį kapitoną, kurį pava
dino ,,CIA teroristu'". San
dinistai turi maždaug 40 sovietų 
karinių malūnsparnių. 

Paminėta Žmogaus Teisių 
deklaracija 

Walesa ir Sacharovas Paryžiuje 

Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus žmona Marcela Perez de Cuellar, dešinėje, surengė 
priešpiečius diplomatų žmonoms, kai Gorbačiovas lankėsi New Yorke. Su ją matyti iš kairės Nancy 
Reagan, Barbara Bush ir viduryje Raiša Gorbačiovienė, kuri buvo jos garbės viešnia. 

Pirmą kartą leido demonstruoti 

Afganistano radijas pranešė, 
jog Pakistano karo lėktuvas nu
mušė sovietų gamybos Anto-
nov-26 lėktuvą su 25 žmonėmis, 
kuris skrido iš rytinio distrikto 
į sostinę Kabulą. Pakistanas 
paneigė šią žinią. 

P raha . — Pirmą kartą Čekos
lovakijos komunistinė vyriausy
bė leido šeštadienį demonstruoti 
Skroupova aikštėje. Lietui ly
jant, tebuvo susirinkę maždaug 
6 tūkst. žmonių. Šiuo būdu buvo 
paminėta Pasaulio Žmogaus tei
sių deklaracijos 40 metų 
sukaktis. Čekoslovakijoje jau 20 
metų veikia disidentai, nuolat 
primindami komunistams, kad 
jie smurtu pasigrobė valdžią ir 
griežtai varžo pagrindines 
žmogaus teises. 

Dar šiais metais buvo suruoš
tos dvi didelės demonstracijos — 
rugpjūčio 21 d., paminint 
sovietų dvidešimtmečio invaziją 
į Čekoslovakiją ir spalio 28 d., 
minint 70 metų Čekoslovakijos 
nepriklausomybės sukaktį. Abi 
šios demonstracijos buvo už
draustos ir milicijos žiauriai iš
sklaidytos, suimant disidentų 
vadus, kurie ir dabar nėra iš
leisti iš kalėjimų. Tačiau šį 
šeštadienį vyriausybė leido 
demonstruoti. Nebuvo policijos 
su šunimis, vandens purkštuvų, 
ašarinių dujų ir ginkluotų ka
reivių. 

Prancūzų agentūra praneša, 
kad buvo matyti daug slaptosios 
policijos agentų, kurie ne tik 
sekė taikingą demonstraciją, 
bet filmavo ir fotografavo. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
gerai žinomas rašytojas Vaclav 
Havel, kur is pareiškė, jog 
valdžios leidimas demonstruoti, 
reiškia, kad vyriausybė de fac-
to pripažįsta Helsinkio 77 
komitetą. Minia jį pertraukdavo 
skanduodama „Laisvės, lais
vės". 

Dubčekas namų arešte 

Dieną prieš tai, penktadienį, 
Čekoslovakijoje lankėsi Prancū
zijos prez. F. Mitterand. Minė
tam rašytojui buvo leista susi
tikti su prezidentu. „Jei kas 
man būtų prieš mėnesį pasakęs, 
kad aš susitiksiu su Prancūzijos 
prezidentu, aš būčiau palaikęs 
tai sapnu", pasakė rašytojas 
Havel. Tačiau tos laimės netu
rėjo „Prahos pavasario" refor
mų autorius, tuometinis parti
jos vadas Aleksandras Dubče
kas. Kai Mitterand pareiškė 
norą pasimatyti su DubČeku, tai 
tuo metu, kol Mitterand buvo 
Čekoslovakijoje, Dubčekas buvo 

namų arešte Bratislavos prie
miestyje. 

Naujas sąjūdis 
Užsienio kai kurių žurnalistų 

manymu, kad buvo leista de
monstruoti šeštadienį, yra Gor
bačiovo nuopelną?, .cadangi Jis 
paskelbė sumažinsiąs sovietų 
kariuomenę ir Čekoslovakijoje. 
Įdomu, kad vyriausybė patvir
tino naują sąjūdį — „Čekoslo
vakijos Žmogaus Teisių Foru
mą", kuris kaip tik tuo pačiu 
metu turėjo savo pirmą susi
rinkimą. Įėjimas į tą susirin
kimą buvo tik su pakvietimais. 
Buvo leista dalyvauti ir plačiai 
žinomiems disidentams Karol 
Srp, Martin Palous ir kun. 
Vaclav Maly, kuriam uždrausta 
eiti kunigiškas pareigas. Tik jie, 
jei norėjo klausti, tai klausimus 
turėjo įteikti raštu. Čekoslova
kijoje yra daug politinių 
kalinių, baigia savo pranešimą 
prancūzų žinių agentūra. 

Gražulis jau Lietuvoje 
Vilnius. — Vakarus pasie

kusiomis žiniomis, sąžinės 
belaisvis Petras Gražulis jau 
yra sugrįžęs į Lietuvą, bet apie 
Ą daugiau neturima jokių kitų 
informacijų. Gražulis dėl at
sisakymo sąžinės sumetimais 
atlikti karinę prievolę, šių metų 
vasario mėnesį buvo nuteistas 
dešimt mėnesių laisvės atėmi
mu; kurį laiką buvo kalinamas 
Pravieniškių lageryje, o liepos 
mėnesį buvo išvežtas kažkur į 
Mordoviją. Dėl nežmoniškų 
kalinimo sąlygų Pranvieniškiu 
lageryje, kur jį ypač terorizavo 
lagerio viršininkas pulkininkas 
Arlauskas, Gražulis buvo pa
skelbęs bado streiką. Gražuliui 
ginti Lietuvoje buvo įsikūręs 
specialus komitetas, dėl jo iš
laisvinimo iš Vakarų Maskvai 
buvo sunčiami laiškai. Gražulio 
reikalu į sovietinę valdžią 
pakartotinai kreipėsi ir ameri
kiečių kongresmenai. 

Kitas sąžinės kalinys — Boles
lovas Lizūnas, pagal turimas in
formacijas, dar nesąs išlais
vintas. Gintaras Muzikevičius 
iš psichiatrinės ligoninės esąs 
pervežtas į lagerį. J is apkal
tintas tariamu tėvynės išda
vimu. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Maksvoje užsienio agen
tūros praneša, jog praėjusį 
savaitgalį buvo paminėta Pa
saulinės Žmogaus teisių dekla
racijos 40 metų paskelbimo 
sukaktis Maskvos, Leningrado 
ir Saratovo miestuose. Maskvoje 
policija juos išvaikė, sakydama, 
kad tai yra armėnų gedulo 
diena ir demonstruoti negalima. 

— Jeruzalėje pranešta, kad 
12 palestiniečių buvo sunkiai 
sužeisti, kai įvyko susirėmimas 
Gazos srityje tarp palestiniečių 
ir Izraelio karių. 

— Lotynų septynių kraštų fi
nansų ministeriai susirinko 
Brazilijoje pasitarimui, kaip 
bendromis pastangomis suma
žinti užsienių turimą 435 
bilijonų doleriu skolą. 

— Prez. R. Reaganas su 
žmona Nancy pasitikrino svei
katą ligoninėje, kaip ir kasmet, 
ir vėliau buvo pranešta, kad 
abiejų sveikata yra šiuo metu 
labai gera. 

— Vak. Vokietijos savaitinis 
žurnalas „Der Spiegei" paskel
bė sovietų M. Gorbačiovą „metų 
žmogumi" už jo reformas ir už 
mažinimą ginklų, praneša AP 
žinių agentūra. 

— Washingtone Energijos de
partamentas painformavo Bal
tuosius rūmus, jog Amerikos 
valstybei kainuos 80 bilijonų do 
lerių per 21 metus sumoderninti 
branduolinių ginklų įrengimus. 
Tokių fabrikų priežiūra pagal 
šių laikų reikalavimus, kad 
būtų apsisaugota nuo radioak
tyvių medžiagų, reikalauja 
metuose 4 bil. dol. išlaidų. 

— Washingtone demokratų 
sudaryta Ekonominė komisija 
paskelbė, jog biudžetui sumažin
ti neužteks mažinti vyriausybės 
išlaidas, bet teks pakelti mokes
čius. 

— Meksikos mieste sekma
dienį buvo užmušti 52 žmonės 
ir 83 sužeisti, kai ten sprogo 
nelegaliai naudojami chemika
lai, pranešė Raudonojo Kryžiaus 
atstovas. 

Atlantoje buvęs prez. Jimmy 
Carter, įteikdamas pažymėjimą 
VValter Sisulu šeimai už 
pastangas žmogaus teisių srity
je Pietų Afrikos valstybėje, 
pasakė, kad Sovietų Sąjungoje 
tuo klausimu jau yra padaryta 
pažanga. 

P a r y ž i u s . Šeštadienį čia 
įvyko iškilmingas Pasaulio 
Žmogaus Teisių deklaracijos 
paminėjimas, kurį prieš 40 
metų gruodžio 10 d. paskelbė 
Jungtinių Tautų forume. Du 
žymūs kovotojai už žmonių 
teises — akademikas Andrei 
Sacharovas ir Lech VValesa 
dalyvavo šiame paminėjime. 

Lenkų Solidarumo vadas 
Walesa pasakė, jog jis Paryžiuje 
tik dvi dienos, tačiau pastebėjo, 
kad „Vakarai stokoja tų verty
bių, kurios nurodo gyvenimo 
kryptį... Paryžius yra labai 
gražus, bet aš neradau jame 
dvasios". VValesa buvo susitikęs 
su Paryžiaus kardinolu Jean-
Marie Lustiger, kuris jam pa
sakęs jų pasikalbėjimo metu, 
kad „vakariečiai turi lobių ir 
pilietines laisves, bet neatrodo, 
kad jie tiki į bet ką". Tai paste
bėjęs ir Lech VValesa, „bet gal 
būt aš klystu, gal sugrįžęs kada 
nors vėliau rasiu daugiau dva
singumo...". VValesa aplankė 
prancūzų unijų įstaigas ir padė
kojo už jų teikiamą paramą Soli
darumui ir papeikė didžiausią 
prancūzų Darbo konfederacijos 
uniją, kur ia i vadovauja 
komunistai ir kuri pritaria 
Lenkijos komunistų vyriausy
bei, kad 1981 m. uždraudė Soli
darumą. Ši unija jau daugel 
metų seka Maskvos skelbiamą 
politiką. 

VValesa čia pi rmą kar tą 
susitiko su Andrei Sacharovu. 

Pranešimas spauda i 

Sacharovas čia turėjo spaudos 
konferenciją Sovietų ambasado
je. J is ragino Vakarų vyriausy
bes nuolat raginti Sovietų 
Sąjungą atstatyti pilietines 
laisves Sovietijoje ir Rytų 
Europoje, palaikant Gorbačiovo 

Lietuviai pas 
ambasadorių 

Maskva. — Yra gauta papil
domų žinių apie lietuvių ir kitų 
tautybių atstovų susitikimą 
Maskvoje su amerikiečių 
diplomatais, kongresmenais ir 
Amerikos Helsinkio grupės 
nariais. Visų įsitikinimu, šie 
susitikimai buvo naudingi. 
Lapkričio 14 dieną amerikiečių 
ambasadoje surengtame susiti
kime dalyvavo apie šimtas as
menų, tarp kurių buvo įvairių 
tautybių rezistentai ir žmogaus 
teisių gynėjai, taip pat Per
sitvarkymo ir liaudies frontų 
atstovai. Lietuviam čia ats
tovavo Nijolė Sadūnaitė, Sigitas 
Geda ir Vytautas Bogušis. 
Lapkričio 17 d. JAV ambasado
riaus rezidencijoje surengtame 
kitame susitikime dalyvavo net 
apie trys šimtai asmenų, tarp 
kurių lietuviai Viktoras Petkus, 
Kazys Saja, kun. Edmundas 
Paulionis, Vytautas Bogušis ir 
Nijolė Sadūnaitė. Dieną prieš 
tai surengtame pokalbyje prie 
apskrito stalo, apie penkias 
minutes kalbėjo Kazys Saja. 
Šiame pokalbyje dalyvavo ir 
valdžios atstovai. Nė vienam lie
tuviui nebuvo daroma kliūčių iš 
Lietuvos nuvykti į Maskvą. 

perestroikos politiką. Sacha
rovas betgi pareiškė, jog Va
karai turi susilaikyti nuo da
lyvavimo pasaulinėje žmogaus 
teisių konferencijoje, je i 
Sovietų Sąjunga nepagerins 
savo viduje žmonių teisių. „Aš 
manau, kad didelis progresas 
yra padarytas žmogaus teisių 
srityje, tačiau dar ne viskas 
padaryta; aš manau, kad jie turi 
paleisti visus sąžinės kalinius iš 
kalėjimų", pasakė Sacharovas. 
Dar daug sovietų piliečių tebėra 
kalėjimuose už savo politinius 
įsitikinimus, o religinės laisvės 
dar visiškai neužtikrintos, — 
kalbėjo jis. Viena iš būtiniausių 
sąlygų sovietų norimai žmogaus 
teisių konferencijai turi būti 
visų politinių ir sąžinės kalinių 
paleidimas. 

VValesa ir Sacharovas džiau
gėsi galėję susitikti ir kartu 
pareikšti protestą prieš te
beegzistuojančius Stalino laikų 
padarinius, kad tie dalykai būtų 
galutinai pašalinti iš žmonių 
gyvenimo, kad niekad nebegrįž
tų Stalino periodas ir būtų įgy
vendintas pliuralizmas bei 
atstatytos visų žmonių teisės. 

Trotskio anūkas 
lankys mirštančią 

seserį 
Meksikos miestas. Sovietų 

revoliucijos vado Leono Trotskio 
anūkui buvo duotas leidimas vi
zituoti Sovietų Sąjungą, nes jo 
sesuo, kurios jis nematė 57 
metus, serga vėžiu. Esteban 
Volkow Bronstein gyveno su 
Trotskiu Meksikoje, kai buvęs 
Raudonosios armijos vadas, 
buvo Stalino įsakymu nžudytas 
1940 m. rugpjūčio 20 d. Volko-
was tada buvo 14 metų, ir gerai 
atsimena, kai parėjęs į namus, 
rado ant žemės nuo galvos 
žaizdų mirštantį Trotskį. Trot-
skis, kurio tikroji pavardė buvo 
Lev Davidovič Bronstein, buvo 
vienas iš vadų 1917 metų revo
liucijoje, kuri įsteigė Sovietų 
Sąjungą, bet prarado galią, be
kovodamas su Stalinu, ir 1929 
m. turėjo pasitraukti į užsienį. 
Stalino agentai jį nužudė 
Meksikos mieste su kalnų kir
viu. 

Volkovvui dabar 62 metai. Iki 
praėjusio mėnesio jis nieko ne
žinojo, kad jo sesuo dar gyvena. 
Praeityje jis daugelio važiuo
jančių į Rusiją prašė surasti 
seserį, bet niekas to nepadarė. 
Tik dabar, kai Grenoblio uni
versiteto istorikas Pierre Broue 
buvo Rusijoje, kuris yra parašęs 
knygą apie Trotskį, surado ją. 
Volkowas nekalba rusiškai, bet 
labai ją nori pamatyti. Zacha-
ronavna, jo sesuo, tik metais 
vyresnė už jį, iškalėjo 10 m. 
Stalino kalėjimuose vien todėl, 
kad ji buvo Trotskio giminė. 

— Vak. Europos Ariane 4 
raketa buvo laimingai iškelta į 
erdves, kuri ten paliks du 
susisiekimo satelitus rinkti 
žinioms. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 14 d.: Alfredas, 
Fortūnatas. Aimis, Trainaitis, 
Žvangutė. 

Gruodžio 15 d.: Celinas, 
Kristijoną, Gaudenis, Kovotas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:09. leidžiasi 4:20. 
Temperatūra dieną 46 1., nak

tį 28 1. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KU RAMOVĖ 
Redaguoja j.v.s. Irena Regienė, 2652 W 65th St., Chicago, IL 60629 

LSS BROLIJOS VADUOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Š. m. gruodžio mėn. 3, 4 die
nomis Jaunimo centre, Chica-
goje, įvyko Brolijos vadijos su
važiavimas aptarti ateinančių 
dvejų metų darbų eigą. Daly
vavo arti dvidešimt vadijos 
narių. 

Vyriausias skautininkas, v.s. 
Gediminas Deveikis posėdžio 
kvietime išsamiai apibūdino 
tikslus: ,,Šios kadencijos pra
džioje planavau kreipti visas pa
stangas skautų verbavimui. 
Taigi, šie posėdžiai ir skiriami 
diskusijoms ir nutarimams, 
kaip plėsti skautišką veiklą, 
prisitaikant šių laikų sąlygoms, 
tėvų nusistatymams ir vaikų 
suįdominimui lietuvišku skau-
tavimu. Skyrių vedėjai ir rajonų 
vadeivos privalo paruošti ir 
pateikti ateinamų dvejų metų 
veikimo programas ir planus. 
Kiekvieno mūsų, skyriaus 
vedėjo ar rajono vadeivos, 
tikslas turi būti, kaip galime 
pritraukti daugiau skautų į 
savų vienetų eiles". 

Aptartos priemonės šių 
tikslų įvykdymui; 

a) Suorganizuoti skautus 
vyčius, kurie eitų į šeštadie
nines mokyklas ir kalbėtų su 
būsimais vilkiukais ir jų tėvais. 

b) Pravesti skiltininkų, drau
gininkų, laužavedžių ir 1.1, 
kursus. 

c) Ruošti karjeros, užsiėmimų 
dienas. 

d) Organizuoti išvažiavimus, 
iškylas ir tuos įvykius garsinti 
laikraščiuose. 

e) Kaziuko mugėse turėti sta
lus, kur būtų atsakinėjama į 
tėvų klausimus. 

g) Tartis su sesėmis dėl ben
dros veiklos skyriuose, tun
tuose, sk. vyčių ir kt. išvykose. 

Brolijos dvasios vadovas v.s. 
kun. J. Vaišnys suvažiavimą 
pradėjo įvadu. Pranešimus pa
darė LSB iždininkas A. Sas
nauskas. Kanados raj. vadeiva 
s. dr. A. Dailydė, Atlanto raj. va
deiva s. Br. Naras, Vidurio raj. 
vadeiva j . s. A. Maurukas, 
vilkiukų skyriaus vedėjas s. R. 
Puodžiūnas, prityrusių skautų 
sk. vedėjas ps. V. Plioplys, sk. 

vyčių — v.sl. V. Lietuvninkas, 
jūrų sk. — j.s. dr. A. Paulius, 
skautininkų — v.s. A. Paužuolis. 
Sekretoriavo ps. fil. Rūta Mik-
naitytė-Ozers, dalyvavo ps. Aud
rius Remeikią „Lituanicos" tun
to Chicagoje tuntininkas,ir kiti 
Brolijos vadijos nariai. 

Sekmadienį, po šv. Mišių, po
sėdžius pradėjo V. S. trumpu 
įvadu ir s. Gintautas Taoras, 
V.S. pavaduotojas, pristatė 
temą ir pravedė diskusijas apie 
skautų verbavimo būdus. 
Išklausytas pranešimas apie 
skautų atsteigimo pastangas 
Lietuvoje ir tartasi jiems pa
galbos reikalais. 

Nutar ta sušaukt i visų 
tuntininkų ir skaut ininkų 
suvažiavimą ateinančiais me
tais po vasaros stovyklų. Disku
tuoti kiti svarbūs Brolijos 
reikalai. 

Brolijos vadijoje vyrauja 
jaunesnio amžiaus vadovai, dir
bantieji savo profesijose ar 
vedantieji savus užsiėmimus. 
Čia jaučiamas stiprus teigiamas 
nusis tatymas skaut iškai 
veiklai, ieškoma naujų būdų ir 
priemonių. Pasireiškia gyvas 
įsipareigojimo jausmas 
visuomenei, tėvams, jaunimui ir 
vaikams. 

Pabrėžiamas LS Brolijos 
vadovų įsipareigojimas lietuviš
kam skautavimui, nes tik tokiu 
būdu ilgus metus gyvuoja 
Lietuvių Skautų sąjunga ir 
Brolijos vienetai. Suprasti aiš
kūs nuolatiniai laiko nuotaikų 
pasikeitimai; pavyzdžiui — išei
vijos pradžioje į skautiškus 
vienetus jungėsi patys jau
nuoliai, pasiilgę tautiškos jau
nimo veiklos, paskui jau tėvai 
siuntė vaikus, o šiuo metu jau 
reikia skautiška veikla suįdo
minti ir tėvus, ir jų vaikus, kad 
įtraukus jaunuosius į skautų 
vienetus. 

Baigiant suvažiavimą, pasiža
dėta dirbti lietuviškumui išei
vijoje. Pareikštas lojalumas 
broliams, sesėms Lietuvoje. 
Nutarta skatinti jaunimą stoti 
į skautų vienetus, plėsti jų 
veiklą ir bendradarbiauti su 
Seserija ir kitomis lietuvių 
jaunimo organizacijomis. 

s.m. 

Pasi tenkinimo šypsenos dalyvių veiduose, v.s . fil. Br. Kvikl iui žaliąjį k a k l a r a i š t į r i š an t ps. pre la
tui Juozui Prunskiu i . po įžodžio Lietuviškos Skautijos 70 metų s u k a k t i e s minė j ime . Chicagoje . 

N u o t r . S . J e l i o n i e n ė s 

SUKAKTUVINIUS METUS 
BAIGIANT 

Ilgai buvo ruoštasi Lietuvių 
Skautų sąjungos 70-čio sukak
čiai paminėti. Daug bruzdėta, 
planuota, ieškota šauniausių 
idėjų, kaip šią skautišką šventę 
padaryti nepamirštama. Juk 
dešimtmetis ir žmogaus, ir orga
nizacijos gyvenime — ne
trumpas laiko tarpas. 

Sukaktuviniai metai baigiasi. 
I aštuntąjį dešimtmetį einame 
pakilia dvasia ir nuotaika, nes, 
nors ir nedrąsiai, tačiau 
ryžtingai skautiškasis ,,VIS 
BUDŽIU!" ataidi iš Tėvynės -
nuo Panemunės, Panerių! Ar 
kada galėjome bent pasvajoti 
apie tai? Visa tai kelia didelį 
entuziazmą; naujai veiklos plė
totei reikia gero planavimo, iš
tvermingo darbo ir... lėšų. Be jų 
ir šauniausi planai negalės būti 
įgyvendinti. Taigi lėšas 
šiuo metu reikia dar labiau 
kaupti — tikslas tam svarbus ir 
aiškus! 

Vasaros pabaigoje, sėkmingai 
suruošus VH-ją Taut. Stovyklą, 
nepastebimai atšuoliavo ir gruo
dis — sukaktuvinių metų pabai
ga. Tiesa, lapkričio viduryje 
Chicaga (ačiū Chicagos skauti-
ninkių,-ų ramovei!) suruošė 
turiningą ir skautiškai jaukų 
sukaktuvinį minėjmą. Neat
silieka ir Bostonas. Ten Lie
tuvių Skautų sąjungos Skauty-
bės fondo ruošiamas šaunus 
Naujųjų Metų sutikimas, 
kuriame dalyvaus Bostono ir 
apylinkių lietuviai - skautų prajuokindami ir išjudindami 
rėmėjai, talkininkai ~~ — 

ir savo sveikinimą ar skelbimą. 
Pavieniai asmenys, atsiuntę 
šimtą dolerių, gauna vieną bilie
tą į N. Metų sutikimo pokylį. Be 
sveikinimo teksto atsiųstos 
aukos leidinėlyje bus atspaus
tos: 500 dol. — mecenatų sąraše, 
100 dol. — garbės rėmėjų sąraše, 
kiti aukotojai bus išvardinti 
rėmėjų sąraše. Sveikinimus ir 
aukas prašoma skubiai siųsti 
(iki gruodžio 21d.): Lithuanian 
Scouts Association. — LSF, c/o 
Česlovas Kiliulis, 17 Tyler Rd., 
Lexington, MA 02173. Esant 
skubiam reikalui skambinti: 
(617) 861-1465. 

Beje, Naujųjų Metų sutikimo 
programa imponuojanti atlikėjų 
pavardėmis: dainuos estrados 
dainininkė Violeta Rakaus
kaitė, o programos vedėjas — 
Aidas Kapačinskas. Gros žino
mas latvių orkestras „SOL". 

Laimingų ir našių 1989-jų 
metų visiems linki Lietuviško
sios Skautybės Fondo valdyba! 

S. J . 

SMAGU BUVO 
„JŪROS DUGNE" 

Jūrų skautų ir skaučių tra
dicinė „Puota jūros dugne" 
lapkričio 19 d. vykusi Lietuvių 
centre, Lemonte, buvo sėkmin
ga. Dalyvavo 300 asmenų — 
jūrų skautų,-čių, jų draugų ir 
svečių. Nuotaikingą programą 
atliko „Antro kaimo" aktoriai. 

PROGA ATLIKTI 
GERĄJĮ DARBELI 

Miela Sese, Mielas Broli, 
Lietuviškos Skautybės fondo 

Šalpos skyriaus vardu, sveikinu 
Jus su Šv. Kalėdom ir linkiu 
laimingų Naujųjų metų. 

Praėjusių metų gruodžio mėn. 
laiškais prašėme aukų paremti 
naujai įsteigtam LSF Šalpos 
skyriui. Dėkoju visiems, kurie 
dosniai aukojo šiam svarbiam 
reikalui. 

Noriu trumpai apibūdinti LSF 
Šalpos skyrių, jo tikslus. Sky
rius stengiasi padėti bėdon ar 
ligon patekusiems LSS sąjungos 
nariams. Praėjusiais metais 
Šalpos skyrius suteikė piniginę 
pagalbą trims vyresnio amžiaus 
skautininkams,-ė ms. 

Ir šiais metais esate prašomi 
nepamirš t i padaryt i Gerąjį 
darbelį, skirdami dovanėlę šiam 
r e i k a l u i . Savo dovanėles 
siųskite: LSF Šalpos skyriaus 
vedėjai Birutei Banatienei, 84 
Margaret Rd., Abington, MA 
02351. 

s. Birutė Banaitienė 
Šalpos skyriaus vedėja 

i r v i s i , 

prie šir-kuriems skautybė 
dies". Ta proga bus išleistas 
vakaro programos, skelbimų ir 
sveikinimų leidinėlis. Jo pelnas 
prisidėtų prie lietuvių skautų 
veiklos palaikymo. 

Lietuviškosios Skautybės fon
do valdyba maloniai kviečia 
visus prisidėti prie šio sukakties 
paminėjimo savo auka. Or
ganizacijos ir institucijos pra
šomos kartu su auka prijungti 

visus dalyvius. Prie geros nuo
taikos prisidėjo ir p. Šoliūnienės 
skaniai paruošta vakarienė. 
Valgius į stalus patiekė jūrų 
skautės ir skautai. Po vaka
rienės vyko šokiai, grojant 
geram „Žaros" orkestrui. Visi 
smagiai ir maloniai praleido 
vakarą „Jūros dugne" su vi
somis žuvytėmis, jūrų skautais 
ir skautėmis. 
g. valt. Jūratė Jankauskaitė 

P a d ė k o s ordiną, d a u g i a u n e g u 25 
m e t u s . . S k a u t y b ė s Kel ia" ' r e d a 
guo janč ia i j . v . s . I r e n a i Regienei Lie
t u v i š k o s Skau t i jos 70 m e t u s u k a k 
t u v i n ė j e v a k a r o n ė j e . Chicagoje . pri 
sega LS Seseri jos V y r i a u s i a skau t i 
n i n k e v.s. t n . Stefa G e d g a u d i e n ė . 

N u o t r . A . P a l u k a i t i e n ė s 

GALIMAS SUSITIKIMAS SU 
OK. LIETUVOS BURIUOTOJAIS 

M a l o n u buvo pabendrau t i L i e t u v i š k o s Skaut i jos 70 m e t u vakaronė je . Chicagoje 

Nuotr S. Jelionienės 

Grupė buriavimo entuziastų 
ok. Lietuvoje jau kurį laiką 
puoselėja viltį kelionei per 
Atlantą. Jei šie planai jiems pa
vyktų, gal jau ateinančią vasarą 
galėsime juos atplaukusius pa
sveikinti New Yorko uoste. 
Tokia galimybė buvo plačiau 
aptarta praėjusį penktadieni, 
gruodžio 9 d. vakare įvykusioje 
Jūrų skautininkų,-kių „Gran
dies" sueigoje. 

Plačiau apie šį Lietuvos bu
riuotojų užmojį papasakojo su
eigoje dalyvavęs ŠALFASS-gos 
pirmininkas Valdas Adamkus, 
turėjęs progos susitikti su Lie
tuvos buriuotojų atstovais 
Vilniuje. Nu ta r t a mėginti 
užmegzti kontaktą su transat
lantinės kelionės entuziastais 
ok. Lietuvoje, tiesioginiai patir
ti jų planus ir pramatyti galimą 
jiems pagalbą, taip pat ir susi

tikimo bei bendravimo būdus. 
Ta pačia proga buvo labai 

įdomu išgirsti in*.. V. Adam
kaus, aukšto JAV-ių Gamtos 
apsaugos pareigūno, daug kartų 
dalyvavusio Sovietų Sąjungoje, 
o taip pat Lietuvoje, įvairiose 
ekologinėse konferencijose. V. 
Adamkus pasidalino įspūdžiais 
ir apie vėliausius įvykius ok. 
Lietuvoje, o taip pat Lietuvos 
upių, ežerų. Kuršių marių ir 
Baltijos- jūros pasibaisėtiną i 
užteršimą. 

Gerbiamam svečiui išvykus, 
likę sueigos dalyviai dar ilgesnį | 
laiką diskutavo galimybę bend
rauti su buriuotojais iš Tėvynės. 
Pokalbiai tęsėsi gardžiuojantis 
vaišingų namų šeimininkų — 
, ,Grandies" pirmininko j . s . 
Leopoldo ir j.ps. Marytės Kup-
cikevičių paruoštais skanėstais. 

Sesė 
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SKAUTININKIŲ 
KALĖDINĖ SUEIGA 

Chicagos skautininkių drau
govė ruošia tradicinę kalėdine 
sueigą, į kurią kviečia at
silankyti visas Chicagoje ir 
apylinkėse gyvenančias skauti-
ninkes ir skautininkus malo
nioje nuotaikoje pra le is t i 
skautišką popietę sekmadienį, 

DR. VIJAY B A J A I . M.D., S.C. 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 Vv. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagai susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus 't kraujo iigos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

<f hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Roa'i. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr.. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvaž'uoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 591h St.. Chicago. IL 
Tel. 476-2112 

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

Vai. pagal susitarimą 

Tel . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec Šešt. 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIEUUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlehlflan A v e . , Sutte 324 Ir 

5635 S. Pulaski Rd. , Chicago. IL 
Tel . 565-2960 (veikia 24 va i ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1166; 
Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonlo kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

gruodžio 18 d., 1:30 vai. p.p. Dėl 
vietos ir pietų rezervacijos kvie
čiama neatidėliojant pra
nešti sesei Aldonai, tel. 
471-0811. 

Dr. Romualdas Povilaitis 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

Kab. tel LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4255 W. 63rd St. 

Vai. pagal susitarimą: pirm. ir Ketv. 12-4 
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

Kab. tel. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

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

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, Ii i 
i myua Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel . 598-4055 
Valandos paga: susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses ' 

2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta trec 

Dr Tumasomo kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Chrurgija 
2454 VVest 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Va i : pirm., antr ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių hgcs 

2636 W. 71 st. St., Chicago, III. 
Tel.: 436-0100 

11800 Southwest Highway 
Palos Heights. III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai : antr 1-4 v p.p. ir ketv 2-5 v p.p 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. 776-2880. rez. 448 -5544 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D.. S.C. 

Specialybė — Vidaus ligų gydytoias 
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archer Ave. ipne Austin) 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . 585-7755 



Visais frontais 

DĖL LIETUVOS 
Išeivijoje turbūt nebėra nė vie

no lietuvio, kur io nesujudintų 
laisvės proveržiai Lietuvoje ir 
kuris nejaustų graudulio, kad 
visgi Maskva, laikydamasi susi
tarimo su Hitleriu, vis dar 
negrąžina Lietuvai nepriklau
somybės. 

Išeivijoje bendros akcijos, ry
šium su Gorbačiovo atvykimu, 
ėmėsi vieningai Vlikas, LB ir 
Amer. Liet. Taryba. Numatyt i 
visų šių Lietuvos laisvinimo 
veiksnių bendr i pasi tarimai 
tolimesnei vieningai veiklai 
planuoti. Je igu tas ryžtas vie
ningai veikti privestų ir iki la
bai art imo veiksnių susiliejimo, 
kad ir pal iekant savo vardą ir 
charakterį, Lietuvai tikrai būtų 
naudinga. Tų Lietuvos laisvi
nimo veiksnių vadovybėje yra 
dideli idealistai, patriotai ir 
aukštos tolerancijos žmonės, 
todėl jų vieningas darbas teikia 
gerų vilčių. 

Tačiau vadų darbas neatpalai
duoja visų nuo energ ingų 
pastangų savos tautos ir Lie
tuvos labui. Tik diktatūriniuose 
kraštuose viso planavimo ir rato 
sukimą pasigrobia diktatoriai, 
o demokrat inės tautos žmonės 
turi jaust i pareigą kiekvienas 
savo sumanumu ir įnašu atsku
bėti. Gorbačiovo atvykimo pro
ga daugelis pasireiškė laiškais, 
te legramomis, skambinimais 
valdžios žmonėms. Bet su tuo 
neturi viskas pasibaigti. Reikia 
panaudot i k iekv ieną progą 
mūsų mažos, skriaudžiamos 
tautos priespaudą ir laisvės 
ilges; rodyti. Mes turime jau 
daug intelektualų, kurie daly
vauja JAV mokslininkų, teisi
ninkų, medikų , visuomeni
ninkų ir kituose susirinkimuose 
ir suvažiavimuose. Kur tik atsi
randu kokia proga, re ikia 
priminti mūsų tautos reikalus. 
Net ir p a p r a s t u o s e susi
rinkimuose a r net tarnyboje 
bendraujant su ki ta taučiais 
nepamirškime mūsų tautos ir 
tėvu žemes reikalų. Ii čia 
galima Kartais pasiekti žymių 
rezultatų. 

Chicagoje y ra pasiekta, kad 
miesto Švietimo taryba išleido 
specialų leidinį . .Lithuaman 
American Cui tu re" . Ta.-* 38 
puslapių leidinys paskelbtas pa
ties mokyklų superintendento 
O. Hannon vardu. Išleistas seri
joje ,.Ethnic Studies". Įžangoje 
p a ž y m i m a . kad valcii.-kų 
mokyklų m o k i n i u s nor ima 
supažindinti su etninėmis kul
t ū r o m i s , t a m p a t e i k i a m a 
medžiaga 

Čia duodamos pagrindines su
glaustos žinio-= apie Lietuvos 
geografinius duomenis, klima
tą, miestus, istoriją, caristine 
vergi ją , n e p r i k l a u s o m y b ė s 
laikotarpį. Sovietų invaziją, 
apie l i e t u v i u s JAV-se . jų 
reiškimąsi Chicagos mieste. Net 
ir informuojama apie gintarą, 
v a l g i u s , t a u t i n i u s šok ius , 
švenčių papročius, apie Vasario 
16 nepriklausomybės dieną. 
Duodama net žymesnių Chica
gos l i e t u v i ų s ą r a š a s bei 
žymesnių lietuvių įstaigų pava
dinimai ir adresai. Pridėtas net 
literatūros apie Lietuvą ir lietu
vius sąrašas. 

įsidėmėtina, kad tai amerikie
čių švietimo įstaigos leidinys, 
kuris buvo paskleistas tarp 
mokytojų, pr idedant net i r 
anketą. — atsiklausimą — kokių 
pataisų ir papildymų jie siūlytų. 

Jei miestas planuotų naują 
laidą, tektų papildyti naujau
siais duomenimis. Būtų galima 
priminti, kad ir kitų Amerikos 
miestų lietuviai galėtų paju
dinti savo švietimo distriktų va
dovybes, gal ir jos išleistų pana
šius leidinius, kuriais jaunoji 
amerikiečių kar ta būtų supažin
dinama su lietuviais ir Lietuvos 
reikalais. 

Savo tarpe veikiant, t ek tų la
biau laikytis planingumo ir 
tikslumo. Nemažai rašoma apie 
naują lietuvių centrą Lemonte. 
Mes mylime Jaunimo centrą ir 
jo laikysimės, bet tai negali 
sukliudyti steigti dar vieną 
centrą, ypač, kad Lemonto 
apyl inkių l ie tuvių kolonija 
auga , t e n r e i k a l i n g a sava 
bažnyč ia , s a v a i m o k y k l a i 
patalpos ir dar eilė patalpų 
kul tūr iniams re ika lams bei 
lietuvių šeimų apsigyvenimui. 
Apie tą projektą susispietę jauni 
entuziastai vert i dėmesio ir 
paramos. J iems pasisekė jau 
gauti ir nuo mokesčio atleidimą 
duodamoms aukoms. Apie tai 
gerai žino artimieji, bet norin
tiems prisidėti tolimesniems 
reikia dažniau pažymėti, kokiu 
vardu gautas nuo mokesčio 
atleidimas aukų ir duodamas 
adresas, kur a u k a s siųsti. Gal 
tai būtų laikoma smulkmena, 
bet ji tur i praktiškos reikšmės. 

Jaunimo centre šventė kunigystės bei vienuolijoje gyvenimo sukaktis spalio 29 d. Iš kairės: kun. 
Antanas Liuima (iš Romos), kun. Jonas Borevičius, kun. Petras Daugintis, kun. Leonas Zarem
ba ir kun. Jonas Sukackas (iš Urugvajaus). Gėles jubiliatams sega Julija Šaulienė. 

Nuotr. J . Tamulaič io 

KO LAUKIA PABALTIJO TAUTOS 
DR. A L G I R D A S STATKEVIČIUS 

G r į ž t a n t p r i e L i e t u v o s 
reikalų, tenka prisiminti , kad 
visų mūsų įsijungimas į laisvi
nimo pastangas tu r i šiuo metu 
palankesnę dirvą. Okupantai 
įsitikino, kad vergų tau ta net ir 
ekonominiu atžvilgiu nėra naši. 
Maskvos imperija, besilaiky
dama ant pavergtų kraš tų ir 
žmonių, atsidūrė ekonominėje ir 
net politinėje krizėje. Ryškėja 
n u s i v y l i m a s k o m u n i s t i n e 
sistema. Tas ne t atsispindi 
okupanto kontroliuojamoje Lie
tuvos spaudoje. „Gimtajame 
krašte" Nr. 47 paskelbė straips
nį net trys rusiškomis pavar
dėmis žmonės: K. Kartajeva, L. 
Perepelkinas. O. Skarat inas . 
Jau straipsnio an t raš tė daug 
pasako: „Nuo biurokratinio cen
tralizmo į suverenių respublikų 
ekonominę integraciją". Čia 
skelbiama: „TSRS tau tų eko
nominio gyvenimo organiza
vimo t rūkumai liudija, kad ne
efektyvi valdymo praktika, kuri 
nesiremia ekonominiu suvere
n u m u . . . " S k e l b i a m a . k a i p 
ydinga, kai „ tautoms prime
tama vystymosi tempai, formos 
ir kryptys". Reikalaujama tau
toms laisves kur t i bei vystyti 
konkrečių ūkio šakų gamybą. 
Pabrėžiama, kad ekonominis 
s u v e r e n i t e t a s y r a b ū t i n a s 
lyg ia te i sėse r e s p u b l i k o s e . 
Keliamas balsas, kad Sovietų 
Sąjungos respubl ikos sava
rankiškiau vystytų net ir savo 
užsienio prekybą, bet kaipgi tai 
galės pilnai vystyti, jei neturės 
ir politinės nepriklausomybės, 
kai reikia vesti pasi tar imus su 
kitomis valstybėmis. 

Vis dėlto p r i t a r imas eko
nominiam suverenumui , ūki
niam nepriklausomumui jau 
yra pažanga laisvėjimo kryp
timi. Reikia ugdyti ir plėsti 
Vakarų visuomenės viešosios 
nuomonės spaudimą į Maskvą. 
Tai paremtų laisvėjimo kovą 
pačioj Lietuvoj. Ten jau yra gerų 
reiškinių. Grąžinimas vėliavos, 
į te is in imas l ie tuvių kalbos 
viešajame gyvenime, bažnyčių 
grąžinimas, keliami balsai, kad 
reikia bausti kaltininkus dėl lie
tuvių egzekucijų — vis pir
mosios artėjančios pavasario 
kregždės. Tame pat „Gimtojo 
krašto" numery paskelbta, kad 
jau a tkur tas paminklas Pane
vėžy komunistų nužudytiems 
gydytojams pagerbt i . Mūsų 
pastangos JAV valdžioje ir 
visuomenėje organizuoti viešo
sios opinijos spaudimą į Mask
vą gali paspart inti riedėjimą 
laisvės kryptimi. 

J u o z . P r . 

Nuo 1917 m. Maskvos sovie
tinio komunizmo be paliovos 
vedamas raudonasis karas prieš 
žmcniškumą ir žmogų, prieš 
ta iką ir laisvę, pr ieš mora lę ir 
kul tūrą. Tai vykdo ke i sdamas 
vien takt in ius ėjimus, t ač iau nė 
kiek neke isdamas lenininės , 
ypač agresyvios komunizmui 
įgyvendinti strategijos. Vaka rų 
demokratijų iki karo nuolaidžia
vimas abiem pagrindiniam tota
l i tarizmo d ik ta tor iams — Hit
leriui ir Stal inui — nepasi
ta rnavo ta ika i a r t a u t ų sau
gumui. Pr iešingai , leido j iems 
abiem t ap t i vis agresyvesnia is 
bei įžūlesniais ir suvienytomis 
jėgomis pereiti į puolimą prieš 
dorą, prieš žmogų, pr ieš nor
malias gyvenimo sąlygas prieš 
kul tūrą visumoje. 

Realizuojant 1939.VIII.23 d. 
Ribentropo-Molotovo pasirašyto 
slapto protokolo n u t a r i m u s , 
Sovietai 1940.VI.15-17 dienomis 
okupavo bei aneksavo iki tol 
buvusias vals tybes — Tau tų 
sąjungos nares Lietuvą, Latviją 
ir Estiją. 

Okupantas labai skubota i — 
vos kelių savaičių la ikotarpy, 
p r i l a i k y d a m a s XX a. užka
r iautojų kruopščiai paruoš to 
aneksijai apipavidalint i bū t ino 
ritualo,formaliai „ į te is ino" tai , 
k a s nepriekaišt ingos moralės 
p o ž i ū r i u y r a g r i e ž č i a u s i a i 
smerktina. Pasiekęs savo piktos 
bei agresyvios valios rezul tatą , 
o k u p a n t a s pasau l io viešajai 
nuomonei pa t e ikė t r i jų pa

vergtų t a u t ų neva laisvos valios 
išraišką, kaip tų trijų tau tų 
„laisvo apsisprendimo" faktą. 

Lietuvai , Latvijai ir Estijai 
nuolat vedant sunkią išsiva
dav imo kovą, o laisvajam 
pasauliui visa tai vien pasyviai 
stebint, prabėgo beveik pusė 
amžiaus. Pagal iau okupantas 
ydingo gyvenimo būdo vedimo 
pasekmėje priėjo prie beveik 
totalinio bankroto ir buvo pri
verstas „persitvarkyti". Tačiau 
atsisakyti nežmoniškumo, kaip 
p a g r i n d i n i o k o m u n i s t i n ė s 
veiklos principo bei visų galimų 
jo p a d a r i n i ų , visai n e t 
neplanuoja. 

M. Gorbačiovas iki šiol jau 
daug padarė, kad kraštutiniškai 
nepernešamos gyv ,-nimo sąly
gos būtų bent kiek normalesnės. 
Tačiau ir jis, kaip visi ankstesni 
Kreml iaus diktatoriai, griežtai 
atsisako vesti dialogą su demok
ratijai,moralei, laisvei ir kultū
r a i atstovaujančiais Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atstovais, 
siekiančiais okupacijos likvi
davimo bei pilno nepriklauso
mybių ats ta tymo. 

J is . nuolat skelbdamas savo 
vadovaujamą persi tvarkymą 
esan t revol iuc in iu , iki šiol 
nerado reikalo viešai pasmerkti 
rusiškųjų komunistų teorinės 
bazės— kraštut in iškai ydingos 
marksistinės-lenininės ideolo
gijos, privedusios prie visų gy
venimo sričių krizės. Priešingai, 
jis pasisakė už to pačio nusikals
tamo t ikslo tolesnį bei ryžtin

gesnį siekimą, t iktai jau kitomis 
priemonėmis. J is , tapęs nauju 
komunistinės valstybės vadovu, 
v isa i nerado re ika lo viešai 
atsiprašyti pavergtąsias tautas 
už savo p i r m t a k ų vykdytą 
p lač ios a p i m t i e s genocidą, 
skr iaudas bei kitų nežmoniš
k u m u p a g r į s t ų p r i emon ių 
praktikavimą. 

J i s nenumatė kompensuoti 
t au toms ir žmonėms padarytus 
nuos to l i u s ir nė vienai iš 
daugiau kaip šimto blogio impe
ri joje v e r g a u j a n č i ų t a u t ų 
nepažadėjo laisvės. Priešingai, 
j i s , 1987.11.19 d. lankydamasis 
Rygoje, lietuvių, latvių ir estų 
kalbas nepriklausomybei atsta
ty t i prilygino šunų lojimui. 

J i s nerado reikalo besąly
giniai amnestuoti visus neteisė
t a i represuotuosius asmenis, 
p a s i p r i e š i n u s i u s Sta l ino ir 
vėlesnių Kremliaus diktatorių 
nusikals tamai politikai. Daug 
jų ir dabartyje tebelaikomi 
įkalinimo vietose. O tuo tarpu 
pas ibaisė t inus nus ika l t imus 
prieš žmoniškumą įvykdžiusius 
ir tebevykdančius partiečius, 
saugumiečius bei jų kolabo
r an tus visai net neplanuoja pa
traukti teisminėn atsakomybėn. 

Gorbačiovo labiausiai garbi
namas p i rmtakas Leninas, 
vykdydamas „socialistinę re
voliuciją" ir s iekdamas išsau
goti rusiškųjų carų sukurtą 
milžinišką kolonijinę imperiją 
bei norėdamas atimti iš imperi
joje engiamų tau tų JAV prez. 

W. Wilsono paskelbtą apsi
sprendimo teisę, sakė: „Išnag-
r inėkime teoriškai argumentą: 
kas y ra aukščiau — nacijų apsi
sprendimo teisė a r socializmas? 
Socializmas yra aukš tesn i s" 
(Leninas, „raštai" , V., 27 t., p. 
9). 

Ir M. Gorbačiovas, kaip ir visi 
a n k s t e s n i blogio d i k t a t ū r ą 
vykdę Kremliaus šeimininkai , 
dabar savo veikloje remiasi 
daugybe tokių žmoniškumui, 
ta ikai , laisvei ir kul tūrai prieš
taraujančių amoralių lenininių 
principų, panašių, kaip jau 
minėtas „teorinis argumentas". 
Jais vadovaujantis Gorbačiovas 
dabar deda pastangas, k a d iš 
konstitucijos būtų išbraukta iki 
šiol t en figūravusi „sąjunginių 
respublikų" laisvo išstojimo iš 
Sov. Sąjungos te isė . Š i a m 
nusikalstamam lenininiam-gor-
b a č i o v i n i a m užs imoj imui 
neutralizuoti lapkričio mėnesį 
buvo pravestas neoficialus refe
rendumas. Vien tiktai Lietuvoje 
prieš tokį Sovietų konstitucijos 
keit imą bei už nepriklausomy
bės ats tatymą pasirašė apie 2 
mil. žmonių. Visi paminėti ir į 
j uos p a n a š ū s Gorbač iovo 
poelgiai kalba už tai, kad jis, 
kaip ir prieš jį buvę komunis
tiniai Kremliaus diktatoriai , 
y r a a n a c h r o n i š k a s t a u t ų 
vergovės tolesnio tęsinio šali
n inkas . 

Be to, visas čia paminėtas M. 
Gorbačiovo elgesys liudija, kad 
jis, ka ip ir senovės laikų verg
valdžiai, atramos tašku savo 
v e i k l a i yra p a s i r i n k ę s ne 
žmoniškumą, t.y. ne nepriekaiš
tingą moralę, kaip pastovų ir 
amžinai nekintantį dalyką, rei
kalaujantį nieko bloga nedaryti 
sau ar kitiems ( žmonėms ar tau
toms). J o credo — amžinai kin
tanti beveik visados amorali kli
kos i n t e r e s u s t e n k i n a n t i 
politika, diktatoriui suteikianti 
teisę į neatsakingumą bei ne
baudžiamumą, į prievartinio be
te is iškumo vergovės prakt i 
kavimą. 

Visa tai kalba, kad j i s yra 
aršus tiesos, teisingumo, taikos, 
demokratijos, kultūros bei žmo
niškumu grindžiamos atei t ies 
p r i e š a s . Taip pa t r e i k ė t ų 
neužmiršti, kad didelės vals
tybės aukštą postą užimančio, 
dorumu nepasižyminčio žmo
gaus rankose branduolinės bei 
cheminės masinio žudymo prie
monės yra pavojingos, grėsmin
gos, netoleruotinos ir be atvan
gos slopintinos. 

Lietuvių, latvių ir estų tautos 
savo beveik pusės amž iaus 
vergovėje parodytu stipriu rezis
tenciniu judėjimu, o t a ip pat 
pa sku t in ių mėnesių bėgyje 
vykstant i atkakli nepriklau
somybės reikalavimo akcija, 
liudija, kad jos niekad nesusi

taikys su pusiau laisve, su 
pusiau tiesa, su vergo ar sateli
to s t a t u s u . Jo s n i e k a d 
nesidalins savo laisve su jokiu 
okupantu. Jos yra įsitikinusios, 
kad tiktai atgavusios valstybinę 
nepriklausomybę taps pilnomis 
šeimininkėmis savo namuose ir 
pri imtinai išspręs visas žmo
gaus teises liečiančias pro
blemas. Tai kelias likviduoti i r 
vieną iš pavojingų konfliktinių 
židinių Europoje, pokaryje atsi
radus ių a p e i n a n t A t l a n t o 
chartą. 

JAV prezidentas Rooseveltas 
1940.X. 15 d„ kai Amerikos lie
tuvių delegacija kreipėsi į jį pa
galbos, pareiškė, jog Lietuvos 
nepriklausomybė nesanti pa
naikinta, bet t ik ta i laikinai 
nuslopinta, kad JAV dėsiančios 
visas pastangas atsteigti Lie
tuvos ir kitų pavergtų šalių ne
priklausomybę, kad Lietuva bū
siant i laisva. (Lietuvių en
ciklopedija, 1953, t. I, p. 147). 
Nuo to laiko praėjo jau beveik 
pusė amžiaus, o karo nusiaub
tos Europos tautos ne visos 
vienodai pasinaudojo Atlanto 
charta. JAV prezidento F.D. 
Roosevelto pažadas Lietuvos 
žmonėms liko neištesėtas. Viso 
to l a iko ta rp io m e t u J A V 
vyriausybė kas metai pavergtų 
Pabaltijo tautų atstovams nuo
sekliai pareiškia, jog nepripažįs
tant i jų šalių prievartinio in
korporavimo į Sovietų Sąjungos 
sudėtį. Lietuvių, latvių ir es tų 
t au tos l aba i visados dėkos 
Amerikai už tai. Tačiau jos 
mano. kad dabar atėjo ryžtin
gesnės diplomatinės veiklos 
metas, kad jau laikas su Sovietų 
Sąjunga pradėti kalbėti t a rp
tautinės teisės statomų reikala-
v imų ir t a i k o m ų e s m i n i ų 
sankcijų kalba. To reikalauja 
Atlanto chartos raidė ir dvasia, 
Helsinkio susitarimas, einamojo 
meto politinės galimybės ir 
dramatiški įvykiai, dabar vyks
tą Pabaltijo šalyse. 

Pabaltijo pavergtos tautos yra 
įsitikinusios, kad Lietuvos. Lat
vijos ir Estijos nepriklausomy
bių atstatymo bei Sovietų Są
jungos pasmerkimo klausimą 
Jungt inės Amerikos Valstybės 
nedelsiant pate iks svarstyti 
Jungt inėse Tautose ir Hagos 
Tarptaut iniame teisme, nes šis 
k l a u s i m a s s u d a r o t v i r t ą 
Amerikos moralinių interesų 
sferą P a g a l i a u j au sen ia i 
laikas.kad žmonija būtų išlais
vinta nuo nenormalaus gyve
nimo, nuo gėdos ir niekam 
neužtikrintos ateities. 

Gamta turi daug tobulumų, 
kurie parodo, kad ji yra Dievo 
atspindys, bet tur i ii daug 
netobulumu, kurie parodo, kad 
ji tėra t ik atspindys. 

Bl. Pascal 

BALTASIS BANGINIS 
H E R M A N M E L V I L L E 

ROMANAS 

Išvertė P. Gaučvs 
75 

Vyrai vyniojo virves ka ip gal ima greičiau, ligi pa
galiau priartėjo prie abiejų banginio šonų. Ir tada Stub-
bas su Flasku pavartojo ietis. Ir ta ip vyko kova aplink 
„Pequodą", tuo t a rpu daugybė ryklių, anksčiau besi
sukinėjusių prie sperminio banginio lavono, pajutę 
šviežią kraują, puolė pr ie jo ir godžiai jį gėrė iš kiek
vienos naujos žaizdos. 

Pagal iau čiurkšlys sutirštėjo. Besisukaiiodamas 
aplink save ir paleidęs baisų vėmalą, banginis išvirto 
pilvų aukš tyn , nebegyvas . 

Abu valčių vadai v i rvėmis berišdami pelekus ir 
besiruošdami masę vi lkt i , pradėjo tokį pokalbį: 

— Aš save klausiu, ku r i ems velniams seniui prisi
reikė tų šlykščių t a u k ų ? — t a r ė Stubbas. nepa
t enk in ta s , užsiėmęs tok ia niekinga žūkle. 

— Žmogau, — a t sake Flaskas , vyniodamas virve 
an t valties priekio, — a r nesi girdėjęs sakant , kad 
laivas, an t vieno šono t u r į s pakabintą sperminio ban
ginio galvą, o ant kito Tikrojo banginio, niekados negali 
paskęst i? 

— Ir kodėl negali paskęst i? 
— Nežinau, bet girdėjau taip tv i r t inant tą šėtoną, 

o šis, atrodo, nus imano apie dalykus, nešančius laivui 
laimę. Tačiau ka r t a i s a š galvoju, kad galiausiai visi 
jo burtai nieko gero mums nelemia. Man nepatinka tas 
t ipas, Stubbai . Ar nesi pastebėjęs, kad jo šunies iety

je, kuri prasikišus iš jo lūpų, yra išraižyta gyvatės 
galva? 

— Aš niekad į jį nežiūriu. Bet jeigu man pasitaikys 
proga vienam su juo tamsią nakt į susitikti prie laivo 
borto, nieko nesant art i . pažiūrėk, Flaskai, žemyn... Ir 
abiem rankom parodė keistą mostą jūros link. 

— Taip. taip! Aš tai padarysiu, Flaskai. Aš manau, 
kad tas Fedala yra užsimaskavęs pats velnias. Ar tu 
tiki pasakai, kad jis slapčia išplaukė? Tai velnias, aš 
tau sakau. Ir jeigu nematyti jo uodegos, tai dėl to. kad 
ją suvynioja, paslėpdamas, ka ip man rodos, kišenėje. 
Tebūnie prakeiktas! Ir dabar prisiminiau, kad nuolat 
prašinėja pakulų savo batų nosgaliams. 

— Ar jis nemiega apsiavęs? Neturi hamako ir 
mačiau, kad nakčia j is išsitiesia ant virvių rit inio. 

— Tikriausia taip daro dėl savo prakeiktos uode
gos. Matyti, ją įsikiša į ritinio skylę. 

— Ir ką tur i b e n d r a k a p i t o n a s su j u o ? 
— Matyti , turi kokį bendrą reikalą su juo. 
— Kokį reikalą? 
— Kaip žinai, senis pamišėlis nori pačiupti Baltąjį 

Banginį, o t as velnias mėgina jį įpainioti, stengdamasis 
įkaibeti jam perleisti savo sidabrinį laikrodį ar savo 
sielą a r ką panašaus už Siautulingąjį Diką. 

— Na jau , Stubbai, tu juokauji. Kaip gali Fedala 
tai padaryti? 

— Iš tikrųjų, nieko nežinau, Flaskai. Tačiau 
velnias yra labai keistas ir labai blogas, tave užtikrinu 
Bet skubėkime... Ei, jūs ten, ar dar nesate pasiruošę? 
Gerai?! Pirmyn! Banginį nuvilksime ligi pat laivo. 

Kai abi valtys pradėjo iš lėto judėti „Pequodo" link. 
Flaskas paklausė: » 

— Kaip manai , kokio amžiaus tas Fedala? 
— Matai ana ten stiebą? — tarė Stubbas, rody

damas laivo l ink. — tad įsivaizduok, kad jis vaizduoja 
cifra ..vienas", po to paimk visus ..Peųuodo" sandėlyje 
esančius lankus ir sudėk juos vienas po kito prie stiebo, 
vaizduodamasis, kad tai yra nuliai . Tai jų neužtektų 
pažymėti Fedalos amžių. Nė visi pasaulio kubiliai 
nesugebėtu padirbti pakankamai lankų, kad galėtų 
suteikti reikalingus nulius. 

— Bet pasakyk man vieną dalyką. Tik ką esi sakęs 
nustumiąs Fedala i jūrą. jeigu t ik tau pasitaikytų gera 
proga. Ir dabar tave klausiu, jeigu jis toks senas ir turi 
amžinai gyventi , ką gelbės jo išmetimas i jūrą? 

— Bent gerai j) išmaudysiu. 
— Bet jis p laukdamas sugrįš. 
— Tada vei jį numesime į jūrą ir visą laiką tai 

kartosime. 
— Manai . Fedala nori pasiglemžti kapitoną 

Ahabą? 
— Ar aš manau? Greitai ta i patirsi. Flaskai. Bet 

žinok, kad ateityje aš atidžiai jį seksiu ir. jeigu 
pastebėsiu ką į tart ina, griebsiu jį už sprando. Ir jeigu 
neatleis, ištrauksiu iš kišenes uodegą, jį atvilksiu prie 
gervės ir ta ip jį pasukaliosiu ir patampysiu, kad ją iš
rausiu iš pašaknų. 

— Ir ką darysi su uodega. Stubbai? 
— Ką darysiu? Nagi parduosiu jaučio uodegos 

botago vietoje, kai parvyksiu namo Ką gi kita su ja 
darysi? 

— Bet a r r imtai kalbi. Stub? 
— Rimtai ar nerimtai , bet jau pasiekėme laivą. 
Valtims paliepė banginį vilkti prie kairiojo laivo 

šono. kur jau buvo paruoštos grandines ir visa. kas 
re ika l inga jam pririšti. 

(Bus daugiau* 
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BOSTONO ŽINIOS 
SĖKMINGAS AUKŠT. 

LITU ANISTINĖS 
MOKYKLOS VAKARAS 

Bostono Aukštesniosios litu
anistinės mokyklos vadovybė 
dėkinga visiems lietuviams, jau
tusiems pareigą atsilankyti į 
tėvų komiteto rengiamą vakarą 
ir paremti mūsų lituanistinę 
mokyką finansine ir moraline 
prasme. Šis vakaras suteikė 
progą pabendrauti su jaunimu 
ir pasidžiaugti linksma pro
grama, kurioje buvo suvaidinti 
rinktiniai V. Žilinskaitės felje
tonai. Vaidintojų grupę sudarė 
tėvai , buvę ir dabar t in ia i 
mokyklos mokiniai. Atskirus 
veiksmus režisavo Helmutas 
Lingertaitis, Jūratė Aukštikal-
nienė ir dr. Mirga Girniuvienė. 

Mokyklos reikalams buvo su
rinkta nemaža suma aukų, 
kurias įvertindamas tėvų komi
tetas nuoširdžiai dėkoja Vincui 
Kazakaič iu i ir Taut inės 
sąjungos pirmininkui J. Ren-
teliui, aukojusiems po 1,000 dol. 
Erdvilis Janulait is , CPO ir 
dukros paaukojo vienos savaitės 
mokyklos nuomos mokestį, 
Algis Kriščiūnas, Trans-Atlan-
tic Motors, Inc. aukojo 200 dol., 
o po 100 dol. — G. ir V. Čepai, 
J. ir L Rasiai, Lietuvių Bend
ruomenės Bostono skyrius, 
„Taupa", Lithuanian Federal 
Credit Union, Veitas and Veitas 
Engineering Inc., V. Žiaugra. Po 
50 dol. aukojo J. Casper, L. S. 
Navickai, C. L. Kiliuliai, Baltic 
Ins. Agency, D. Neidhart. Po 30 
dol. — dr. B. G. Mikoniai. Po 25 
dol. — Lietuvių Bendruomenė 
Cape Cod, N. A. Lingertaičiai, 
J. Aukštikalniai, dr. R. M. Gir-
niai. P. Z. Krukoniai, A. G. Kup
činskai. Po 20 dol. - P. J. 
Ambraziejai. B. B. Banaičiai, O. 
Andrulionienė ir kiek mažiau 
dr. A. Valiuškis ir K. Rhoda. 
Vertingas dovanas laimėjimams 
įteikė Ona Venckauskienė, 
Asta Norvaišienė, Ona Andriu-
lionienė, Tautodailės institutas, 
Rudžiūnienė Trans Atlantic 
Travel. Ona Merkienė, J. Hus-
ton, Č. L. Kiliuliai, G. J. Ba
naičiai ir J. Aukštikalnienė. 

Mokyklos tėvų komitetas 
dėkingas visiems prisidėjusiems 
prie šio vakaro pasisekimo ir 
mokyklos išlaikymo ir pageri
nimo. 

Aid. Navickienė 

LIETUVIŠKA EGLUTĖ 
MUZIEJUJE 

Museum of Fine Arts Bos
tone, pirmo aukšto rotundoje, 
nuo gruodžio 11-tos iki sausio 7 
dienos stovės 15 pėdų aukš
tumo lietuviškais puošmenimis 
papuošta Kalėdų eglutė. Bos
tono Lietuvių Bendruomenė ją 

skiria muziejaus lankytojams. 
Mums graži proga pasidžiaugti 
muziejaus kolekcijomis. Eglutę 
išstatyti padėjo Lietuvių Tau
todailės institutas. Eglutei 
puošmenis sukūrė Danutė 
Augienė ir jos dukra Rūta 
Manomaitienė. 

M. Goštautienė 

MAŽOJI LIETUVA 

1918 m. lapkričio 30 d. Tilžės 
aktas ir 1923 m. sausio 15 d. 
Klaipėdos sukilimas — tai dvi 
pagrindinės datos, kurių pagrin
du kasmet iškel t ini ir 
nagrinėtini Mažosios Lietuvos 
reikalai. Laisvės Varpas tai 
daro kasmet. Šiemet Tilžės akto 
sukakties proga jo gruodžio 4 d. 
laidoje taikliai kalbėjo Mažosios 
Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio 
prezidiumo sekretorius Algis 
Regis iš Chicagos. Nurodęs 
Lietuvos įnašą į mūsų tautinę 
kultūrą, jos gyventojų nusiau
bimą, jis savo kalbą baigė: 
„Tilžės akto testamentas rei
kalauja nepriklausomos Lie
tuvos prisikėlimo drauge su 
Mažąja Lietuva istorijos skirtoje 
jai erdvėje prie Baltijos krantų 
drauge su Tilže, Karaliaučiumi, 
Tolminkiemiu ir tūkstančiais 
ki tų lietuviško gyvenimo 
paliudytų vietovių". Aišku, kad 
visu tuo rūpintis yra pareiga ne 
tik Mažosios Lietuvos atstovų, 
bet visų lietuvių ir jų organiza
cijų, siekiančių a tkur t i 
nepriklausomą Lietuvą visose 
jos etnografinėse srityse. 

NEUŽMIRŠTINA ŠVENTĖ 

Lietuvos kariuomenės šventei 
kasmet vis mažiau dėmesio 
kreipiama mūsų išeivijoje. Vie
niems atrodo, kad nėra prasmės 
jos minėti todėl, kad jau daugelį 
metų neturime savo ka
riuomenės. Kiti vėl aiškina, kad 
Lietuvos kariuomenė nepatei
sino dėtų į ją vilčių, negindama 
Lietuvos laisvės, kai Sovietų 
Sąjunga pasikėsino į jos teri
toriją. Prieš tokias mintis 
kasmet išeina Laisvės Varpas, 
įtaigaudamas, kad Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo šventė 
mums yra tai, kas šio krašto 
gyventojams Veteranų diena. 
Jų pagrindu minimos aukos, 
gyvybės ir kraujo aukos, skirtos 
tų kraštų laisvei apginti. O 
mūsų aukos tuo reikalu nuolat 
didėja. Nepriklausomybės ko
vose kritusiųjų eiles papildė 
Klaipėdos sukilimo dalyviai, 
okupuotos Lietuvos sostinės 
Vilniaus kovotojai, 1941 m. 
birželio 22 d. sukilimo organiza
toriai ir vykdytojai, 1944-1952 
m. partizaninės kovos, ištrė
mimų aukos, paskutinių įvykių 
ir pogrindžio veiklos atstovai. 
Minint šias aukas, stiprinama 

kovos dvasia, keliamas ryžtas 
viena ar kita forma aukoti ir 
aukotis Lietuvos gerovei. Atsi
sakius šios šventės prasmės, 
būtų silpninama mūsų veikla 
Lietuvos išlaisvinimo reikalu. 

Šias ir panašias mintis Lais
vės Varpo lapkričio 20 d. laidoje 
dėstė programos vedėjas Petras 
Viščinis, perpindamas jas ati
tinkama muzika ir mūsų poezi
jos ištraukomis. Jo įtaigojimu 
Lietuvos kariuomenės šventė 
dabar minėtina visu atsidėjimu 
ir geru pasiruošimu, kaip Lietu
vos laisvės kovotojų pagerbimo 
dieną, lietuviško kraujo, dar 
šilto, tebegaruojančio kraujo 
šventė. Jos užmiršimas terodo 
mūsų atitrūkimą ar nutolimą 
nuo mūsų tautos idealų, kurių 
neįmanoma įgyvendinti be ati
duotos aukos įvertinimo ir nau
jos aukos dvasios ugdymo. Visa 
tai iškelia Lietuvos ka
riuomenės šventė, minima ne 
kaip uniformos, pasiekto laips
nio ar padidintos algos šventė, 
bet kaip kraujo ir gyvybės 
aukos pagerbimo šventė. 

SPORTININKAI Į 
AUSTRALIJĄ 

Į Australiją išskrido 11 Bos
tono lietuvių sportininkų, kurie 
dalyvaus Trečiosiose pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse, 
rengiamose kas penkeri metai. 
Sportininkų išvykai vadovauja 
treneris Vytautas Eikinas. 
Žaidynėse bostoniškiai pasi
rodys ne tik savo komandose, 
bet taip pat žais kitų šio krašto 
lietuvių komandų sudėtyje. 
Taip Reginai Kulbytei teks 
papildyti Clevelando lietuvių 
krepšinio komandą, Danai 
Auštraitei žaisti New Yorko 
tinklinio komandoje, o Mary 
Tautkus būti Chicagos lietuvių 
tinklinio komandoje. Sporti
ninkų išlydėjimo vakaras su 
vaišėmis ir šokiais surengtas 

Asmeninės dovanos 
giminėms Lietuvoje 

Kaskart atsiranda nauji ir skirtingi būdai paremti gimines 
Lietuvoje. 

Galima paremti siuntiniais, galima nupirkti jiems 
dovanas ten, arba paremti fmasiniai. 

Pageidaujamos prekes iš užsienio yra šios: 
Stnukes-anorakai. sportiniai batai, biiuskutes, sukneles, 

sportiniai kostiumai, skaičiavimo mašinėles, kava. 

Populiarus siuntinys, 1988-1. 

Vyriška arba moteriška stirukė-anorakas, vyriški arba 
moteriški sportiniai batai, puiki bliuskutė, nailoninė gėlėta 
skarelė, pasiunčiant oro paštu kainuoja $240. 

Finansinės paramos reikalu prašome teirautis atskirai. 
Persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir 

PAVELDĖTOJUI naudingiausiu būdu. 
Tarpininkaujame įvairių dokumentų sutvarkyme. 

Z. JURAS, 
11 London Lane, Bromely, Kent, BR1 4HB, 

England. 
Tel. 01-460—2592. 

gruodžio 10 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos 
trečio aukšto salėje. Jame daly
vavo daug vietos ir apylinkės 
lietuvių jaunimo. 

„LAISVĖS VARPAS" 

Tai vienintelė lietuvių radijo 
programa Bostono ir apylinkės 
l ietuviams, perduodama 
lietuvių ir anglų kalba sekma
dieniais 9-10 vai. ryto iš radijo 
stoties WCAV - FM 98. Ve
dėjas — Petras Viščinis, 173 Ar-
thur St., Brockton, MA 02402, 
telefonas: (508) 586-7209. Pro
gramos metu skubiais reikalais 
skambinti j radijo stotį telefonu: 
(508) 587-9898. 

Programa transliuojama iš ko
mercinės radijo stoties, kai už 
skiriamą laiką reikalauja 
mokėti tiek, kiek ji gali gauti iš 
kitų, pateikiančių tik apmoka
mus skelbimus ir pramoginę 
muziką. Todėl į programos 
išlaikymą kviečiami įsijungti 
visi klausytojai savo įnašais, 
kaip spaudos prenumeratos 
mokėtojai įsijungia į laikraščių 
išlaikymą. Šioji mintis jau 
seniai keliama, bet vis dar nesu
silaukia reikalingo atgarsio. 
Naujų Metų išvakarėse tai kelia 
programos vadovybei klausimą: 
pasirašyti su radijo stotimi 
naują sutartį ar ne? Pasirašymo 
atveju tenka imtis asmeniškos 
atsakomybės už sutartos sumos 
sumokėjimą kiekvieną sekma
dienį, nepriklausomai nuo to, 
pavyks ją sūdanti ar ne, o nepa-
sirašymo atveju tektų su
stabdyti programos veiklą. Tai 
dilema, kurios išsprendimo 
reikalu laukiami lietuviškų 
organizacijų ir klausytojų at
siliepimai bei patarimai. 

RENGINIAI 

Lietuviškosios Skautybės 
Fondo rengiamas Naujų Metų 

sutikimas gruodžio 31 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių trečio 
aukšto salėje. 

Vaidinimas „Pabudimas", 
rengiamas LB Bostono apy
linkės, 1989 m. sausio 7 d., 7:30 
v.v. ir sausio 8 d. 3 vai. po pietų 
First Baptist Church Hali, Gar-
den ir Mason St. kampas, 
Cambridge. 

Vasario 16-sios minėjimas 
Nonvoode rengiamas 1989 m. 
vasario 5 d. Pagrindinis 
kalbėtojas — inž. dr. Jurgis 
Gimbutas. 

Vasario 16-sios minėjimas 
Brocktone ruošiamas 1989 m. 
vasario 12 d. 

Šv. Petro lietuvių parapijos 
So. Bostone metinis banketas 
1989 m. balandžio 23 d. Lan
taną restorane Randolphe. 

P.V. 

CLASSIFIED GUIDE 

PETELIŠKIŲ AUGINTOJAI 

Papua Naujoji Gvinėja yra 
kraštas, kuriame yra per 700 
peteliškių rūšių. Net jo konsti
tucijoje peteliškės yra pavadin
tos atnaujinamu gamtos resur
su. Kai kurių rūšių ištiestų 
sparnų plotis net viršija 10 
colių. Krašto Vabzdžių Augini
mo ir Pirkliavimo agentūra 
uždirba kelis šimtus tūkstančių 
dolerių per metus, pardavinė
dama peteliškes pasaulinei 
vabzdžių rinkėjų rinkai ir jų šis 
verslas kasmet paauga dvide
šimčia procentų. 

Peteliškių augintojai iš 
tikrųjų yra ūkininkai, kurie 
rūpinasi kultivuoti peteliškėms 
patraukliausią augmeniją bei 
aplinką. Jie augina augalus, 
kurie būtų patrauklūs moteriš
kos giminės peteliškėms, ir 
maitina kirmėlaites, kurios iš
auga į peteliškes. Jie 75% 
išaugintų peteliškių išgaudo, o 
25% paleidžia, kad būtų 
užtikrintos būsimos generacijos. 

Šventų Kalėdų proga sveikiname visus Bičiu
lius, bičiules, jų šeimas ir visus lietuvius Lietuvoje, 
bei visame pasaulyje. 

Ateinančiuose Naujuose Metuose linkime lais
vės, laimės ir pasisekimo atsinaujinimo gadynėje. 

JAV ir Kanados LF Bičiulių 
Centro Valdyba ir Taryba. 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

LIETUVOJE ^faliJySlS^ 
Algis Grigas, pirmininkas 

Siūlome pasirinkti jums tinkamą sveikinimą Šv. Kalėdų ar Naujų metų proga: 
NR. 1 
Didelė puokštė gėlių 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Parkeris ir kiti priedai $50.00 
Nr. 2 
Septynios (7) rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Butelis šampano 
Parkeris ir kiti priedai 

Nr. 3 
Septynios rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Butelis šampano 
Butelis degtinės 
Parkeris ir kiti priedai 

$55.00 

Nr. 4 
Devynios rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du (2) buteliai šampano 
Butelis degtinės 
Parkeris ir kiti priedai $75.00 

Nr . 5 
Vienuolika (11) rožių 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du (2) buteliai šampano 
Du (2) buteliai degtinės 
Parkeris ir kiti priedai $85.00 

$65.00 

Sveikinimai gauti iki gruodžio mėn. 15 d. bus užtikrintai perduoti prieš Šventes. 
Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

ŽAIBAS 
10401 Roberts Road 

Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-8090 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą prašome 
paminėti, kad esate arba/tome būti 
Rimo Stankaus kiijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

m M I S , KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUB TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

77S-2233 

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 
320RV2 West 95th Stret 

T* l . — GA 4-8654 

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

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Racine Bakery & Deli sveikina visus savo 
kiijentus su artėjančiomis šv Kalėdomis bei 
N Metais! Primename, kad mūsų naujas 
adresas yra: 6216 W. Archer A ve. tel. 
581-8500. Priimame užsakymus šventėms 
bei kitoms progoms: raguoliui, tortams ir kt. 
skanumynams. Deli skyriaus tel.: 
581-8501. Didelis pasirinKimas importuotų 
prekių bei dešrų. Priimame užsakymus 
Kūčių stalui: silkėms, žuvims, mišrainėms 
ir aguonų pienui. 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kamuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkei, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312)839-5829 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis j : Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

PROFESORIUS RAKŪNAS. Romanas. Albinas 
Baranauskas. 230 psl. 1988 m.virš. $12.50 

k. virš. $15.00 
LENKŲ OKUPACIJOJE IR JŲ KALĖJIMUOSE. 

Atsiminimai. Povilas Petkevičius. 187 psl. 
1988 $8.00 

GINTARĖLIAI. Elementorius vaikams lietuviškai 
mokytis. Ei. Ruzgienė. 85 psl. 1987 $8.00 

ANTANAS TULYS. Biografija. Paruošė Vladas 
Kulbokas. 190 psl. 1984 $4.00 

PASAKOS IR PADAVIMAI IŠ LIETUVOS. 159 psl. $5.00 
SAUJA SKATIKŲ. Detektyvinių romanų serija. Nr. 

1. Kazys Almenas. 198 psl. 1988 $10.00 
LIETINGOS DIENOS LIETUVOJE. Detektyvinių 

romanų serija. Nr. 2. Kazys Almenas. 200 
psl. 1988 $10.00 

VAIKŲ ŽODYNAS — LITHUANIAN HERITAGE 
DICTIONARY. 3336 paveikslai lietu
vių-anglų kalbomis. Išleista Kanadoje . . . 

$20.00 
LIETUVOS ISTORIJA, 7-ji laida. V. Daugir

daitė-Sruogienė. 526 psl. 1987 
$10.00 

CROSES IN THE ARCTIC. Atsiminimai. Matilda 
Strimaitė-Melienė. 179 psl. 1987 $5.00 

BERŽAS UŽ LANGO. Romanas. D. Mackialienė. 
324 psl. 1986 $10.00 

SAVANORIO DUKTĖ. Romanas. Antanas Gaiiiu-
šis. 381 psl. 1987 $9.00 

DAIGYNAS. Romanas. Alė Rūta. 576 psl. 1987 $12.00 
RINKTINIAI RAŠTAI IV. Krikščionybė Lietuvoje. 

Zenonas Ivinskis. 749 psl. 19878 $45.00 
MANO KARTOS LIKIMINIAI METAI. Poezija. 

Balys Gaidžiūnas. 104 psl. 1980 $5.00 
1989 METŲ KASDIEN NUPLĖŠIAMAS KALEN

DORIUS. Nidos knygų klubo leidinys . . . $9.00 

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

Tadas Navickas 
ALYTUS 

ir jo apylinkės 

Šioje monografijoje autorius duoda daugybę geografinių 
ir istorinių žinių apie Dzūkijos sostinę ir plačiąsias apylinkes. 
288 psl. knyga iliustruota 66 senojo ir dabartinio Alytaus 
nuotraukomis ir 5 žemėlapiais, kurie atskleidžia nuostabų 
Alytaus ir jo apylinkių grožį, su kuriuo verta susipažinti ne 
tik dzūkams, bet ir iš kitų vietovių kilusiems lietuviams 

Išleido Lietuvių istorijos draugija. |rišta kietais viršeliais. 
Kaina su persiuntimu 20 dol. Illinois gyventojai dar prideda 
1.44 dol. valstijos mokesčio. Užsakymus siusti „Draugo" 
adresu. 

' • 



IŠEIVIJOS KALĖDŲ DOVANA LIETUVAI 
Reikalinga skubi Išeivijos pagelba Lietuvai. Vilniuje leista 
perspausdinti: A. Šapokos LIETUVOS ISTORIJĄ 
200,000 tiražu. Tačiau trūksta popieriaus vienam šimtui 
tūkstančių egzempliorių. 

Skelbiame kalėdinę Išeivijos dovaną Lietuvai: 

Tegu nelieka nei vienos lietuvių šeimos šių Šv. Kalėdų proga 
nepadovanojus savo tautai jos istorijos knygos, kuri jai buvo 
atimta ir sunaikinta per 48 metus. 

A. Šapokos 
redaguota 

LIETUVOS 
ISTORIJA 

Popierius istor i jai išspausdinti bus skubiai užpirktas ir pristatytas 
į Lietuvą iš vakarų Europos. 

Šis vajus yra suder intas su Lietuvių Bendruomenės vadovybės 
paskelbtu bendruoju f inansiniu vajumi. 

Čekį prašome rašyti Lietuvos Istorija vardu. Aukos gali būt i 
nurašomos nuo mokesčių (ID #51-0194467) . Jūsų grįžęs čekis 
atstoja kvitą. Aukas siųst i : Lithuanian-American Community, 
Lietuvos Istorija, 2 7 1 3 VV. 71 st St.. Chicago, IL 6 0 6 2 9 . 

Ateitininkų Federacija, JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga, Lietuvių Skautų Sąjunga, LST korpf Neo-Lithuania, Santaros-Šviesos Federacija, 
Šiaurės Amerikos Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjunga. 

KALIFORNIJOJE 
PRISIMENU 
ŽEMAITIJĄ 

(Tęsinys) 
Baltijos jūra buvo pažįstama 

ir romėnams, nes iš jos jie 
gaudavo gintaro. Jūros plotas 
yra 386,000 kvadr. km, il
gis 1800 km, o vidutinis gylis 60 
m. Yra 110 rūšių žuvų: ruonių, 
banginių, delfinų, menkių, sil
kių, plekšnių, lašišų, vėgėlių ir 
kitų. 

Pabaltijo kraštams jūra yra 
vienintelis kelias i pasaulį, 
užimanti tik 0.1 procento pa
saulio vandenyno. Daugiausia 
išmetama gintaro tarp Dancigo 
ir Palangos. Jo gaunama per 
metus 600 tonų. Senovės 
žmonės tikėjo, kad yra labai 
sveika ant kaklo nešioti gintaro 
karolius dėl gerklės ir liaukų su- -
sirgimų, o troboms pasmilkyti 
vartojo gintaro trupinius. Gin
taro dirbiniai yra labai paplitę 
pramonėje, sunaudojami net 
smulkiausi gabalėliai. 

Palanga gyveno skirtingą gy
venimą, palyginus su visa Že
maitija. Buvo atleista nuo 
rinkliavų ir mokesčių, skatino 
prekybą. Žiemos neša l tos , 
pavasariai vėsūs. Žvejų darbo 
sąlygos sunkios, o kokia 
geležinė kantrybė tų meškerio
tojų, kurie, įmerkę meškerių 
kabliukus jūron, laukia lai
mikio ištisas va landas . 
Drąsesnieji išplaukia valtimis 
jūron saulės laidos palydėti. 
Žvejai į jūrą žiūri su didele 
pagarba: ji jų motina, maitin
toja. Jūra jiems yra šventa: „Jie 
nekis griešną kūną į jūrą". Tai 
patys seniausi Palangos gyven
tojai. Oro atmainas žvejai 
atspėja iš jūros ošimo. Jie 
lengvai pasprunka iš įniršusios 
jūros nagų, nes nujaučia audrą. 
O kaip daugelį būtų ir nebūtų 
istorijų turi žvejai! Norite 

HENRIKAS BAJALIS 

laiką eikite pas praleisti 
žveją. 

Senovės žmonės turi labai gra
žią legendą apie gintaro kilmę 
jūroje. Pasakojama, kad senų 
senovėje Palangoje gyveno labai 
gražus jaunuolis — žvejys Kas
tytis, kuris jūroje užmigęs savo 
laivelyje sapnavo gintaro 
namuose gyvenančią Jūratę, 
kuri apsvaigusi Kastyčio grožiu 
pabučiavo šį žemės sūnų. Už šią 
padarytą klaidą, Perkūnas 
šėldamas sugriovė gintaro 
namus. Todėl, kasmet šėlstant 
audroms, bangos išmeta į 
krantą geltonus gintaro gaba
lėlius — Jūratės rūmų skeveld
ras. 

Didinga žemaičių jūros pano
rama. Apvalius metus Palanga 
žavėjo visus savo nuostabia 
gamta. Palanga turėjo seną visų 
atostogaujančių saulės palydė
jimo tradiciją. Nuostabus šis 
gamtos reginys: kiekvieną kar
tą kitoks ir nepasikartojantis. 
Negalima nepaminėti Palango
je Birutės kalno ir jį supančio 
Botanikos parko, „Eglės žalčių 
karalienės" (skulptorius R. An
tinis), „Saulytės" (skulptorė Ž. 
Jonuškaitė), „Jūratės ir Kas
tyčio" (skulptorė" N. Gaigalai
tė) ir garsaus gintaro muziejaus. 
Baltijos ežerai ir upės atsira

do iš ledynų laikų. Ledynams 
tirpstant, gausus vanduo sudarė 
ežerus ir upes. Ramios upės ati
duoda vandenį savo tėvui Ne
munui: „Kur Nevėžis nuo am
žių pro Raudoną dvarą gryną 
vandenį savo į Nemuną varo", 
o šis neša vandenį į Kuršių 
marių platybes. 

Žemaitijos laukai išmarginti 
ežerais, ežerėliais ir upėmis, 
pagrąžinti kalvomis ir pilia
kalniais, prie kurių glaudžiasi 
miestai ir miesteliai. 

Saulėtą pavakarę ramiame 
vandens paviršiuje atsispindi 
debesys, pakraščių miškai. 
Ežere peri antys, atsilanko ir 
narų šeimos. Labai įdomus yra 
sielininkų darbas upėmis. 
Žemaitijos tankius miškus supa 
klampios pelkės ir ežerai. Eže
ruose yra daug paukščių. Ežerų 
krašto gyventojai turi daug 
įdomių, savitų bruožų: moterys 
neišleis svečio nepavaišinusios 
saldžiu sūriu, medumi ir liep
žiedžių arbata. Didžiausias 
Žemaitijos ežeras yra Platelių 
su kalvotais ir miškingais ežero 
krantais, Moteraičio ir Sprūdės 
piliakalniais, o be to yra Ger
manto, Lūksto, Masčio. 
Biržulio, Dauksynų, Duksės, 
Bliūdo, Dusios, Žiaunės, Pae
žerės, Padėvyčio, Krokų ir kt. Iš 
upių paminėtina Dubysa, Jūra. 
Minija, Venta, Akmena, Virvy
tė, Babrungo, Karšuva, Upyna-
lė, Varduva. 

(Bus daugiau) 

A.tA. 
MYLIMAM BROLIUI 

Lietuvoje mirus, jo seserį GENUTE ANKIENE ir jos 
vyrą nuoširdžiai užjaučiame 

Stefa ir Pranas Mockai 

f\^| midlcind Rzdcral 
• • • r Savinas-and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 

' 

Indėliai iki $100,000.00 
Apdrausti Federalinės valdžios 

M A R Q U E T T E PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGFVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

EtE ta 
(XA1H0U5« 
UENDER 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JONAS KARVELIS 
Mirė 1988 m. lapkričio 17 d., Mt. Sinai ligoninėje, Mia-

mi, FL ir buvo palaidotas lapkričio 21d. Southern Memorial 
Park kapinėse. N. Miami, FL. 

Su didelu skausmu išgyventas jo netekimas nuolat bus 
mūsų mintyse. Nuoširdžiai dėkojame kun. Andriuškai už 
maldas ir prasminga pamokslą koplyčioje ir kapuose. 

Gili padėka Irenai ir Algiui Šimkams, Sigitui ir Angelei 
Kazlauskams, Juozui ir Valei Karveliams, Marytei ir Kaziui 
Lingiams, Genutei ir Romui Šimkams už lankymą, pagalbą 
ir paguodą sunkiose valandose. 

Dėkojame už jautrius atsisveikinimo žodžius Miami Lie
tuvių klubo direktorių tarybos pirmininkui Pauliui Leonui 
ir Gundai Kodatienei — „Aušros" Šaulių kuopos vardu. 

Dėkojame karsto nešėjams. 
Dėkojame :.Bangos" Miami Lietuvių klubo moterų chorui, 

vadovaujamam Danutės Liaugminienės už giesmes koplyčioje 
ir kapuose, o muz. Algiui Šimkui už vargonų muzikos palydą. 

Dėkojame visiems už gėles, aukas lietuviškoms organiza
cijoms, pareikštas mums užuojautas asmeniškai ar spaudoje 
ir pagerbusiems velionį savo dalyvavimu koplyčioje ir 
kapinėse. 

Liūdesio prislėgta žmona Teresė ir duktė Diemantė 

Iš to darbo nei Dievui žvakės, 
nei velniui šakės. 

Lietuvšikas priežodis 

i v - i 

Mylimai Močiutei ir Promočiutei 

A.tA. 
MARTAI BABICKIENEI 

mirus , mūsų mielas seses DAINĄ RUDAITIENĘ, 
LAURĄ LAPINSKIENĘ, TAIYDĄ ir MILDĄ 
RUDAITYTES, jų gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame. 

,,Nerijos" jūrų skaučių tuntas ir 
LSS Jūrų Skaučių skyrius 

A.tA. 
GUSTAVUI KAUFMANUI 

mirus, skausmo valandoje žmoną GENOVAITĘ, 
dukra ir sūnų su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir 
ka r tu liūdime. 

Henrikas ir Stasė Bajaliai 

RAŠINIŲ KONKURSAS 

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia rašinių 
konkursą jaunimui. Tema — DABARTINIAI ĮVYKIAI LIE
TUVOJE. Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga kviečia ir ska
tina visą lietuvišką jaunimą, 14 metų iki 20 metų amžiaus, 
dalyvauti konkurse. Tema turi būti bent penkių (5) mašinėle 
spausdintų puslapių. Lituanistinių mokyklų mokytojai, bei 
įvairių organizacijų vadovai, yra prašomi paskatinti jaunimą 
rašyti aukščiau minėta tema. 

Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos trys premijos: 
I — $250.00 
II — $150.00 
III — $100.00 

Premijų paskirstymui jury komisija bus sudaryta ir 
paskelbta vėliau. 

Tema turi būti pasirašyta slapyvardžiu. Kartu su tema 
prašoma prisiųsti užklijuotą voką. pažymint vardą, amžių ir 
adresą. Konkurso rašiniai turi būti prisiųsti iki 1989 m. sausio 
mėn. 31 d. sekančiu adresu: 
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, Vida Jonušienė, 

12500 Pawnee Rd., Palos Park, Illinois, 60464. 

J 

Pranešame, kad 

A.tA. 
RITA MALĖNAITĖ-HANNAR 

Adolfinos ir a.a. Igno Malėnų dukra, gruodžio 11d. 
mirė San Diego, Cal., palikdama nuliūdime motiną 
Adolfiną, brolį Adą ir sūnų Tadą. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. t 'alifornia Avenue 
Telefonai — 523-<K440 ir 523-9852 
46O5-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4-348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 YVest 71 St.. ( h i tago 
Telefonas — 176-2345 

1410 So. 50th Av., ( k e r o 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 69 th S t r ee t - Tel. R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Tel. 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l inois 

Tele fonas - 652-1003 

Sally Donald M.. Jr . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 

1424 So. 5 0 Ave., C ice ro I l l inois 
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

Tel . 652-5245 

« • * 



DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. gruodžio mėn. 14 d. 

x A. a. kun. dr . Leonas Lu-
mas (Lukošiūnas) po sunkios 
ir ilgos ligos mirė gruodžio 12 d., 
pirmadienį, Gallup, N.M. Velio
nis buvo gimęs 1905 m. gruodžio 
7 d. Kunigu įšventintas 1929 m. 
gegužės 25 d. Priklausė Panevė
žio vyskupijai. Ilgą laiką dirbo 
New Mexico. Apie laidotuves 
dar nepranešama. 

x Advent inių popiečių už
sklanda Šv. Antano parapijoje. 
Cicero, prasidės su kun. Vy
tauto Bagdanavičiaus paskaita 
„Tomo Akviniečio priėjimas 
prie Kalėdų paslapties" gruo
džio 18 d. parapijos salėje po 
10:30 v.r. lietuviškų pamaldų. 
Popietes rengiąs Ateities sam
būris šią popietę pratęs ad
ventine agape — pietumis su 
trumpa žodžio ir muzikos pro
gramėle. 

x K a s yra ta „Antis", „Stu
dija" patirsit atėję į Jaunimo 
sąjungos ruošiamą lietuvišką 
,,rock 'n roF" kalėdinį baliuką ir 
pamatę video ,,Roko maršas per 
Lietuvą". Į šiuos klausimus 
galėsit greitai atsakyti. Pobūvis 
bus šeštadienį, gruodžio 17 d.. 9 
vai. vak. Gintaro svetainėje. 

x A d a Mart inkutė, gyve
nanti Paryžiuje, prašo atsiliep
ti savo tetą Aldoną Bagdonaitę. 
Paskutinis jos žinomas adresas 
buvo: Aldona E. Cesmes, 5206 
l l t h Ave., South Gulfport, St. 
Pe t e r sbu rg , F la . 33707. 
Žinantieji prašomi pranešti šiuo 
adresu: A. Atutis, 1755 Oak 
Park Blvd., Pleasant Hill. Cal. 
94523. 

x A . a . k u n . Al fonsas 
Graus lys , gyvenęs Čikagoje, 
mirė rugsėjo 14 d. Toronte ir 
buvo pala idotas Kanadoje. 
C ikag i šk i a i kviečiami jį 
prisiminti šv. Mišiose lietuvių 

i jėzuitų koplyčioje sekmadienį, 
gruodžio 18 d., 11:15 vai. 

(sk) 

x Lietuvių Operos Naujų 
Metų sutikimas bus Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Kaip ir 
kiekvienais metais bus patiekta 
šal ta-karš ta vakarienė, bus 
muzika ir gera nuotaika. Rezer
vacijoms skambinti Vaclovui 
M o m k u i 925-6193. 

(sk) 
x D R A U G O admin i s t r a 

cijoje gal ima įsigyti atvežtų iš 
Lietuvos sidabrinių medalikėlių 
su sidabrinėmis grandinėlėmis. 
Kaina 25.00 dol. Tai graži 
dovana kiekvienam. 

(sk) 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s Jonas Gibai t is 
, 6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . — 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak. 
Šeštad 9 v. r iki 1 vai. d. 

A D V O K A T A S 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

2501 W. 69th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x „Draugo" administra
cijoje yra gauta naujų medžio 
drožinių pardavimui. Tai graži 
kalėdinė ar Naujų Metų dovana 
artimiesiems ir Šeimos nariams, 
norintiems prisiminti lietuvišką 
meną ir lietuviškas tradicijas. 

x Palmyros Damijonaitie-
nės dekoratyvinių juostų 
paroda bus Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. Ati
darymas ateinantį penktadienį, 
gruodžio 16 d., 7 vai. vak. Pama
u t i tikrai verta, nes tai audiniai 
tautinėmis temomis ir raštai 
nematyti arba retai matyti. Visi 
kviečiami parodoje dalyvauti. 

x Li tuanis t inė mokykla 
Marųue t t e P a r k e rengia 
Kalėdų eglutę šeštadienį, gruo
džio 17 d., 3 vai. p.p. Svč. M. 
Marijos Gimimo mokyklos 
salėje. Tėveliai kviečiami daly
vauti kartu su savo vaikais. 

x Danutė Augienė ir Rūta 
Manomaitienė paruošė lie
tuviškus liaudies meno dirbi
nius Bostono Muziejaus Kalėdų 
eglutei. Kalėdinę eglute galima 
matyti Bostono Meno muzieju
je iki ateinančių metų sausio 7 
dienos. 

x Dr. Loreta i r dr. Vytenis 
Grybauskai džiaugiasi susi-. 
laukę sūnelio Algio Pauliaus. Jo 
krikštynos Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje bus Kalėdų 
laikotarpy. 

x Aušrelė ir Arūnas Liule-
vičiai ir dr . K. su žmona J a b 
lonskiai yra pirmieji paaukoję 
Lietuvių tautos reikalams po 
tūkstantinę. 

x Dainavos ansamblio ruo
šiamam Naujų Metų su
tikimui kuris įvyks Jaunimo 
centro kavinėje rezervacijas 
priima M. Gabalienė 863-8210 
ir D. Ilginytė 425-6527. 

(sk) 

x Talman Deli sveikina Šv. 
Kalėdų šventėje ir linki visiems 
sveikų ir lietuviškai darbingų 
1989 metų. Priimami užsaky
mai Jūsų Kūčių ir kalėdiniam 
stalui. Kviečiame apsilankyti ir 
pasirinkti įvairių vietinių ir 
užsieninių gaminių: daržovių ir 
žuvų mišrainės, įvairiai paga
mintos žuvys ir silkės, rūkytas 
ungurys. Paukštiena ir kiti 
mėsos gaminiai. Užsieniniai ir 
mūsų gamybos sausainiai, žaga-
rėliai, pyragai, tortai, raguolis. 
Didelis pasirinkimas kavos, 
šokolado ir daug kitų įvairių 
skanėstų. Talman Deli, 2624 
West Li thuanian Plaza Ct., 
tel. 434-9766. Krautuvės valan
dos: 8 v.r. iki 6 v.v. kiekvieną 
diena. Sekmadieniais - 9 v.r. 
iki 2 v. p.p. Kūčių dieną — 8 v.r. 
iki 5 v.v. Kalėdų dieną — 
uždaryta. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX F I R S T , R imas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 
x Smith Fine Furs - nauja 

kailių parduotuvė. Savininkai 
lietuviai, Vida ir Algis Jonušai, 
kviečia lietuvius atsilankyti ir 
pamatyti įvairiausių rūšių 
kailius. Didelis pasirinkimas 
moteriškų ir vyriškų paltų ir 
švarkų. Iki Kalėdų 50 procentų 
nuolaida nuo visų kailių. Par
duotuvė atdara septynias dienas. 
savaitėje. Pirmd. - penktd. — 
11:00 v.r. - 9:00 v.v., šeštd. -
10:00 v.r. - 6:00 v.v. ir sekmd. -
12.00 v. p.p. - 5:00 v.v. Smith 
Fine Furs , 22 E. Chicago 
Ave., Naperville, Dl. 60540. 
Tel. 312—357-5800. 

/sk) 

x JAV LB krašto valdyba 
išsiuntinėjo laiškus ir per spau
dą kreipėsi į tautiečius, prašy
dama aukų padėti lietuviams 
okupuotoje tėvynėje. Lietuviai 
supranta reikalo svarbą ir gau
siai aukoja. Jau atsiuntė Aldona 
Ugėnas, Kleopas Girvilas ir 
Apolinaras Bagdonas. 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos tradicinis Kalėdų draugiš
kas susirinkimas ir užkandžiai 
bus Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos salėje gruodžio 20 d., 
antradienį, 7:30 vai. vak. Visi 
nariai yra kviečiami dalyvauti. 
Informacijai galima skambinti 
Julie Zakarka tel. 434-7785. 

x Aldona Vasaitytė Sehgal, 
, .Draugo" bendradarbė ir 
rėmėja. San Francisco, Ca., 
sveikina visus „Draugo" 
leidėjus, redaktorius ir kitus 
darbuotojus šv. Kalėdų ir Naujų 
1989 Metų proga ir linki Dievo 
palaimos, energijos ir entuziaz
mo toliau dirbti mūsų mielai 
tėvynei Lietuvai. 

x Jadvyga ir Antanas Gri-
n ia i , Detroit, Mich., linki 
linksmų Kalėdų švenčių ir lai
mingų Naujųjų 1989 Metų 
„Draugo'' štabui, skaitytojams, 
draugams ir pažįstamiems. 

x Dr. Kęstutis Val iūnas 
sveikina visus savo gimines, 
draugus, pažįstamus ir dirban
čius Lietuvos nepriklausomybei 
šv. Kalėdų proga ir linki vi
siems laimingų geriausių 
Naujųjų 1989 Metų. Vietoj kalė
dinių kortelių skiria lietuviškai 
spaudai 150 dol. 

x Regina ir Vincas Vaitkai, 
New Buffalo, Mich., švenčių 
proga sveikina savo draugus, 
pažįstamus, linki laimės ir 
sveikatos Naujuose 1989 Me
tuose. Vietoj kortelių skiria 25 
dol. „Draugui". 

x Ateikite psiklausyti lietu
viškos „Roko" muzikos! JAV 
Lietuvių jaunimo sąjungos Či
kagos skyrius kviečia Čikagos 
ir apylinkių jaunimą į lietuviš
ką „Rok 'n Rol" kalėdinį baliu
ką šeštadienį, gruodžio 17 d., 9 
v.v., Gintaro svetainėje 69-toje 
gatvėje. Rodysime vaizdajuostę 
iš Lietuvos „Roko maršas per 
Lietuvą" ir klausysime lietu
viškos „Roko" muzikos. 
Informacijai skambinkite Ra
mutei, 778-2679. 

(sk) 

x Siuntiniai į Lietuvą! Vi
deo, stereo magnetofonai ir ki
tos pageidaujamos prekės. Tie
sioginis ryšys su „dolerinėmis" 
krautuvėmis Lietuvoje. Galima 
užsisakyti įvairias prekes. Pini
gai saugiai siunčiami per 
banką. Sudaromi iškvietimai, 
siunčiama kargo. Transpak, 
2655 W. 69 St., Chicago, IL 
60629. Įstaigos darbo valandos: 
12-6 v.v. kasdien, šeštd. 10 
v.r.-4 v. p.p. a rba susi tarus. 
Pi rmad. uždaryta . Romas 
Pūkštys. Tel. 312-436-7772, 
namų - 430-4145. 

(sk) 

x Naujiena! Parduodami iš 
Lietuvos inkrustuoti ir gintari
niai paveikslai, Aušros Vartų 
Marija, rožančiai, didžiuliai 
apvalūs ir kitokie karoliai, sa
gės, auskarai, gintariniai meda-
lijonai su vabaliukais, auksiniai 
žiedai, tulpių raštų staltiesės ir 
įvairūs lino audiniai. Užsaky
mus pristatome į namus, arba 
siunčiame. Tel. 312-656-6599. 

(sk.) 

x Ieškomas Vytautas Sta-
siukonis. g. 1930 m., kadaise su 
tėvu gyvenęs Čikagoje, 6436 S. 
Claremont Ave., Manoma, kad 
šiuo metu gyvena New York 
valstijoje. Ieško sesuo Lietuvoje. 
Žinantieji apie Stasiukonį 
prašomi rašyti: P. Šalkauskui, 
6543 S. Campbell, Chicago, IL 
60629, arba skambinti „collect" 
tel. 312-436-5917. 

(sk) 
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DAUG PAMATĖME 

Nutarėme važiuoti atostogų į 
Floridą, į Daytona Beach ir 
Orlando. Pirma važiavome į 
Daytoną maudytis jūroje. 

Vieną dieną ėjome į restoraną 
pavalgyti . Mano sesutė 
paklausė vieno jauno vyro, kaip 
arti prie kranto atplaukia 
rykliai. Jis pasakė, kur yra 
smėlio juosta, ten kartais jų 
galima rasti. 

Kitą dieną mes važiavome į 
Kennedy Space Center. Ten 
matėme visokių raketų, kitas 
planetas ir daiktus, kuriuos 
astronautai vartojo būdami 
mėnulyje. 

Po savaitės laiko mes nu
tarėme važiuoti į Epcot centrą. 
Ten matėme Norvegiją, Daniją, 
Kiniją, Kanadą, Meksiką ir 
daug kitų gražių kraštų. 

Grįžtant namo, kelyje buvo 
didelis mašinų judėj imas. 
Vienoje vietoje matėme spaudos 
reporterius ir policininkus. 
Neleido važiuoti toliau. Visi 
turėjo sukti į vieno važiavimo 
kelią. Kai grįžome, televizijoje 
rodė, kad viena moteris vairuo
dama užmigo, jos mašina apvir
to, bet ji nebuvo labai sužeista. 

Lorana von Braun, 
Marąuette Parko lit. m-los 

8 sk. mokinė. 

NYKOS-NILIŪNO 
„VABALĖLIO 

PRISIKĖLIMAS" 

Alfonso Nykos-Niliūno poezi
joje yra filosofinių minčių. Jis 
rašo apie gyvenimą ir jį lygina 
su vabalo gyvenimu. Mūsų 
gyvenimas yra trumpas, taip, 
kaip vabalo. Visi žmonės yra 
kitoniški, kaip ir vabalai skiria
si vienas nuo kito. Skirtumas, 
kad visų žmonių gyvenimas 
pasibaigia čia žemėje, bet prasi
deda amžinybėje. 

Daiva Memėnaitė 

Alfonsas Nyka-Niliūnas šioje 
poezijoje parašė simbolinį 
palyginimą tarp žmogaus ir va
balėlio gyvenimo. Jis sako, kad 
yra mažų. didelių, gražių, bai
sių, senų ir jaunų vabalėlių. 
Taip pat sako, kad y ra 
vabalėlių, kurie sunkiai dirba ir 
tokių, kurie tinginiauja. Atėjęs 
žmogus užmynė ant vabalėlių ir 
visus užmušė. Šis įvykis parodo, 
kad gyvenimas yra labai trum
pas. Trumpas, bet svarbus, kad 
laimėtume amžinybe. 

Gytis Udrys 
Abu Detroito „Žiburio" aukšt. 

lit. m-los mokiniai. 
(„Žiburio spinduliai") 

MAIRONIS 

Maironis gimė 1862 m. Rasei
nių apskrityje. Mirė 1932 m. 
Kaune. Jis buvo Kauno Kunigų 
seminarijos rektorius ir profe
sorius. Spaudos draudžia
majame laikotarpyje jis buvo 
garsiausias Lietuvos poetas. Jis 
rašė savo eilėraščiuose apie Lie
tuvos laisvę ir nepriklauso
mybę. Daug Maironio eilėraščių 
yra knygoje „Pavasario balsai". 
Pirmoji laida išleista 1895 m. 
Jis yra parašęs dramų: „Kęstu
čio mirtis", „Vytautas karalius" 
ir kt. Paraše tris balades: „Či
činskas", „Užkeiktas Skapiškio 
varpas", „Jūratė ir Kastytis". 
1987 m. buvo minima 125 metų 
sukaktis nuo jo gimimo. 

Rima Mulokaitė, 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los 9 sk. mokinė. 
(„Pėdsakai") 

Piešė Larana von Braun M. P. lit. m-los mokinė. 

KAIP AŠ ĮSIVAIZDUOJU 
SENOVĖS LIETUVĄ 

Aš įsivaizduoju, kad senovėje 
Lietuva buvo didelis kraštas. 
Turėjo medinius namus. Tie 
namai buvo maži. Neturėjo 
langų, nei kaminų, o viduryje 
namo buvo duobė. Toje duobėje 
buvo kepamas maistas. Jie 
neturėjo mašinų, bet gal arklius 
su vežimu. Keliai buvo žvyruoti. 

Norint turėti maisto, reikėjo 
eiti į mišką medžioti arba pa
gauti ežere žuvis ar nušauti žvė
ris. Senovės Lietuvoje buvo 
dideli miškai, kur buvo galima 
medžioti. Žmonės gyveno prie 
ežerų ir upių, kad galėtų 
žuvauti. 

Senovės lietuviai, vyrai, 
žiemos metu, dėvėdavo kailius 
ir vasaros metu — lininius 
marškinius ir kelnes, o moterys 
— spalvotus drabužius. 

Neringa Valkiūnaitė, 
K. Donelaičio lit. m-los 

mokinė 

MANO ŠUNIUKAS 

Mes turime du šunis. Vieno iš 
jų vardas yra Lakis, antro — 
Pūkis. Pūkis yra mažesnis ir 
jaunesnis. Jam labai patinka 
žaisti. Kai mūsų šeima kur nors 
išvažiuoja, jam pasidaro labai 
liūdna. Kai aš su savo broliuku 
kur nors išeinu, tada jis neturi 
su kuo žaisti. Jis labai greitai 
sugadina tą daiktą, kurį jam 
nuperku. Kartą daviau jam 
kamuoliuką, jis jį greit 
sukramtė. Kitą kartą nupirkau 
žaisliuką — mažą žmogutį, jis la
bai greitai sukramtė žmogiuko 
nosį. Jis padaro taip netyčia, 
žaisdamas. Kai neturi jokio 
daikto, tada jis žaidžia su Lakiu. 
Lakis yra daug didesnis ir se
nesnis šuo. J i s jo negali 
nuskriausti. Kartais net ir bijo 
io. 

Andr ius Čeponkus. 
Ottawos Dr. V. Kudirkos lit. 

m-los mokinys. Kanada. 
(„Trupinėliai") 

ALKANAS 

Lietuvių kalboje šis žodis turi 
daug palyginimų. Pvz. (1) Apsi
džiaugė kaip alkanas duona. (2) 
Akimi ryja kaip alkanas duoną 
(smalsiai, godžiai žiūri). (3) 
Atsiduso kaip alkanas, duoną 
prisiminęs. (4) Dairosi — ieško 
kaip alkanas duonos. (5) Ir vis 
dėlto jos geidė kaip alkanas 
duonos (Vaižgantas). (6) Dabar 
juokas ima, kai prisimenu, o 
tada troškau (meilės), kaip 
alkanas duonos (V. Krėvė). (7) 
Glaudžiasi kaip alkanas prie 
duonos bakanėlio. (8) Ieško kaip 
alkanas Sužiedėlio griaužlio 
(supelėjusio kąsnio). Kaip 
matote , čia fizinis alkis 
lyginamas su dvasiniu alkiu. 

GALVOSŪKIS NR. 51 

Esu žavingas ir gražus, 
Kas metai aplankau visus. 
Džiaugiasi manimi visi, 
Maži ir dideli. 
Bet kas porą raidžių 
Nubraukti man norės, 
Tas mano žavumo neberegės. 
Kas aš? (5 taškai). 

M. Merkevičius 

GALVOSŪKIS NR. 52 
(Žiūrėkite piešinį) 

SNAIGĖS 

Balti žiedai štai krinta vėlei 
Ant tuščio lauko. 
Iš kur, sakyk, jei debesėliai 
Padangėm plauko? 

Tai ne žiedai, medum pakvipę, 

Sniegulės mažos 
Laukus, miškus, tylias sodybas 
Baltai nudažo. 

O mielos jos. Juk tai tos pačios 
Tėvynėj mano. 
Kadais tenai jų Šokį mačius, 
Gimtinė menas. 

Norėtųs skrist, aplenkti vėją, 
Džiaugsmu apsvaigus, 
Šalelėn ton, kur laimę sėjo 
Mažytės snaigės. 

J o n a s Minelga 

Gėlės žiede ir lapuose yra iš
barstyti skiemenys, kuriuos tei
singai sudėstę, gausime pradžią 
gerai žinomo eilėraščio — 
dainos. Kad būtų aiškiau, skie
mens Čia pakartoju: tu, bran, ži, 
ne, ma, tė, no, kur, ka, vy, gi, 
gra, ga, did, ša, riai, sa, mie, tu, 
ne, vy, ži, puoš, tiek, kan, gra, 
vo, rei, dan, čių, ly, gaus, ty, mė, 
bran, var, pri, gi, go. (10 taškų). 

GALVOSŪKIS NR. 53 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

' š 4 ę 
• 9 9 9 
9 0 0 0 

0 0 0 0 
Reikia sujungti tuos 25 taškus 

tiesiomis linijomis, kad susi
darytų kokia nors figūra. Linijų 
negalima sukryžiuoti (perkirsti) 
ir padidinti. Nusipieškite ant 
atskiro popieriaus daugiau 
tokių 25 taškų f igūrų ir 
pakombinuokite, ką galite gau
ti, kokių figūrų... (5 taškai). 

GALVOSŪKIS NR. 54 

Koks yra vidutinis vandeny
nų gylis? (1) Ketvirtadalis my
lios. (2) Dvi ir ketvirtadalis 
mylios. (3) Septynos mylios. 
Kuris iš tų atsakymų yra arčiau 
tiesos? (5 t.) 

GALVOSŪKIS NR. 55 
(Žiūrėkite piešinėlius) 

(1) Su kuriais iš tų nupieštų 
daiktų gali kalbėtis? (2) Kurie 
supranta kalbą, bet negali at
sakyti? (3) Kurie iš viso negali 
kalbėti ir nesupranta kalbančio
jo? (5 taškai). 

GALVOSŪKIO NR. 31 
ATSAKYMAS 

Erelis — Žvėrelis. 

GALVOSŪKIO NR. 32 
ATSAKYMAS 

Vilkas — Lokys. 

GALVOSŪKIO NR. 33 
ATSAKYMAS 

Uodas — puodas. 

GALVOSŪKIO NR. 35 
ATSAKYMAS 

Pavyzdys: u, už, upė, urna, 
ugnis, uošvis, užvožas, užstatas, 
užuomarša, užvalkalas, univer
salus, užpernykštis, universi
tetas, užvakarykščias ir t.t. 

KŪČIŲ TAUTOSAKA 

Dviese t raukia „aplotką" 
kiekvienas į save. Kat ram 
tenka didesnė dalis, tas per 
metus bus dalingesnis (laimin
gesnis). 

Visa šeimyna užsimerkus 
laužia vieną „ a p l o t k ą " 
(plotkelę). Kam tenka kryžius, 
tas greit mirs, kam taurė — il
gai ir laimingai gyvens. 

Dievo pyrago barsto į kiekvie
ną valgį. Su kuo Dievo pyragus 
laužei, prisimink to vardą miške 
paklydęs — ir rasi kelią. 

' • 


