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Gorbačiovas kariuomenės 
„globoje" 

Skirtingos nuomonės kariškių tarpe 
Maskva . — Praėjusių metų 

gruodžio 8 d. majoras Vladimi
ras Lopatinas, 29 metų politinių 
reikalų karininkas, Sovietų ka
riuomenės atstovų suvažiavime, 
atsikėlė iš savo vietos ir vyriau
siems vadams pradėjo šnekėti 
apie persitvarkymą ir norėjo 
įteikti savo ir kitų 16 jaunų 
karininkų pasirašytą raštą. 

Jame buvo išdėstyti motyvai, 
kodėl kariuomenė turi būti 
drastiškai sumažinta ir perorga
nizuota į labiau kvalifikuotas 
profesines pajėgas. Kariuomenė 
nepajėgianti eiti kartu su per
sitvarkymu sovietinėje visuo
menėje. Vos tik jam pradėjus 
kalbėti, jį pertraukė Gynybos 
ministeris maršalas Dmitrijus 
Jazovas: „Comrade Lopatin, at-
sisėskit. Mums nereikia jokių 
kariuomenės reformų. Mes pri
imsime apsigynimo įstatymą ir 
bus išrištos visos problemos". 

P r a s i d e d a ka r i šk ių deba ta i 
Bet tuo momentu prasidėjo ty

lūs debatai kariškių tarpe. Pra
sidėjo kova tarp kariškių — iš
siskyrė nuomonės ir aukštųjų 
karininkų tarpe. Jaunieji kari
ninkai išėjo prieš senuosius ir 
esantieji kariuomenėje prieš 
profesinius karininkus, norin
čius įvesti savanorių apmokamą 
kariuomenę. Ši kova persimetė 
į spaudą ir į politines Sovietų 
sferas ir palietė Sovietų vado 
Gorbačiovo perestroiką. Jaunie
j i įspėjo senuosius karininkus 
nebandyti daryti perversmo. 
Konservatyvieji tačiau mato čia 
paskutinį išsigelbėjimą, net so
cializmo išlaikymą kariuome
nės pagalba, nes tik su ja mano 
galėsią išlaikyti nesuirusią So
vietų Sąjungą. Vidurinioji kar
ta pripažįsta, kad reikia refor
mų, bet nori išlaikyti savo ka
riuomenės tradicijas, rašo ,,The 
Chris t ian Science Monitor" 
dienraščio korespondentas D. 
Sneider iš Maskvos. 

„Kadangi kariuomenė yra 
visuomenės dalis, tai. kas vyks
ta toje visuomenėje, paliečia ir 
kariuomenę", kalbėjo Gorbačio
vas lapkričio 13 d. kitame kariš
kių susirinkime. 

P r a d ž i a Gruzijoje 
Jaunųjų kariškių reformų rei

kalavimas prasidėjo Gruzijoje 
su ten įvykusiu 1989 m. balan
džio 9 dienos Tblisyje brutaliu 
m a l š i n i m u t a n k a i s t a ik ių 
gruzinų demonstracijų miesto 
centrinėje aikštėje. 20 žmonių 
žuvo nuo nuodingų dujų ir 
mušimų, kuriuos atliko sovietų 
kareiviai. Liberalieji sovietų 
veikėjai kaltino kariuomenės 
vadus, kad dalyvavo tautybių 
ginčuose ir motinos pradėjo 
demonstruoti, kad jų sūnūs ver
čiami žudyti nekaltus žmones. 
Todėl iki šių dienų gen. Igoris 
Rodionovas, kuris vadovavo 
riaušėms Tblisyje, vis susilau
kia kaltinimų. Bet jis kaltina 
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politinius vadus, kurių įsakymu 
jis turėjęs pasiųsti savo karei
vius. Jam įsakymus davę KGB 
vadai ir policija. 

M a r š a l a s d a r ga l i ngas 
Jaunųjų kariškių reikalavi

mai daryti kariuomenėje refor
mas sustiprėjo, kai baigėsi šal
tasis karas, o Gorbačiovo užsie
nio reikalų politika atidarė 
kelius į Vakarus. Minėtasis V. 
Lopatinas su savo draugais ka
rininkais susilaukė didelio pri
tarimo iš Sovietų inteligentijos 
ir nemažos grupės deputatų. Šių 
metų balandžio mėnesyje po ke
lių mėnesių darbo spcialiame 
deputatų komitete, jie įteikė 
naują reformų planą. Svarbiau
sias jų plano punktas yra atskir
ti kariuomenę nuo Komunistų 
par t i jos i r į s te ig t i civil ių 
vadovaujamą Sovietų Gynybos 
ministeriją. Bet dabartinė gy
nybos ministerija su jos vadovu 
maršalu D. Jazovu griežtai pa
sipriešino tam pasiūlymui. O 
„Raudonoji žvaigždė", kariuo
menės dienraštis, tuoj pat ap
kaltino V. Lopatiną kariuome
nės ardymu. Balandžio 26 d. j is 
buvo pašalintas iš Komunistų 
partijos narių, bet vėliau vėl su
grąžintas. 

Nauja genero lų s t ra teg i ja 
Tačiau generolai keičia savo 

strategiją. Gynybos ministerija 
pradėjo naudoti žodį „reformos", 
kurio iki šiol vengė. Ministeri
j a susilaukusi didelio spaudimo 
iš visuomenės, todėl gen. Nikita 
Chaldimovas vadovauja naujai 
sudarytai grupei, kuri pasisako 
viešai už reformas. Jie sako — 
reformos kariuomenėje jau pra
sidėjusios, nes karo išlaidos su
mažintos ir esą pagerintos są
lygos atliekantiems tarnybą. 
Maršalas Jazovas sako, jog da
bar reikia pagerinti ginklų 
technologiją, o tai juk ir pri
klauso reformoms. Daliniai tu
rį būti geriau paruošti profe
sionaliam kario gyvenimui. Bet 
jis atmetė savanorių karių idėją. 

Konservatyvieji kritikuoja ne 
tik radikalus reformistus, bet ir 
pačią Centro vadovybę. Gen 
Albertas Makašovas išėjo prieš 
Gorbačiovą steigiamajame Ru
sijos partijos Komunistų suva
žiavime, pasakydamas: „Ka
riuomenė yra išvaroma be mū
šio iš tų kraštų, kuriuos mūsų 
tėvai išvadavo nuo fašizmo". 
Bet Lapatino planas susilaukė 
didesnio dėmesio, nežiūrint kito 
kariškio S. Ciplijevo reikalavi
mo, kad būtų viskas taip kaip 
buvę. Gorbačiovas rugpjūčio 17 
d. savo kalboje Odessoje kariš
kiams pasakė, jog kariuomenės 
reformos turi prasidėti kitų 
metų pradžioje. J is atidarė du
ris savanorių kariuomenės or
ganizavimui ir respublikų dali
nių sudarymui. 

Laimi ka r i šk ia i 
Gorbačiovas esąs už radika

lias reformas, tačiau Gynybos 
ministerija slapta paruošė kitą 
reformų planą, kuris esąs tik už 
dalines reformas Rugsėjo mėne
si jis buvo įteiktas Aukščiausia
jai tarybai priimti. Jame drau
džiama respublikoms turėti 
savo atskirus dalinius, o kariuo
menės struktūros reforma turi 
būti atidedama iki 1996 metų. 

Taigi, Lopatino planas nevyk
domas. Tada Rusijos prez. Jei-

Landsbergio pasisakymai 
po vizito pas prezidentą 

Pasitarimų vaizdas Taline estų kultūros centre „Sakalą", kuriuose dalyvavo Armėnijos, Gudijos 
TSR. Estijos Respublikos, Kirgizijos TSR, Latvijos Respublikos. Lietuvos Respublikos, Moldovos 
TSR, Rusijos FSR ir Tadžikijos TSR vyriausybh| vadovas ir atstovai, o taip pat ir Leningrado 
deputatai. Tai yra tarpregioninis pasitarimas del tiesioginių ekonominių ryšių. Centrinė Sovietų 
vyriausybė pasmerkė tokį pasitarimą. Delegacijų vadovai pasirašė pasitarimo dokumentus — 
protSkolą ir pranešimą. Toliau nutarta vesti pasitarimus tarpvalstybiniu lygiu. 

Baltųjų rūmų pareiškimas 
STATEMENT FROM THE WHITE HOUSE 

PRESS SECRETARY 
OFFICE OF THE PRESS SECRETARY 

THE WHITE HOUSE 
WASHINGTON, DC 

MONDAY, DECEMBER 10, 1990 

The President met for one-half hour today in the Ovai Office 
with Lithuanian President Vytautas Landsbergis and a n accom-
panying delegation of officials from Lithuania. Landsbergis, who 
reąuested the meeting, is on a private visit to the United States. 

The President noted the value of personai contacts with the 
Baltic leaders who have shown discipline and foresight in their 
commitment to a non-violent solution to their problems with the 
Soviet government. 

The President reaffirmed United States policy pertaining to 
the Baltic States. He told President Landsbergis the U S supports 
the right of Lithuania and other Baltic States to self-determination. 
The President added t h a t the US has never recognized the forci-
ble incorporation of the Baltic States into t h e USSR and assured 
President Landsbergis that this policy would not change. The Presi
dent indicated that he and other senior administrat ion officials 
had made this point directly on more than one occasion to senior 
Soviet officials. 

The President stressed that the US wanted a peaceful solu 
t ion to the problem between the Baltic States and the USSR and 
hoped the Soviet government would work constructively with 
Baltic leaders, without resorting to threats , intim dation or the 
use of force. 

White House Press Release: Meeting with Presiden: Landsbergis 
of Lithuania 
Transcript ID: 660612 

cinas paskyrė ji vadovauti Ru
sijos saugumo komitetui. Jis ta 
proga pasakė, kad „Respublikos 
suverenumas atidarys kelius ir 
kariuomenės reformoms". Rusi
jos vadovybė jau turėjo kelis 
pasitarimus su kariuomenės va
dais, kad jie pritartų reformoms. 
Bet Gorbačiovas viešai daugiau 
nebereikalavo kariuomenės re
formų, kai jis lapkričio 13 d. 
kalbėjo 1.100 aukštų karininkų 
susirinkime. Jazovas ten turėjo 
vadovaujančią rolę. Ir nuostabu, 
Gorbačiovas viešai kritikavo tą 
patį majorą Lopatiną, kuris re
formų reikalu buvo pasiuntęs 
jam laišką Tačiau gen. Vladi
miras Lobovas, Varšuvos pakto 
karinių pajėgų virš ininkas, 
pasisakė, jog reikia ką nors 
daryti, nes ,.Kariuomenė pasto
viai praranda savo autoritetą". 
Maršalas Jazovas susiduria su 
Pabaltijo ir Transkaukazo res
publikomis, kurių vyrai atsisa
ko eiti į Sovietų kariuomenę, to
dėl jis norįs įvesti ten griežtą sa
vo tvarką. Paskutiniu metu iš 
Maskvos pranešama, kad Gor
bačiovas palaiko savo genero
lus. Verta prisiminti pasakymą, 
jog didelė kariuomenė be darbo 
nėra saugi institucija bet kokia
me krašte. 

Prez. Landsbergis 
aukoja Lietuvos 
pagalbos fondui 

T o r o n t a s . — I *JB valdybos 
narė Gabija Petr askienė pra
neša, jog Tautos f ndo atstovai 
Kanadoje, Lietuv< -• Respublikos 
prezidento Vytau? Landsbergio 
apsilankymo pa^ Kanados vy
riausybę ir pas i i uviu8 proga, 
jam įteikė asm e r nę 5,000 dol. 
auką. 

Lietuvos prezič ntas šią auką 
perdavė tuoj „Pa*: tlbos Lietuvai 
fondui". Kaip noma, PLB 
įsteigtas ir įvairi «ae kraštuose 
veikiantis ,.Pag . bos Lietuvai 
fondas" nuolato telkia lėšas 
Lietuvai, kurios ra Aukščiau
siosios Tarybos i jos pirminin
ko dispozicijoje. 

Šiuo būdu 88 •-•> auka prez. 
Landsbergis išry -kino šio fondo 
vajaus reikšme r „Pagalbos 
Lietuvai fondo' būtinumą re
miant Lietuvo Respublikos 
darbus. Reik še. imas padėką 
Tautos Fondo v< riovybei Kana 
doje, prez. Vyta s tas Landsber
gis tuo skatina r kitas organi
zacijas sekti ju P i vyzdžiu, sutei
kiant tiesiogine paramą Lietu
vai per „Paga r>os Lietuvai" 
vajų. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Austr i jos vyriausybė nu
tarė nedeportuoti rumunų, ku
riems buvo nutarta neduoti poli
tinio pabėgėlio teisių. Tokių as
menų, kaip praneša Vienos 
spauda, yra 1,200. Vyriausybė 
tokį sprendimą padarė pagal 
Helsinko akte išreikštus žmo
gaus teisės principus. 

— Baltųjų r ū m ų spaudos 
sekretorius Marlin Fitzwater at
sakinėjo į žurnalistų klausimus 
apie įvykusį Lietuvos Respubli
kos prezidento pasitarimą 9u 
prezidentu Bushu. 

— Brazilijos prezidentas Fer
nando Mello valstybinių pietų 
metu prezidentui G. Bushui pa
sakė, kad jo kraštas yra skolin
gas užsieniui 115 bilijonų dole
rių. Vyriausybė nebegalinti 
daugiau reikalaut i iš savo 
žmonių pasiaukojimo. 

— Izrealio vyriausybė nutarė 
pasiųsti Sovietams kelias tonas 
vaisių ir daržovių, nežiūrint, 
kad 23 metus nėra diplomatinių 
ryšių. 

— Busho administracija ruo
šiasi rekomenduoti finansinės 
sistemos pakeitimus, kokių ne
buvo nuo depresijos laikų. Tas 
planas turi būti {teiktas Kong
resui priimti sausio mėnesį. 

— R e s p u b l i k o n ų partijos 
gubernatoriai buvo susirinkę 
pirmą kartą po rinkimų į Pine-
hurst , N.C . aptarti prezidento 
Busho politikos narkotikų ir ap
linkos svarinimo klausimais. 
Viceprezidentas Dan Quayle va
dovavo pasitarimams. 

— Jugos lav i jos opozicijos 
kandidatai apkaltino vyriausy
bę, kad Serbijos ir Montenegro 
provincijose buvo rinkimų metu 
klastojami balsai. 

— Franfur te nusileido lėktu
vas su daugiau kaip 300 užsie
niečių iš Kuwaito, jų tarpe 175 
amerikiečiai, kurie buvo laiko
mi įkaitais, kai Irakas užėmė 
Kuvvaitą. I Romą atskrido 200 
italų, o praėjusį sekmadienį 
Houstone nusileido lėktuvas su 
22 amerikiečiais, buvusiais Ira
ke. Kai kurie, sugrįžę i Ameri
ką, išlipę is lėktuvo pabučiavo 
Amerikos žeme-

— JAV kariniai mokslininkai 
atvyko į Kambodiją tirti kaulus, 
kurie, manoma, esą žuvusių 
JAV kareivių palaikai. 

Wash ing tonas . 1990 gruo
džio 10. — Gautuosiuos praneši
muos iš spaudos žinių agentūrų 
ir iš Baltųjų rūmų oficialaus 
pranešimo, kaip matome čia 
angliškai atspausdintame pa 
reiškime, Vytautas Landsbergis 
jau visur vadinamas Lietuvos 
prezidentu. 

Po pasitarimo su JAV prez i 
dentu George Bushu Baltuo
siuose rūmuose Lietuvos Res
publikos prezidentas Vytautas 
Landsbergis kalbėjosi su žurna
listais, kuri oficialus pareigūnas 
pristatė šiais žodžiais: 

— Laba diena. Lietuvos pre
zidentas padarys trumpą pareiš
kimą ir tada atsakys j klausi
mus. 

Prezidentas Landsbergis (ang 
liškai): „Aš daug kalbėjau šian
dien angliškai, tad dabar norė
čiau kalbėti lietuviškai. Ponas 
Viktoras Nakas bus vertėju". Ir 
nuo čia prasideda jo pareiški
mas ir klausimai bei atsakymai, 
kuriuos girdėjome ir „Amerikos 
balso" laidose. 

Vytautas Landsbergis pareiš
kė, kad jo susitikimas su prezi
dentu Bushu suteikėjam didelį 
pasitikėjimą Amerika. Šiandien 
Lietuvos Respublika įvairiais 
būdais puolama, įskaitant gra 
sinimus ir bauginimus. ..Mums 
grasinama ekonomine katastro
fa. Mums grasinama kariniais 
veiksmais prieš mus. Todėl 
mano vizito tikslas šiandien 
Baltuosiuose rūmuose ir buvo 
paprašyti tam tikros rūšies 
politinio užtarimo iš Amerikos", 
kalbėjo prez. Landsbergis žurna
listams. „Kadangi Amerika ne 
pripažino Lietuvos prijungimo 
jėga Sovietų Sąjungai ir tos 
aneksijos nepripažįsta, aš turiu 
pagrindo tikėti, kad Amerika 
imsis aktyvios politikos, kai 
mes būsime pavojuje". 

Agresorius ne tu r i 
suverenių teisių 

Čia jį žurnalistas nutraukė 
paklausdamas, ar prezidentas 
sutiko padėt; politiniai arba 
bent užtarti? Į tai Landsbergis 
atsakė, jog prezidentas pažadė
jo panaudoti įvairias galimybes 
padėti mums, pasitardamas su 
savo patarėjais. 

I klausimą, ką prezidentas tu
rėtų padaryti, Landsbergis atsa
kė, jog jis norėtų, kad Amerika 
padarytų labai aiškų pareiški
mą, atsakant į Sovietų preten
zijas prieš juos, kad jie turi su
verenias teises Lietuvoje. Kaip 
yra žinoma. Sovietų Sąjunga 
1920 metais pasirašė sutartį su 
Lietuva, kurioje atsisakė visam 
laikui bet kokių reikalavimų į 
Lietuvos suverenitetą ir teri
toriją. Jis sakė, jog yra gerai 
žinoma, kad bet kokia agresijos 
forma nesuteikia jokių suvere
nių teisių kitoje krašto teritori
joje. 

Lietuva ir Kuw aitas 
Kai buvo paklaustas, ar Lie 

tuvą jis laiko vis pavergtu kraš
t u ir ar galėtų save prilyginti 
Kuvvaitui. atsakė:,,Mes lygina
me 1940 metų Lietuvos situaci 
ją su 1990 metų situacija Ku 
vvaite. Aš nenorėčiau linkėti 
Kuwaitui to paties, ką mes iš
gyvenome per 50 metų savo ne
priklausomybės laukimo. 

Ar jis mano, kad mes esame 
Sovietų imperijos sugriuvimo 
liudininkai, ar bus 15 respubli
kų, o gal suverenios valstybės, 
Landsbergis pasisakė matąs 
pozityvių dalykų šiandieninėje 
Sovietų Sąjungoje. Jis nematąs 
susiskaldymo proceso, bet 
daugiau dekolonizacijos procesą 
ir pasisakė manąs, kad ateityje 
Sovietų Sąjunga galinti būti 
tautų sandrauga, bet ne 15 tau
tų, o galbūt 12 tautų. 

Lietuva siekia Amerikos 
pagalbos prieš Sovietus 

Pranešama taip pat , kad Ka
nados lietuvių bankeliai įteikė 
a s m e n i n e s dovanas 2,000 
dolerių sumoje, kuriuos prez. 
Landsbergis paskyrė techninių 
įrengimų įsigijimui. 

Washingtonas . — Čia' esąs 
„Chicago Sun-Times" spaudo^ 
biuro vedėjas Jerome VVatson 
plačiai aprašo Lietuvos prezi
dento vizitą ir jo spaudos konfe 
renciją po pasimatymo su prez. 
Bushu, ypač pabrėždamas bai 
sius Sovietų kariuomenės pavo
jus atsiskiriančiai respublikai 

Žurnalistas pastebi, jog prez. 
Landsbergis kreipėsi į prez. 
Bushąkad padarytų labai aišku 
pareiškimą, paneigiant Mask 
vos kėsinimąsi į Pabaltijo suve
renumą. Jis sako, jog po 45 mi 
nučių pasitarimo su prez. Bu
shu Landsberg% pasakė žurna
listams, kad jis tikrai pasitikįs 
Amerika ir kad ji padės esant 
rimtam pavojui. Rašoma taip 
pat, kad Baltieji rūmai išleido 
specialų pareiškimą, kuriuo pa 
giriami Pabaltijo vadai už reika
lų vedimą ir raginami Sovietai 
dirbti su Pabaltijo oficialiais 
pareigūnais „be grasinimų, bau 
ginimų ir be panaudojimo dali 
nių". 
Praėjus io savaitgalio įvykiai 

Ir toliau minėtas žurnalistas 
rašo, jog Pabaltijo vadai iškelia 
Sovietų užimtą griežtesnę lini 
ją ir kad Kremlius verčia pasira 
syti naują sutartį su Sovietų 

— Salvadoro teismas ir tei 
sėjas, kuris tyrė šešių jėzuitų 
kunigų ir dviejų moterų nužu 
dymą, įsakė pradėti teismo p r o 
cesą. 

Sąjunga ir kad praėjusį savait
galį Maskvai palankieji komu
nistai demonstravo Vilniuje, 
ragindami Gorbačiovą įvesti 
Lietuvos prezidentinį valdymą-
Jis sako, jog yra žinių, kad Gor
bačiovas Kali panaudoti ir Vi
daus ministerijos dalinius su
triuškinti i.etuvių pasipriešini
mui. 

Asta Banionyte jam papasa
kojo, jog buvo išniekinti latvių 
kareivių kapai praėjusią savai 
tę, kurie kovojo praėjusio karo 
metu vokiečių pusėje. Jis čia pri
mena, kad Pabaltijis buvo jėga 
1940 metais prijungtas prie So
vietų Sąjungos. Banionyte jam 
pareiškusi savo pasitenkinimą, 
kad Bushas pagyręs Pabaltijo 
vadus už taikingą akciją Praė 
jusj pavasarį buvo kitaip, nes 
buvę manoma, kad pabaltiečiai 
nenori tartis ir vilkina derybas. 

Ir Pa ryž iaus konferencija 
Žurnalistas rašo faktą, kad 

Pabaltijo vadai buvo nepaten
kinti Amerika, kadji nepasisa
kė Paryžiaus konferencijoje dėl 
naujosios Europos, kai Gorba 
čiovas užblokavo stebėtojo 
statusą Pabaltijo užsienio reika
lų ministenams. Banionytė jam 
priminusi, kad po Pabaltijo par 
lamentarų sesijos Gorbačiovas 
užėmė kietą liniją prieš Estiją, 
Latviją ir Lietuvą 

Savo straipsni šis žurnalistas 
baigia jau mums žinomu sugre
tinimu Kuvvaito ir Lietuvos. 
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1988-90 M. LSS TARYBOS 
PIRMUOS VEIKLOS 

APŽVALGA 
1. Perimtos pareigos Chicago-

je , 1988 m. sausio 23-24 d. 
2. Sudaryta LSS Tarybos Pir-

mija: — v.s.fil. P. Molis — pir
mininkas , v.s. I. Kerelienė — 
vicepirmininkė, v.s. kun. J . Pa
k a l n i š k i s — R.K. dvas ios 
vadovas, kun. P. Dilys — E. 

dvasios vadovas, v.s. tn. S. Ged
gaud ienė — Seserijos V.S., 
v.s.fil. D. Eidukienė — ASS Vad. 
pirmininkė, v.s. G. Deveikis — 
LSB V.S., j .v.s. G. Treiniene — 
sekretorė, v.s. fil. K. Nenortas 
— iždininkas, v.s.fil. K. Matonis 
— narys. 

3. Vll-ji Tautinė stovykla — 
„ L i e t u v a " įvyko 1988 m. 
rugpjūčio 14-24 d. BSA Seven 
Rangės Scout Reservation, Ken-
sington. Ohio. Išleistas T.S. 
leidinys, kurį redegavo v.s. A. 
Namikienė 

4. LSS Tarybos narių suva
žiavimas įvyko 1989 m. sausio 
28-29 d. Lietuvių centre, Le-
mont. IL. Suvažiavime dalyvavo 
16 Tarybos narių, 8 — vadovai, 
1 svečias iš Lietuvos, LB krašto 
valdybos pirmininkas dr. A. 
Razma ir Lietuvos Generalins 
konsulas V. Kleiza. Tarybos 
k o r e s p o n d e n c i n i ų posėdžių 
turėta iš viso aštuoni. 

LSS Pirmija turėjo iš viso 
posrdžių iš jų 5 akivaizdinius. 

5. Skautiškai veiklai parem
ti LS Fondas iš gautų palūkanų 
išmokėjo: 1988 m. - 9.860.74. 
19.S9m. - 11.934.65.1990 m. -
15.089.89. 

6. LSS Pirmijos nutarimu Lie
tuvių centrui Lcmont, IL, įnešta 
tūks tant i s dol 

7 Lietuvos skautų sąjungai 

V O K I E T I J O J E 

remti sudarytas specialus komi
t e t a s iš Pirmijos pirm., Seseri
jos V.S., Brolijos V.S., ASS Vad. 
p i rmin inkės ir v.s. Č Kiliulio, 
kur i s y r a Pirmijos paskirtas 
įgaliotinis palaikyti tiesioginius 
ryšius su Lietuvos skautais ir 
skau tėmis . 

8. P a r a m a Lietuvos skautų 
s ą j u n g a i : — Iš 1988 m. 
T a u t i n ė s stovyklos likučio 
pask i r t a 3,000 dol. ir iš Pirmi 
jos iždo 3,000 dol.; iš viso 6,000 
dol. LS fondo skirta 1,000 dol. 
Lietuvos skautų vadovybei nu
vežta d a u g skautiškos litera
tūros , medžiaginių skydelių. 
meta l in ių lelijėlių — rūtelių. 
stovyklos marškinukų ir sto
vyklinio inventoriaus. 

9. Lietuvos skautų sąjungos 
suvažiavime 1989 m balandžio 
29-30 d. Vilniuje dalyvavo iš 
LSS v.s. I. Kerelienė, v.s. kun. 
A. S a u l a i t i s i r v.s.tn. S. 
Gedgaudienė. 

10. Lietuvos skautų sąjungos 
vadovų stovykloje Dzūkijoje 
1989 m. liepos 20-30 d.. LSS Pir 
mijos. Seserijos ir Brolijos 
pas tangomis dalyvavo v.s. C. 
Kil iul is , v.s. L. Kiliulienė, v.s. 
tn . S. Gedgaudienė, s.V.Dilba, 
S.D.Ramanauskas ir tuo metu 
Lietuvoje viešėję vadovai ir 
vadovės. Viso stovyklavo 66. 

11. LSS vardu pasiųsta svei
k in imai kardinolui Vincentui 
Sladkevičiui per s. vyskupą Bal
takį ir Lietuvos skautų vado
vybei per v.s. kun. J. Pakalniš
ki. Perduoti sveikinimai Lie
tuvos skautų sąjungos suvažia
vimui ir pirmajai skautų va
dovų stovyklai Lietuvoje. 

12. 1989 m. vasaros metu į 

„AUŠROS" TUNTO SUSIPAŽINIMO 
SUEIGA 

Po vasaros atostogų „Aušros" 
tun to skautes ir skautai 1990 
m. rugsėjo 4 d.. pradėdami nau
jus mokslo metas , pirmą kar tą 
susirinko tęsti skautišką veiklą. 
Tradiciškai pirmoji sueiga kiek 
vieneriais Vasario 16 gimnazi
jos mokslo metais yra vadinama 
s u s i p a ž i n i m o sue iga . n e s 
susipažįstama su naujais t un to 
nariais . 

Sueiga įvyko bendrabučio 
salėje. Ją pradėjo ir sus i r inku 
sius pasveikino ..Aušros" t un to 
tunt ininkas ps. Petras Veršelis. 
Po to sesių skyriaus vedėja 
v.sk.sl. Vilija Bijūnaitė pravedė 
susipažinimą. Naujus narius už
registravus, buvo vaiš in tas i 
apelsinų sultimis ir pyragais. 

Po susipažinimo sueigos įvyko 

s k a u t ų būkle tunto vadiįos 
posėdis. 

. . A u š r o s " tuntui 1990 91 
mokslo metu pradžioj priklauso 
59 nariai , 25 skautai ir 34 skau 
tės . J i e sudaro šešis vienetus: 
, ,Atžalyną" (mišrų paukštyčių. 
vi lkiukų, liepsnelių ir giliuku 
v i e n e t a i . Vytauto Didžiojo 
( skau tų ir prityrusių skautui 
draugovę, skaučių draugovę. 
..Jūratės** (prityrusių skaučių) 
draugovę. Dr. Vydūno (skautų 
būre l į ir Sofijos Kymantai-
tes-Čiurlionienės (vyresniųjų 
skaučių 1 būrel). 

„Aušros" tunto narių ir 
v ienetų skaičiui kylant, galima 
atei tyje tikėtis dar stipresnes 
veiklos. 

atža 

„Kernavės" tunto „Dubysos" draugovės paukštytės prieškalėdinėje sausainių namukų puošimo 
sueigoje: Natalija Padalino, Indrė Žukauskaitė, Birutė Jurjonaitė, Daina Lukaitė, svečias vilkiu
kas Ranis Padalino, Nina Padalino, Laura Dainytė, Alicija Stankevičiūtė ir Stefutė Utz. 

JAV atyvko iš Lietuvos skautų 
sąjungos vadovai: — Brolijos 
V.S. s. R. Ulevičius, V.S.P. s. L. 
Daujotas, Seserijos V.S.P. s. M. 
Girčytė ir Kauno krašto atstovė 
Taryboje s. L. Malkevičienė. 
Vadovai dalyvavo „Gintaro" — 
„Ąžuolo" vadovų mokyklos kur
suose Los Angeles bei jų stovyk
loje, Atlanto Rajono stovykloje 
„Varpas". Aplankė Bostono, 
VVorcesterio, Clevelando, Ro-
chesterio, Detroito, Chicagos, 
VVashingtono ir New Yorko 
vienetus. Su vadovais iš 
Lietuvos įvyko LSS Pirmijos 
akivaizdinis posėdis Atlanto Ra
jono stovykloje. 

13. Sveikinta 50 m. kunigys
tės proga LSS dvasios vadovą 
v.s. kun. J. Pakalniškį. 

Pasiųsta sveikinimai: „Drau
gui" 80 m. sukakties proga, 
skautininkų.-ių suvažiavimui. 

IŠ SKAUTŲ VEIKLOS KANADOJE 

Dalyvavom k a r i u o m e n ė s 
šventėje 

Lapkričio 18 Kariuomenės 
šventės mmėjimo iškilmingose 
Mišiose Lietuvos kank in ių 
šventovėje su šauliais dalyvavo 
ir dalis „Rambyno" tunto skau
tų su savo vėliava. 

Skaut in inkų sueigoje 

Lapkričio 20 d. Prisikėlimo 
parapijos parodų salėje skauti-
ninkų,-km sueigoje dalyvavo ir 
daug svečių. Draugininkas j . s . 
P. Butėnas pakvietė v.s. Vyt. 
Skrinską -ueigą pravesti. Pasta
rasis apibūdino sueigos prasmę 
ir supažindino su neseniai iš 
Lietuvos grįžusiais dr. Petru ir 
s. I rena Lukoševičiais, kurie 
buvo nuvykę į Lietuvą moks
liniais re:kalais. Išgyvenę pus-

tiniais, invalidais ir t.t. Apie 
dabartinės Lietuvos sąlygas įdo
miai pasakojo s. Irena, so
cialinių mokslų specialistė, ir 
perdavė klausytojams savo įspū
džius. Agronomijos mokslų dak
taras Petras Lukoševičius kal
bėjo apie Dotnuvos žemės ūkio 
akademiją, kolchozus, jų 
valdymą ir žerriį, kurią žmonės 
galėtų dirbti ir įsigyti kaip nuo
savybę, bet trūksta mašinerijos. 
Kai kurie naujakuriai per 
vasarą dirba, gyvendami palapi
nėse. Nuėmę derlių, užauginę 
gyvulius turi prašyti kolchozo 
pirmininką, kad priimtų žiemai 
į gyvenvietę. Pasakojimai buvo 
įdomūs, vertingi. Kalbėtojai at
sakinėjo ir į klausimus. Sueiga 
baigta „Lietuva brangi" ir 
„Ateina naktis". Pasivaišinta 
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DR. VIJAY BAJAJ. M.D. S.C 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kaomete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst 'ligoninėms 

2434 W. 71 Straat. Chicago 
Tai. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai ) 

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

ASS - 65 m. sukakties proga, trečio mėnesio, susipažino su kava ir pyragais. Ačiū Tėvams 
Europos raj. — 40 m. sukakties universitetais, l igoninėmis, pranciškonams už patalpas 

RINKSIMĖS P R I E 
KŪČIŲ STALO 

stovyklai. Lietuvos Skautų prieglaudomis, grįžusiais trem-
sąjungos tarybos pirmininkui 
v.s. F. Šakaliui ir vadovau
jančiam štabui. Balfui - 45 m. 
sukakties proga. Tautinės s-gos 
seimui. Lietuvos vyčiams. 

14. Surengta vienetuose LSS 
rašinių konkursai; 1988-89 m. 
konkursams vadovavo LSS Ta
rybos Pirmijos vicepirmininkė 
v.s. I. Kerelienė su Chicagos 
skautminkių „Pelėdų'* skiltimi. 
1990 m. konkursui vadovauja 
Kanados rajonas — v.s. C 
Senkevičius. 

15. Pas iųs t a sveikinimai 
VLIKO seimui. LA sąjūdžio 
garbės narei Vincei Jonuš-
kaitei-Zaunienei jos 90 metų 
sukakties proga. LS fondo pir
mininkui v.s. Č. Kiliuhui 15 
metu LS Fondo sukaktie*proga. 

16. Patvirtinti LSS vadovybes 
rinkimų nuostatai ir sudarytas 
rinkimų prezidiumas; pirminin
kas s.fil. Leonas Maskaliūnas. 

17 1990 m. rugsėjo-spalio 
mėn. LSS Pirmijos pastangomis 
lankėsi JAV Lietuvos skautų 
sąjungos tarybos pirmininkas 
v.s. Feliksas Šakalys. Spalio 13 312-436-8774 
Bostono „Žalgirio" ir „Baltijos" 
tuntų iškilmingoje suegoje jis 
buvo apdovanotas LSS Geleži
nio Vilko ordinu. Tai pat jam 
įteiktas 50 m. skautavįmo 
ženkliukas. 

18. Už skautišką veiklą viene
tuose ir Sąjungos šakose dirba 
vadovai.-ės pakelti j 
paskautininko laipsni - 43, į 
skautininko - 27. į vyresnio 
skautininko - 16. Apdovanota: 
— Geležinio Vilko ordinu — 7, 
Padėkos — 7. Lelijos - 12, LSS 
Pirmijos ordinu Už Nuopelnus 
- 3. Rėmėjai Už Nuopelnus — 
4. Rėmėjai Padėkos ordinu — 4. 

19. Išleista 3 LSS tarybos 
aplinkraščiai ir 6 Nr. LSS 
vadovybės biuletenio „Skauti-
ia" 

M. 

NEPAMIRŠKIM GEROJO 
DARBELIO 

„Kernavės" skaučių tunto Lietuvių Skautų sąjungos Šal-
šeima savo tradicinėms kūčioms pos skyriaus vardu sveikinu J u s 
rinksis šį sekmadienį, gruodžio Sv. Kalėdų ir Naujų Metų pro-
16 d.. 5:30 vai. vak. Jaunimo ga. Linkiu Jums daug laimės ir 
centro Maž. salėje. Tradicinėmis pasisekimo gyvenime, 
apeigomis ir žvakių uždegimu Nepamirškime mūsų vyresnio 
mintimis jungsimės ne tik su amžiaus skautininkų išeivijoje 
visomis kernavietėmis. bet su įg Lietuvoje vargan patekusių ir 
sesėmis Lietuvoje ir plačiame i š t i e sk ime jiems pagalbos 
pasaulyje paskl idus iomis , ranką, kad nesijaustų užmiršti. 
Dalinsimės kalėdaičiais, kalė- Kviečiame ir Jus prisidėti prie 
dinėmis giesmėmis kelsime §į0 Gerojo Darbelio pagal Jūsų 
Kūdikėlio Kristaus atėjimui išgales. Aukas siųsti: Birutei 
pasiruošimo nuotaiką. Prisimin- Banaitienei, 84 Margaret Road. 
sime senuosius lietuvių Kūčių Abington, MA 02351. Čekius 

Gero žmogaus tylus balsas, 
pikto — toli girdėti. 

Lietuvių patarlė 

Kab. (1-312)735-4477; 
Raz (708)246-0067; .voa (708)246-6581 

OR. E. DECKY*% 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOlNG 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS •» CHIRUHGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

39O0 W 95 St. M . (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

P:rrpd 3 v D p -7 v v antrd 12 30-3 v pp 
treča ožaa'yta ketvd ' - 3 v p p penkto 

ir Sestd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Keoile Ava . . Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

OR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHiRURGUA 
Valandos paga! susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marųuette Medical Building 

6132 S Kedzse 
Chicago. IL 60629 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGUA 

6132 S. Kedzle. Chicago, III. 
Tai . i1-312) 925-2670 

1185 Oundaa Ava., Elgln. III. 60120 
Tai . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd.. Hlckory Hllls. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlerr Ave 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

dienos papročius , pasivai
šinsime kūčių patiekalais, o 
mūsų jaunosios sesytės atliks ir 
atitinkančią programėlę. Visos 
kernavietės — dabartinės ir bet 
kada tunto eilėse žygiavusios, 
bei ju šeimų nariai laukiami 
šioje šventėje. Apie savo 
dalyvavimą praneškite tunti-
ninkei. ps. Irenai Meilienei, tel. 

TUNTININKŲ 
PASIKEITIMAI 

AUSTRALIJOJE 

„Vilniaus" tunto Adelaidėje 
tuntirr.nkei Dainai Baltutytei 
ilgam laikui išvykus Lietuvon, 
tuntininko pareigas perėmė 
s.v.v.sl. Antanas Pocius. Tuntas 
pagausėjo nariais ir sueigos 
vyksta kas trečią savaitę. 

„Aušros" tunto Sydnėjuje tun-
tininkes pareigas nuo birželio 
30 d. perėmė ps. fil. Eglė 
Garnck. 

Broliui Antanui ir sesei Eglei 
linkime ištvermės ir sėkmės 
naujose pareigose. 

,';4>;irx. 16 t<>̂  K'imnazrjo^ ..Aušros' t u n t o sueigoje Iš k „AuSros" tuntininkas 
>>- PetTM V»-rš*-hs. svečias Angli jos l i e tuv iu skau tu draugininkasps\ tn 

Aušros"' t u n t i n i n k o pavaduo to ja ps -Jūrate Lemkrene, skaučių 
•'.dis Putrimas 
Nuotr M. Šmitienės 

P-
cas O ' B n e n . . . 
sk vedėja Vilija Bi jūnam ir dvas ios vadovas kun Edis Putrimas 

20. LSS Tarybos Pirmijos pir
mininkas s.m. rugsėjo mėn. lan
kėsi Lietuvoje. Kaune dalyvavo 
Lietuvos Skautų sąjungos Pir 
mijos posėdyje ir Kauno skautų, 
-čių sueigoje. Per Vilniaus 
televiziją kalbėjo jaunimui ir 
skautams. Su LSS tarybos pir
mininku v.s. F. Šakaliu ir LSS 

dvasios vadovu kun. S. Tamke-
vičium aplankė kardinolą 
Vincenta Sladkevičių ir turėjo 
pasitarimą skautų reikalais. 
Taip pat teko susitikti su skau
tais Šiauliuose ir Smilgiuose. 

Budžiu! 
v.s.fil. P e t r a s Molis 
LSS tarybos Pirmijos 

pirmininkas 

rašyti: Lithuanian Scouts Asso-
ciation, Inc. LSF Relief Fund. 

Su geriausiais skautiškais lin
kėjimais, 

s. Birutė Banai t ienė 
LSF šalpos skyriaus vedėja 

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO NARIŲ 

DĖMESIUI 

1. Per ilgus metus susikaupė 
daug archyvinės medžiagos, ku
ri paliko įvairių asmenų žinio
je. Laikas visus archyvinius 
(dokumentus) perduoti A.S.S. 
būstinės apsaugai. Padarykime 
tai nedelsiant. 

2. Turime „mūsų Vyčio" 
numerių, kuriais galite papildy
ti savo komplektus. Turimus 
dublikatus persiųskime į A.S.S. 
būstinę. 

3. Laukiamos A S S veiklos 
nuotraukos. 

4. Ieškoma „S! Vytis" 'Balti
jos Universiteto) vėliava, kuri 
turi būti Bostono apylinkėse. 

Ieškoma Dr. V. Kudirkos 
vyčių d-vės (Freiburgo/gr.) vėlia
va, kuri buvo atgabenta į JAV. 

Visa prašoma siųsti šiuo adre
su: Akademinis Skautų Sąjūdis. 
3001 N. 59th Street. Chicago, 
IL, 60629. 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Soeoa'ybe viaaus • krauto ligos 
Necrn'urgmis išsiplėtus ų venų 

- he^o'oidu gydymas 
5S40 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pjrm antr..penkt 12 -3vpp Ketv 2-7 v v 

Renkami esant atvažiuoju ir Į namus 

DrT JOVITA KERELIS 
Dantų Gydyto ju 

3315 V 55 St.. Chicago. IL 
Tel. (1-312) 476-2112 

95?5 S l4m Avę Mada** "<•••<• 
Tai. (708) 598-8101 
Vai paeini susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
Optomet'istas (Kalba lietuviškai) 

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

Tai . (1-312) 737-5149 
Vai cagai susitar.mą 

Palos V M M Cantar, 7152 W. 127th St. 
Pa'os Hgts m Ketv vai 3-6 v v 

Tai . (708) 448-1777 

Tai . kabineto ir buto: (708)652 4159 j 
DR. P. KISIELIUS 

G v 0 y TOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Cicaro 

Kasdien 1 IK 8 vai vak 
išskyos trec Šešt 1 2 i k i 4 v a l PC 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydyto:as ir chirurgas 

Anestezijos n siausmo gydyme specialistas 
Shemian Mqonme Eigin li_ 

Ta*. ?08 854-1050 
Skamhmti galima 24 vai 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W 95 St. 
Oak Lawn, IL 60453-2533 

Tai. 708-636-3113 
popiet j 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GVDVMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan A v a . . Suita 324 ir 

5635 S. Pulaakl Rd . . Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave. . Jus t i ce . IL 

Tai . (1-312) 585-2960 .ve-k.a 2<J vai | 
Vaianaos pagal sus•;a ,:"ia 

DR 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
VIEDiCAL BUILDING 
3200 W. 81 st Straat 

Kabinato tai. (1-312) 737-1168; 
Razid. (708)385-4811 

DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester. IL 60153 

Tel. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SpECiALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 a i Straat 
(1-312) 434-2123 
p.'m 2 7 Antr •< 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

V . ' 

Kab. tai. (1-312) 565-0348: 
Ras. (1 312) 779-5S33 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
pagal sus;»arima pi-m \t Ketv 12-4 

6-9 antr 12-6 penkt 10-12 %Ą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROS~AfOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

Vai antr M v o p ii ketv 2-5 v p p 
Sešt paga' susitarimą 

Kabinato ta i . (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D., S.C. 
Specialybe — V'daus ngų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (p^e Ai.stml 

Va'andos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 585-7755 

i 

tai. (1-312) 471-3300. 
Raz (70«) 442-6297 

VIDAS J. NEMICKAS. M O 
KARDIOLOGAS ŠIRDIES LiGCS 

7722 S. Kadzla Ava.. 
Chlcaoo. m. 60652 

Pirm antr Ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA. M . D 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Cantar 

Napervllle Campus 
1020 E Ogden Ava.. SuHa 310. 

NapervIHe IL 60563 
Tai 1 706-527-0090 

valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 586-3166: 
N»mų (708) 361-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

8745 West «3rd Street 
Vai ptrm antr Ketv ir penkt 3-6 

Š^Stadiemais pagal susitarimą 



Išeivijos kultūrinis išlikimas 

KAD LIKTUM TU GYVA! 
Tema dabartiniu metu yra la

bai aktuali . Tad ir reikia 
kalbėti, kol dar esame gyvi. 
Mūsų renginiuose salės jau 
apytuštės. Visoks raginimas ir 
reklama didelių ir regimų 
rezultatų neduoda. Tai buvo 
labai vaizdžiai matoma per 
neseniai vykusį Teatro festivalį. 
Tai ne kasmet įvykstantis išei
vijos kultūrinis renginys. Daly
vavo mūsų stipriausios teat
r i nė s pajėgos, o publikos 
pritraukti nepavyko. Bent tiek 
nebuvo, kiek jos reikėjo — arba 
kiek galėjo būti. Po labai sėk
mingo Hamiltono teatro spek
taklio, kuomet jie buvo pagerb
ti ilgomis ovacijmis ir visiems 
dalyviams sustojus, buvo labai 
nemalonu išgirsti, kuomet jų 
vadovė režisierė Elena Dau-
guvie ty tė -Kudabienė , savo 
t rumpame žodyje, padėkojo 
čikagiečiams už malonų priė
mimą ir šilumą, ir pastebėjo, 
kad „rodos, jūsų čia būdavo kiek 
daugiau". Taip, labai teisingai 
pastebėta, kad mūsų „būdavo 
daugiau". Ir dabar dar mūsų 
esama, t i k n e savuose 
renjiniuose. 

Todėl tas viršuje užrašytas 
šūkis ir buvo pasirinktas kitais 
metais Chicagoje įvykstančiai 
Muzikos šventei: Kad išeivija 
liktų gyva! Čia tur ima mintyje 
ne fizinis, bet dvasinis jos iš
likimas. Žmogui reikia ne tik 
duonos, bet ir dvasinio peno. 
Tuo žmogus ir y ra skirtingas 
nuo kitų gyvių, kad jis turi kū
rybinius polėkius ir dvasinį 
pasaulį. Kultūringam žmogui 
dvasinis gyvenimas yra nema 
žiau svarbus, ka ip duona. 
Kūrybiniams polėkiams išvys
tyti reikia ir tinkamos aplinkos. 
Visi gerai žinome, kad prastoje 
dirvoje tik usnys ir kiaulpienės 
težydi, o gėlėms reikia geros ir 
kultyvuotos žemės. Tas pat yra 
taikytina ir kultūriniam gyve
nimui. Kultūrinis gyvenimas 
augo ir plėtojosi ten, kur jis 
buvo globojamas ir puoselėja
mas. Atsitiktinai beveik niekas 
neįvyksta. Mozartas. Goethe. ar 
Šekspyras išaugo aplinkoje, 
kurioje jie buvo reikalingi. Be
veik dar nėra atsitikę, kad 
aviganis būtų sukūręs kokį 
žymesnį muzikos ar literatūri
nį kūrinį, kadangi avims jo 
kūryba nebūtų buvusi reika
linga. Tik savo pramogai jis švil
pyne pašvilpauja. Bet tai dar 
nėra kūryba. 

Kai mes atvykome į Ameriką, 
nebuvome materialiniai, bet 
dvasiniai turtingi. O dabar jau 
priešingai yra. Mes nesame 
priešingi prieš rezidencijas 
Būtu malonu, jeigu kiekvienas 
jas turėtų, bet blogai, jeigu jose 
nėra knygų lentynų ir lietu
viški laikraščiai jų nelanko. 0 
kiek tokių yra, kuriose nei lie
tuviškos knygos, nei laikraščio 
nesurasi: ne t ik nieko nesurasi, 
bet ten išgirst i teks , kad 
gyvename kūrybinį nuosmukį, 
kad lietuviškumu neapsimoka 
net domėtis. Nežiūrint kiek 
ištaigingos būtų rezidencijos, 
bet be kultūros jos tik dvasinės 
džiunglės. Džiunglėse, kiek yra 
žinoma, lakštingalos negieda 

Atg ims tan t i Lietuva yra 
reikalinga išeivijos ne tik 
finansines, bet ypač politinės 
bei moralinės paramos. Tad 
tėvynainių dėmesys į išeiviją ir 

nukrypo. Kai kurių dėmesys gal 
ne vien tik gerąja linkme. Tiek 
dešimtmečių atskirti ir nebend
ravę, vieni nuo kitų labai 
nutolome, vieni kitų atpažinti 
net nebegalėjome. Palyginimui 
paimkime tokį atsitikimėlį, 
kurį teko girdėti apie vieną 
našlaujantį vyrą. Atsitiktinai jis 
išgirdo, kad kažkur gyvenanti jo 
buvusi artima draugė dar iš stu
dentavimo dienų. Parašė vieną, 
kitą laišką, gavo malonius 
atsakymus, ir važiuoja su ja 
pasimatyti. Kelionėje svajoja 
apie praėjusias dienas Kaune, ir Į 
kaip bus malonu susitikti, ir 
viską prisiminti. Kai pradarė 
jam duris ir pasisakė, kad ji ir 
esanti jo ieškomoji... tai jis vos 
neteko žado! Nepažino! Gyveni
mas viską keičia, ir mes patys 
keičiamės, tik save gal kiek 
mažiau pastebime. 

Tad ir nenuostabu, kad ir tė
vynainių atpažinti ir suprasti 
dažnai negalėjome. Be to, juos 
veikė visai skirtinga aplinka ir 
sąlygos. Ir jie keitėsi, taip pat 
gal ne visuomet gerąja linkme. 
„Kai kurie mūsų tautiečiai, 
anot Solženicino, prisijungę ne 
prie gaivios Europos kultūros 
versmės, o greičiau prie Vakarų 
kanalizacijos" („Santara", psl. 
28-60, Vasara — Tai naujas kul
tūros žurnalas J.Ž.). Kad tai yra 
tiesa, užtenka tik pavartyti „Li
teratūrą ir meną" 1990 lapkri
čio 17. Ir kitoje periodikoje ne
trūksta šlamšto ir pornografijos, 
ir visa tai vyksta po „Blokadi-
nio numerio" etikete. Klausi
mas, kas būtų —jeigu blokados 
nebūtų buvę? Nėra popieriaus 
Lietuvos istorijai, nors išeivija 
popieriui pinigus rinko. Tik dar 
iki šiol neaišku, kiek jos yra 
atspausdinta? Kiek teko matyti, 
tai tas Jurginio „deguto kau
šas" vis dar tebėra. O žadėtos 
padėkos išeivijai taip ir neteko 
dar matyti (girdėti, kad buvo 
atspausdinta, bet turbūt labai 
mažu tiražu). Buvo žadėtas 
didelis tiražas, bet atrodo, visa 
tai tik pažadais ir liko. Pas mus 
atvažiavę Lietuvoj išleistą isto
riją perka (taip, yra ir tokių 
atvažiuojančių) ir po 20 dol. j 
moka. Tad reiškia, kad Lietuvo
je jos nėra. 

Gal ir vėl išeivija turės popie
r iui pinigus rinkti? Jeigu kar
vutė yra, ta i kodėl jos nemelž
ti! Tik atsargiai, kad neišeitų 
kaip su ta kolchozo karvute, 
kur i visų t ik melžiama ir tam
poma — ėmė ir užvertė kojas. 
Išeivijos gretos ir kišenės irgi 
gana ribotos. Ypač žinant, kad 
dažniausiai pensininkų kišenės 
y ra tuštinamos. Tad ir išeivija 
tu r i žiūrėti, kad tik būtiniausi 
darbai ir per patikimas rankas 
būtų remiami. Tenka kartais 
nugirsti, kad mūsų pagalba jau 
sekančia dieną atsiranda Ga
riūnų rinkoje. Kiekvienas dole
ris beprasmiai išleistas skur
dina išeiviją ir jos kultūrinį gy
venimą. Jeigu nebus susipratu
sios, tautiniai ir kultūriniai 
stiprios išeivijos, tai ir Lietuva 
stipresnės paramos susilaukti 
negalės. Tad turime pagalvoti ir 
apie išeivijos išlikimą. Gyven
dami svetimoje aplinkoje, jeigu 
norime išlikti, turime turėti 
savo spaudą ir kultūrinį gyve
nimą. Tad ir saviesiems dau
giau dėmesio. 

J.Ž. 

KREIPIMASIS l PASAULIO 
LIETUVIUS 

Brol ia i i r sesės! 

Lietuvos nepriklausomybės 
Sąjūdis atgaivino lietuviškąją 
dvasią ir tarp 200 tūkstančių 
lietuvių, gyvenančių Sovietų 
Sąjungoje bei Vidurio Europos 
valstybėse. Sovietinė žmogaus 
nudvasinimo mašina padarė 
daug, kad mes užmirštume savo 
ir savo tėvų praeitį, istoriją, 
savo lietuviškąsias ištakas. Tie, 
kurie išsaugojome savo lietuviš
kąją dvasią, kreipiamės į viso 
pasaulio lietuvius: 

Mes — taip pat lietuvių tautos 
dalis! Mūsų, lietuvių, taip maža. 
jeigu teks atsilaikyti prieš ne

draugų ir priešų nešamą grėsme 
mūsų tautai, istorijai, kalbai! 
Bet mūsų daug, kai visi kartu 
imsimės Lietuvos ateities kū
rimo darbo. 

Be Lietuvos nebūtų mūsų. Be 
mūsų bendrų pastangų Lietuva 
neturės ateities. Tik mūsų ben 
dro darbo dėka Europos tautų 
šeimoje greičiau užims savo 
vietą ir mūsų tėvynė — Lietuva. 

Todėl kviečiame: visi kartu -
už Lietuvą! 

Konferencijos „Mes — tau tos 
d a l i s " dalyviai 

Vilnius, 1990X1.15. 

Ar ne graži mūsų Lietuva? Šaukėnų apylinkes B. Barkausko nuotrauka 

MES - TAUTOS DALIS 
Lietuvių, gyvenančių etninėse žemėse už Lietuvos 
r ibų, Rytų i r Vidurio Europoje bei Tarybų Sąjun
goje, a ts tovų konferencijos, įvykusios Vilniuje 1990 
l apkr ič io 13-15 d. 

REZOI. 
Svetur, už Lietuvos ribų 

gyvena per milijoną lietuvių ir 
lietuvių kilmės žmonių. Buvu
siose socialistinėse šalyse Vidu
rio Europoje, Latvijoje, Estijoje, 
TSRS priskaičiuojama apie 
200,000 lietuvių. Jų gyvenimas, 
tegu ir visai ar t i gimtosios 
žemės, paženklintas lietuvybės 
nykimo grėsmės. 

Per paskutinį šimtmetį etno
grafinis lietuvių kalbos plotas 
sumažėjo maždaug 25,000 kv 
km, beveik sunaikinta Mažoji 
Lie tuva , didžiulis pasienio 
plotas Baltarusijos TSR ir Lat
vijoje. Kultūrai ir tautiškumui 
išlaikyti nedaug galimybių turi 
gausiausiai iki šiol išsilaikę 
lietuviai autochtonai Seinų-
Punsko (Lenkija), Gervėčių-Pe 
lesos (Baltarusija) apylinkėse 
bei TSRS respublikose gy
venantys lietuviai. 

Lietuvos atgimimas lietuvius, 
gyvenančius TSRS ir buvusiose 
socialistinėse šalyse, ypač etni
nėse žemėse, iki šiol menkai 
pa l i eč ia . J i e m s Lietuvos 
respublikos atida ir teikiama iki 
šiol parama yra nepakankama. 

Mes esam lietuviai. Mes — 
tautos dalis. Mes buvom, esam 
ir būsim su Lietuva. Tikim, kad 
ir Lietuva bus su mumis. Tą 
patikinimą skaitome Lietuvos 
Respublikos laikinojo pagrin
dinio įstatymo 59 straipsnyje: 
„Lietuvos Respublika rūpinasi 
užsienyje gyvenančių lietuvių 

njcuA 
nacionalinės kultūros ir švie
timo poreikiais". 

Mes manome tiesti savo drau
gišką besivaduojančių brolių 
ranką išeiviams laisvajame 
pasaulyje, kad kartu su jais 
galėtume sudaryti kiek galint 
stipresnę koaliciją Lietuvos 
idėjai pasaulio kraštuose ir jų 
vyriausybėse ginti 

Konferencija nutar ia : 

Įkurti Vidurio Europos ir 
TSRS l ietuvių bendrijų 
sanryšą. 

Konferencija siūlo: 

1. Prie Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 
suda ry t i užsienio l ie tuvių 
reikalų komisija. 

2. Lietuvos Vyriausybei, pasi
rašant tarpvalstybines sutartis, 
atsižvelgti į ten gyvenančių 
lietuvių intere-us. 

3. Lietuvos ryšių su užsienio 
lietuviais drau; j ą „Tėviškė", 
turinčią glaudzms ir plačius 
ryšius su tautiečiais, laikome 
mūsų reikalu "arpininke ir 
prašome Lietuvos Respublikos 
vyriausybę rem'i jos tikslines 
programas, kuriomis siekiama 
suteikti mums bai reikalinga 
lietuvybei pala kyti paramą. 

4. Lietuvos ridijui ir tele
vizijai, periodini ims leidiniams 

rengti laidas, dažniau skelbti 
informaciją apie l i e t u v i ų 
bendrijų svetur gyvenimą, pro
blemas, ateitį. 

5. Kreiptis į Lietuvos visuo
menę, valstybines ir visuomeni
nes organizacijas, kad, parodę 
deramą jautrumą Ukrainos ir 
Ba l ta rus i jos ž m o n ė m s , 
nukentėjusiems nuo Černobylio 
avarijos, neužmirštume ir tuose 
kraštuose gyvenančių mūsų 
tautiečių, kuriuos t a ip pa t 
palietė ši skaudi avarija. 

6. 1991 m. sušaukti Lietuvoje 
viso pa sau l i o l i e t u v i ų 
suvažiavimą. 

V y t a u t a s G r i n i u s 
Vengrijos lietuvių S. Batoro 

draugijos p i rmininkas 
Algis Uzd i l a 

Lenkijos lietuvių visuomenės 
ku l tū ros d raug i jos C e n t r o 

valdybos narys 
D a n u t ė R e i c h o v a 

Čekijos ir Slovaki jos Fe 
deracinės respublikos lietuvių 

bendrija 
Milda T r i n s k y t ė 

Estijos lietuvių draugijos 
pirmininkė 

J ū r a t ė L a u č i ū t ė 
Leningrado lietuvių kul tūros 

draugijos pirmininkė 
Alfonsas P e t r a u s k a s 

Ukrainos lietuvių k u l t ū r o s 
draugijos pirmininkas 

Sigitas Š a m b o r s k i s 
Karaliaučiaus krašto lietuvių 

bendrijos pirmininkas 
Augus tas L iep in i s 

Latvijos l ietuvių draugi jos 
pirmininko pavaduotojas 

Algirdas Užus ien i s 
Maskvos ir Maskvos srities 

lietuvių bendrija 
J o n a s K a s p e r a v i č i u s 

Lenkijos lietuvių 
Sv. Kazimiero draugija 

MAISTO SIUNTINIAI 
KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

S i u n t i n i ų k a r š t l i g e Sov. 
Sąjungai susirgo visa Vokietija, 
norėdama išreikšti padėką už 
rytinės dalies prijungimą bei bi
jodama, kad milijonai Sov. 
Sąjungos piliečių gali prasiverž
ti šią žiemą į vakarus (M. Gor
bačiovas prižadėjo užsienio 
pasus). Jau dabar Vokietijoj 
jaučiamas labai didelis Rytų 
Europos piliečių antplūdis, jų 
tarpe ir Sov. Sąjungos piliečių, 
prašant azyliaus teisių. 

Kokių priemonių imasi Bon 
na šio numatomo antplūdžio 
sulaikymui? Pravedama milži
niška siuntinių akcija, kartu 
mil i jardinėm paskolom mė
ginant pakelti ekonominį lygį, 
didelėms įmonėms investuojant 
pinigus. Skaudu žiūrėti tele 
vizijos aparate į tuščių krau
tuvių lentynas, išduotas Lenin 
grade maisto korteles, tačiau 
vok ieč iams ,, u ž m i r š t a n t " 
pažymėti, kad kas trečias kg 
mėsos į Maskvą atkeliaudavo iš 
Lietuvos, kas trečias ltr. pieno 
iš Estijos ir Lietuvos. 

Vokietijoje gyvenantis rašy
tojas L. Kopelev pasikalbėjime 
su televizijos atstovu pareiškė, 
kad besiartinanti bado šmėkla 
yra stalininio režimo pasekmės. 
Dar toliau eina istorikas prof. 
H. Schulze tvirtindamas, kad 
vakarinę Europą gali užplūsti 
25-30 mil. Sovietų Sąjungos 
piliečių. Tai jau ne vien Vokie
tijos reikalas, bet visos Vakarų 
Europos, o gal net viso pasaulio 
pagelbėti Sov. Sąjungai besiar 
tinančio badmečio dienose. 

Bonnos vyriausybė iš partijų 
atstovų sudarė krizės komitetą, 
kur is koordinuos visą paramą 
Sov. Sąjungai. Socialdemokratų 
atstovas pareiškė, kad Rytų 

Europoje kartu su badu gresia 
visos valstybinės santvarkos 
lūžis. Skirtingos nuomonės yra 
koalicinės vyriausybės atstovas, 
galvodamas, kad reikia pakeis
ti azyliaus teisių pripažinimo 
įstatymą ir tuoj pat prie valsty
binės sienos a tvykstančius 
Rytų Europos piliečius tuoj pat 
gražinti atgal į gimtąjį kraštą. 
Tad žymiai geriau dabar siun
tiniais remti badaujančius 
gyventojus. negu vėl iau 
parūpinti butus ir taip jau 
suspaustoje Vokietijoje, maistą, 
gydymą. 

Ar galima maisto siuntiniais 
išgelbėti nuo bado šmėklos visus 
Sov. Sąjungos gyventojus, ar tik 
senelius, vaikus? Ar galima iš
gelbėti jos san tva rką? Tai 
klausimai, kurie taip pat ran 
darni vokiškos spaudos pslvkar 
tu primenant, kad prieš keletą 
mėnesių nusiųsta mėsa ir kt. 
maisto produktai konteine 
riuose dingo plačiuose Sov. 
Sąjungos plotuose, šiandieną 
matant iš konteineriu padary-
tus mažus namukus. Spauda 
rašo: dėkui Dievui, nors žmonės 
turi kur gyventi. 

Nesnaudžia ir raudonarmie 
čiai, bijodami grįžimo i gimtąjį 
kraštą Minėjau, kad šimtai jų 
dezertyravo", vel kiti. norėdami 
pagerinti maisto davinį, nusi 
pirkti tabako ar alkoholio, par 
duoda ginklus, benziną. 

„Netiesa" — pareiškė gera 
vokiečių kalba raudonosios ar 
mijos spaudos atstovas televi
zijoje. „Jokių dezertyrų nėra. 
jokių ginklų pardavimo štabas 
nežino". 

Melagystė čia pat akyse, nes 
dar tą pačią dieną visi Vokie-

• Nukelta į 4 psl > 

P A G E R B Ė KANKINI 

Lenkijoje komunistų nužu
dyto kun. Jerzy Popieluszko mo
tina M a n a n n a Popieluszko 
gruodžio 9 d. Chicagoje prie sim
bolinio kankinio kapo. įruošto 
prie Šv. Hiacinto bažnyčios. 
3636 W. VVolfram. padėjo 
vainiką, pagerbdama kankinio 
atminima Kun. Popieluszko 
buvo nužudytas 1984 m. 

Tuolaikinės komunistų Lenki
jos vyriausybes Vidaus reikalų 
ministerijos generolai, kurie bu
vo įsakę kun. Popieluszką 
nužudyti, vėliau buvo rasti kalti 
ir nubausti. 

Paryžiaus parkuose ir gatvėse 
auga 380 tūkstančių medžių. 
Jeigu juos visus pasodintum 10 
metrų atstumu, jie užimtų 1,800 
ha 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 

— Ką nutarė Kavaliūnai? 
Jonė atsiduso. Kavaliūnų Juzė dar nuo pien • na 

vimo laikų buvo jos didvyriu. Dabar jis rengėsi perint 
ti tėvo ūkį, nes tas suseno, neužteko sveikatos vi 
rūpintis. Jonė buvo metuose... Jei ne tas karas 

— Juzė sako, kad reikia bėgti. Jauniems vy 
prie rusų bus blogai, nebent išeitų į partizanus. (> 
irgi a r bepamatyčiau... 

Merginos liūdnos grižo į trobą. Vakarienes 
kalbos ir vėl sukosi apie tą patj . Sutemus atėio 
ir išsivedė Jonę į sodą, norįs pakalbėti sva r 

klausimais. Jūratė išėjo įprastiniu keliuku vieno 
vaikščioti, kai tuo tarpu iš kitos kiemo puses st. 
sukilo šunes. Iš tolo matė dėdę Povilą ginant nuo 
kažkokį žmogų, paskui visus einant atgal ) t 
Atsisėdo pakelėje, bet mintis nutraukė keliu at 
tanti Milvydų mažiausioji, vardu Zita. 

— Jūrate, tavęs ieško toks gražus pon i 
skrybėlę, tavo draugas. Bėk greičiau namo! 

Jūros širdis sustojo plakusi, tačiau kojos jau r 
nešė namo, ilgai slopintas vilties jausmas iš.vi^o į 
didžiulį paukštį ir nešė ją an t savo sparnų. 

Troboje visi sėdėjo vėl prie to pačio stalo G - ;alo 
gale — Valius, jos Valius, sublogęs ir įdegęs saule Jis 
pašoko iš vietos ir griebė jos rankas, o tą moment;; 'etai 
Stasei, Jonei ir kitiems tapo aiški Jūros nesveikatos 
priežastis. 
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— Iš kur... Iš kur tu Čia atsiradai?... Kas tau 
pasakė? 

— Danutė. Nepyk ant jos Jūra , ji negalėjo daugiau 
ištylėti. Penkis mėnesius aš tavęs ieškojau, buvau tavo 
tėviškėje. Mindaugo bute. Mama sakė nežinanti, nors 
aš netikėjau. Tenorėjau tik pamatyt i , tik paklausti... 

Jūratė pamatė visų įjuos nukreiptas pilnas smal
sumo akis. Suvaldžiusi savo džiaugsmu spindinčias 
akis ji t ik spustelėjo Valiaus ranką ir nusijuokė 
lengvai, kaip seniai nebuvo juokusis. 

— Teta. dėde, tai mano draugas Valius Batutis. 
Mes seniai nesimatėme, todėl aš taip apsidžiaugiau, 
o dabar turime klausti svečio, ar nepavargęs, a r valgys 
vakarienės? 

— Koks čia klausimas, aišku, kad valgys! — su
bruzdo teta. — Mergaitės, paduokit svečiui po tokios 
kelionės nors nusiprausti. 

Taip besipriešinantis Valius buvo išvestas į kitą 
kambarį ir kada grįžo apsitvarkęs kelionės rūbus, ant 
stalo jau buvo balta staltiesė, raugintas pienas ir 
bulvės Vakarienės metu senis Milvydas domėjosi 
miesto naujienomis, politine padėtimi, vokiečių 
kariuomenės nuotaikomis, todėl Jū ra i neteko įterpti 
nė žodelio. Baigiant valgyti, t e ta Stasė vėl kreipėsi į 
Jūratę. 

— Turime ir mes naujieną — išleidžiame savo Jonę 
Juze nori bėgti Vokietijon, mūsiškis gi dar neapsi 
sprendęs, todėl juodu važiuos vieni. Surišime be didelių 
balių ir tegul Dievas padeda, supratę vaikai nuo 
vaikystės, gal ten ir geresnė ateit is jų laukia. — 
Nusisukusi nubraukė ašarą, o Jū ra t ė pripuolusi pa 
bučiavo Jonę. Valius stovėjo nuošaliai ir per jo veidą 
perbėgo liūdnas šešėlis. 

Vel visi pasklido sode. Teta liko ruošti svečiui 
nakvynę, o šis jau ėjo keliu su Jū ra t e , nekantrus pa

kalbėti. 
— Dievuliau mano, Jūrate, aš tenoriu sužinoti, kas 

atsitiko, kodėl taip pasielgei ir staiga be žodelio 
pradingai? Kuo buvau t au prasikaltęs, kad palikai 
mane taip netikėtai? 

— Ne, Valiau, nebuvai man niekuo nusikaltęs. 
priešingai, buvai mano visų džiaugsmų priežastimi. Pa 
dariau nutarimą pati viena ir niekeno neprikalbeta. 
Buvau sužinojusi naujieną, kuri pakeitė visus mano 
planus. 

— Sužinojusi naujieną? Liečiančią mane? Kodo*. 
viską buvau tau pats atvirai papsakojęs. 

— Ne, ta naujiena lietė mane vieną Valiau, at 
leisk, man yra labai sunku apie tai kalbėti ir aš noriu 
tavęs prašyti, kad manęs neklausinėtum, nes savo 
nutar imo nebegaliu pakeisti. 

— Gerbiu tave ir tavo norus, Jūrate Galbūt 
praeityje buvo žmogus, kurį mylėjai ir kuris staiga 
sugrįžo. 

— Nėra žmogaus, k u n būčiau kada taip mylėjusi. 
kaip tave, Vahuk, ir mano meile nėra pasikeitusi Bet 
negaliu būti tavo žmona ir todėl pabėgau Neturėjau 
jėgų tada tau pasakyti priežastį, neturiu jų ir dabar. 
Tu privalai manimi tikėti, kad neturiu kitos išeities. 
kaip pasitraukti iš tavo kelio. 

— Ką tu darai su manimi, Jūra! Kaip tu gali naši 
traukti be paaiškinimo, kaip aš galiu palikti tave vieną 
ypač dabar, kada karas ir rusai' Nejaugi tu manai, kad 
man tai nieko nereiškia, kad aš galiu ramiai eiti toliau 
savo keliu? Jei negali būti mano žmona, maldauju 
pasakyti priežastį.ir aš tavęs nebevarginsiu Aš penkis 
mėnesius kaip beprotis tavęs ieškojau. -Jūra. puldinėjau 
prie kiekvienos galimybės ką nors apie tave išgirsti, 
kol Danutė nebegalėjo žiūrėti > mano širdgėlą 

'Bus daugnu* 

« • 
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S P A U D O J 

Mūsų kaimynai gudai — sąjungininkai 
ar priešai 

Paskutiniame ,,Į Laisvę" nu
mery (109> Zenonas Prūsas iš
kelia problemą, kuri mūsų 
spaudoj mažai keliama — tai 
gudų pretenzijos į rytines Lie
tuvos žemes ir jų tendencingą 
istorijos faktų interpretavimą. 
Kelios ištraukos iš straipsnio 

Per daugeli šimtmečių gudai (dabar 
juos Lietuvoje vadina baltarusiais) 
yra buvę mūsų artimiausi kaimynai. 
Daugiau negu kaimynai. Beveik 600 
metų dalinomės bendrais namais: 
Didžiąja Lietuvos Kunigaikštija. Tik 
po paskutinio Lietuvos-Lenkijos 
valstybės padalinimo 1795 metais 
likimas mu. išskyrė. Yra natūralu 
skyrybose ar dalybose, kad kiek
vienas buvęs partneris skirtingai 
prisimena praeitį. Ne kitaip yra ir 
mums su gudais. Pavyzdžiui, dauge
lis gudų istorikų ir intelektualų tvir
tina, kad Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos oficialioji kalba yra 
buvusi gudų kalba. Šią nuomone 
jiems pavyko įpiršti daugel iu i 
Vakarų pasaulio enciklopedijų ir į 
pagrindinę literatūrą apie Gudiją. 
Tai tvirtinama ir naujausioje knygo
je apie Sovietų Sąjungos tautybes, 
išleistoje šiais metais, kurią gal daug 
kas naudos kaip vadovėlį univer
sitetuose. 0 Encyclopedia America-
na apie Gudiją rašoma, kad Didžioji 
Lietuvos Kunigaikštija yra buvusi 
„Russian-Lithuanian statė". Prie ko 
čia rusai? Kai kurie gudai eina dar 
toliau. Pavyzdžiui, po karo man gyve
nant Muenchene vienas gudų istori
kas studijiniam susirinkime aiškino, 
kad ir Lietuvos didieji kunigaikščiai 
(Gediminas, Algirdas ir kiti) buvę ne 
lietuviai, bet gudai, nes naudoję ne 
lietuvių, bet gudų kalbą kanceliari
joj, įstatymuose ir kitur, gal net 
namuose. Todėl ir pati valstybė 
buvusi tikrumoje ne lietuvių, o gudų. 
Mes aiškiname, kad kanceliarinė 
DLK kalba buvo ne gudų, bet senoji 
bažnytinė slavoninė kalba, kuri yra 
ir gudų. ir rusų, ir ukrainiečių kalbų 
prokalbė ir kurią viduramžiais 
naudojo Rytų Europos kanceliarijose, 
panašiai kaip Vakarų Europoje nau
dojo lotynų kalbą. 

Kai kūne gudai skirtingai galvoja 
ir apie Vilniaus krašto gyventojų 
tautybę. Mes sakome, kad didžioji 
dalis Vilniaus krašto gyventojų yra 

• 'atlenkėję lietuviai, bet kai kurie 
gudai laiko Vilnijop lenkus 
sulenkėjusiais gudais. Todėl Vilniaus 
kraštas turįs priklausyti jiems, o ne 
Lietuvai. Žodžiu, su gudais turime 
ginčytinų klausimų ir dėl istorijos, ir 
dėl dabarties. Svarbu su jais šiuos 
klausimus išsiaiškinti. 

1989 metų gyventojų surašymas 
Lietuvos ribose rodo, kad gudais 
užsirašė 63,200, arba 1.7% gyventojų. 
Daugumas gyvena Vilniaus krašte. 
Tai palyginti nėra didelis skaičius, 
bet jis padėties pilnai nenusako. 
Lenkais užsirašė 258,000, arba 7% 
Lie tuvos gyventojų. J i e irgi 
daugiausia gyvena Vilniaus krašte. 
Kai kur sudaro daugumą. Pavyz
džiui, Šalčininkų rajone lenkais 
užsirašė net 81%. Dalis yra atsikėlę 
iš Gudijos. Po II pas. karo apie 
200,000, arba trečdalis Vilnijos 
gyventojų, išsikėlė į Lenkiją. \ jų 
vietą atsikėlė nemažai iš Gudijos. 
Kada šie dar buvo Gudijos pusėje, tai 
rašėsi gudais, bet kai persikėlė į 
Lietuvą, pasidarė lenkais. Todėl gal 
ir būtų šiek tiek tiesos tvirtinime, 
kad jie yra sulenkėję gudai. Iš viso, 
Vilniaus krašte atskirti, kas yra 
gudas ir kas yra lenkas, nėra lengva. 

Dauguma save vadina vietiniais 
(tuteišais). Tų tuteišų genezė yra 
gana įdomi. Yra pagrindo tvirtinti, 
kad daug iš jų yra suslavėję lietuviai. 
Septynioliktojo šimtmečio antroje 
pusėje, Jono Kazimiero laikais, 
pasibaigus ka rams su švedais, 
Vilniaus kraštą nusiaubė maro 
epidemija. I ištuštėjusius lietuviškus 
kaimus atsikėlė šiek tiek gudų iš 
mažiau maro paliestos DLK rytinės 
dalies. Nors jų nebuvo daug, bet jie 
kažkodėl labai prisidėjo prie lietuvių 
kalbos išnykimo. Vietiniai lietuviai 
pradėjo naudoti slaviškai-lietuvišką 
žargoną. Lietuvių kalbos išnykimas 
Vilniaus krašte paspartėjo ypač po 
1795 metų, kai visa Lietuva atsidūrė 
carinės Rusijos sudėtyje. Pradėjo 
brukti rusų kalbą. Tačiau Vilniaus 
kraštas buvo unikalus ta prasme, kad 
kaimiečiai, užuot pasisavinę rusų ar 
l enkų kalbas , pradėjo kalbėti 
„paprastąja" („po prostu"> kalba. 
Dauguma jos tyrinėtojų tvirtina, kad 
ji yra gudų kalbos dialektas. Joje yra 
ne tik rusiško, bet ir lietuviško po-
sluoksnio tiek fonetikoje, tiek ir 
gramatinėje struktūroje. Jos plitimą 
skatino ir caro valdžios atstovai, 
galvodami, kad tai esanti rusų kalbos 
tarmė, ir lenkai dvarininkai, laiky
dami ją lenkų kalbos dialektu. 
įdomu, kad pagal Gaučą visuose 
pokario buventojų surašymuose 
Lietuvos TSR ribose kalbantieji 
„paprastąja" kalba užsirašydavo 
lenkais, gi ta pačia kalba kalbantieji 
Gudijos pusėje buvo užrašomi kaip 
kalbą gudiškai. Tik kai šie „gudai" 
persikeldavo į Lietuvos pusę, jie 
pasidarydavo lenkais. Suslavėjimui 
buvo kiek atsparesni Švenčionių, 
Švenčionėlių ir Trakų rajonai, bet ir 
ten slavėjimas vyko. Jei 1890 metais 

Švenčionių rajone lietuviškai kalbėjo 
72%, tai 1979 metais lietuviais už
sirašė tik 47.8%. 

Tiesiog neįtikėtinas yra nemažas 
vietinių Vilnijos lietuvių nutau
tėjimas per praėjusius 40 metų, tuo 
laiku, kai šis kraštas buvo Lietuvos 
TSR ribose. Net ir dabar šis procesas 
tebevyksta. Mirus tėvams lietu
viams, daugelis vaikų nueina su sla
vais. Priežastys: nelietuviška gyven
tojų dauguma, nebuvimas lietuviškų 
mokyklų, Maskvos ir vietinių nelie
tuviškų administracijų spaudimas. 
Rajonų, apylinkių kolektyvinių ūkių 
ir mokyklų vietinės vadovybės dau
gumoje buvo ir tebėra nelietuviai. 
Kolektyvinių ūkių pirmininkai yra 
beveik vien slavai. Dažnai jie 
skriaudžia lietuvius kolūkiečius, 
neduodami ar karvei pašaro, ar 
traktoriaus privačiam sklypui suar
ti. Dėl to daugelis lietuvių atsiriboja 
nuo savųjų. Nutautėjimas yra dalinai 
išdava to, kad per praėjusius 40 metų 
kiekvienas lietuviškas pasireiškimas 
buvo laikomas „buržuaziniu nacio
nalizmu", gi gudiškumas ar len
kiškumas buvo Maskvos ne tik tole
ruojamas, bet dar ir skatinamas. Ga
lima būtų pakaltinti ir mūsų lietuviš
kuosius komunistus, kurie per mažai 
darė iš baimės, kad gali būti palaiky
ti nacionalistais. Viena iš priežasčių 
gal yra ir tai, kad lietuviai mokyto
jai vengė vykti į Vilniją mokytojauti. 

Romano konkursas 

Iš viso, Vilnijos lietuviškumo pro
blema gal yra per mažai keliama ir 
išeivijoje, ir pačioje Lietuvoje, už
mirštant, kad tai yra gyvybinis mūsų 
tautos klausimas. Spaudoje buvo 
rašyta, kad Gudijos parlamentas 
(turbūt su Gorbačiovo spaudimu ar 
bent paraginimu) reikalauja, kad Vil
niaus miestas ir visas Vilniaus 
kraštas būtų priskirtas prie Gudijos, 
nes Sis rajonas 1939 metais trumpą 
laiką priklausęs Gudijai. Pats Gor
bačiovas to yra irgi reikalavęs, kai 
pirmą kartą išvardino sąlygas 
Lietuvos atsiskyrimui nuo S. S-gos. 
Ateityje šis klausimas gali būti 
sprendžiamas referendumo keliu. 
Kad laimėtume, j savo pusę turime 
patraukti Vilnijos slavus, nes mes 
vieni daugumos nesudarome. Atrodo, 
kad tam galimybių yra. Per praė
jusius Lietuvos parlamento rinkimus 
kai kurie lietuviai kandidatai laimėjo 
rajonuose, kur lietuviai nesudaro 
daugumos. Taip pat per kovo 11 
dienos balsavimą dėl Lietuvos nepri
klausomybės iš 9 lenkų atstovų trys 
balsavo už nepriklausomybę ir šeši 
susilaikė. Nemaža dalis lietuviškos 
Vilnijos lenkų yra persikėlę iš Gūdi 
jos. Abejotina, kad jie vėl norėtų 
priklausyti Gudijai. Todėl referen 
dūmo atveju turbūt balsuotų už pasi
likimą Lietuvoje. Reikia taip pat pa 
veikti vietinius anksčiau ten gyve
nusius lenkus ir įtikinti, kad Lietuvo
je jiems būtų geriau gyventi. 

,4 laisvę" fondas lietuviškai 
kultūrai ugdyti savo 30 metų 
veiklai pažymėti skelbia romano 
konkursą. Konkurso t ikslas — 
k a d būtų sukur tas kūrinys, kuris 
pavaizduotų lietuvių tautos rezis
tenciją įvairių priespaudų metais. 
Tauta pergyveno kelias sunkias 
okupacijas, kalėjimus, tardymus, 
vežimus, t rėmimus, pasi t rau
kimus. Visa ta i vienokiu a r 
k i tok iu b ū d u gil iai p a l i e t ė 
kiekvieną lietuvį. Tegu tai būna 
įamžinta romane 

Romano konkurso premija — 
3,000 dolerių. 

Konkurse kviečiami dalyvauti 
viso pasaulio lietuviai rašytojai, 
gyveną Lietuvos Respublikoje a r 
už jos ribų, išeivijoje. 

Konkurso terminas — 1991 m. 
gruodžio 1 d. Iki tos dienos 
veikalai tur i būt; įteikti verti
nimo komis i j a ; n u r o d y t a i s 
adresais. 

Vertinimo komisija bus su
daryta iš 7 asmenų: t r is nar ius 
skiria Lietuvos rašytojų sąjunga 
Lietuvoje, ki tus tris narius — 
JAV veikianti Lietuvių rašytojų 
draugija ir vieną narį deleguos „Į 
laisvę" fondas lietuviškai kultū
rai ugdyti. 

Romano dydis - nemažiau 200 
mašinėle rašytų puslapių. Rašo
ma dviguba interlinija-intervalu, 
apie 60-70 spaudos ženklų eilu
tėje. 

Lietuvoje gyveną rašytojai 
veikalus siunčia ten sudarytai 
vertinimo komisijai ar „I laisvę" 
fondo Lietuvoje atstovui. Adresas 
bus paskelbtas vėliau. Išeivijoje 
gyveną rašytojai veikalus siunčia 
/ laisvą žurnalo r edak to r iu i 
Juozui Baužiui, 9240 Cliffside 
Avenue, Orland Park, EL 60462, 
U.S.A. 

Visi konkurse dalyvaujantieji 
rašytojai siunčia po du savo 
romano egzempliorius, kad vieną 
egzempliorių tuoj būtų galima 
persiųsti kitai konkurso komi
sijos daliai. Romanai pasirašomi 
slapyvardžiu, į a t sk i rą voką 
įdedamas autoriaus vardas, pa
vardė, adresas. Vokas užklijuo

j amas ir ant jo užrašomas a u t o 
riaus slapyvardis. 

Premijuotas veikalas bus išleis
tas „I laisvę" fondo r ū p e s č i u 
Lietuvoje Premijos į t e i k i m a s 
numatomas Lietuvoje 1992 m e t ų 
pradžioje. 

Nepremijuoti veikalai g r ąž ina 
mi autoriaus nurodytu ad resu , iš
l a ikan t slaptumą. 

Konkursas maždaug tuo p a č i u 
la iku skelbiamas Vilniuje, N e w 
York'e ir Chicago'je. 

MAISTO SIUNTINIAI 
(Atkelta iš 3 psl) 
tijos laikraščiai pranešė, kad 
vokiečių policija suėmė t r i s 
Vokietijos piliečius, perkančius 
ginklus iš raudonarmiečių. Dar 
toliau. Tą pačią dieną spaudoje 
buvo pranešimas apie raudonar
miečio dezertyravimą, pavadi
nant šį pabėgimą tikra drama. 
Ji prasidėjo Tiuringijoje, pasi
traukus iš savo dalinio Leipcige 
19-mečiui raudonarmiečiui . 
Vokiečiai jį surado susisupusį į 
antklodę ir ginkluotą peiliu 
vienos įmonės kieme. Atvykusi 
policija karį nuvežė į Saafeld 
nuovadą (Geros apskrityje), pa
maitino. Tuoj pat atvyko 20 rau
donarmiečių, apsupo nuovadą, 
reikalaudami išduoti ka r į . 
Policija atsisakė, išveždama rau
donarmietį į Gerą. Jis prašo 
azyliaus teisių. Dalinio vadas 
pareikalavo pasikalbėjimo su 
dezertyru. 

Vokiečių spauda rašo, kad 
buv. rytinėje dalyje gyventojų 
tarpe jaučiama didelė neapy
kan ta r audonarmieč iams , 
matant taip pat ant namų sienų 
užrašus — raudonarmiečiai 
lauk! 

Dažnai noras pasidaryti iš
mintingu sukliudo b ū t i 
išmintingu. 

Rochefoucauld 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

Parduodam* graičiau 
u i dldasna kalną! 

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

ALEKANDER J. MOCKUS 
REALTORS. LTD. 

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

i tetuviams žinomas ir patikimas vardas 

^ MLS. KOMPIUTERIŲ 
pagaiDa ganė PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ m,este ir pr.errnesč.uose Sąži
ninga patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BElL-BACE aEALTORS 

INCOME TAX - IMSUftANCe 
6529 S <EDZ!E 

7782233 

RE/MAX 
REALTORS 

GMHT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per sią staiga prašome 
paminėti, kad esate arbattyite būti 
Rimo Stankaus klientais Nuosa
vybės (kamavimas namokamal. 

ONE STOP REAL 
ESTATE, INC. 

Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreiptis , BUDRAITI . 
312-776-3971 arba 312-767-OMO 
' " ' ' — — — — • ' • • ' - • 

LH MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Š imai t is ,Rea t e 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kadzla Ava. 
Tai. m - 7 8 7 8 

IEŠKO DARBO 
FOR SALE 

Pagyvenusi moteris ieško bet 
kokio darbo. 

Tai. 1-708-423-9738 

Parduodamas 1986 m. automoMSs 
Renault Alllance; su oro vėsinimu, 
neautomatine transmisija; 45,000 
mylių. Prašoma $2,900. Kreipkitės: 
tel. 708-349-0348. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 378-5996 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI ' 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS - < j 

NauJIana: I i Lietuvos parduodami 
jjrailaual gintaro papuošalai: labai 
dideli ir mažesni karoliai, medalijonai su 
vabzdžiais, rožančiai, žiedai, gintaro pa
veikslai, kaip „Aušros Vartų Marija" ir 
kt. Taip pat (vairūs inkrustuoti pa
veikslai, kaip ..Karo muziejus" ir kt.; 
jvairūs lino audiniai Pristatome arba 
pasiunciame Kreiptis: 70S-SSS-SS99. 

NEW JERSEY, NEW YORK - "Udtuvo* Atsiminimai", pir
madieniais nuo 8 Iki 9 v.v. i i Seton Heli Universiteto atotioe, 
89.5 FM banga. "Mualc of Lithuania" programos, vedamos 
anglu kaiba.li tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdimos nuo 7:30 Iki 8 v. v. Dr. J . J. Stukaa — direktorius, 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel . 201 753 - 5636. 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

Šioje 187 psl. knygoje viinietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas. Šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9.50 dol. Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: Draugas. 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629. 

• V 

SI APYLINKE - PIRMOS RUSIES! 
O MES PADĖSIME FINANSUOTI NAMŲ PIRKIMĄ! 

SUPEHMR 
fse 

Nelengva rasti gera skolintoja, kai reikta persikelti j kita 
apylinkę, arba finansuoti nauju namų pirkimą Bet mes 

esame geri kaimvnai ir padėsime jums Šiuose reikaluose, 
paaiškindami ka geriausiai pasirinkti ir kokia finan

savimo programa jums tinkamiausia. 

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA PIRMOS RŪŠIES! 

Xo** 
& % 

4? 

708/916-4100 
Thmugh its subsidiary 
Supenor Mortgage Corp. 1=1 

l E N D E R 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LIETUVIŲ ŠVENTĖS-UTHUANIAN CELEBRA-
TIONS. Alg. Kezys. 260 psl $15.00 

AVVAKENING LITHUANIA Prof Jack J. Stukas. 
191 psl $8.00 

AMŽINO ĮŠALO ŽEMĖJE. Sibiran tremtinių atsi
minimai. 303 psl $10.00 

BALTAS KALĖDAITIS, eilėraščiai. Julius Keleras. 
96 psl $8.00 

ĄŽUOLŲ RANDAI, Sibiran tremtinių atsiminimai. 
Antanina Garmutė. 127 psl $6 00 

TĖVAS VENANCIJUS IR JO MATILDA, pasako
jimai. Jurgis Jankus. 269 psl $10.00 

SVEČIO ŠALYSE, kelionių įspūdžiai Stasys 
Dalius. 310 psl $9.00 

VIDUDIENIO VARPAI, pasakojimai ir pasakos. 
Česlovas Grincevičius. 117 psl $4.00 

DANGAUS IR ŽEMĖS ŠAKNYS, romanas. An
tanas Musteikis 339 psl $4.00 

MANOJI DZŪKIJA, atsiminimai. Jonas Miškinis. 
192 psl $3.00 

GYVENIMO SŪKURIUOSE, atsiminimai 
1901-1951. Motiejus Karaška 424 psl. . $12.00 

ŽEMAITIJOS GIRIŲ TAKAIS, atsiminimai. 
Aleksandras Temsonas 366 psl $6.00 

KGB AKIRATYJE, atsiminimai Nijolė Sadūnaitė 
144 psl $5.00 

GEROJO DIEVO GLOBOJE, atsiminimai. Nijolė 
Sadūnaitė. 103 psl $5.00 

A GUIDE TO THE BALTIC STATES. Ingrida 
Kalnmš. 309 psl $17.50 

FIGHTERS FOR FREEDOM Juozas Daumantas. 
279 psl $10.00 

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



Dr. Juozas Žemgulys 

ŽUVO KITUS GELBĖDAMAS 
Dr. Juozo Žemgulio 100 metų 

minėjimas 
VYTAUTAS KASNIŪNAS 

Dr. Juozas Žemgulys ir jo se
serys — Eglė Narbutienė, Živilė 
McPollin gavo iš Klaipėdos ra
jono savivaldybės Tarybos 
pirmininko Juozapo Paliako 
laišką: „Per 50-ties metų tam
sos ir nežinojimo rūką šviesiu ži
buriu Lietuvos padangėje nušvi
to jūsų Tėvo, a.a. Juozo Žemgu
lio vardas. Vis ryškėja jo, 
gydytojo-chirurgo. mokslininko, 
švietėjo, savo Tėvynės patrioto 
pramintas takas, kviečiantis ir 
mus visus juo žengti. Lietuva 
paminės Jūsų Tėvo 100-ąsias 
gimimo metines jo gimtoje 
žemėje — Veviržėnuose. Gruo
džio 15 dieną 13 vai. ten įvyks 
iškilmingas mitingas įmes ra-
šytumėm „akademija", V. K.), 
kuriame dalyvaus Lietuvos 
gydytojai. Jūsų giminaičiai, Tė
vo pažįstami. Prašome širdimi 
pabūti kartu su ten susirinku
siais prie Jūsų Tėvo atminimo 
žvakės su tylia priesaika — ši 
atminimo žvakė jau niekad 
neužges Lietuvoje". 

Iš Panevėžio rašo: ..Per 
Vėlines Panevėžyje nu
silenkėme po ilgų dešimtmečių 
dienos šviesą išvydusiam pa
minklui, įamžinusiam stalinis-
tų nužudytų medikų atminimą. 
Pirmosios karo dienos pa
reikalavo trijų chirurgų — 
Stanislavo Mačiulio, Juozo Žem
gulio, Antano Gudonio ir gailes
tingosios sesers Z. Kanavičienės 
gyvybių aukos stal inizmo 
muštro žiaurumams". 

1941 birželio 26 d. trauk-
damies iš Lietuvos bolševikų 
kariai, vietos komunistams 
įskundus, žiauriai mirtinai 
nukankno apskrities ligoninėje 
tuo metu buvusius gydytojus 
Stanislovą Mačiulį. Antaną 
Gudonį, Juozą Žemgulį, kurie 
karui prasidėjus, dieną ir naktį 
operavo ir gydė atvežtus sužeis
tus bolševikų karius. Jie pasi
aukojančiai rūpinosi gelbėti 
kitų gyvybes, savo užmiršdami. 
Jie gydė savo tautos priešus, pa
rodydami aukščiausias žmogiš
kumo ir mediko pareigas Galė
jo tą darbą palikti rusų karo me
dikams, galėjo palaukti, kol 
praūš karo audra. Bet jiems 
nereikėjo abejoti, galvoti apie 
padėtį, jie ėjo įgimtu, lietuviško 
heroizmo keliu. 

Panevėžio miesto medikai ir 
visuomene, surinkę lėšų, 1943 
rugpjūčio 19 d. pastatė apskri
ties ligoninės kieme skulpto
riaus Bernardo Bučo paminklą 
su chirurgų portretų ir iškaltų 
akmenyje jų tragiško likimo 
momentų bareljefais. „Gelbėjo 
kitus — žuvo patys" — užrašas 
ant paminklo primena atlikta 

šventą medikų pareigą. Sis pa
minklas neilgai matė dienos 
šviesą. Po metų jis buvo užkas
tas ir paslėptas, kad grįžę bolše
vikai nesunaikintų. Ir tik po 45 
metų atkastas. 

Vėlinių dieną su degančiomis 
žvakutėmis pagerbti medikų 
šviesaus atminimą prie atsta
tyto paminklo ligoninės kieme 
gausiai susirinko žmonės, net iš 
labai toli atvykę. Lietuvos 
chirurgų draugijos pirmininkas 
prof. A. Marcinkevičius, kalbė
damas apie an t ihumanišką 
kolegų nužudymą, pavadino 
žudynes gėdingu XX amžiaus 
nusikaltimu; kuris ilgą laiką 
buvo nuo visuomenės slepia
mas, iškraipomas. A. Mar
cinkevičius pasidalijo šioje ligo
ninėje anuomet dirbusio savo tė
vo gydytojo Mykolo Marcinkevi
čiaus prisiminimais apie nužu
dytus chirurgus — nepaprastos 
kultūros ir pareigos žmones, 
išsilaisvinusius, šventai dorus 
specialistus. Šioje ligoninėje dir
busio gydytojo K. Gudelio 
a ts i l iepimus apie buvus ius 
bendradarbius ir savo paties 
pa t i r t u s įspūdžius, išvydus 
suimtus iškeltomis rankomis 
chirurgus ir vėliau jų nukankin
tus kūnus milicijos būstinės 
rūsyje, papasakojo d u k t ė 
gydytoja Monika Gudelytė-Grei-
čiūnienė. 

„Prie paminklo stalinizmo 
aukų atminimui verta pamąs
tyti apie praeities klaidas ir 
gyventi taip. kad jos nebūtų 
kartojamos". — sakė kalbėtojai. 

..Atgimstame a tmindami" . 
Taip mąstė visi Vėlinių vakarą, 
klausydamies solistų, choro, 
orkestro, atlikusių Katedroje ir 
kultūros rūmuose V. A. Mocar
to ,.Requiem" ir prisimindami 
skaudžias tautos žaizdas. 

Dr. Juozas Žemgulys buvo 
mokslininkas, parašęs daug 
mokslo straipsnių Lietuvoje ir 
Vokietijoje, medicinos žurnalų 
įsteigėjas ir redaktorius, me
dikų organizacijų steigėjas ir 
veikėjas, knygų autorius ir 
redaktorius, vienas iš žymiųjų 
chirurgų. Pasižymėjo organizuo
tumu bei pareigingumu, buvo 
pavyzdingas šeimos tėvas, ir 
socialiniam gyvenimui skyrė 
tiek laiko, kiek buvo surišta su 
įvairiom pareigom. 

Dr. J. Žemgulys gimė 1890 
gruodžio 17 d. Rusinu kaime, 
Veviržėnų vis. 1910 baigė Liepo
jos gimnaziją, medicinos studi
jas pradėjo Petrapilio karo me
dicinos akademijoje, buvo Fra-
ternitas Lituanica narys. 1914 
mobil izuotas j aunesn iuo ju 
gydytoju į rusų kariuomenę, 
sužeistas, medicinos studiias 

Daige 1918 m. Tais metais grįžęs 
j Lietuvą buvo Jurbarko li
goninės vedėju, o 1919 persikėlė 
j Kauno valstybinę ligoninę. 
1923 perėjo į karo tarnybą ir iki 
1935 dirbo Karo ligoninėje, 
buvo chirurginio skyriaus ve
dėjas. Pasitraukęs iš karo tarny
bos, 1935-1939 buvo Klaipėdos 
Raudonojo Kryžiaus ligoninės 
chirurgijos skyriaus vedėjas. 
1939 grįžo į Karo ligoninę pulki
ninko laipsniu. 1940 persikėlė 
į Panevėžio aps. ligoninę vado
vauti chirurgijos skyriui. 

1919 buvo vienas iš Kauno 
medicinos draugijos steigėjų, 
valdybos narys. 1920 dalyvavo 
Aukštųjų kursų (Universiteto 
pradininkas) steigime ir medi
cinos skyriuje skaitė chirurgiją. 
Buvo ilgametis Lietuvos Rau
dono Kryžiaus vyr. valdybos 
narys. Veikė Karo sanitarijos 
draugijoje, Lietuvos chirurgų 
draugijos steigėjas, vicepirmi
ninkas, o nuo 1935 pirmininkas 
„Medicinos" žurnalo pirmasis 
redaktorius ir visą laiką gau
siai rašė šiame žurnale. Atski
ra i i š spausd ino medicinos 
klausimais 10 brošiūrų, iš jų la
bai paplitusios „Pirmoji pa
galba", „Sergantiems džiova". 
Redagavo populiarią knygą 
„Žmonių gydymas namuose", 
apie 300 psl., ir pats joje prirašė 
apie du trečdalius. Ši knyga 
pasiekė stebėtinai didelį tiražą, 
išėjo kelios laidos. Žmonėse 
pasklido pasakymas: „Mane pa
gydė dr. Žemgulys". Mokėjo 
daug kalbų, dalyvaudavo tarp
t a u t i n ė s e gydytojų konfe 
rencijose. Mylėjo savo tėviškę, 
joje v iešėdamas , prašomas, 
nea t s i sakydavo lankyt i li
gonius, juos gydyti. Vietoje 
poilsio, dirbdavo nuo ryto iki 
vakaro. 

Jo šventą pasiaukojimą medi
cinai — meilės išraišką artimui, 
lyg r i e š k u t ė m i s da l inamą 

gyvybės šviesą, n u t r a u k ė 
nužmogin tas bolševikas, ir 
lietuvis išdavikas, ir sovietinis 
sovietas. 

Degs atminimo žvakė Rusinu 
kaime, Žemgulio nueitų žings
nių laukuose, kur tais pačiais 
takais vaikšto jo dukterėčia 

Marytė Liaudanskienė, sūnėnas 
ir krikštasūnis Juozas Ašmon
tas, ji degs ir čia jo vaikų Juozo. 
Egles, Živilės, dukterėčios Ievos 
irjų šeimų širdyse, lietuviuose. 

Gruodžio 15 d. išsities jūros 
keliu rankos Veviržėnai-Chica-

DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. gruodžio mėn. 12 d. 

ga , jos j aus tą patį širdžių pulsą. 
d r . Žemgulio atminimo žvakių 
liepsnos kalbės maldos žodžius. 

10:30 va i . ry t e J ė z u i t ų 
koplyčioje šv. Mišias atnašaus 
kun . Juozas Vaišnvs, S.J. 

A.tA. 
Petronėlė Theresa Danto 

ALBRIEK 

Gyveno Jefferson, WI, anksčiau Cicero, IL. 
Mirė 1990 m. gruodžio 10 d., 8:45 vai. vakaro Ft. Atkinson, 

WI, sulaukusi 71 m. amžiaus. 
Gimė Cicero, IL. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Caspar Danto, sūnūs: 

Phillip, marti Mary, gyv. Janesville, WI, Daniel, marti Deb-
bie, gyv. Appleton, WI; penki anūkai: Jerome. Carolyne, Troy. 
Bradley, Corey Danto. 

Velione buvo motina a.a. Petro ir sesuo dviejų mirusių 
broliu ir vienos mirusios sesers. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, gruodžio 12 d. nuo 5 v. p.p. 
iki 9 v.v. Olsen Funeral Home, 1014 W. Main, Whitewater. 
WI. Atsisveikinimas 8 v.v. Taip pat velionė bus pašarvota 
ketvirtadienį, gruodžio 13 d. nuo 4 v. p.p. iki 9 v.v Petkus-
Butkus koplyčioje, 1446 S. 50 Ave., Cicero, IL. 

Laidotuves įvyks penktadienį, gruodžio 14 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurio
je 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į St. Adalbert kapines, Niles, IX. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalvvauti šiose laidotuvėse. 

A.tA. 
LIONGINUI PEČIŪKAI 

m i r u s , savo nepamirš tamą mokytoją. JŪRATĘ 
P E Č I Ū R I E N Ę su šeima nuoširdžiai užjaučiu. 

Regina su vyru Richard Goebel 

A.tA. 
STASEI ŠIMOLIŪNIENEI 

mirus , jos vyrą, kap t . STASĮ ŠIMOLIŪNĄ, sūnus 
SAULIŲ ir ALGIMANTĄ su šeima bei ar t imuosius 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Detroito birutietės 

Nuliūdę vyras, sūnūs, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Olsen ir Petkus-Butkus. 

414^473-5101. 708-652-1003 arba 312-476-2345. 
Tel. 

A.tA. 
PETRUI BŪKŠNIUI 

mirus , žmoną ANGELE ir podukras užjaučiame ir 
k a r t u liūdime. 

Ši'. Antano lietuvių parapijos 
choras ir vadovas Detroite 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4806-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

fcfl midkind Fcdcral 
• • ^ ^ ^ Savmgs and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

8) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

ESEE 
LENDER 

kad a t i d a r o n a u j u s l a i d o t u v i ų n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
\ 1 a r q u e t t e P a r k e 

K i t i S. C . Lack l a i d o t u v i ų n a m a i : 
11028 S o u t h w e s t H w y . * Palos Hi l l s 
9236 S. R o b e r t s R d . * Hickory Hi l l s 

2424 W . 69 S t . * Ch icago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

STATYBA JAU BAIGTA!!! 
Pasaulio lietuvių centre. i_emonte, „condominiums" baigti 
Jūs dar galite įsigyti, geromis sąlygomis, prieš šventes, 

GERIAUSIĄ PIRKINĮ ČIKAGOS PIETVAKARIŲ RAJONUOSE 

Dar šie condominium yra 
Visi <!ti jau užpirkti 

1 miegamasis, vonia, salonas, virtuve .dinette" 
1 miegamasis, 10x13 raštinė, vonia, saionas, virtuvė, „dinette" 
1 miegamasis, 23x13 salonas/valgomasis, vonia, virtuvė. (2) tokie 
2 miegamieji, 2 vonios, salonas, virtuvė. 

Kiekviename ..condominium" yra: daî c langų, naujas virimo pečius ir šaldytuvas, cen
trinis šaldymas. 

Pastate yra keltuvas, skalbykla, atskir sandėliai didesniems daiktams susidėti 

Smulkesnei informacijai skambinkite Rūtai Su*ln»M«n»i 
(705) 301-0880 arba (708) 257-7114 

arba rašykite: 
C*ntury 21 Prfm« fUal Estat* 

14325 S. BftIIRd. 
Lockport, M. 50441 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago. Illinois U)b2^ 

M312M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Rotonts Road 
Talos Hills, Illinois b04<o 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 'šOth Avenue 

Cicero. Illinois f>06:>0 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144^ South SOth Avenue 

Cicero, Illinois 606S1 
708-652-1003 

V i s u s l a ido tuv ių 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 

IX)NAID M. PETKUS 
LAVVRFNCE C. CASUNAS 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. gruodžio mėn. 12 d. 

x P r a n a s V y t a u t a s Dzido-
l ikas , gimęs ir išaugęs Škotijoj, 
lankėsi Chicagoje, dail. Mag
dalenos Stankūnienės lydimas 
užsuko ir į „Draugą". Jo tėvai, 
kilę iš Šunskų parapijos, į Ško
tiją išsikėlė dar prieš I pasauli
nį karą. Dzidolikas yra veiklus 
lietuvis, vadovauja lietuviškam 
chorui, kuris kas antrą sekma
dienį gieda Glasgove Šv. Luko 
bažnyčioje per lietuviškas Mi
šias, t Chicagą buvo atskridęs, 
kad galėtų dalyvaut i savo 
k r ikš t a sūn io , a tvykus io iš 
Lietuvos, Vaido Dzidoliko su 
Julija Valaityte vestuvėse. 

x Kr. Donela ič io l i tuanis 
t inių mokyklų Kalėdų eglutė 
įvyks gruodžio 15 d. Francis M. 
McKay mokyklos auditorijoje. 
6901 S. Fairfield Ave., Chicago, 
11 vai. ryto. Visus t ėvus , 
mokyklos rėmėjus ir draugus 
kviečiame eglutėje dalyvauti. 
Visi mokiniai (pradžios ir aukš-
tesn ios is mokyklos) t u r i 
gruodžio 15 d. atvykti tautiniais 
drabužiais, išimtis yra tik pir
mojo skyriaus ir vaikų darželio 
mokiniams. 

x Marque t t e P a r k o Lietu
vių n a m ų savininkų organiza
cijos narių susirinkimas įvyks 
gruodžio 14 d., penktadienį, 6:30 
vai. vakare parapijos salėje. 
Tikimasi ir valdžios atstovu at
silankymo. Po susirinkimo kalė
dinės vaišės. Nariai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti. 

x Advent inė je vakaronė je 
Jaun imo centro kavinėje šį 
penktadienį,gruodžio 14 d. bus 
rodomos Marijos Gimimo para
pijos klebono kun. J. Kuzinsko 
vaizdajuostėse iš viešnagės 
Lietuvoje su kardinolu Bernar
dinu šį rudenį. Pradžia 7:30 vai., 
globoja Jaunimo centro Moterų 
klubas. 

x J ū r a t ė J a n k a u s k a i t ė 
skaitys Danutės Bindokienės 
par inktus eilėraščius ir skaity
mus per Dainavos ansamblio re
liginį koncertą. Programos viršelį 
paruošė Algirdas Krasauskas. 
Koncertas įvyks gruodžio 16 d., 
sekmadienį. 

x „ C a l i f o r n i a G a r d e n s " 
senel ių n a m u o s e kun. J. Juo-
zevičius gruodžio 16 d., sekma
dienį, 11 vai. atnašaus kalė
dines šv. Mišias. Senelių namai 
yra 2829 S. California Blvd. 
Akordeonu pr i tars Faus ta s 
S t ro l i a . Šiuo pa t a rnav imu 
Lie tuvos Dukterys išt iesia 
pagalbos ranką jos labiausiai 
reikalingiems. 

x Prof. Alfred Senn Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje 
gruodžio 14 d., penktadienį, 7:30 
vai. vakaro skaitys paskaitą 
lietuvių kalba „Šiuolaikinės 
Lietuvos esminės problemos". 
Neseniai išėjo iš spaudos prele
gento knyga „Lithuania Awa-
kening*', apibūdinanti įvykius 
Lietuvoje iki 1990 pradžios. 
Prof. Senn, įžymus Lietuvos is
torijos specialistas, apžvelgs 
savo paskaitoje įvykius kovo 11 
dienos Nepriklausomybės dek 
laracijos, kalbės apie Aukščiau 
šios Tarybos darbus, politines 
partijas. 

x Kvieč iame visus į J A V 
LB Ivemonto skyr i aus rengia
m a s K ū č i a s PL Cen t re , 
Lemonte, sekmadienį, gruodžio 
16 d., 12:30 vai. p.p.. ne 5 v.v. 
kaip buvo skelbta. Rezervą 
ri joms skambinkite Sušins-
kams: 708-257-7114. 

(sk) 

x Dainavos ansamblio reli
g in is konce r t a s (vyks sekma 
dienį, gruodžio 16 d , Šv. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioje Bnghton 
Parke Koncerto pradžia 3:00 
vai. p.p. Dalyvaus Dainavos an
s a m b l i s , solistė Audronė 
Gaižiūniene, Donelaičio mokyk 
lų chorai ir orkestras. Bilietai 
gaunami Vaznelių prekyboje ir 
Brighton Parko bažnyčioj po 
mišių (sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2M<» VV. 63 St.. Chicago. • 60629 

Td. (1-3121 776-5162 
143O0 S. Bell Rd.. lockport. II 60441 

Tel. (7081 301-4H66 
\,itandi»- p<)>><i! susitarhnj 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S Kfdzie Avenue 

C hirjgo. II 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

9 lkl nu< 
u \ r iki 1 v.il d 

.ik 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 VV. 6<Hh St.eet 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pa>;dl susitarimo 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. O g d t n Avi-., Ste 1*-2 
Hinsdale . II 00521 
Tel . (708» 3 2 5 3157 

Vaiandos pagal susitarimą 

x Klemensas ir Adelė J u š -
kevičiai šv. Kalėdų ir Naujųjų 
1991 Metų proga sveikina gimi 
nes, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami geros sveikatos ir 
tyro džiaugsmo. Vietoj kalė
dinių kortelių skiria auką 
„Draugui". 

x Inž. V y t a u t a s P . Vidugi
ris, Palos Verdes, Cal., Lietuvių 
Respublikonų lygos pirmi
ninkas, gerų darbų ir lietuviš
kos veiklos rėmėjas, Šv. Kalėdų 
ir Naujųjų 1991 Metų proga 
parėmė dienraštį 50 dol. auka. 
Labai dėkojame. 

x Ar reikia paskolos? Kaso
je galima geromis sąlygomis 
gauti paskolų: namų, automobi
lių pirkimui, asmeniškų, ir 
„Home Eąuity". Pirma kreipki 
tės į mus. tada nebereikės nie
kur kitur kreiptis. Kasa jau virš 
10 metų patarnauja lietuviams 
f inans in iuose r e i k a l u o s e 
KASA, 2615 W. 71 St., tel . 
312-737-2110. 

(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 \Vashingtono Aero
uostuose. Prašome kreipt is : 
G.T. I N T E R N A T I O N A L . 
INC., 9525 S. 79 th A \ e . , 
Hickory Hills. IL. Tel . (708^ 
430-7272. 

(sk) 

x P a t r i a dovan in ių p r e k i ų 
ir e lektronikos p a r d u o t u v ė s e 
Chicagoje ir St. Petersburgo 
Beach. FL rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų, Lietuvoje pageidau 
jamų, reikmenų didelį pasirin
kimą Priimam užsakymus ir iš 
kitų miestų. Siunčiame prekes 
į Vilnių ka rgo-oro linija. Tel . 
312-778-2100. (sk) 

x J U O Z A S BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greita-* ir t ikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Bace RE, tel . 778-2233. 

frik) 
x f ireit p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse Skambink i t e 
RE MAX REALTORS, Rimas 
Stankus , tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

• ski 

x Zigmas ir Teofilė Mišaus-
k a i šv. Kalėdų ir Naujųjų 1991 
Metų p. oga sveikina gimines, 
draugus ir pažįstamus, linki vis-
s i ems geros s v e i k a t o s ir 
Aukščiausiojo palaimos. 

x J u o z a s Pečkai t i s , Sunny 
Hills, Fla., Irena Whittemore, 
Chicago, 111., Br. Užemis, Hot 
Springs, Ark., Jonas Rimkūnas, 
New Buffalo, Mich., Stanley 
Kasias, St. Petersburg Beach, 
Fla., A. Masaitis, Dearborn, 
Mich., P r a n a s Vindaš ius , 
Racine, Wisc., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 20 dol . a u k ų . Labai 
dėkojame. 

x Dr. Leonas Kriaučeliū-
n a s , Lemont, 111., Juozas ir Rū
ta Pultinevičiai, Omaha, Ne-
braska, už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 50 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Vito i r Regina Vai , Oak 
Brook, 111., Regina Narušienė, 
Cary, 111., už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė po 50 dol. 
aukų. Nuoširdus ačiū. 

x B e n e d i k t a s Neveraus -
k a s , Sterling Hts., Mich., Vytas 
S. Šemiotas, Riverside, 111., 
kiekvienas atsiuntė po 40 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdus ačiū. 

x Prel . Vy tau t a s Balčiū
n a s , Thompson, Conn., Casimir 
Ciurinskas, St. John, Ind., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
paaukojo po 30 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

x Vytau tas Šeš tokas , Los 
Angeles, Cal., „Draugo" bend
radarbis, nuoširdus jo rėmėjas, 
garbės p renumera to r ius , 
atsiuntė 50 dol. auką su laišku
čiu: „Kalėdų švenčių ir Naujųjų 
Metų proga nuoširdūs linkė
jimai visam Draugo štabui ir re
dakcijai. Lėtu procesu lais
vėjančios tėvynės labui ir Drau
gas ir mes visi tur ime būt i pasi
ruošę įnešti didesnę pozityvią 
pagalbą ne vien tik materialiai, 
bet ir pasidalinti su tėvyne 
mūsų laisvėje pasiektais kultū
riniais laimėjimais". Nuoširdus 
ačiū už viską. 

x Nor in t p i rk t i bei parduo
t i sklypus ar namus, prašome 
kreiptis j Vyt. a r G e n ę Belec
k u s , 540 A m b a s s a d o r Ct. 
Sunny Hills, F l a . 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 
x T a l m a n Del i sveikina 

visus Kalėdų šventė je ir linki 
sveikų ir lietuviškai darbingų 
1991 metų. Pr i imami užsaky 
mai Jūsų Kūčių ir kalėdiniam 
stalui. Kviečiame apsilankyti ir 
pasirinkti įvairių vietinių ir 
užsieninių gaminių: daržovių ir 
žuvų mišrainės, įvairiai pa 
gaminta žuvis ir silkės, rūkytas 
ungurys. Paukštiena ir kiti mė
sos gaminiai, užsieniniai ir 
mūsų gamybos sausainiai, pyra
gai, tortai, raguolis. Didelis 
pasirinkimas kavos ir daug kitų 
skanės tų . T a l m a n Deli , 
312-434-9766, 2624 West Lithu-
a n i a n P laza Crt . Parduotuvės 
— Deli darbo valandos: kasdien 
nuo 8 v.r. iki 6:00 v.v. ir nuo 9 
v.r. iki 2 v. p.p. sekmadieniais 
Kūčių vakarą, gruodžio 24 d., 
nuo 8 v.r. iki 4 v. p.p. Kalėdų 
dieną — uždaryta. Sveikiname 
ir linkime gerų švenčių! 

(sk) 

mK ŽVAIGŽDUTE 
^fe^M^b^t ' • " Įsteigiąs Lietuvių Mokytom Sąputgos Oucagos skyrūmt 

Redaguoja J. ? ^ Medžiagą siųsti. 3206 W 85tt 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicago* skyriam 

Place, Chicago, IL 60629 

x . . Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti jūsų nurodyti adresu 
bet kur Lietuvoje 10 darbo 
dienų l a iko ta rpy je . 10 sv. 
miltų. 10 sv. cukraus. 6 sv. 
ryžių. 29 oz. dėže persikų, 4 sv. 
valg. druska. 18 oz. riešutinis 
sviestas. 2 dež. džiovintų slyvų, 
2 dež razinų, 64 oz. aliejus, 1 
dėž. įvairių arbatų. 39 oz. 
pupelių kavos. 12 oz. kakavos 
Pilna karna $100.00 -kre ip t i s 
„ŽAIBAS" 9525 South 79th 
Ave.. Hickory Hills. III. 60457. 
Telefonas (708) 430-8090. 

(sk> 

ŽIEMUŽĖ 

Baltos snaigė? dengia žemę, 
Vėjas saujom:- jas semia, 
Kabinėja, kur tik gali, 
Žvaigždėms puošia visą šalį. 

Ledo žvakės tviska , tviska, 
Surakino šalti- viską; 
Tik vaikučian> dar nešalta, 
Stato sniego seni baltą. 

Apšerkšnijo medžiai sodo, 
Balta pasaka atrodo. 
Čia maži nykštukai miega, 
Patalėly balto sniego. 

Pažiūrėkit, UUM kalniuko 
Švilpia rogės Algirduko, 
O Lidutė rita. rita, 
Stato sniego senį kitą. 

Nerimą N a r u t ė 

ĮVYKIAI LIETUVOJE 

Įstatymų leidėjai Lietuvoje 
leido, kad lietuviai sudarytų 
politines grupes, kurios kovos 
prieš komunistus. Centr inė 
valdyba turbūt pasakys, kad 
šitoks leidimas yra nepatrio
tiškas ir neteisingas. 

Ši padėtis gali būti pirmas 
žingsnis, kad Rusija galėtų 
turėti daugiau negu vieną poli
t inę grupe- šio mėnesio pabai
goje bus kongreso susirinkimas. 
Žiūrint į šiuos įvykius ir šias 
idėjas, gal atsiskirs lietuvių 
komunistų partija nuo Rusijos 
komunistų. 

Liana J a n u š y t ė 
Detroito „Žiburio'* aukšt. lit. 
mokyklos medinė. („Žiburio 

spinduliai"). 

Red. Rašinėlis rašytas žymiai 
anksčiau, todėl įvykiai Lietuvo 
je jau yra žymiai pasikeitę 
Reikia pasveikinti lituanistinių 
mokyklų mokinius, kad seka 
l ie tuvių spaudą ir domisi 
įvykiais Lietuvoje. Lietuvoje 
l i e tuv ia i ir mes išeivijoje 
sudarome vieną tautą, todėl 
mums visiems turi rūpėti Lietu
vos įvykiai ir būtinai reikia jais 
domėtis. Skaitykime lietuvišką 
spaudą, kuri vienintelė aprašo 
viską, kas vyksta tėvynėje. Jau 
artinasi šių metų pabaiga. 
Laikas pagalvoti apie kitų metų 
lietuvišką spaudą ir ją 
užsiprenumeruoti. Neturi būti 
nė vienos šeimos be lietuviško 
laikraščio Jaunieji turi skaityti 
..Eglutę". 

LIETUVA ATGAUNA 
LAISVE 

Aš džiaugiuosi, kad Lietuva 
atgauna savo nepriklausomybę. 
Man atrodo, kad jie per daug 
reikalauja iš Karto. Mūsų Balti
jos kaimynai latviai ir estai irgi 
to paties nori, bet jie prisibijo 
Lietuva gali visko netekti. Lat 
vija ir Estija laukia ir stebi, kas 
atsitiks su Lietuva. Jeigu rusai 
panaudotu;, ^ą, tada Latvija ir 
Estija palauk* ų. Bet jeigu lietu 
viai gautu to, ko nori. tada ir 
mūsų Paba! ;o kaimynai eitų 
tuo pačiu kelio. 

Aš tikra, norėč iau , kad 
Lietuva ve a t g a u t ų savo 
nupelnytą ru priklausomybe ir 
savo teisėta padėt} Europos 
tautų tarpe 

Loreta Genytė, 
Toronto Maironio aukšt. lit. m-
los mokine Kanada. (Maironio 

mokyklos metraštis' 

^ X * * * * * 

Vėlyvą rudenį 
Piešė Danutė Genč iūtė , Marąuette 
Parko lit. m-los 8 sk mokinė. 

Daina je^'a- gjmdo, nuovargį 
tildo. 

Lietuviu natarlč 

P I N I G A I 
(Lietuvių tautosaka) 

Elgeta ėjo per girią ir netyčia 
pamatė, kaip vienas ūkininkas 
savo pinigus po medžiu pakasė. 
Duobe iškasęs ūkininkas įbėrė 
į ją pinigus iš sietuvės (apvali 
pintinė — krai tė sėjamiems ja
vams pilti), tada duobę tik 
lengvai su šakomis ir lapais 
pridengė. Parėjo namo kitų pini
gų atsinešti. Elgeta tuo tarpu iš
lindo iš savo slėptuvės, nuėjo 
prie duobės , dalį pinigų 
prisipylė į savo terbą (maišą). 
Duobę taip pridengė, kaip ūki
ninkas. Jis vėl nuėjo į savo slėp
tuvę. Ūkininkas vėl grįžo su 
pinigais. Nieko įtartino nepa
stebėjęs, vėl supylė pinigus į 
duobę. Pridengęs duobę, nuėjo 
atnešti paskutiniuosius pinigus. 
Tuo tarpu elgeta atidengęs 
duobę, vėl prisipylė pinigų į 
terbą. Užtaisęs duobę, vėl nuėjo 
į slėptuvę. Trečią kartą ūki
ninkas tik pusę sietuvės pinigų 
atsinešė. Supylęs paskutinius 
pinigus, ū k i n i n k a s duobę 
užvertė žemėmis. Dabar elgeta 
ausis i š t empęs klausėsi 
užbiirimo, kurį ūkininkas pasa
kys: ..Jūs, pinigai, taip toli turit 
į žemę nugrimsti, kaip toli 
mano balsas į girią nuskambės. 
Tol neturi jūs nei vienas gauti, 
kol vėl taip toli į girią nušauks. 
kaip aš kad šaukiau". Dabar 
ūkininkas, taip aiškiai atsipū
tęs, kaip perkūno griovimo 
balsą į girią paleido, kad baisu 
buvo ir girdėti, o aidas toli toli 
atsiliepė. Kai tik balsas nu
skambėjo, tuojau pradėjo tie 
pinigai grimsti į žemę. Ir tie. 
kurie buvo elgetos terboje, su 
visa terba pradėjo i žemę trauk
tis, nors elgeta kiek galėdamas 
stengėsi sulaikyti, vos spėjo 
savo terbas nuo kaklo numauti, 
kaip visi pinigai su elgetos ter-
bomis į žemę nugrimzdo. Elge
ta išsigandęs vos kvėpuoti 
beįstengė. Paskiau kiek atsi
gavęs, kai ūkininkas buvo pa
rėjęs namo, bandė iš tos pačios 
vietos į girią šaukti, bet beda — 
balsas t iek toli neskambėjo, 
kaip ūkininko. Dabar jis turėjo 
be terbų tolyn keliauti. Kadangi 
pinigus t ik tais metais tegali at
burti , kurių gale yra skaitlinė 
7, pvz. 7, 17,27. 37 ir t.t. Kadan
gi elgeta iki to laiko buvo miręs, 
tai tie pinigai dar ir šiandien te
belaukia, kad juos kas nors 
atburtų. (Klaipėdos apylinkėje 
užraše A Bruožis. Iš dr. J . Ba
l io archyvo.) 

DIEVAS NE KURČIAS 

Mažamečio berniuko gimta
dienis artėjo ateinančą savaitę 
Po vakarinių maldų jis garsiai 
pradėjo šaukti: 

— Geras, Dieve, duok man 
gimtadieniui naują dviratį ir 
elektrinį traukinuką. 

Tai išgirdęs jo brolis paklau
sė: 

— Kodėl taip garsiai meldiesi. 
Dievas nėra kurpias? 

— Dievas ne. bet mūsų senelė 
tai kurčia. 

J U L I U S SASNAUSKAS 
(Lietuvos laisvės kovotojo 

biografija) 

Lietuvoje yra buvę ir dar yra 
labai daug laisvės kovotojų. 
V ien i l ab iau žinomi, k i t i 
mažiau, o dar kiti visiškai 
pamiršti. Aš radau straipsnį 
apie vieną jauną Lietuvos 
kovotoją — Julių Sasnauską. J is 
buvo dv ideš imt ies m e t ų 
amžiaus, kai buvo nuteistas 
sovietinės valdžios pusantrų 
metų griežto režimo stovyklon 
ir penkiems metams tremties. 
J is „nusikalto", kad dalyvavo 
spaudos konferencijoje, ku r 
buvo korespondentų iš Vakarų. 
J is taip pat organizavo peticiją, 
kuri protestavo prieš politinių 
kalinių suėmimus. J is leido po
grindžio žurnalą „Vytis". 

Sibiro tremtyje Julius dirbo 
kūriku katilinėje. Laisvu laiku 
jis skaitė, rašė, klausė muzikos 
ir gilino anglų kalbos žinias. 
Julius rašė, kad Sibiro klimatas 
yra šaltas ir labai nemalonus 
kraštas. Žiemos metu ten būna 
iki 50°F šalčio. Vasaros yra 
trumpos. Nors Julius buvo toli 
nuo Vakarų, jis domėjosi lietu
viais, kurie ten gyveno. Julius 
labai pasiilgo draugų, šeimos ir 
Vi ln iaus . Ju l ius , būdamas 
Vilniuje, dirbo lietuvybei, nežiū
rėdamas, kad jis galėjo patekti 
į tokią pat padėtį, kaip tie 
kaliniai, kurie organizavo išlais
vinimo peticijas. 

Mes, jaunimas, gyvenąs lais
vame krašte, turime rimtai 
pagalvoti, ar mes turime tas 
pačias galimybes kovoti už 
Lietuvą, kaip turėjo Julius Sas
nauskas, kentėjęs Sibire. 

Po pusseptintų metų įkali
nimo, 1985 m. birželio mėnesį, 
Julius grįžo į namus Vilniuje. 

Vėjas Skr ipkus , 
feos Angeles Šv. Kazimiero 
aukšt. lit. m-los mokinys. („Aš 

čia gyva"). 

GALVOSŪKIS NR. 47 

Jei mesi marmurinį a r stikli
nį rutuliuką į indą su vandeniu, 
kurio temperatūra yra 60° F, ir 
mesi rutuliuką į kitą indą su 
vandeniu, kurio temperatūra 
yra 10°F, katrame inde rutuliu
kas greičiau pasiners į dugną? 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 48 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 
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1) Septynios dienos savaitėje. 
2) Septyni pasaulio stebuklai. 3) 
Septyni žmogaus amžiai. 4) 
Septynios mirtinos nuodėmės. 5) 
Septynios kvailos merginos (vir-
gins). 6) Gali būti septyni žemės 
•geologiniai periodai. 

Septyniakampis vadinasi hep 
tagonas. nuo senovės graikų žo
džio ir „hepta" — septyni. 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 
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Šis piešinėlis vaizduoja rau-
donkepura i tę iš tokio pat 
pasakos pavadinimo. 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 
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Skulptūrų ir brėžinių san
tykiai bus tokie: A — 3, B — 2, 
C - 1 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 
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o 5* 

Matote nupieštus 4 piešinė
lius. Kurių piešinėlių vaikai ir 
jaunuoliai turi bėdų ir kokių? (5 
taškai). 

GALVOSŪKIS NR. 49 
(Žiūrėkite piešinėlius) 

Keturiuose piešinėliuose ber
niukas su ratukais važinėjasi. 
Kaip matote, ištiko nelaimė, 
parvirto ir susižeidė koją, tačiau 
piešinėliai pagal eilės numerius 
nėra suderinti. Parašykite , 
kurie numeriai pagal veiksmą 
turėtų eiti iš eilės. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 50 
(Žiūrėkite piešinį) 

Kad nereiktų taip dažnai vėl 
viską kartoti, sekite iš eilės 
tikruosius valstijų (statė) pava
dinimus ir prie jų bus pridėtas 
netikro pavadinimo numeris 
(niekname): 3. 7 ,13. 8, 10, 2, 1, 
4 . 1 4 . 1 2 , 1 9 . 5 . 6 , 1 6 . 9 . 1 8 . 1 1 , 
21. 20,17,15. Pvz. New York -
3. 

GALVOSŪKIS NR. 46 

Parašykite skaičius nuo 0 iki 
10 vien trejetais. Pavyzdžui: 0 
= 3 3 (5 taškai) 

Pasižiūrėję į piešinį, pa
rašykite trumpą pasakėlę. Už 
gražiausią pasakėlę gausite 10 
taškų, už paprastą - t ik 5 
taškus. Piešinėlį galite nu-
sDalvoti. 
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