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Derybos ir emigracijos pavojai 
Penktadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Sausio 31. (Elta) — 
v Šiandien į Vilnių atvyko Rusi

jos Federacijos derybų su Balti
jos valstybėmis delegacija, vado
vaujama vicepremjero ir Valsty
bės patarėjo teisės politikos 
klausimais Sergejaus Šachra-
jaus. Bus aptarti politiniai ir 
kariniai klausimai, tarp jų ir 
Sovietų Sąjungos kariuomenės 
išvedimo iš Lietuvos Respub
likos teritorijos. Delegacijoje — 
27 ekspertai ir patarėjai. 

Landsberg i s — Šveicarijoje 
Šveicarijoje viešintis Aukš

čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, kuris 
buvo pakviestas dalyvauti Da-
vose vykstančiame pasaulio 
ekonomikos forume, šiandien 
ketina kalbėti diskusijose su 
verslininkystės vadais, o rytoj — 
susitikime „Naujas ekonominis 
dinamizmas Šiaurės Europoje". 
Parlamento vado darbo pro
gramoje — susit ikimai su 
užsienio valstybių vadovais, 
įtakingų ekonomikos ir finansų 
organizacijų atstovais. 

Pirmoji Olimpiados 
akredi tac i ja — Lietuvai 

Lietuvos sportininkų koman
da — du slidininkai ir du biatlo-
nininkai, pirmoji atvyko j žiemos 
olimpiadą Albervilyje. Dar Vil
niuje sunegalavusią olimpinę 
čempionę Vidą Vencienę čia 
globoja anglų ir prancūzų 
gydytojai. Galimas daiktas, kad 
komandą papildys dailiojo 
čiuožimo pora Povilas Vanagas 
ir Margarita Drobiazko — jų 
dokumenta i buvo pas iųs t i 
paraiškų terminui pasibaigus, 
ir dabar laukiama olimpiados 
organizatorių atsakymo. Mūsų 
krašte išaugusių sportininkų 
žada būti ir kitų valstybių 
komandose: olimpinis čempio
nas — 84 Algimantas Šalna 
dabar treniruoja JAV olimpinę 
biatlono rinktinę, o jaunas ledo 
ritulininkas iš Elektrėnų — Da
rius Kasperaitis — NSV (buvu
sios SSRS) komandos sudėtyje. 

Dėl valstybės a tkū r imo 
dienos 

Aukščiausiosios Tarybos pre
zidiumas nutarė 1992 m. vasa
rio 16 d. surengti iškilmingą 
Vasario 16 — Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienos — minėjimą 
Vilniuje, Operos ir baleto teatre. 
Minėjime kalbės Vytau tas 
Landsbergis. Jis taip pat įteiks 
Lietuvos valstybės apdovanoji
mus. 

Kas sės ir p jaus 
Pareiškimus žemės nuosa

vybei atstatyti įteikė 364 tūkst. 
piliečių (1930 m. Lietuvoje su 
Klaipėdos kraštu buvo 287 
tūkst. ūkininkų). 42 procentai 
pareiškėjų norėtų žemę susi
grąžinti ir dirbti dar šį pavasarį 
• - tai būtų maždaug trečdalis 
dabar naudojamos žemės. Pa
tenkinus prašymus, turėtume 
vidutiniškai 8 ha, dydžio ūkius, 
o Jonavos ir Šakių rajonuose 
dar mažesnius. Didesni ūkiai — 
Žemaitijoje. Kai pareiškimus 
nuosavybei atstatyt i įteiks 
anūka i , ūkia i , matyt , dar 
sumažės. Apie 20 procentų 
pareiškėjų ūkininkavimo pra
džią paprašė atidėti penkiems 
metams. Nors Lietuvoje ilgus 
dešimtmečius buvo naikinami 
vienkiemiai, o žmonės raginami 
persikelti į gyvenvietes , tačiau 
jų išliko apie 160 tūkst. Pasak 
žemės ūkio ministro R. Survilos, 
į išlikusių vienkiemių šeimi

ninkus dedama nemažai vilčių. 

Emigracijos pavojai 
Lietuvoje viešintis Kanados 

ambasados Švedijoje konsulas ir 
p i rmasis sekre t ro ius J .P. 
Truemanas susitikime su polici
jos generaliniu komisaru P. 
Liubertu, kalbėjosi dėl emi
gracijos ir imigracijos reikalų. 
Svečią ypač domino, ar pas mus 
pakankamai efektyvi sistema, 
galinti apsaugoti nuo nusikals
tamų elementų patekimo į jo 
šalį. Praėjus ia is metais į 
Kanadą išvyko gyventi 29 
žmonės iš Lietuvos, tačiau 
šiemet tikimasi žymiai didesnio 
emigrantų antplūdžio. Lietuvos 
policininkai pakviesti į Kana
doje įvyksianti tarptautinį 
seminarą. 

Ar b u s Tauragnuose nauja 
bažnyčia? 

Tauragnuose verda aistros, 
kas nupirks privatizuojamą 
kolūkio kontorą. Mat ji pasta
tyta pokario metais sudengintos 
bažnyčios vietoje. Daugiau kaip 
dvidešimt metų pamaldos vyko 
parapijos salėje, bet po kurio 
laiko pikta ranka padegė ir 
laikinuosius maldos namus. 
Parapiečiai vargo, kol gavo 
leidimą įsirengti bažnyčią, 
perstatytoje kaimo gryčioje. 
Dabar kontoros pastatą ketina 
pirkti buvę kontoros darbuoto
jai ir parapiečiai, kurie norėtų 
atstatyti čia buvusia bažnyčią. 
Klebonas Bronius Šlapelis 
pakvietė visus kilusius iš 
Tauragnų pritarti šiam suma
nymui ir paremti aukomis. 
Sąskaitos numeris Lietuvos 
Respublikos socialinio banko 
Utenos skyriuje — 701301. 

Kitos žinios 
Vilniuje vasario 1-2 d. vyko 

Lietuvos politinių kalinių 
suvažiavimas. Korespondencija, 
tomis dienomis siunčiama iš 
centrinio pašto, buvo žymima 
specialiu antspaudu. 

Šilalės centrinei ligoninei 
perduota labdaros siunta iš Nor
vegijos — vaistai, medicinos 
priemonės, drabužiai už 25,000 
kronų. O Lietuvos vaikų fondas 
sulaukė brangios vaistų siuntos 
iš Krikščioniškojo vaikų fondo 
(JAV). 

Šv. Kazimiero seserų kon
gregacijai grąžintas Pažaislio 
vienuolyno architektūrinis an
samblis. Restauruotą kultūros 
paminklą galės aplankyti ir tu
ristai. 

Aukšč iaus ios ios Tarybos 
komisija KGB veiklai tirti turi 
40 knygų, kuriose yra agentų 
slapyvardžių bei kitos juos 
liečiančios informacijos. 

Terlecko 
kontroversija 

Vilnius. Vasario 4 d. (RFE) -
Čia vasario 1 d. per Lietuvos 
televiziją Laisvės lygos Kauno 
skyriaus vadovas Vytautas 
Sustaukas perskaitė laišką tos 
organizacijos vadui Antanui 
Terleckui, pasisakydamas prieš 
jo vadovavimą. Kauno skyrius 
sukvietė specialų susirinkimą, 
kuriame nubalsavo jį atleisti iš 
tų pareigų, pranešė ir Lietuvos 
radijas vasario 2 d. Terleckas gi 
pasakė, jog jis nesijaudina dėl jų 
nutarimo, kadangi tas susirin
kimas nebuvęs teisėtas. Jis 
sako, jog 27 asmenų taryba, 
kuri turi patvirtinti specialių 
susirinkimų programą, nebuvo 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos prezidentas Vytautas Lands
bergis Lietuvos atstovybėje Maskvoje įteikia Rusijos Federalinės Respublikos 
prezidentui Borisui Jelcinui sausio 13-osios masinių žudynių atminimo 
medalį. 

Gulevičiaus nuotrauka 

Bushas nieko nelaimėjo Kinijos 
žmogaus teisių reikaluose 

New Yorkas. — AP žinių 
agentūra pranešė, jog JAV prez. 
G. Bushas 20-ties minučių 
pokalbyje su Kinijos ministru 
pirmininku Li Peng iškėlė jam 
Amerikos susirūpinimą žmonių 
teisėmis Kinijoje, kuris 
prižiūrėjo kruvinąjį savo 
kareivių smurtą ir masines 
žudynes savo kinų žmonių, 
kurie išdrįso pasipriešinti 
komunistinei valdžiai ir kovoti 
už demokratijos įvedimą, pradė
dami 1989 metais savo laisvės 
sąjūdį Tiananmen aikštėje. 

Kad neparduotų raketų 
Valstybės departamento 

sekretorius James Baker vėliau 
žurnalistams papasakojo, jog 
prez. Bushas visai aiškiai pri
minęs, kad Kinijos vyriausybės 
darbai žmogaus teisių klausimu 
visiškai yra nepriimtini Ame
rikai. Li į tai nieko ypatingesnio 
neatsakęs, bet priminęs prezi
dentui savo kalbą Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos viršū
nių sesijoje, kurioje j is 
deklaravęs, kad Kinija yra prieš 
kitų kišimąsi į jos vidaus rei
kalus. Bakeris į tai reagavo: 
„Tai pagal mūsų standartus yra 
nepriimtina. Tai tik jų nuomonė 
ir jų nusiteikimas". Kiti dalykai 
taip pat buvę diskutuojami — 
tai prekyba ir besiplečiančių 
branduolinių ginklų kontrolė. 
Busho administracija bandė 
įtaigoti Kiniją neparduoti tų 
ginklų Sirijai. 

Tačiau prez. Bushas pozavo 
kartu jųdvjejų fotografijai. 
Jungtinių Tautų konferencijos 
patalpose. Bushas nesišypsojo ir 
išvengė akių kontakto su Li 

niekada konsultuota. Jis sako, 
kad jo pašalinimas buvo Gyny
bos ministro Andriaus Butkevi
čiaus suorganizuotas, kurį 
Terleckas apkaltino trukdymu 
suorganizuoti Lietuvos kariuo
menę 

Peng, geriau kalbėdamasis su 
Bakeriu ar su JAVSaugumo ta
rybos patarėju Breat Scowcroft. 
Kinų ministras šypsojosi vos pa
stebimai. Prezidentas į žurna
listo klausimą atsakė: „Mūsų 
pozicija yra gerai žinoma tuo 
reikalu ir ji bus kartojama 
kiekvieną kartą, kai tik bus su 
kinais susitikta". 

Žudynių architektas 
Kinijos min. pirm. buvo pirmą 

kartą Vakaruose, kai jis ir kiti 
vadai įsakė savo daliniams pulti 
nekaltus kinus studentus Bej-
ingo gatvėse, kovojančius už 
reformas. Bet Kinijos ministro 
susitikiams su prez. Bushu 
politikų vertinamas kaip ben
drosios komunikacijos reikal
ingas gestas, reikalingas Kini
jai, kuri nori grįžti į tarptautinę 
areną. Tačiau Bushui šis susiti
kimas >ra rizikingas, nes 
daugelis žmonių yra prieš jo 
bičiuliavimasi su Kinija, kuriai 
tebevadovaujama senaisiais ko
munistų griežtais metodais. Kai 
kurie Kongreso nariai ir žmonės 
demonstravo prieš Busho pasi
matymą su Kinijos ministru. 
Demokratai sakosi esą nustebę, 
kad prezidentas susitiko su 
masinių žudynių architektu Ki
nijoje. 

Valstybės departamentas 
praėjusį savaitgalį išleido savo 
pranešimą žmogaus teisių 
klausimu ir jame kaltinama 
Kinija visa serija nusikaltimų 
prieš žmoniškumą, įskaitant 
kankinimus, religinį persekio
jimą ir areštavimus įtariamųjų 
nekaltų žmonių. 

— Miami vykstančiame Pana
mos buvusio diktatoriaus 
Manuel Noriegos teisme aiš
kėja, jog jis teikė svarbių Žinių 
Amerikai, kuri galėjo paimti 
milijonus dolerių iš Kolumbijos 
narkotikų pirklių, o kai kuriuos 
ir areštuoti. 

— Lenkijoje, kurioje beveik 
pusšimtį metų buvo viena Ko
munistų partija, buvo užregis
truota nauja „Vulkano" parti
ja, kuri yra 117-oji registruota 
partija lenkų gyvenime. Lenkų 
aktorius komediantas Janusz 
Rywinski suorganizavo pernai 
juokais , Lenkų alaus mylėtojų 
partiją" ir nustebo, kai spalio 
mėnesį laimėjo 16 vietų Parla
mente. Atsidūręs pats parla
mentarų tarpe, pasakė, jog „tai 
yra labai įdomus teatras". Jis 
dar pridūrė, jog yra pasakymas: 
„Kur yra du lenkai, ten yra trys 
partijos". Gi „Alaus mylėtojų" 
partija skelbėsi norinti suma
žinti vodkos vartojimą. 

— MVashingtone prez. Busho 
adniinistracija siūlo pertvarkyti 
viso krašto teismų sistemą, 
tačiau „American Bar Associa-
tion" mano, kad tas planas 
nesąs tinkamas, kad galėtų 
išspręsti tas problemas, su 
kuriomis susiduria šių dienų 
teismai. 

— Valstybės departamento 
sekretorius James Baker šio 
mėnesio gale vėl vyksta į 
Maskvą pradėti pasitarimų dėl 
strateginių ginklų sumažinimo, 
kuriuos siūlo Rusijos prez. Boris 
Jelcinas. Nė vienas kraštas dar 
nėra ratifikavęs ankstesnės 
START sutarties, todėl galimi 
tam tikri jos pakeitimai. 

— Maskvoje prezidentą 
Jelciną, jam sugrįžus iš Vakarų, 
pasitiko komunistų demonstra
cijos, kuriose buvo reikalau
jama grąžinti senąją tvarką. 
„Duok mums Gosplan, 
socializmą ir teisę dirbti", buvo 
nešamas plakatas. Gosplan 
buvo valstybės planavimo 
agentūra. Keli šimtai žmonių 
demonstravo prie Lenino muzie
jaus centrinėje Maskvoje. 

— Chicagoje liberalas sena
torius Paul Simon siūlo gyven
tojams rinkti moderuotą sena
torių Alan J. Dixon trečiam ter
minui į JAV senatorius atsto
vauti Illinois valstijai. 

— Pietų Korėjos ministras 
pirmininkas Chug Won Shik 
įsakė vyriausybės nariams ir 
įvairių įstaigų viršininkams 
pakeisti savo automobilius į 
mažesnius, kad būtų mažiau 
sunaudota benzino. 

— Lenkijos žinių agentūra 
PAP pranešė, jog Štetino uoste 
buvo pakrautas prekinis laivas, 
plaukiąs į Siriją, su Čekoslo
vakijos ginklais. Laive esą 12 
T-72 tankų, daug amunicijos ir 
įvairių ginklams dalių. 

— Turkijoje sniego griūtys 
nuo kalnų netoli Gormec 
miestelio užgriuvo žmones. 
Tame miestelyje gyveno 258 
žmonės, iš kurių 150 yra 
pražuvę, o 142 jau rasti mirę. 

Grūdai Lietuvai 
Washingtonas. Sausio 31. 

(Lietuvos ambasada) — Pirmoji 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
Lietuvai dovanotų pašarinių 
grūdų dalis, ir būtent 33,499,56 
metrinės tonos, pasieks 
Klaipėdos uostą laivu „Pride of 
Texas", vasario mėnesio 16 d., 
12 vai. 

Likęs grūdų kiekis yra šiuo 
metu kraunamas į du kitus 
laivus, kurie išplauks už kelių 
dienų. 

Taip pat Lietuvos Respublikos 
ambasada Washingtone prane
ša, kad vasario mėnesį, ji 
laikinai sustabdys fondų rin
kimą. 

Nr. 24 

Amerikos ir Rusijos 
viršūnių konferencijos 

Valstybės sekretorius lankys 
Sandraugos valstybes 

Washingtonas. Vasario 3. — 
Reuterio žinių agentūra sako, 
jog prez. Bushas ir Rusijos prez. 
Jelcinas susitiko šeštadienį „ne 
kaip priešai, bet kaip draugai", 
kad pradėtų ryšius, kaip jie yra 
viešai pasakę „tarp dviejų tau
tų" ir kad eliminuotų tūkstan
čius branduolinių ginklų. 

Po trijų valandų pokalbio pre
zidentinėje Camp David poilsio 
vietoje abu vadai, atrodo, surado 
naują ir šiltesnį ryšį ir paskelbė 
planą dar šiais metais turėti dvi 
viršūnių konferencijas — vieną 
pavasarį Washingtone ir kitą 
vėliau Maskvoje. Abu vadai 
pasirašė bendrą deklaraciją, jog 
Rusija ir Amerika nebelaiko 
viena kitos galimais priešais. 
Jelcinas po to išsireiškė, kad tai 
„istorinės vertės susitikimas". 
„Mes pradėjome naujus ryšius, 
pagrįstus pasitikėjimu", pasakė 

Rūpi ne 
asmeniniai 
reikalai bet 

Lietuvos likimas 
Vilnius. Vasario 3. (Elta) -

Vilniuje įvyko Lietuvos poli
tinių kalinių sąjungos antrasis 
suvažiavimas. 

Pradėdamas suvažiavimą, 
Lietuvos politinių kalinių są
jungos pirmininkas Viktoras 
Petkus pasakė, kad per metus 
politinių kalinių sąjungos narių 
padaugėjo penkeriopai. Cia susi
rinkusių delegatų didžiausias 
rūpestis ne asmeniniai reikalai, 
o Lietuvos likimas. Politiniai 
kal iniai , pasakė Viktoras 
Petkus, yra pasirengę ateiti į 
talką Vyriausybei. Mūsų niekas 
nepapirks. Sąžiningai ir dorai 
atliksime tai, kas bus pavesta. 

Suvažiavimą pasveikino Lie
tuvos Respublikos Ministras 
pirauninkas Gediminas Vagno
rius. 

Suvažiavime buvo svarstomi 
organizaciniai klausimai, ap
tartos sąjungos veiklos gairės, 
priimtos rezoliucijos. 

Šiame pastate V. Mykolaičio-Putino 
gatvėje yra įsikūrusi JAV ambasada 
Vilniuje, sakoma laikinai. 

— Izraelio kariams duota 
laisvė šauti į palestiniečius oku
puotose Izraelio žemėse, jei jie 
pamatytų ginkluotą palesti
nietį. Iki šiol jau yra nušautų 
maždaug 850 palestiniečių, rašo 
„Washington Post". 

Bushas. „Mes sutarėme čia, kad 
mes eisime kartu prie tampres
nių ryšių ekonomiškai ir poli
tiškai". 

Sekretorius vėl į Maskvą 
Tačiau Washingtone vis dar 

keliamas klausimas, ar Jelcinas 
gali sukontrol iuot i visą 
situaciją, kurią didele dalimi jis 
pats yra sukūręs, pasisakyda
mas už esmines reformas. Nėra 
aiškaus tikrumo, kad ilgųjų 
distancijų raketos jau nėra nu
kreiptos į Amerikos miestus. Šis 
klausimas nebuvo keliamas jų 
susitikime. Gi Jelcinas pats 
pareiškė nesąs pol i t i škai 
užtikrintas už savo kraštą, kad 
ekonominės reformos pasiseks. 
Jei jos Rusijoje neįvyks, tai vėl 
gali būti šaltasis karas, kuris 
gali virsti ir „karštu karu", 
pasakė Jelcinas. 

Prez. Bushas pranešė, jog 
Valstybės sekretorius James 
Baker, kuris ką t i k sugrįžo iš 
Maskvos, vėl gris~ir -vizituos 
k i tas buvus ias - -;Sovietų 
respubl ikas ir K.-su j ų 
vyriausybėmis diskutuos ginkių 
kontrolės ir ekonomines 
pagalbos klausimus. Susitikimo 
metu buvo diskutuota Strategi
nio apsigynimo sutartis, kurią 
pasirašė Bushas ir Gorbačiovas 
praėjusiais metais. Jelcinas 
pasiūlė, kad b randuo l inės 
sprogstamosios dalys bū tų 
sumažintos iki 2,500 abiejose 
šalyse. START sutartis leidžia 
turėti iki 6,000 minėtų raketų. 

Naujas Busho d r a u g a s 
Jelcinas su žmona Naina 

atvyko helikopteriu į Camp 
David. Vėliau jis susitiko su 
Kongreso nariais ir po to išvyko 
į Kanadą, o iš ten išskrido į 
namus. 

Prez. Bushas spaudos konfe
rencijos metu, kai Jelcinas 
stovėjo šalia, išsireikšė, jog jis 
turįs malonų jausmą širdyje dėl 
to, ką Jelcinas yra padaręs ir 
bando daryti ir pasisakė laikąs 
jį draugu. Jelcinas jam pritarė 
ir pasakė, kad prez. Bushas yra 
„tikrai didelė politinė figūra". 
„Mes skambinamės telefonu, 
mes vadinamės Boris. Mes va
dinamės George. Tai iš tikrųjų 
daug pasako", pastebėjo Jel
cinas. Šeštadienį buvo Jelcino 
61-sis gimtadienis. Bushas jam 
dovanojo kaubojiškus Texas il
gus batus ir diržą su sidabrine 
sagtimi ir su Rusijos ir Ameri
kos vėliavomis. Jie taip pat 
diskutavo ir ekonominę pagalbą 
buvusiąjai Sovietų Sąjungai, bet 
Jelcinas surado progą pasakyti: 
„Aš neatvykau čia ištiesti savo 
ranką ir tik prašyti padėti". Ir 
jie toliau kalbėjosi, kaip išvengti, 
kad Rusijos mokslininkai ne
vyktų į Libiją ir Iraną padėti 
pagaminti branduolinius gink
lus. Jelcinas pasakė j iems 
jau padidinęs atlyginimus, kad 
jie neišvyktų iš Rusijos. 

KALENDORIUS 

Vasar io 5 d.: Abraomas, 
Agota, Birutė, Gaudvinas. 

Vasario 6 d.: Teofilis. Darata. 
Alkis, Titas. Živilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:00, leidžiasi 5:10. 
Temperatūra dieną 33 1., 

naktį 19 1. 
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SKAUTAI PASAULIO 
LIETUVIŲ JAUNIMO 

KONGRESE 
Dievui - Tėvynei - Artimui... 

šiais tr imis žodžiais išsakytas 
visas skautybės išpažinimas, 
visa jos ideologija. 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos (PLJS) nariais yra už 
Lietuvos ribų gyvenantis 16-35 
metų amžiaus lietuvių jauni 
mas. laikantis save lietuviais, 
kurių nusis tatymai nėra prie 
šingi lietuvių interesams, pagal 
Lietuvių Chartoje nustatytus 
dėsnius (Pl.-JS statutas). 

Nestebėtina, kad Septinta
jame PLJS Kongrese iš 250 
k o n g r e s a n t ų 70 jų buvo 
priklausančių Lietuvių Skautų 
sąjungai (LSS), tai vyresnės 
skautės, gintarės. skautai vyčiai 
ir jūrų budžiai. 

Kongreso stov \ kloję buvo pro
ga susipažinti su iš Lietuvos 
atvykusia prelegente Monika 
Girčyte . Sesė Monika yra 
Vilniaus skaučių draugininke. 
Savo paskaitoje apie Skautų 
sąjungos a tkūr imą Lietuvoje ji 
taip pat iškėlė sąjungos dabar
tines problemas. Pagal ją, Lie
tuvoje skautų skaičius sparčiai 
auga. Deja. labai t rūksta vado
vų. Studentai mažiau domisi 
skautavimu negu jaunesnis jau
nimas. Vadovams labai t rūksta 
vadovėlių skautiškam lavini
mui. Labai t rūks ta uniformų. 
Medžiaga uniformoms taip pat 
labai brangi, todėl daug skautų 
uniformų neturi ir dėvi tik kak
laraiščius. Lietuvoje, sesės Mo
nikos žodžiais, jaunesnieji skau
tai — paukštytės ir vilkiukai 
dėvi rudus šlipsus. vietoj rau
donų. Atrodo, kad raudonas 
kaklaraištis vis dar siejamas su 
pionieriais. Matėme ir stovyklų 
Lietuvoje nuotraukas. Jų vaiz
dai panašės j mūsų stovyklų 
vaizdus Rakė . Romuvoje ir 
kitose vietovėse. 

Skautiškoji dvasia geriausiai 
išreiškta gerojo darbelio sąvoka. 

Sesė Monika ragino visus 
skautus palaikyti ryšius su Lie
tuvos skautais . Kvietė atvykti 
į Lietuvą, ypač vasaros metu,ir 
patalkinti vadovais-patarėjais 
stovyklose. Prašė surinkti nebe 
naudojamą skautišką literatūra 
bei vadovėlius ir pasiųsti juos j 
Lietuva. 

S k a u t a s savo įžodžiuose 
pasižada ta rnau t i Tėvynei. Yra 
natūralu, kad skautai aktyviai 
dirbtu ne vien savo vienetuose, 
bet ir Jaun imo sąjungoje. 

Kongreso metu ps. Alvydas 
Saplys perdavė PLJS-gos pir
mininko pareigas ps. fil. Pauliui 
Mickui. Naujojoje valdyboje, 
kaip ir pareigas baigusioje, yra 

visa eilė gabių skautu , o taip 
pat narių, priklausančių kitoms 
organizacijoms. 

Geležinis įstatas — ..Skautas 
sąžiningai atlieka visas savo pa 
reigas". 

Linkiu visiems kongresan-
tams. grįžus iš PLJK, atnaujin
ta lietuviška dvasia ir entuzi
azmu ir toliau dirbti Tėvynės, 
visuomenės ir skautybės labui. 

fil. Nida Bichnevičiūtė 
VII PLJ Kongreso dalyvė 

N A U J A P L J S VALDYBA 

Pirmininkas — ps. fil. Paulius 
Mickus (Washineton. DC). 

skautės , g i n t a r ė s , sk . vyčiai ir j . budžiai .dalyvavę VII P L J K stovykloje Brazilijoje. 

Vicep i rmin inkės — v y r . 
skau tė Gin ta Dr u g e l y t ė 
(VVashington, DC) r t .n . Rū ta 
Kalvaitytė (Boston). 

Iždininkė — t.n. Nida Mickutė 
(Washington.DC). 

Politinių ir ekonominių rei
kalų vadovai: s.v. Gailius Drau
gelis, (Washington. DC) ir Da
rius Sužiedėlis (New York). 

Kongreso ryšininkė — t.n. Ina 
Balsytė (Toronto). 

Kultūros reikalams vadovė — 
Veronika Krausaitė (MontreaU 

A R T Ė J A KAZIUKO MUGE Liepos 11-25 d. — Chicagos 
skautų,-čių stovykla Rako sto
vyklavietėje, MI. 

Liepos 24 - rugpjūčio 1 d. — 
Europos skautų,-čių stovykla 
„Sodyboje", Anglijoje. 

R u g p j ū č i o 1-15 d. — 
Kanados rajono skautų,-čių 

Kaziuko mug-. Chicagoje, ruo
š iama Jaunir r ' centre, vyks 
sekmadienį, kovo 1 d. Mugėje 
dalyvauja visi neturi Chicagos 
t un t a i ir Akademinio skautų 
sąjūdžio Chicagos skyrius. 

V a l g y k l ą šiemet t v a r k y s stovykla „Romuvoje. 
„Kernavės" ir Aušros Var tų" 
tun ta i . Didž. kavinę — „Litua-
nicos" tun tas . Garbės svečių 
priėmimu-vaišinimu rūpinsis 
. .Lituanicos" tuntas. 

Skautai ir skautės mugėn ren- Jaunimo centre, 
kas i 9 vai. r. 10 vai. dalyvau- Ba landž io 25 d. — , p i 
j a m a šv. Mišic.-e Tėvų Jėzuitų tuanicos" tunto 40 metų sukak-
koplyčioje. 11 vai. — mugės Urvinis pokylis Lietuvių centre, 
a t idarymas . Atidarymą praves Lemonte. 
Akademinis Skautų sąjūdis. Gegužės 9 d . - Stovyklon 

Mugės komendantas — ps. dr. vykstančių skautų ir skaučių 
Mindaugas Griauzdė. Komen- registracija Lietuvių centre, 
danto pavaduotojas — jps. Alek- Lemonte. 

SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 

Chicagoje 

Kovo 1 d. — Kaziuko mugė 

Gegužės 16 d. — Stovyklon 
vykstančių skautų,-čių regis
tracija Jaunimo centre, Chica
goje. 

Liepos 4 d. — Tautinių šokių 
šventėn atvykusių skautininkų 
ir skautiškos šeimos narių 
susitiktuvės ir pabendravimas 

J ū r o s Jaunimo centro maž. salėje. 
skautų,-čių buriavimo stovykla Globoja Chicagos skautininkių 
Ludington apylinkėje. MI. draugovė. 

sandra Gražyte. 
Automobilių pastatymą tvar 

kys „Miško broliai". 
Daug iau informacijų a te i 

nant į trečiadienį. 

STOVYKLOS 

L i e p o s 6-11 d. — 

Dalis vyr. skaučių ir skautu v\čių Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongrese susi
t ikę su Lietuvos skautiško jaunimo atstove ps. Monika Girčyte. Iš k.: I ei l . 
— Paul ius Murauskas iš Montrealio, Nida Bichnevičiūtė — Chicago. Monika 
Šernaitė — New Jersey, Viešnia, Tina Petrušytė — Los Angeles, Alytė Gražytė 
— Chicago. II eil. — Ričardas Kalendra - Toronto, Monika Girčyte — Vi ln ius , 
Paul ius Mickus — Washington, D.C., Ina Balsytė — Toronto, H e n r i k a s 
An tana i t i s - Australi ja ir Alvydas Saplys — pronto. 

n 
SIETUVA" MP ĖJO 

SAUSIO 
TRYLIKTĄJĄ 

Nepabūgusios žiemos šalčio, 
„Sietuvos" draugovės sesės sau
sio mėnesio sueigai rinkosi j 
Lietuvių centrą, Lemonte. Suei
gą pradėjome geru darbeliu. 
Visos dalyvės atnešė įvairių 
daiktų, kurie buvo išsiųsti 
„cargo" į senelių prieglaudą 
Alytuje, Lietuvoje. 

Sueigą pradėjo draugininke s. 
fil. J o l a n d a Kerelienė. J i 
pakvietė prelegentą v.s. fil. 
Vytenį Statkų parodyti labai 
įdomią vaizdajuostę iš kelionės 
Lietuvoje. Vaizdajuostė buvo 
susukta 1991 m. rugpjūčio 
mėnesį, kai buvo daugelio 
tremtinių lietuvių palaikai iš 
Sibiro atgabenti į Lietuvą. 
Filmas buvo labai jaudinantis. 

verčiantis pagalvoti k iek mūsų 
tėvynė yra kentėjusi nuo bu
vusio pavergėjo, k i ek buvo 
išlieta kraujo ir ašarų. Taip pat 
buvo parodyti keli vaizdai sau
sio tryliktąją žuvusių kapų. 

Po vaizdajuostės buvo aptar
ti einamieji reikalai. Visos sesės 
turė jo progos u ž s i s a k y t i 
nuotraukų iš draugovės veiklos. 
Buvo gvildenamas ir būs imas 
skautininkių,-ų suvažiavimas, 
gegužės mėn . p a b a i g o j e 
ruošiamas Dainavo^ Arėliau ps. 
fil. Svajonė K pravedė 
progai skirtų damų pynę. Nuo
taika buvo labai šilta; visų min
tys keliavo Lietuvon pabūti kar
tu su brol ia is i r s e s ė m i s 
Tėvynėje. 

Po sueigos dc ves ir svečiai 
pasivaišino kelių sesių paruoš
tomis vaišėmis. Dar ilgai vyko 
pokalbiai ir p a s i d a l i n i m a s 
mintimis. g e g ė S v a j o n ė 

„Kernavės"" tun to „Gražinos" draugovės sesės ir jų vadovės Rasa Conklin 
ir Dana Bu t t s Kūčių sueigoje. Nuot r . D. Ankutės 

GRAŽINIEČIŲ KŪČIOS IR 
ČIUOŽIMO IŠKYLA 

. . K e r n a v e " t u n t o „Gražinos"* draugoves ssesės ir Lituanicos tunto hroliai čiuožinejimo iškyloje. 
Nuotr. D. A n k u t ė s 

„Kernavės" tunto „Gražinos" 
draugovės sesės — Danos But ts 
vadovaujamos skautės ir Rasos 
Conklin vadovaujamos prity
rusios skautės gruodžio 14 d. 
sue igoje n u t a r ė s u r u o š t i 
čiuožimo iškylą. Padariusios 
p a k v i e t i m u s , n u n e š ė m ir 
įteikėm juos skautininko Dona
to Ramanausko vadovauja
miems skautams. Broliai ne tik 
sutiko atvažiuoti, bet pažadėjo 
kiekvienas atvežti dovanėlę 
pasikeitimui su sesėmis. 

Gruodžio 21 d. gražinietės 
susirinko sesės Rasos namuose 
švęsti Kūčias. Kol prityrusios 
skautės kepė pyragaičius, „gel-
tonšlipsės" nuvyko į „California 
Gardens" senelių prieglaudą 
a p l a n k y t i ten g y v e n a n č i ų 
lietuvių, pasveikinti ir pagiedoti 
kalėdines giesmes. Joms grįžus 
— maistas jau buvo paruoštas. 
Kūčias pradėjome malda ir 
kalėdaičių (plotkelių) pasidali 
nimu. 

6 vai. vak. visos išvažiavome 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Poblished daily except Sundays and Mondays. Legal Holidays. the 
Tuesdays following Monday observance of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd 
Street. Chicago, IL 60629-5589 

Second claas postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices 
Subacription Rates: 80.00. Foreign countries $90.00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W 63rd St., 

Chicago, IL 60629. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto 

metams h metų 3 mėn. 
U.S.A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur (USA. dol) $90 $50 $30 
U.S.A. savaitinis (šešt. laida) $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur (šešt. laida 
U.SA. dol.) savaitinio $50 $30 $25 

• Administracija dirba kasdien ' Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nuožiūra Nesunaudotų straips 
nuo 8:30 iki 12:00. n l u- nesaugo. Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo a n k i*° susitarus. Redakcija už 
8:30-4:00: šeštadieniais nedirba. skelbimų tunnj neatsako Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

SUVAŽIAVIMAI 

G e g u ž ė s 23-25 d. 
Skautininkų,-ių ir židiniečių 
suvažiavimas Dainavoje. Ruošia 
LSB ir LSS skautininkų skyrių 
vedėjai ir žinidiečių skyr. 
vedėja. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

M , (1-312)7*7-7575 
5780 Archer Ava. 

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

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Ta i . (1-312) 434-5849 (veikla 24 vai.) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Ra*. (708)248-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

8449 So. Puiaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. M (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v pp -7vv .an t rd 12:30-3 vpp 
trecd uždarytaa ketvd 1-3 v p p penktd 

• r ŠeŠtC 9 vr-12 v p p 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES L I G O S 

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

Pirm antr . ketv ir penkt 
pagal susitanmą 

6132 S. Kedzie Ava., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

susitikti su broliais čiuožykloje. 
Atvykus į Oak Lawn čiuožyklą, 
neturintieji išsinuomavo pačiū
žas. Užsimokėję mokestį, visi 
nuskubėjo and ledo. Vieni 
gaudėsi, kiti čiuožė su draugais, 
o treti pirmą kartą drąsiai 
mokėsi č iuožt i . Va landa i 
p r a s l i n k u s , v i s i sus i r inkę 
pastate iš bendro maišo traukė 
dovanė les . Dovanų buvo 
visokių: žaidimėlių, kvepalų ir 
saldainių. Paskui dar valandėle 
čiuožėme, iki atėjo laikas atsi
sveikinti ir važiuoti savais 
keliais. 

Ačiū sesėms Rasai Conklin, 
Danai But t s . Rasai Rama
nauskienei ir broliams Donatui 
Ramanauskui, Tadui Stropui 
ir Andriui Utz. Ši iškyla buvo 
labai smagi ir paliko mums 
labai malonų įspūdį. Taip pat 
ačiū visiems, aukojusiems laiką 
ir pastangas mus nuvežti į 
čiuožyklą. 

Sesės Stefutė i r Onutė Utz 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave , Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai. pagal susitanmą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

CESAR J . HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Nauji pacientai priimami ir laukiami! 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ava. , Elgin, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagai susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOttt Ava. , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

•058 t . Robertą ltd., Hickory HHta, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave 

Tai. (706) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava., Sutte 324 Ir 

5635 S. Puiaakl Rd.. Chicago, IL 
81 St. Ir Kean Ava.. Juetlce, IL 
Ta i . (1-312) 565-2960 (ve<kia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

24S4 W. 71 at Street 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Or. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ave.. Ortand Park 
708-349-8100 

10 W. Martin. Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. antr 1-4 v p p i r ketv 2-5 v p p 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tol. (1-312) 776-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
8165 S. Archer Ava. (prie Austm) 

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

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medtcal Center-

Naporvtlle Campua 
1020 C. Ogden Ava. , Sulte 310, 

Napervllle IL 80563 
Tai. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 586-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 

> 

http://Washington.DC


Jėgų išmėginimas 

RINKIMAMS 
ARTĖJANT 

Kas ke tve r i me ta i išmė
ginamos didžiausios jėgos, kas 
bus naujas prezidentas ir kas 
nuduos valdysiąs Jungt ines 
Amerikos Valstybes. Taip pat 
jėgas išmėgina kas dveji metai 
Atstovų rūmų nariai ir kas 
šešeri metai — senatoriai. Tai 
t i k r a s jėgų i š m ė g i n i m a s , 
populiarumo įsigijimas a r jo 
praradimas prieš rinkėjus. 

Visus renkamuosius j val
diškus postus gerai išnagrinėja 
s a u g u m o d a r b i n i n k a i , dar 
geriau spauda su norintiems 
tapti valdžios žmonėmis asmeni
niais priešais. Nė vienas kandi
datas negali įtikti visiems rin
kėjams, juo labiau partijoms, 
bet kartais iškyla tokie praeities 
nusikaltimai, kurių negalima 
nei paneigti, nei įrodyti. J ie ir 
eina iš lūpų į lūpas, nors didelė 
dalis jais ir netiki. 

Tikrai komiškas ir net skan
dalingas buvo naujo teisėjo 
p a r i n k i m a s į A u k š č i a u s i ą 
teismą, kuris aiškina pagrin
dinius įstatymus ir konstitucijos 
nuostatus. J a m buvo prikišama 
mergina. Ji drąsiai atsistojo jo 
priešininkų pusėje ir nesidrovė
dama gynė savo pozicijas, nors 
buvo teisės profesorė ir iš anks
to žinojo, kad bylą pralaimės. 

Bet papirkimas, vėliau sužino
tas , buvo ja i kenksmingas , 
kenksmingas jos būsimai pro
fesijai ir j a pas i t ikė j imui . 
Vienas senatorius, pasižymėjęs 
savo viešais nusikalt imais, bet 
mokąs a p g a u d i n ė t i savo 
rinkėjus net turėjo teisintis dėl 
savo asmeninio gyvenimo ir el
gesio, neužsimindamas apie mė
ginimą papirkti ir norą rasti 
liberalą. 

Jau dabar skelbiasi daugelis 
tai vienos, tai antros partijos 
kandidata i . Jų pr ieš ininkai 
ieško visokių buvusių klaidų ar 
net klaidose įtarimų, kad tik jie 
nebūtų kandidatai, o kandida
tai gal ir išrinktieji būtų kiti. 
Kuo bus geresnis tas ar kitas 
p r e z i d e n t a s , s e n a t o r i u s ar 
Atstovų rūmų narys, niekas dar 
šiandien nepasako. Bet jau agi
tuoja spaudoje ir k i tose 
komunikacijos priemonėse už 
vieną ar kitą, prieš vieną ar kitą 
kandidatą, kad tik jis būtų ar 
nebūtų išrinktas. 

* * * 

Stebimės ir kartu džiaugia
mės demokra t i n iu ėjimu į 
r inkimus tiek kandidatų, mėgi
nančių apgauti ar bent pa
t raukt i į savo pusę rinkėjus, 
tiek jų priešininkų, mėginančių 
taip pat nuteikti rinkėjus prieš 
kandidatus ar už kandidatus, 
ta r tum jie jau iš anksto žinotų, 
koks tas ar kitas valdiškame 
poste bus. Visos jo dorybės, kar
tais ir dalis nedorybių pasirodo, 
kai jis tampa „dideliu" tarp 
mažesnių už save ir kai jo 
rankose yra sukoncentruota 
valdiška jėga. Tai jau mes 
esame daugelį kartų patyrę, tai 
matome ir dabartyje, nors kar
tais ir nesame suinteresuoti 
laimėjimais ar pralaimėjimais. 

Šiuo metu rinkimai dar yra 
pertoli, kad sustotų viena prieš 
kitą didžiosios partijos žmonės. 
Dabar tėra tik paskirų žmonių, 
norinčių tap t i aukščiausios 
valdžios nariais, kova už savo 
ateitį, nes, dabar jam laimėjus, 
paskiau ir partija už jį atsistos. 

Yra žmonių šiame krašte, 
kurie stoja visu kūnu ir krauju 
už partiją, nepaisant, kaip kas 
jai vadovauja. Taip pat yra 

PERVERSMININKAI PLANAVO 
ATNAUJINTI LAGERIŲ SISTEMĄ 

žmonių dalyje rinkėjų, kurie 
d a r o v i ską p i r m i a u g e r a i 
apgalvoję, pažiūrėję į kandida
to sugebėjimus, praeit į ir da
bartį ir pasirenka žmogų, o ne 
partiją. 

Visi žino, kad partijos tur i 
įtakos valdyme, ekonominiuose 
reikaluose, savo žmonių pra
gyvenime. Vis dėlto valstybės 
gerovė daugiau pr ik lauso nuo 
žmonių, o ne nuo partijos. Vals
tybė auga k a r t u su prezidento 
autori tetu, k a r t u su Senato ar 
Atstovų rūmais , nes j ie atsako 
savo ats tovaujamų dis t r iktų 
rinkėjams, o ne parti joms. Par
tijos jiems t ė r a t i k pagelbi-
ninkės. 

Norime ar nenor ime, ateityje 
taip bus, kad išrinktieji prieš 
r inkimus žadės, pasku i pažadų 
nevykdys. J i e žiūrės į savo bu
vusius balsuotojus, ku r i e atei
tyje gali už juos a r prieš juos 
pasisakyti. Po a t i t inkamo jų el
gesio, nesusivaldymo net di
džiausiuose vals tybės rūpes
čiuose jie bus priverst i l ikti tik 
paprastais piliečiais. 

Sakoma, kad niekas taip grei
tai neužmirš ta nus ika l t imų, 
kaip balsuotojai, jei t ik jiems 
nekenkia jų i š r ink tas atstovas. 
Taip pat balsuotojai a ts imena 
labai gerai savo i šaukš t in tus 
kandidatus, kai jie pakl iūva į 
teismą, kai pr iešinga partija 
pajėgia pasitikėjimą išr inktu 
atstovu sugriauti . Tokių atvejų 
y ra k a s m e t ir k a r t a i s net 
d a u g i a u , n e g u p a p r a s t a s 
ž m o g u s p a j ė g i a s e k t i 
l a ikrašč iuose , k u r i e ne vi
suomet yra objektyvūs, televizi
joje ir y p a č į v a i r i u o s e 
pranešimuose. Kas t ada kal tas 
— ar t ik parinktasis kandidatas 
ar ir jo rinkėjai? Tokį klausimą 
kelia Amerikos teisėjai. Bet ir 
jie nėra nesus i tepę , ka i jų 
vienas po kito patenka į teismus 
ir kalėjimus. 

Mažiau į te ismus ir kalėjimus 
p a t e n k a a u k š t ų j ų valdžios 
žmonių , k u r i e d a u g u m o s 
parinkti , bet nubalsuoti ar iš-
balsuoti tik mažose vietovėse. 
J u o s s k ų s t i ir iš p a r e i g ų 
ats ta tyt i yra sunkiau , nes juos 
rinko tam t ikrose valstijose ar 
t ik va l s t i jų t a m t i k r u o s e 
distriktuose, kaip Atstovų rūmų 
nariai . Už juos nėra a tsakinga 
visa tauta, nėra atsakingi ir visi 
tos a r kitos valstijos rinkėjai. Jie 
neturė jo progos ne t r a n k ų 
pridėti prieš r inkimų įteisinimą 
ar nusikal t imo patvir t inimą. 
Dažniausiai nus ikal t imai jau 
padaryti prieš r ink imus , t ik jie 
gerai užslėpti nuo rinkėjų akių. 
Jie pasirodo tik juos pastačius 
į aukš tas vietas valdžioje. 

Siame krašte gyveną lietuviai 
te tur i labai mažai į takos poli
tikoje. Jų y ra permažai ir jie 
išsisklaidę po valstijas, kuriose 
su jų balsais paprast iems atsto
vams nėra reikalo skaitytis. Bet 
jei lietuviai būtų organizuoti ir 
pas i saky tų už a t i t i n k a m u s 
kandidatus į prezidentus ar 
kongreso nar ius , ta i ir su jais 
turėtų skaitytis, —jie jau lemtų 
sprendimą, net kai kur labai 
aiškiai. Tik vieno labiausiai 
reikia, kad būtų organizuoti ir 
rinkimuose laikytųsi žmogaus, 
o ne partijos. Tai visai ne
reikštų, kad kas nors neturėtų 
priklausyti partijai, bet kad par
tijai neparduotų savo tautiš
kumo. 

A. D. 

Vakarų demokratinės valsty
bės seka įvykius buvusioje 
Sovietų Sąjungoje, persitvarkiu
sioje į laisvų nepriklausomų 
v a l s t y b i ų sąjungą. B u v ę s 
agresorius, grasinęs pasauliui, 
y ra pa tekęs į didelius sunku
mus. Vakarai , bijodami, kad vėl 
nebūtų sugrįžta prie agresyvios 
p o l i t i k o s ir g inklavimosi 
rungtynių , stengiasi Rusijai ir 
kitoms respublikoms padėti. 

Kai nuver tus carą laikinoji 
Rusijos vyriausybė turėjo di
delių sunkumų krašto viduje ir 
fronte, tuo gudriai pasinaudojo 
Leninas. Pažindamas rusų psi
chologiją, jis metė bolševikų 
vardu šūkį , žadėdamas taiką, 
laisvę, duonos ir žemės. Išvargę 
rusai patikėjo jo pažadais, nes 
nieko jie daugiau nenorėjo kaip 
t ik šių dalykų. 

Pasinaudodamas šia proga 
L e n i n a s n e s u n k i a i į savo 
rankas suėmė valdžią ir pa
skelbė, k a d pasaulyje įvedama 
nauja tvarka . „1917 metais mes 
a ts isakėme senosios tvarkos ir 
nesugrįž tamai ją atmetėme. 
Mes įžengiame į naują pasaulį, 
kur is vadinasi komunizmas. 
Mes niekad neiškrypsime iš šio 
kelio", ta ip maždaug kalbėjo M. 
Gorbačiovas 1987 metais. 

Po l i t i nė erdvė 

Šiuo m e t u Rusijoje jaučiama 
politinė tuš tuma. Kas ją užpil
dys? Prisibijodama, kad likimas 
nepriklausomų demokratinių 
valstybių, įsikūrusių buvusios 
Sovietų Sąjungos griuvėsiuose, 
gali būti pasmerktas žlugimui 
dėl maisto trūkumo, infliacijos, 
bendro nepasitenkinimo ir nuo
vargio. Tokiose sąlygose yra 
galimybė iškilti demagogams ir 
įvesti fašistinį režimą. Tokio ju
dėjimo priekyje Rusijoje yra 
Vladimiras Žirinovskis, žur
nalistų vadinamas „slavų Da-
vid Duke" , kuris kandidatavo į 
Rusijos prezidentus, surink
damas daugiau 6 mil. balsų. Jo 
rinkiminėje programoje buvo 
skelbiama, kad Pabaltijo tautos, 
neseniai atgavusios laisvę, turi 
būti sugrąžintos prie „Motinos 
Rusijos" ir vodka turi būti dali
nama visiems nemokamai. 

Žiemos metu sąlygoms pablo
gėjus Rusijoje gali kilti daugiau 
demons t r ac i j ų ir r i auš ių . 
Daugiau kaip 70 metų sovietų 
žmogus buvo priverstas galvoti 
ir elgtis, kaip j a m buvo nuro
doma iš viršaus. Tik labai reti 
individai pajėgė nuo tokios sro
vės atsipalaiduoti, pasireikš-
dami ka ip disidentai. Bet tokių 
buvo labai nedaug. 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Poetas Joseph Brodski, areš
tuotas 1964 m., pasakoja: „Kai 
t ik žmogus yra labiau žinomas, 
saugumas pradeda jo veiklą re
gistruoti į bylą. Ji nuolat pa
pildoma. Juo labiau, jei esi ra
šytojas, ši byla greit auga, užim
dama vis daugiau vietos lenty
noje. Vėliau asmuo, nuo ku
rio priklauso tavo likimas, pa
žiūri į tavo bylą ir nutaria: 
„Čia yra daug inkriminuo
jančios medžiagos. Mes jį turi
me suimti". 

Jei 1986 ar 1987 m. saugumo 
viršininkas, karinė vadovybė ir 
partija būtų mėginę nuversti 
Gorbačiovą dėl jo paskelbtų he-
rezijų — atvirumo ir pertvarkos, 
t a i greičiausia jiems būtų 
pavykę. Gal tai nebūtų buvęs 
toks sklandus perversmas, koks 
įvyko 1964 m. pašal inant 
Chruščiovą, nes tada žmonių 
galvojimas dar nebuvo pasikei
tęs. Tais metais dešimtys tūks
tančių Afganistano veteranų, 
moterų, akademikų ir dvi
ratininkų nebūtų drįsę ginti 
parlamento. Jie būtų paklusę 
įsakymui išsiskirstyti, nes tada 
žmonių galvojimas rėmėsi se
nomis sąvokomis. Žmonės tuo
met dar nebuvo persiorientavę, 
o esantieji valdžios viršūnėse 
neabejojo savo galia pavartoti 
griežtas priemones. 

Kaip tok ia valstybė 
išsilaikė? 

Daug kas stebisi, kaip tokia 
valstybė išsilaikė daugiau kaip 
70 metų. Niekas joje nedirbo, 
kaip yra įprasta pasaulyje tikra 
to žodžio prasme. Vienas anglų 
ko re sponden ta s , l ankęs i s 
Sovietų Sąjungoje, matęs, kai 
kolektyvinių ūkių darbininkai 
Vologdos srityje, Šiaurės Rusi
joje, verždavosi į autobusus, kad 
galėtų nuvykti į miestą nusi
pirkti maisto, nes jų derlius 
ir užauginti produktai supuvo 
laukuose. Traktoriai sugedę, 
t rūko jiems dalių ir degalų. 

Kitą atvejį t a s žurnalistas 
aprašo iš žvejybos Sachalino 
saloje. Ten buvo sugauta daugy
bė brangios lašišos, kurią būtų 
buvę galima labai pelnin
gai parduoti Vakarų bendro
vėms. Tos žuvys laikomos tink
luose, gedo, o žvejų laivai rū
dijo uoste. Bet žvejai nieko ne
galėjo daryti, kol negavo tele
gramos iš Maskvos. Telegrama 
atėjo tik po savaitės, kai žuvys 
jau buvo sugedusios. 

Imant dėmesin šiuos pavyz

džius, kurie kartojosi kasdien 
visose sovietinio gyven imo 
srityse, tenka labai stebėtis, 
ka ip tokia va l s tybė galėjo 
išsilaikyti tiek ilgai. Ir galbūt 
režimas galėjo įeiti ir į XXI 
šimtmetį, tegul ir girgždėdamas 
ir stenėdamas, nors ir biurokra 
t ams absurdiškai t v a r k a n t iš 
centro visą gyvenimą, nes j is tu
rėjo savo rankose jėgą. 

Tiesa, žmonės turėjo duonos ir 
iškilmingai paraduodavo gegu
žės ir lapkričio mėnes ia i s , 
atžymėdami proletariato per
galę ir demonstruodami vals
tybės galybę. Dargi 1988 m. 
gegužės paradas nebuvo labai 
skirt ingas nuo prieš tai buvu
sių. Darbininkai nešė plakatus, 
kurie jiems buvo išdalinti rytą 
ir už tai jie buvo vaišinami, pa
radui pasibaigus degtine. 

Kolymos l age r i a i 

Sovietų imperijos dienomis 
tolimiausiame Kolymos pusia
salio krante buvo pas ta ty tas 
kalinių darbu Magadano mies
tas ir uostas. Čia Stalino laikais 
buvo gabenami kaliniai į šiame 
pusiasalyje esančias vergų dar
bo stovyklas. Ten laivai dažnai 
dėl įšalusių ledų negalėdavo pri
plaukti prie kranto. Reikėdavo 
laukti , kol oras pasikeis. Ir tai 
t r u k d a v o s a v a i t e s i r net 
mėnesius. Tūkstančiai kalinių 
mirdavo nuo bado ir ligų. Kar
tais sargybiniai lavonus palik
davo su gyvaisiais. Ki ta is at
vejais išmesdavo ant ledo. kurie 
ilgesnį laiką ten gulėdami gedo. 
kol ledlaužiai atvykdavo ir lai
vams padarydavo kelią pri
plaukti Magadano uostą, la
vonai buvo nuplaunami į jūrą. 

Net ir vėlyvą pavasarį ledas 
prie krašto dažnai būdavo sto
ras. Laivai, negalėdami įplaukti 
į prieplauką, atvežtus kalinius 
išlaipindavo ant ledo. Kaliniai , 
apsirengę skarmalais ir dažnai 
basi, turėdavo ledu eiti prie 
kranto. Naujai atvežti kaliniai 
būdavo sutinkami orkestro, 
sudaryto iš lagerių kalinių, gro
jančių maršus ir valsus. 

Magadanas — tai Kremliaus 
ir jo saugumo policijos iš
radimas masiškai žudyti nelai
mingus kalinius, patekusius į 
Kolymos pusiasalio vergų la
gerius. Jie pilnai išpildydavo ir 
dažnai viršydavo penkmečio 
planą. Kolymos pusiasalis plo
to atžvilgiu yra šešis kar tus 
didesnis negu Prancūzijos teri
torija. Ten buvo įrengta 100 
lagerių, kuriuose žuvo 3 mili
jonai žmonių. 

Praėjusią vasarą Sovietų Są-

Kanados ir JAV LB Švietimo tarybos pirmininkes po pasitarimo sausio 24 
d. G Paulionienė ir R. Kučienė. Nuotr V. Kučo 

RYTINIO PAKRAŠČIO 
SPAUDA APIE LIETUVIUS 

Waterbury, Conn., dienraštis 
„Republican-American" aprašė 
Regina Laudis moterų vienuo
lyno sodybą Bethlehem vietovė
je, kur iame kasmet vyksta apy
linkėse išgarsėjusi kalėdinė mu
gė. Rankdarbiai išstatomi medi
niame bokšte, kurį seniai pasta
tė lietuviai imigrantai , suleis-
dami rąs tus ir ta rpus užkišda-
mi moliu. Keturkampis , dviejų 
aukštų pas ta tas buvo jauja ar
ba aruodas, vėliau (nuo 1940) 
dailininkės Lauren Ford tapy
bos studija. Pas ta tas ketur
kampis su trijų metrų pločiu 
tarp sienų. 

Gruodžio 8 d. sekmadieninių 
laikraščių priedas ..Parade" įdė
jo pranciškono Jurgio Gailiušio 
nuotrauką prie Šv. Antano vie-

jungoje perversmui nepasise
kus, rasti dokumentai rodo. kad 
jo vadai planavo atnaujinti Ko 
lymos lagerių sistemą ir išvežti 
ten sunaikinimui visus jiems 
nepatikimus asmenis. Likimas 
pasuko jų nenaudai . \ duobe, 
kasamą kitiems, jie patys įkri
to: uždaryti kalėjime laukia 
teismo. 

Kilus Rusijoje demokratiniam 
judėjimui, kad nebūtų pakartoti 
ž iaurumai. Magadane pasta
ty tas Kolymos lageriuose žu
vusiems paminklas. Nors Maga
dane gyvenantieji demokratai 
neturi patirties, nėra vieningi ir 
kartais dėl mažmožių nesutaria, 
bet jie yra v ieningo nusi
statymo, kad baisi praeitis ne
turi pasikartoti , nes aplink iš
b a r s t y t i žuvusiųjų k a u l a i 
y r a ž iaur ios p r a e i t i e s liu
dininkai . Magadanas — tai 
Sovietų Sąjungos gyvoji istorija. 

nuolyno prieplaukos. Tai iliust
racija laikraščio serijai apie 
konstiticijoje užtikrintų žmo
gaus teisių primąjį papildą ..Ti
kėjimo laisvė". 

Waterburio laikraštis prieš 
Kalėdas įdėjo šešių kalėdiškai 
šviesomis papuoštų namų nuo
traukas, įskaitant Jono Staske
vičiaus namus Oakvillėje. Nak
tį fotografuotas vaizdas rodo 
švieselių eglutes, žvaigždes, var
tus, tvoras, bokštus ir kitus pa
puošimus. 

Lietuvius pranciškonus Ken-
nebunkporte aprašė Associated 
Press straipsnis ,,80 vienuolių 
dar nežinioje", nes dalis pranciš
konų dirba JAV. dalis atsikuria 
Lietuvoje. Provincijolas kun. 
Placidas Barius korespondentui 
pareiškė, kad „pirma, tur ime 
savo jėgas ir išteklius čia telkti; 
antra, plėsti savo veiklą Lietu
voje". Prieš 50 m. įgyti rūmai ir 
24 hektarų sodyba Maine. Pran
ciškonai veikia dar Brooklyne, 
St. Petersburge. East St. Louis. 
Kanados Toronte. Hamiltone ir 
St. Catherine"s. Straipsnis įdė
tas pranciškonų keturių dienų 
pasitarimo gruodžio mėn. proga 
— šiame dalyvavo aštuoni nau
ji pranciškonai iš Lietuvos. 

Gruodžio 29 d. rytuose laik
raščiai perspausdino Chicagos 
..Tribūne" rašinį ..Trokšta grįžti 
namo" apie Artūrą Karnišovą, 
Seton Hali universiteto 20 m. 
krepšininką. 

..The Christian Science Moni-
tor" gruodžio 23 d. laidoje vi
durinius spalvotus puslapius 
skiria Vandos Dudėnienės audi
niams ir Ipolito Užkurnio skulp
tūroms. Vilniečius aprašo Lin
da Feldmann su Robert Herbi-
son nuotraukomis. 

Aukštos pareigavietės yra Su pasaulio malonumais daro-
kaip piramides: jas pasiekia tik si ta ip , kaip su ki ta is jo gėriais: 
dviejų rūšių žmonės — šliužai ir t u r i m i a p s u n k i n a , myl imi 
ereliai. nyksta, prarast i kank ina . 

ITAkmh.l1 P. W. Keppler 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 
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„Taip, pradžioje siutau, pykau ir troškau iai net 
atsikeršyti . Bet ilgainiui supratau ją ir net dėkojau 
likimui, kad ji susiprato paskut inę minutę atsisakyti 
nuo bėgimo į Sovietų Sąjungos gilumą. Sugrįžęs 
ieškojau jos, mano šeimos gyvenimo ir jos veiksmų 
pėdsakų. Pažįstami man pasakojo apie jos kone 
didvyrišką gyvenimą nacių lakais. Nuvykęs i jos mo
tinos tėviškę įsitiknau, kad ji iš Lietuvos išvyko -u savo 
drauge į Vokietiją. 0 ten man kelias buvo uždarytas. 

„Kiek kankinausi.ieškodamas priežasčių kodėl ji 
mane apleido! Ir kai supratau, tada t ?nau sau, anot 
dainos žodžių: „Aš vis t iek tave surasiu". 

„Jau nuo kažkurio laiko ėmau supra-ti, jog 
komunizmas įmanomas įgyvendinti tik teoretiškai, 
nors jo teorija gana patraukli, masinanti! Kokie idealai 
— laisvė, turto ir teisių lygybė, rasių brolybė, viena dar
bo klasė!... O realybėje stipresnis siekia valdžios -murtu 
ir teroru. Komunistų partija tik klika žmonių trokš 
tančių valdyti kitus, diktuoti savo valią, visai nesiskai
tan t nei su Lenino, nei su Markso idėjomi- Akių 
dūmimui lyg laikosi tų idėjų, propaguoja tą jų noksią, 
bet gyvenime da r tvirčiau vykdo banditų ir piratų 
taisyklę — kas tavo, tai mano, bet kas mano. tai tiktai 
mano ir niekeno kito! 

„Kaip pakurtoje krosnyje užgęsta anglys lygiai 
taip ir mano entuziazmas komunizmui vėso, šalo ir blė
so... Supratau — kokie mes buvome kvaili ir naivūs 
būdami liberalizmo ir Karolio Markso garbintojai. 

Aišku, dabar patys to liberalų sąjūdžio nariai rem
damiesi primetamu jiems Nepriklausomybės laikais 
kairumu, iškilo j svarbius komunizmo šulus Lietuvo
je. Bet aš, oficialiai jų sąjūdžiui nepriklausęs, o tik visa 
širdimi pritaręs ir bandęs šlietis, likau vis tiek šešėlyje. 
Tik antraeil is arba ir trečiaeilis komunizmo draugas, 
net ne partijos narys. O jie mat ir anais lakais save 
kėlė aukščiau, nes buvo studentai. Aš gi dar ne... Ir 
sovietams valdant apie tokius, kaip aš, jie nė kalbėti 
nekalbėjo... Kaip buvo luomai, taip ir liko!.. Nutar iau 
spjaut ne tik į liberalus, bet ir i pati Leniną, Marksą 
ir Engelsą, ir į visą jų. niekšų, melagių, vagių ir žudiku 
gaują! 

„Man buvo pavojinga praregėti... Turėjau ir toliau 
vaidinti j iems ištikimą šuneli. įpratus nebuvo ir 
sunku... Bet dabar pasistačiau sau gyvenimo tikslu pa 
bėgti iš Sovietų .rojaus' ir siekti laisvės kitur! O anapus 
Atlanto mano didžioji meilė! Ten juk mano šeima! Per 
daug ilgai basčiausi po raudona kiemą... Vien pabė 
gimo mintimis gyvendamas ir ruošdamasis žygiui 
atsargiai klibinau kelius, takus ir plyšius, pro kuriuos 
galėčiau išlįsti iš tamsaus ir purvino bolševizmo urvo. 

„Dabar gi vel nusivylimas. Radau savo svajonę, 
radau užaugusius vaikus, puikią šeimą. Bet kasgi 
įvyko? Mūsų tarpe per ilgai tyvuliavo Atlantas ir visa 
Europa... Per ilgai likausi ats i l ikusiame krašte, o 
Birutė per ilgai gyveno be manęs ir įprato visiškai j 
kitą kraštą ir jo papročius, gyvenimo būdą ir civili 
zaciją. Sudeginęs paskui save visus ti l tus ir perėjimus 
dabar matau, kad esu čia nereikalingas kaip tik dau 
giausia ten, kur grįžęs tikėjausi įsikurti iš naujo. Savo 
paties šeimoje esu visai svetimas... Svetimesnis gal 
net ir už tą Albertą... Ir ima baimė, kad negalėsiu 
gyventi su šeima, kuri manės nežino ir net nenori 
pažinti... O nors ir norėčiau grįžti dabar atgal , bet jau 

per vėlu... Karta is toks tėvynės maudimas apima!... 
Nerandu sau vietos, vis priekaištauju kam bėgau?.. 

..Tiesa, vaikai man rodo truputį palankumo, bet 
gal tik dėl to. kad esu jų tėvas. Jaučiu, kad jie vis tiek 
mane laiko nesuprantančiu jų polėkių, idėjų ir svajo
nių. O Birutė aiškiai rodo meilei visiškai priešingą 
elgesį. Kartais pastebiu, kad aš jai nuobodus. įkyrus, 
nenaudingas, koktus ir stačiai kliudau jai ramiai 
gyventi! Ji aiškiai manės nebemyli! Tai faktas' To fakto 
vis nenorėjau pripažinti, bet jau prieinu išvados, kad 
kitaip ir negali būti! Dabar man belieka galutinai iš
siaiškinti — ką ji myli9 Juk moteris be meiles negali 
šitaip žydėti, taip gražiai ir patraukliai atrodyti! 
Atrodo, kad tasai Albertas bus čia suvaidinęs nemažą 
rolę... Turiu apsišarvuoti kantrybe... Gal netrukus pa-
matvsiu ir sužinosiu". 

Ištisomis valandomis Stepas gali sedeti ir žiūrėti 
i vien- *ašką. Galvoje perskrenda įvairiausios mintys, 
atsiminimai, samprotavimai, spėliojimai, svarstymai 
apie ateitį ir apie esamą padėti. Durų skambutis nu
t raukia jo apdūmojimus. Atidaro ir pamato durvse 
nepažįstamą vyrą. kuris su šypsena pats tuoj užklau 
sia: 

— Ar būsi mister Vilainis? 
Pradžioje Stepas lyg nustemba išgirdęs lietuviškai 

prabylant. Iš karto lyg lengviau pasidaro, nes abejoja, 
ar galėtų susikalbėti su svetimu žmogum anglų kalba. 

— Taip. aš pats.. 
— Tamsta manės nepažįsti, ale aš esu poniai Biru

tei giminė. 
(Bus daugiau^ 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. vasario mėn. 5 d. PLJK, vykusį 1991-1992 m. Ar
gentinoje ir Urugvajuje. Susi-

BOSTONO ŽINIOS 
A.A. J U O Z A S D A Č I N S K A S 

Netekome šviesaus profe
sionalo, švytėjusio Bostono 
lietuviškos veiklos padangėje. 
Didelė ir liūdna netektis. 

Sausio 26 d., po ilgesnio 
negalavimo, amžinai užgeso 
dipl. inž. Juozas Dačinskas, 
kuris savo gyvenimu ir profesija 
buvo vienas iškiliųjų pavyzdžių 
inžinierių tarpe. 

1932 m. j is baigė Vytauto Di
džiojo universitetą, Technikos 
fakultetą. įsigydamas diplomuo
to statybos inžinieriaus vardą. 
Profesiniame gyvenime užėmė 
a t s a k i n g a s , v a d o v a u j a m a s 
pareigas. Kėdainių miesto ir ap
skrities inžinieriaus, vėliau — 
Žemės banko statybos skyriaus 
vedėjo, 1939 m. Klaipėdos 
Statybos b-vės d i rek tor iaus 
pareigas, o prieš pasi t raukiant 
iš Lietuvos, vadovavo bendrovei 
„Statyba" firmai, apėmusiai be
veik visos Lietuvos statybines 
p a r a n g a s — indus t r inės ir 
komunalinės statybos. 

Atvykęs į Ameriką. 1949 m. 
apsigyveno Bostone ir iki pen
sijos dirbo vietinėje tarptautinio 
masto statybos firmoje. Be pro
fesinio darbo, J. Dačinskas-Da-
čys aktyviai dalyvavo Inžinie-
rių-architektų organizacinėje 
veikloje bei Bostono lietuvių 
b e n d r u o m e n ė s k u l t ū r i n ė j e 
kūryboje ir veikloje. 

Dideliame liūdesio skausme 
liko jo gyvenimo palydovė — 
mylinti žmona Aldona, dukros 
Rūta ir Milda, sūnus Gintaras; 
jo profesijos kolegos ir veiklos 
rato bendradarbiai. 

A rch . E d m u n d a s A r b a s 

BOSTONO B A L F O SK. 
AUKŲ V A J U S 

Sausio mėn. pradėtas Bostono 
Balfo skyriaus (pirm. kun. A. 
Baltrušiūnas) aukų rinkimo va
jus bus tęsiamas iki balandžio 
mėn. pabaigos. Aukos bus 
perduotos Balfo centrui Chica-
goje ir panaudotos šalpai Lietu
voje ir lietuviams, gyvenan
tiems kituose kraštuose. 

KOMP. J E R O N I M A S 
KAČINSKAS - L IETUVOS 

NACIONALINĖS 
P R E M I J O S L A U R E A T A S 

Bostone gyvenančiam kompo
zi tor iu i , profesoriui J. 
Kačinskui suteikta 1991 m. 
Lietuvos Nacionalinė premija. 
Kultūros ir Švietimo ministro 
Dariaus Kuolio sveikinimo tele
gramoje sakoma: ..Sveikiname 
Lietuvos Nacionalinės premijos 
laureatą. Džiaugiamės, kad ir 
gimtojoje Lietuvoje įvertintas 
Jūsų didis menas. Iš visos šir
dies linkime sveikatos ir kūry
binės kloties". Premijų įtei
kimas įvyks Vasario 16 išvaka
rėse. Komp. J. Kačinskas dėl 
objektyvių priežasčių negalės 
dalyvauti šiose iškilmėse, tačiau 
planuoja šia vasarą vėl nuvykti 
i Lietuvą. 1991 m. Rudens vieš
nagės metu Lietuvoje buvo su
rengti jo 5 autoriniai koncertai. 
jo kūryba buvo dėmesio centre 
II-oje respublikinėje Mažosios 
Lie tuvos muzikos konfe
rencijoje, jam suteikti Lietuvos 
kompozitorių sąjungos garbės 
nar io ir Klaipėdos garbės 
piliečio vardai. Sausio 27 Berk-
lee muzikos kolegijoje, kurioje 
komp. J. Kačinskas profesoria
vo daugiau negu 20 metų, buvo 
surengtas iškilmingas maestro 
J. Kačinsko pagerbimas. 

Sausakimšoje kolegijos kon
certinėje salėje kolegos profeso
riai ir būsimieji muzikai-stu-
dentai išklausė prof. Jeronimo 
Kačinsko pasakojimo apie savo 
kūrybą, apie savo sugrįžimą j 
Lietuvą ir aukščiausią įver 
tinimą joje. Lietuvoje vykusių 
koncertų vaizdo įrašai pratur 
t ino pasakojimą muzikiniu 

kūrinių skambėjimu, kuriuos 
a t l i k o pa jėg iaus i L i e tuvos 
muzikos meistrai, orkestrai ir 
cho ra i . A u k š t a s profesio
nalumas, pilnos žmonių koncer
tų salės sudarė didelį įspūdį 
apie Lietuvos muzikinę kultūrą, 
pirmąkart apie ją išgirdusiai 
j auna ja i p u b l i k a i . A u k š t a i 
įvertindama komp. J. Kačinsko 
kūrybos pasiekimus ir ilgame-
tinį pedagoginį darbą, Berklee 
kolegijos vadovybė apdovanojo 
savo ilgametį profesorių atmin
tine vertinga dovana: išgravi
ruo tu laikrodžiu. Stovinčių 
ovacijos ilgai nepaleido nuo 
scenos prof. J. Kačinsko ir jo 
žmonos Elenos. Pagerb imas 
tęsėsi prie vaišių stalų pokylių 
sa lė je , k u r k i e k v i e n a s 
asmeniškai galėjo pasveikinti 
prof. J. Kačinską, daugiau iš
g i r s t i ap ie Lie tuvą ir j o s 
muziką, pa l inkė t i ilgų kū
rybingų metų. 

DR. J . G I R N I A U S „ R A Š T Ų " 
I-ASIS T O M A S J A U 

I Š L E I S T A S 

Lietuvos Enciklopedija 1991 
m. pabaigoje išleido dr. J . 
Girniaus I-ąjį tomą „Raštų". 
Le id inys j a u p a s i e k ė pa t į 
autorių š.m. pradžioje, kitų 3-jų 
tomų pasirodymo data neaiški 
dėl popieriaus stokos. Dr. Gir
niaus „Raštuose" atsispindės 
p a r n n d i n i a i filosofo darbai : 
„Laisvė ir Būt is" , „Žmogus be 
Dievo", „Tauta ir tautinė ištiki
mybė" bei probleminiai straips
niai . Lietuvos Enciklopedijos 
leidžiamoje serijoje „Iš Lietuvos 
filosofinio pal ikimo" anksčiau 
išėjo K. Narbuto, V. Gustainio, 
V. Sezemano, St. Šalkauskio, A. 
Maceinos veikalai. 

rinkusieji pasveikino džiaugs
mingų plojimu Bostono jaunimo 
delegates: Sigutę Šnipaitę, Rūtą 
Kalvai ty tę , Elytę Kazlaitę, 
Nidą Veitaitę ir Gidą Zikaitę. 
Šiame Kongrese Rūta Kalvai
tytė tapo išrinkta PLJS valdy
bos vicepirmininke, o Sigutė 
Šnipaitė — tos valdybos sekre
tore. Abi pranešėjos papildė 
savo pasakojimus skaidrėmis, 
g y v a i a t k u r i a n č i o m i s iš
gyventas akimirkas Lietuvoje ir 
Pietų Amerikoje. 1992 m. kelio
nės premiją laimėjo biochemi
ke Antan ina Žmuidzinai tė , 
PhD, iš Vermonto valstijos. Jau
noji mokslininkė vos prieš kele
tą dienų buvo sugrįžusi iš savo 
pirmosios 6 savaičių kelionės į 
Lietuvą. Taigi, tai premija už 
jau įvykusią kelionę, o ateity A. 
Ž m u d z i n a i t ė p lanuo ja vėl 
keliauti į Lietuvą, kai josios pro
fesinė patirtis bus pilnesnė. Ke
liaudamas į Lietuvą,Amerikos 
jaunimas neša jai savo idėjas, 
entuziazmą ir žinias, o pirmoji 
kelionė išlieka a tmint ina per 
visą gyvenim?., kaip ir a.a. Pet
ro Čepo atminimas. Fondas 
ypač dėkoja visiems mecena
tams , rėmėjams bei talkinin
kams, padedantiems įgyven
dinti šį reikšmingą sumanymą. 

KAZIUKO MUGĖ 

Tradic inė Kaziuko mugė 
įvyks kovo 8 d., sekmadienį, 
L.P.K. 3a salėje. Atidarymas 
11:30 vai.; 3 vai. p.p. vaidinimas 
„Vyturėlio giesmė" pagal s. Ste
fos Subatienės scenarijų, su
režisuotas skautininkių Stefos 
ir Linos Subatienių. Paragauti 
lietuviškų valgių, pasigrožėti 
skautiškais rankdarbiais (ir juos 
įsigyti), pasidžiaugti vaidinimu 
bei malonia i p a b e n d r a u t i 
kviečia visus „Baltijos" tunto 
tuntininkė, ps. fil. Jūra tė Aukš-
tikalnienė ir „Žalgirio" tunto 
tunt ininkas Vytautas Jurgėla. 

REAL ESTATE 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

Po Lietuvos Vyčių 
skaitė V. Adamku-
dvasios vadas kur. 

12 kuopos susirinkimo, kuriame paskaitą apie Lietuvą 
Iš kairės: adv. K. Savickas, Valdas Adamkus ir vyčių 

Antanas Zakarauskas. 

VIETOJ „S.O.S. VAIKAI" -
„LIETUVOS V A I K U 

GLOBA" 

Šios organizac:;os sausio 30 d. 
valdybos susir .nkime, daly
vaujant pirm. Daivai Veitai-
tei-Nedhardt, vicepirm. Marijai 
Tovares-Ashma.nskas, sekr. Jū
rai Strimaitis ir T-ioms narėms, 
buvo nu ta r ta pakeisti pavadini
mą iš „S.O.S.-Vaikai, Li thua-
nian Children Relief, Inc ." į 
„Lithuanian Children's Relief, 
Inc." (LCR), t.y., ..Lietuvos Vaikų 
Globa" (LVG). Ryšium su tuo , 

kad ke le tas skir t ingų organi
zacijų pas ivadino su „SOS-Vai-
ka i " , bendrau jan t su tarptau
t inėmis organizacijomis atsi
rado kliūčių dėl sutapat inimo 
vienos organizacijos su kita: bu
vo n u t a r t a š i uos žodž ius 
pašal in t i iš pavadinimo. 

K U L T Ū R I N Ė P O P I E T Ė 

Balandžio 12 d.. 3 vai. p.p. 
L.P.K. 3a salėje įvyks kultūrinė 
popietė. Rengia Tautodailės In
s t i tu to Bostono skyrius; pirm. 
Saulė Ša t ienė . 

L. Ž. 

P A D Ė K A 

Širdingai dėkoju gerb. V. i r A. A d a m k a m s ir d r . 
J . Valaičiui , padėjusiems mano maža i sergančiai 
dukrelei Ritutei. 

Aukodami savo brangų laiką, su rado te galimybę 
padaryt i išoperuoto auglio ty r imus ir a t s iųs t i į Vilnių 
taip reikalingų vaistų. 

Būkite, gerbiamieji, visada sveiki ir laimingi. Tepa
deda J u m s Dievas! 

Su didžiule pagarba, 

S. Š a b l i a u s k i e n ė iš L i e t u v o s Ž u r n a l i s t ų 
s ą j u n g o s su d u k r e l e R i t u t e 

P E T R O Č E P O J A U N I M O 
F O N D O V A K A R A S 

Petro Čepo Jaunimo Fondas 
įsikūręs 1988 m., kasmet skiria 
šio krašto vienam jaunuoliui-ei 
premiją pirmajai kelionei į 
Lietuvą. Pagrindines lėšas Fon
do valdyba Rasa Čepaitė, Tadas 
Dilba, Petras Kazlas, Nina Phil
lips, Audra Veitaitė, surenka iš 
aukų bei suruošiant tradicinę, 
metinę jaunimo vakaronę. Šiais 
metais jaunimo renginys įvyko 
vasario 1 d., šeštadienio vaka
rą Lietuvių Piliečių klubo 3 a. 
salėje. Nežiūrint šalčio ir snie
go pūgos oro prognozės, nebijo
jusių atvykti buvo arti 120 as
menų ir j ie nesigailėjo atvykę 
gražiai ir turiningai praleisti 
vakarą. Programoje buvo skani, 
karš ta vakar ienė, gardūs įvai
r iausių rūšių pyragai , pra
nešimai su skaidrėmis, Tau
t i n i ų šokių šokėjų g r u p ė s 
, .Sambūr i s " pas i rodymas ir 
visuot inas pas i l inksminimas 
bendraujant bei šokant. Sko
ningai papuošti stalai ir salės 
interjeras, beje, ir visą vakarą 
grojantis džiazo „Baltijos" kvar
te tas iš Bostono, labai at i t iko 
„Iškilmingų šokių" vakaro api
būdinimą. Neseniai susibūręs 
..Baltijos" kvartetas , vad. Tau
ro Biskio (mušamieji), parode 
gerą profesionalinį lygį, džiu
gindamas klausytojus plačia 
muzikos skale — nuo lėto 
swingo iki polkų ir rock-n-rollo. 
Vakaro epicentru buvo dviejų 
aktyviausių Bostono ir JAV bei 
PLJS atstovių pranešimai — 
Rūtos Kalvai tytės ir Sigutės 
Šnipaitės. Rūta Kalvaitytė bu
vo 1991 m. Petro Čepo fondo 
premijos laimėtoja. Nuvykusi į 
Lietuvą tų metų vasario mėn., 
ji išbuvo 8 mėnesius: studijavo 
Vilniaus universitete politolo
giją ir rusų kalbą, dėstė anglų 
kalbą vienoje iš Kauno gimna
zijų, dirbo vertėja AT ir ruošiant 
kalbas bei projektus Vyriausy
bės Spaudos biure. Sigutė Šni
pai tė papasakojo apie 7-ąjį 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
6500 SOUTH PULASKI ROAO, CHICAGO, IL 60629 PHONE 312-735-6677 

FAX 312-735-8793 

REMKIME LIETUVOS ATSTATYMO REIKALUS 

šiais metais minint Lietuvos Nepriklausomybės 74 metų atkūrimo sukaktį, reiškiame 
didžią pagarbą Lietuvos žmonėms ir Lietuvos Respublikos vyriausybei, Lietuvai vėl 
atsikėlusiai laisvam, nepriklausomam, demokratiniam gyvenimui ir atgavus tarptautinį 
pripažinimą. , 

Pirmieji Lietuvos Valstybės atsikūrimo žingsniai yra nelengvi. Lietuvai ir toliau rei
kalinga visokeriopa Amerikos lietuvių parama visose srityse, taip pat tęsiant politinę veiklą 
ir Amerikoje. 

Kai iš pagrindų Lietuvoje pertvarkomas visas valstybinis, ekonominis ir kultūrinis 
gyvenimas, mūsų pareiga nuolatos palaikyti glaudžius santykius su Lietuvos vyriausybe 
ir jos atstovybėmis, derinant mūsų pagalbinę veiklą. 

Amerikos Lietuvių Taryba, pats pirmiausiai įsisteigęs Lietuvos laisvinimo veiksnys, 
kuris sudarytas iš įvairių ideologinių ir politinių demokratinių organizacijų, užsibrėžė 
kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo jos istoriškai etnografinėse sienose, siekti 
visose srityse demokratizacijos ir dabar toliau tęsti ir plėsti savo veiklą. 

Naujomis Nepriklausomos Lietuvos gyvavimo sąlygomis, vadovaujantis ALTO 
51-mojo suvažiavimo nustatytomis gairėmis, Amerikos Lietuvių Taryba savo veiklą plečia. 
Jau prieš porą metų užmegztas ryšys su Lietuvoje atsikūrusiomis demokrarnėmis organiza
cijomis, su Lietuvos Respublikos vyriausybės nariais veiklos suderinimui palaikomas ryšys, 
o vykstant VLIKO veiklos baigiamajai stadijai, Vašingtone plečiamas Amerikos Lietuvių 
Tarybos atstovavimas — šiais metais ALTas pirmininkauja Amerikos Pabaltiečių Komi
tetui Vašingtone — visuomet dalyvauja kartu su Amerikos delegacijomis tarptautinėse 
konferencijose, stengiamasi ir toliau Kongrese ir valstybės įstaigose propaguoti Lietuvos 
pagalbos reikalus, pravedant mums palankias rezoliucijas ir kt. Tam tikslui ALTas išplė
tė informaciją ir jos technikines priemones palaikant ryšį JAV-bėse ir su Lietuva. 

Taigi, visa tam reikalinga dar daugiau lėšų. Tikimės, kad visuomenė Vasario 16 pro
ga gausiai parems ALTo pastangas savo aukomis. 

Sveikiname visus Vasario 16 minėjimo proga, reiškiame padėką už ankstyvesnę ALTui 
paramą ir būsime visuomet dėkingi už visas aukas Lietuvos politinei bei Lietuvos pagalbos 
veiklai, kurią ALTas jau tęsia šeštas dešimtmetis. 

Tegyvuoja Nepriklausoma demokratine Lietuva! 

L 
Petras Bučas, 
v icep i rm. f inansin iams reikalams 

Gražvydas Lazauskas, 
A L T o p i r m i n i n k a s 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS %M l b*š' 

Organizuojame grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis 

CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
9S25 South 79th Avanua 223 Kalvarijų gatvė 

RE/MAX 
REALTORS -— 

(312) 586-5959 I | | 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių i FAX pagalba 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida. 

\M 
B E L L - B A C E R E A L T O R S 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Kadzla Ava., 

Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas . 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

SIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Bllnstrubienė 
Nuosavybių pardavimas INCOME TAX 

5953 S. Kadzla A v e . 
Tai. 436-7878 

QntUD£ 21 
m MIS 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAIT IS 
Asmeniškai patarnauja jvairig nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiestiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Buv 312-583-6100, rev 312-778-3971 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 3765996 
100/0—20°b—30°b pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
3as mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Turiu Ctucigos miesto leidimą DuOu •' 
užmiesty Dubu greitai, yarantuotai ir šak
ningai 

312-771-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FOR RENT 

Išnuomojamas saulėtas 4 kamb. butas 
pirmame a Brighton Parke. 46 St. & vVrtip-
ple Ave. apyl Su virykla. šaldytuvu; yra 
. cable" TV prijungimas $390 į mėn. Su 
šiluma ir karštu vandeniu. Skambinti vaka
rais 312-890-1877 arba 312-247-3777. 

FOR RENT 
95 & Pulaski sharp 2 bedrm. apt. 
Appliances, nevvly decorated. 
$525 per mo Call 312-582-1111. 
Ask for Mr. Joseph. 

Marquet te Parka Išnuomojamas 
apšildomas M kamb. 1 mleg. butas su 
šaldytuvu, virykla. kilimais. Suaugusiems. 
S300 i mėn. + ..security deposit". Kreip
tis vakarais, tai. 312-776-4371 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tai . SBS-46K Nuo J <>to »*' 6 v v-

Kalc.-t ... v šnui 

U.S. SAVINOS BONOS 
Į THE GREAT A'/ĘRlCANi INIVESTMENT 

ATNAUJINAMOS PANEVĖŽIO ŠVČ. 
TREJYBĖS BAŽNYČIOS VARGONAMS 

ĮSIGYTI AUKOJO: 

Marijonas Astrauskas. Chicago. IL $50.00 
Emilija Gaškienė. Chicago. IL $50.00 
Paulius Norkevičius, Farm Hills, Ml ir 
jo motina Agota. VVorcester, MA $50.00 

A. a. Povilo Sobieskio atminimui jo žmona 
Aldona. Chicago. IL $50.00 

Eugenija Vilkas. Valencia. CA $30.00 

Kun. R Pukenio, Švč. Trejybės parapijos klebono 
Panevėžyje, vardu labai nuoširdžiai dėkojame. Tikimės 
ir laukiame daugiau aukotojų. 

Hlckory HI I I , Illinois 6 0 4 5 7 
Talafonas (708 ) 4 3 0 - 7 2 7 2 

V i ln ius , U a t u v a 
T a l a f o n a a 3 5 0 - 1 1 5 Ir 7 7 8 - 3 9 2 

CHICAGOS ADVOKATŲ 
BENDROVĖ ATIDARO SAVO 

ĮSTAIGĄ LIETUVOJE 

McDermott, Will & Emery bendrovė praneša, 
kad atidaro savo įstaigą Vilniuje. Ši advokatų 
bendrovė patarnaus Lietuvos Respublikai, Cen
triniam Lietuvos Bankui ir kelioms ministerijoms 
kaip teisiniai patarėjai. 

Ši bendrovė taip pat konsultuoja JAV gyvenan
čius įvairių tautybių klientus apie visokias galimy
bes Rytų Europoje. Informacijai kreipkitės į: 
Charles E. Hussey II (312-984-7510), Thomas M. 
Jonės (312-984-7536). Stuart M. Berkson 
(312-984-7540 arba Neil F. Bretan (305-347-6501). 

McDermott, Will & Emery įstaigas turi šiuose 
JAV miestuose: Boston, Chicago, Los Angeles, 
Miami. Newport Beach. New York ir VVashington, 
D.C; Europoje: Vilniuje ir Paryžiuje. 



JAUNIMAS UŽ 
LIETUVOS RIBŲ 
- SVARSTYMAS 

J, KONGRESE 

A.A. KUN. A. STASĮ 
PRISIMENANT 

A. SAULAITIS, S.J. 

V a d o v y b ė ir rėmėjai 

Viso kongreso pirmininkė 
Ar iana Ras tauska i t ė (Arg.) 
kelis kar tus lankėsi kituose 
žemynuose, kaip ir buvusio 
kongreso pirm. Henrikas Anta
naitis (Austr.), kadangi oficialio
ji oro bendrovė Aerolineas 
Argentinas parūpino nemoka
mas keliones ir visur skrenda. 
Argentinos ir visų trijų kraštų 
bendras finansų pirm. buvo 
Alfredas Ruplėnas (Arg.) Uru-
guvajaus Jaunimo kongreso ko
mi te tu i vadovavo Robertas 
Ibarra. Brazilijos pirm. kurį 
laiką buvo Arnaldas Zizas, 
vėliau perėmė Markus Lipas — 
šie abu buvo ir pagrindiniai sto
vyklos vadovai „Lituanikoje". 

Studijų dienų programos ko
mitetui vadovavo prof. Ernestas 
Paršelis, kuris pažymėjo, kad 
programa keitėsi su besikei
čiančiais įvykiais Lietuvoje. 
Atstovams buvo paruošti du 
vadovėliai — 30 psl. su būsima 
programa, PLJS statutu, atsto
vų reguliaminu ir 17 psl. antroji 
dalis su Lietuvos atstovų bio
grafijomis bei pasisakymais jų 
paruoštomis temomis. YMCA 
sodyboje įrengta raštinė su 
kompiuteriu, kuris visą kong
resą naudotas sąrašams, progra
moms, nutar imams išrašyti, 
lėktuvų keliones, nakvynes ir 
kt . suderinti . Studijų dienose 
visokiais re ikala is rūpinosi 
Analija Gaidimauskaitė (Arg.), 
Gintaras Grušas (JAV-Italija), 
PLJS valdybos nariai ir išrink
tasis prezidiumas — Tomas Bar
tusevičius (Vok.), Romas Gar-
baliauskas (Kan.), Daniel Ras
tauskaitė (Arg.) ir sekretoriatas, 
viską juostelėn įrašęs. Nutari
mų redagavimo komisijai vado
vavo Simas Žmuidzinas (Šveic.) 
ir projektams — Aidas Palubins
kas (JAV). 

YMCA įstaiga dienos metu tu
rėjo savo gydytoją, o naktimis iš 
Buenos Aires atvyko vis kitas 
lietuvis gydytojas ar gydytoja, 
kurie daugiaus rūpinosi gripu 
susirgusiais. Prie techniškų ir 
ūkinių reikalų dirbo Martynas 
Paršelis, Karia Stukaitė ir kiti. 
Su visu kongresu keliavo dr. 
Erikas Vasiliauskas (JAV), o 
stovykloje sveikata rūpinosi dr. 
Simone Laucytė Pinto. 

Stovykloje be jau minėtų pa
reigūnų dirbo techninių reikalų 
vedėjas Robertas Vazgauskas, 
nakvynių komiteto Klaudija 
Danie l , užsiėmimų b ū w i i ų 
Irena Martinaitytė su Dariaus 
Sužiedėlio (JAV) ir Gintaro 
Grušo (It.) pagalba. Vakarines 
programas derino stovyklos 
vadovas Markus Lipas ir Da
nielius Aglinskas (Arg.). Dau
gybe kongreso darbų Brazilijo
je atliko Marcelas Šapola ir 

Silvija Bendoraitytė Machado. 
Kadangi visuotine prasme 

PLJS kongresus rengia su PLB. 
kraštuose LB vadovybės taip 
pat padėjo ruošti kongresą ar 
j a m e dalyvavo. Argent inos 
Spaudos ir organizacijų tarybos 
pirm. šiuo metu yra Julius 
Mičiūdas, o daugumas visuo
menės talkininkų buvo veikliojo 
jaunimo tėvai ir motinos. Urug
vajuje Lietuvių kultūros draugi
jos (ULB) pirm. Lyda Petraus
kaitė su savo valdyba visomis 
jėgomis rėmė kongresą. Kongre
so ruošos pradžioje Brazilijos LB 
pirm. buvo Gražvydas Bačelis, 

A.a. kun. Adolfas Stasys 

Daugelio širdyse tebėra gyvas 
kun. Adolfas Stasys. Vasar io 4 
d. sueina jau penkeri meta i , kai 

, „ Būre l ia i paruošė susi ta iki-
vėliau — Jonas Valavičius, ta- nimo apeigoms medžiagą ir ją 
čiau sąlygos neleido jiems veik- perska i tė — įžanginę maldą, 
liai dalyvauti. Brazilijoje lėšas sąžinės sąskai tą arba gyvenimo 
tvarkė Vera Tatarūnienė. a p ž v a l g ą , a t g a i l o s m a l d ą , 

Visos ke tu r ios parap i jos pas i ryž imus ateičiai, v isuot inę 
talkino ir garsino PLJK reika- maldą, padėkos žodžius. Buvo 
lus k a i p ir v is i k e t u r i progos ir asmeniškai išpažin-

jis mirė St. Petersburg Beach, 
Fla. 1987 metais , sulaukęs 81 
m. amžiaus. J i s buvo ištikimas 
r e l i g i n i a m s idealams, pasi
žymėjo didele energija, jaunimo 
meile, draugiškumu, vaišingu
mu, tolerant iškumu ir buvo 
geras d raugas net ir su kitų 
pažiūrų lietuviais. 

Buvo gimęs 1905 m. spalio 19 
d. Ikonių km. , Rokiškio apskr. 
Pradžios mokslą išėjęs Žiobišky, 
lankė Panevėžio gimnaziją, o 
k u n i g y s t e i ruošėsi Kauno 
k u n i g ų seminarijoje, kurią 
baigdamas gavo ir Vyt. Didžio
jo u n i v e r s i t e t o diplomą. 
Būdamas gabus, baigė anksčiau 
negu normalia i ir reikėjo vysk. 
K. Pal taroko leidimo įšventinti 
jį anksčiau reikiamo amžiaus. 
Švent imus suteikė arkiv. J. 
Skvireckas 1928 m. 

Matydamas jo pedagoginius 

kun. Stasio pastangomis vargo
nininku į Šv. Kryžiaus par. 
buvo atkviestas muz. St. So
deika, kurio globoje susiformavo 
Dainavos ansamblis, o kun. Sta
sys buvo ansamblio globėjas. Jis 
taip pat talkino organizuojant 
Tremtinių sąjungą, mielai pa
dėjo vyčiams, važinėdavo su 
paskai tomis ir pamokslais . 
Kun. Stasys buvo ne spaudos, o 
uolus akcijos žmogus. J i s 
stengėsi padėti įsikurti atvyks
t a n t i e m s buvus i ems savo 
mokiniams, įsijungė į pastangas 
gelbėti Simą Kudirką iš Sovie
tų kalėjimų. Jo veikla nesiribojo 
parapija, vietinių organizacijų 
darbuote. Jis dirbo Amerikos 
Lietuvių Taryboje, būdamas 
vadovaujančiuose postuose 
Chicagos skyriuje, o vėliau cen
tro sekretoriumi. 

Jis buvo parinktas net tr is 
kartus kalbėti invoakciją Atsto
vų rūmuose ir du kar tus Sena
te Washingtone. J is dalyvavo 
lietuvių delegacijoje lankantis 
pas prezidentą Fordą. Vieną jo 

DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. vasario mėn. 5 d. 

sugebėjimus ir jaunimo meilę, sukaktį pagerbdamas, net llli-

laikraščiai. 

Religinis a t spa lv i s 

Pagrindinės iškilmingosios 
pamaldos jau minėtos — atida
rymo, sekmadienio tarp Kalėdų 
ir Naujųjų Metų, uždarymo, 
pačių šv. Kalėdų. Kongreso ka
pelionas kun. Edis Putr imas, 
ta lkinamas klieriko Gintaro 
Grušo iš Romos ir kun. A. 
Saulaičio, rūpinosi šiokiadienių 
pamaldomis studijų dienose ir 
stovykloje su 20-30 dalyvių, 
paruošė stovykloje susitelkimo 
valandas, įjungtas į sekmadieni
nes šv. Mišias. Šis buvo pir
masis kongresas, kuriame neda
lyvavo joks lietuvis vyskupas, ir 
buvo apgailestauta dėl vysk. P. 
Baltakio sveikatos ir kad iš 
Lietuvos neatvyko. 

Kraštų pranešimuose greitai 
išryškėjo, kiek jaunimui rūpi 
lietuviškų parapijų ateitis, ka i 
viena po kitos netenka lietuviš
kai kalbančio kunigo. Kongreso 
nutarimuose balsuotas laiškas 
Lietuvos vyskupams dėl bažny
tinės talkos už Lietuvos ribų 
gyvenan t i ems l i e t u v i a m s 
katalikams, (visuomet supran
tant, kad lietuvių priklauso ir 
kitoms bažnytinėms bendruo
menėms). Kongreso dalyviai 
laiške užtikrina, kad netrūktų 
gyvenamų sąlygų, progos 
pažinti kraštus bei kalbas, ka i 
iš Lietuvos kuriam laikui at
vyktų kunigai talkinti . 

Susikaupimui skirtas sausio 
5 d. sekmadienio rytas sto
vykloje. Susėdę didžiojoje pa
lapinėje mažais būreliais pus
valandį svarstė, kokią įtaką 
sprendimuose, galvosenai, įsiti
kinimams turi mokslas ir dar
bas, draugai, šeima, bažnyčia, 
komunikacijos priemonės ir 
jaunimo veikla, naudojant sim
boliu Evangeliją apie išminčių 
sekamą kelrodę žvaigždę. 

čiai, kol grojo Taizė giesmes. 
A t s k i r ų r a t e l i ų p a r u o š t o s 
maldos bei klausimai atspindėjo 
dalyvių rūpest į , kad kongresas 
savo t i k s l u s pas i ek tų : , ,Ar 
s t eng iamės t iek duoti kongre
sui, k i ek iš jo gauname? Ką 
darome, s iekdami savo t ikslo, 
tai y r a , kad įvairių k r a š t ų jau
n imas čia suartėtų ir susipintų? 
Ka ip į jungiame asmenis , ku
r iems dėl kalbos ar dėl būdo 
bruožų s u n k u įsijungti? Už 
visas mūsų šeimas, už visus 
tuos ,kur ie pasistengė, kad mes 
čia a t v y k t u m e . Dieve, padėk 
ger iau supras t i a r t imą iš k i tų 
k r a š tų ir k i tų kul tūrų , kad 
lengviau bū tų juos pr i imt i ir 
ka r tu susigyventi. Dieve, padėk 
m u m s pr is imint i Lietuvą ir jos 
žmones. Nors laisva, gal ime 
v ienas iš kito išmokti ir vieni 
k i t u s pa remt i , taip l ie tuvišką 
atei t į pa tv i r t ins ime" . 

E t n o g r a f i n i a i u ž s i ė m i m a i 

1979 m. kongrese visa sto
vyk la rengė l ie tuviškas ves
tuves ryškiai paveikė t i k rų 
ves tuvių l ie tuviškus papročius 
išeivijoje. Šioje stovykloje vyko 
į v a i r ū s užs iėmimų būre l i a i , 
d a u g u m a apie l i tuan is t in ius 
da lykus a rba apie Braziliją: 
š i aud inuka i , krašto ir Lietuvos 
ekologija, drožinėjimas, liaudies 
da inos , juostų audimas , birby
nės , Lietuvos istorija, Lietuvos 
l i t e r a t ū r a , l i e t u v i š k i et
nograf in ia i šokiai , L ie tuvos 
pol i t ika, ku l tū ra , ekonomija, 
l ie tuviški valgiai, pasakos ir 
legendos. Iš brazil iškų t e m ų — 
t a u t i n i a i šokiai , t a u t o s a k a , 
indėna i , s tovyklavietės gamta . 
Kasd ien rinkosi ir Lietuvos-
išeivijos j aun imo ryšių būrel is . 
Dal i s stovyklautojų, ka ip visa
da , r inkosi prie baseino gaivin
t i s ir k i tom temom kalbėt is . 

(Bus daugiau) 

vysk. Pal tarokas jį paskyrė 
g imnaz i j ų kapel ionu. Š ias 
pareigas j is ėjo Panevėžio mer
gaičių gimnazijoje bei amatų ir 
prekybos mokyklose, kapeliona-
vo Pasvaly, Rokišky, Zarasuose. 
I švys tė a t e i t in inkų veiklą, 
organizuodavo jų ekskursijas. 
Savo draugiškumu laimėdavo 
mokinių ir mokytojų prielan
kumą. 

Okupan tams bolševikams iš-
bloškus iš tėvynės, jis pateko į 
Nuertingeno stovyklą, kur buvo 
gimnazijos kapelionas ir vice
direktorius, kol 1947 m. pasiekė 
Chicagą ir čia keletą mėnesių 
d a r b a v o s i Br ighton P a r k o 
lietuvių parapijoje, kol galutinai 
p e r s i k ė l ė j Šv. K r y ž i a u s 
parapiją. Jos klebonas lietu
viams pasiaukojęs kun. A. Lin
kus rodė daug prielankumo išei
v i a m s k u n i g a m s , į savo 
kleboniją sutelkdamas apie 
septynetą. Kun. Stasys Ameri
koje išgyveno 39 m. 

Didelis laimėjimas buvo, kad 

nois p a r l a m e n t a s p r i ėmė 
specialią sveikinimo rezoliuciją. 
Jis buvo išrinktas į Senior Citi-
zens Hali of Fame. 

Veiklos įtampoje jis gavo 
širdies smūgį, bet atsigavęs 
ligoninėje, jis vėl tęsė savo 
darbą. Jo 75 m. amžiaus su
kakt ies proga Amer. Liet . 
Taryba su rengė specialų 
banketą, pakeldama jį į garbės 
narius. 

Pasitraukė į užtarnautą pen
siją, apsigyvendamas Peters
burg Beach, Fla. Čia išryškėjo jo 
sunki liga. Mediciniška pagalba 
rūpinosi dr. K. Bobelis, jį globojo 
giminaitė Aldona Kirstukaitė. 
Tačiau m i r t i e s ange las jį 
pakvietė amžinybėn. Laidojant 
jį Chicagoje iš Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčios 1987 m. va
sario 7 d. karstą nešė eilės or
ganizacijų vadovybės narių. 
Palaidotas Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse, kur jį aplanko 
daugelis gerbėjų. 

J u o z a s P r u n s k i s 

r A.tA. 
ELZEI BUMEUENEI 

m i r u s — vyrą IGNĄ, kr ikštasūnį ROMUALDĄ 
PAULĖNĄ ir šeimą, ŽIBUTE VAIČIŪNIENE ir 
šeimą, ir k i tu s g imines užjaučiame ir ka r tu liūdime. 

Birutė ir Viktoras Veselkai 
Kristina, Rasa ir Danutė 

*m 

Ilgamečiui Choris tui 

A.tA. 
KOSTUI STAPONKUI 

Amžinybėn iškeliavus, žmonai STASEI, mielai mūsų 
choristei, jo sūnui ALFREDUI Lietuvoje, posūniui 
LEONUI, giminėms ir artimiesiems reiškiame giliau
sią užuojautą. 

St. Petersburg'o Lietuvių choras 

Mielam prieteliui ir bendraminčiui 

A.tA. 
ALGIUI KASULAIČIUI 
mirus, jo žmonai DALIAI, jo šeimai 
ir giminėms nuoširdžią užuojautą 
reiškia 

Aldona ir Jurgis Graurogkai 

A.tA. 
KĘSTUČIUI VALIŪNUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai ELENAI, 
sūnums: DOMUI, ANDRIUI, J U L I U I ir SAULIUI, 
broliui VYTAUTUI bei jų šeimoms. Jū sų skausmas 
yra ir mūsų gilus liūdesys, nes savo i lgamete veikla 
mūsų organizacijoje Kęstut is tapo ir mūsų šeimos 
nariu. Jo labai efektingas vadovavimas VLIK'ui per 
visą dešimtmetį y ra ne t ik pamink l a s lietuvių kovai 
už Tėvynės laisvę, bet ta ip pa t ir mūsų sąjungos 
veiklos šviesus žibintas. Liūdime k a r t u su jumis. 

Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjunga 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. K E D Z I E 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hvvy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Tebūna šviesi Amžinybė 

A.tA. 
IRENAI ANINKEVIČIŪTEI 

KOCOLOWSKI 
Liūdintiems — velionės motinai BRONEI ANIN-
KEVIČIENEI, mūsų narei , vyrui JERRY KOCO-
LOWSKI, dukra i ir sūnu i bei visiems art imiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

Lietuvos Dukterų draugija 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Lietuvos Atsiminimai", 
eakmad'enials nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Seton HaH Universi
teto stcttes, 89.5 FM banga. „Music of Uthuanla" pro
gramos, vadamos anglų kalba, I i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 11ki 2 v. p.p. Dr. 
J . J . Stukas — direktorius. 234 SunlH Dr., VVatchung, 

N. J. 07060. Tel. 908-753-5636. 
Atstovai ir Jaunimo kongreso dalyviai iš Europos. Nuotr Loretos Stanulytės 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2593 We*t 7lst Street 
Chicago, Illinois 60629 

1-(312>-476-2345 

Hills Funeral Home 
1D201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 6046=1 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South Slth Avenue 

Cicero, Illinois 60hr»0 
708-652-1003 

Laidotuvių n a m a i Chicagoje ir p r iemiesč iuose . 
Visus la idotuvių n a m u s gali te pasiekti 

s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
OONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

l 
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x Kun. R Pu kėnis ieško pa
ramos iš lietuvių išeivijos at
naujinti Panevėžyje Švč. Trejy
bės bažnyčią. Jis kreipiasi į 
panevėžiečius Amerikoje, kad 
jie savo aukomis pagelbėtų įsi
gyti tai bažnyčiai vargonus. 
Aukas priima kun. V. Rimšelis, 
MIC, 6336 S. Kilbourn Ave., 
Chicago, IL 60629. Dabar 
turime jau 520 dol. t am 
reikalui. Padėkime tą bažnyčią 
atnaujinti. 

x Dr. Robert Vienas, Flori
dos Atlantic University profeso
rius, šių metų gegužės 1-birželio 
13 d. bus Kaune Vytauto Di
džiojo universitete ir padės 
lietuviams profesoriams. Jis 
kartu vešis būrį studentų, kurie 
bus paskirstyti šeimose. Grupė 
aplankys ne tik Lietuvą, bet 
taip pat Latviją, Estiją ir Gudi
ją. Su prof. dr. R. Vichu galima 
susisiekti tel. 407-367-3643 ar
ba rašyti P.O. Box 7638, Ft. 
Lauderdale, FL 33338. 

x Nekalto Prasidėjimo pa
rapija Brighton Parke rengia 
vasario 29 d., šeštadienį ir kovo 
1 d., sekmadienį, Užgavėnių 
„Mardi Grass" su visokiais įvai
rumais ir tautiniu maistu. 
Parapiečiai ir svečiai kviečiami 
dalyvauti. 

x Šiupinys , kurį ruošia 
Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugija, įvyks vasario 29 d., 
šeštadienį, 6 vai. vak. Tauti
niuose namuose. Bus trumpa 
programa, tradicinis šiupinys, 
karšta vakarienė ir šokiai. 
Valdyba kviečia lietuvius gau
siai dalyvauti. 

x Mokytojų, tėvų ir jau
nimo studijų savaitė bus 
rugpjūčio 2-9 d. Dainavoje. Re
gistraciją tvarko mokyt. 
Gražina Sturonienė. Pasie
kiama telefonu 708425-6338 ar
ba rašant; 9228 S. Major Ave., 
Oak Lawn, IL 60453. 

x Edward Bielskis, Prestbu-
ry-Aurora, 111., pratęsė prenu
meratą vieneriems metams, pri
dėjo 30 dol. dienraščio stip
rinimui ir kitą 10 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. E. 
Bielskį įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
aukas tariame ačiū. 

x Vytautas Šoliūnas iš Le-
mont, 111., „Draugo" rėmėjas, 
garbės prenumeratorius, pra
tęsė prenumeratą su 45 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū už 
rėmimą savos spaudos. 

x Lemontas laukia „Jonio" 
ansamblio. Jų koncertas Pa
saulio lietuvių centre vasario 9 
d., 12:30 v. p.p. Centro didžiojoje 
salėje. Ansamblis labai gerai 
įvertinamas ir susilaukia dide
lio pasisekimo. Laukiame gau
saus atsilankymo. 

(sk) 

x Nei Kaye (Anieli Klimay-
tis), liet. kilmės rašytojos re- a-
nas ..Ištvermingoji valst, 
(„Persevering Peasant") apima 
70 metų pirmos kartos lietuvės 
emigrantės įdomų, spalvingą 
gyvenimą Amerikoje. Knyga 
gaunama pas leidėją: Peter 
Randall. P.O. Box 4728. Port-
smouth, N.H. 03802. Kaina: 
minkštais viršeliais su persiun
timu $9.95. 

(sk) 
x Jūsų giminės iš Lietuvos 

atvyksta AEROFLOTU į New 
York arba Washington, o jūs 
neturite, kas juos pasitinka? 
ATLANTA Import-Export 
padės jums: gimines atvesime ir 
nuvešime automobiliu j Chicago 
bei netolimus miestus. Čia 
taipgi galite pasiteirauti dėl 
AEROFLOT bilietų bei vizos 
pratęsimo. Sutvarkysime jūsų 
giminaičių kelionę iš Lietuvos 
į Chicagą; siūlome pigius bilie
tus grįžti namo. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago, IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. (sk) 

x Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas, rengiamas 
Altos Chicagos skyriaus, bus va
sario 16 d., sekmadienį. 10 vai. 
ryto vėliavų pakėlimas Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčios aikštėje. Iškilmes pra-

N ves Vytauto D. šaulių rinktinės 
vadovybė. Iškilmingos pa
maldos 10:30 vai. ryte bažny
čioje. Pamaldos ir kitose 
bažnyčiose. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti. 

x Angelė K a r n i e n ė , IX 
išeivijos lietuvių Tautinių šokių 
šventės svečių kvietimo ir 
globos komisijos pirmininkė, 
rūpinasi, kad šventėje daly
vautų vyriausi valstybės 
asmenys iš JAV, Kanados ir 
Lietuvos. 

x Jaunimo centras kviečia 
savo narių susirinkimą, kuris 
bus vasario 9 d., šį sekmadienį. 
11 vai. mažojoje salėje. Valdyba 
nori paaiškinti susidariusį 
neaiškumą. Kurių pakvie
timuose nėra nurodytas balsų 
skaičius — tai reiškia, kad 
nesumokėtas šių metų nario 
mokestis. Mokestis bus 
priimamas prieš susirinkimą. 
Visi kviečiami. 

x Šv. Kazimiero minėjimas, 
ruošiamas Liet. Vyčių 112 
kuopos, kovo 8 d. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje. Visi 
renkasi į parapijos salę su vėlia
vomis ir iš ten išsirikiavę eina 
į pamaldas 12:15 v. p.p. Po 
pamaldų vėl visi rikiuotėje 
grįžta į salę, kur bus minėjimo 
programa ir po to pietūs. 
Valdyba kviečia visus Vidurio 
Vakarų apygardos vyčius daly
vauti ir pagerbti šv. Kazimierą, 
Lietuvos Globėją. Reikalingos 
rezervacijos. 

x IX išeivijos lietuvių Tau
tinių šokių šventė, kurią 
rengia JAV ir Kanados Lietu
vių Bendruomenės, įvyks liepos 
5 d. Rosemont Horizon stadione 
netoli Chicagos. Tolimesnei 
informacijai jau galma kreiptis 
į šventės būstinę. 

x Atsiuntė po 20 dol. aukų 
už ka lėd ines kor te les , 
kalendorių: Teodoras Mitkus, V. 
Švabienė, Valentina Gūdis, Be
nius Žemaitis, Gražina Brown, 
M. Mačiauskienė, Ona Laskus, 
visi iš Chicago, 111., Vytautas 
Šernas, Watsonville, Cal., 
Bronė Mataitis, Crystal Lake, 
111., J. Butvilą, La Grange, 111. 
Visiems tariame ačiū. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 6062*) 

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

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

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60621 
Tel. (706) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Lietuvos Nepr ik lauso
mybės ats tatymo — Vasario 
16-tos proga Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejus rengia susi
tikimą su lietuvių kilmės 
kongresmanu Richard Durbin. 
Susitikimas bus vasario 17 d., 
pirmadieni, nuo 7 iki 9 vai. vak. 
muziejaus Gintaro salėje. Daly
vaujant š iame parengime, 
išreiškime savo padėką m 
kongresmanui Durbinui už jo 
pastangas, atstatant Lietuvos 
Nepriklausomybe, ir paska-
tinsim jį toliau dirbti Lietuvos 
labui. Visi kviečiami dalyvauti. 

x Sol. Roma Mastienė, St. 
Petersburg, Fla., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
20 dol. auką, palinkėjo „Drau
go" štabui ir bendradarbiams 
sėkmės ateities darbuose. Dėko
jame už linkėjimus ir auką. 

x J u l i u s L in t akas , Oak 
Lawn, 111., Joseph ir Valeria 
Stanaitis, Oak Lawn, 111., Biru
tė Sturmer, Danville, Cal., 
Benedicta Peters, Mt. Home, 
Ark. Sophie Vedeikas, Cen-
treville, Va., Janina Biliūnienė, 
Mento, Ohio, muz. Giedra 
Gudauskas, Los Angeles, Cal., 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė po 20 dol. aukų. 
Labai dėkojame. 

x Atsiuntė po 20 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
kun. dr. K. Trimakas, Westches-
ter, 111., dr. A. Milaknis, Santa 
Monica, Cal., dr. Antanas 
Oželis, University Hts., Ohio, 
dr. Ed. Lenkauskas, Pepper 
Pike, Ohio, Irena Pemkus, 
Sleepy Hollow, Dundee, 111. 
Dėkojame už aukas. 

x Atsiuntė po 20 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
kun. John Tamulis, Cadillac, 
Mich., Birutė Prasauskienė, 
Lomita, Cal., Elena Pagirys, 
Hollywood, Fla., Genovaitė 
Užubalis, Fox River Grove, 111., 
Pranas Gružys, Wawa, Ont., 
Kanada, Leonas Traška, Oak 
Lawn, 111., Victoria Lange, 
Lakewood, Ohio, Anthony Mar-
chertas, Dovvners Grove, 111., R. 
Veitas, Milton, Mass., Cecilija 
Balsys, Redford, Mich. Ačiū už 
aukas. 

x Juozas Peckaitis, Sunny 
Hills, Fla., P. Giedrimas, Mečis
lovas Žeimys, Jonas Indriūnas, 
Juozas Bulika, Chicago, 111., J. 
Mališka, Verdun, Que., 
Kanada, Rita Bureika, Glen-
dale, Cal., Frances Brundza. 
Bloomington, Indiana, už kalė
dines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 20 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Arvydas ir Vilija Kielai, 
Chicago, 111., Juozas Doveinis, 
Sterling Hts., Mich., Juozas ir 
Kastutė Rudzevičiai, Los 
Angeles, Cal., Vladas Jasiu
lionis, Maywood, Cal., A. 
Kalvaitis, Ormond Beach, Fla.. 
Stanley Smaižys, St. Petersburg 
Beach, Fla., už kalėdines korte
les ir kalendorių atsiuntė po 20 
dol. aukų. Labai dėkojame. 

x Dėmesio Floridos gyven
tojams! Kviečiame keliauti į 
Lietuvą. Išvykstam birželio 4 d. 
sugrįžtam liepos 4 d. Pilna bilie
to kaina $1,165.00. Kreiptis į 
G.T. I n t e r n a t i o n a l (708) 
430-7272. 

(sk) 

x Pokylį „Odyssey" laive 
š.m. gegužės 2 d. ruošia Lithu-
anian Merey Lift. Visi kviečia
mi maloniai praleisti vakarą 
plaukiojant Michigan ežere. Tuo 
pačiu paremsite Lithuanian 
Mercy Lift veiklą. Informacijai 
ir rezervacijoms kreiptis po 7 
v.v. į M. Nemickienę tel. 
708-442-8297, arba B. Augai-
tienę tel. 708-839-0419. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos I r 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 5865959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
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MAŽOJI LIETUVA 

Mažoji Lietuva yra dalis visos 
Lietuvos. Ji yra kairėje Nemuno 
upės pusėje. Tas kraštas dar va
dinamas Rytprūsiais, esąs tarp 
Vyslos ir Nemuno upių. Septy
nioliktame amžiuje ta vieta 
buvo vadinama „Lithaven". 
Kad būtų galima atskirti kaire 
Nemuno pusę nuo dešinės, kairė 
buvo pavadinta Prūsų Lietuva. 
Kai kurie prūsai buvo suvokie
t in t i , ki t i liko lietuviai. 
Didžiausias miestas yra Kara
liaučius. Svarbus Mažosios Lie
tuvos miestas yra Tilžė. Čia 
buvo vieta, kur buvo išspausdin
ta daug lietuviškų knygų. Iš čia 
lietuviai knygnešiai slaptai 
gabeno knygas j Lietuvą ir čia 
slaptai platino tarp lietuvių, 
kad rusai nesusektų. Tilžė dar 
tuo svarbi, kad čia Napoleonas 
pasirašė sutartį su Rusija. 

Dalis Mažosios Lietuvos — 
Klaipėdos kraštas, sukilimo ke
liu, 1923 m. prisijungė prie Lie
tuvos. 
Marius Vygantas, 8 sk. mok., 
Dariaus ir Girėno lit. mokykla 

RAUPSUOTASIS 

(Legenda) 
(Tęsinys) 

Bet Chanas tvirtino savo. Iš
tisas dienas jis meldėsi į krikš
čionių Dievą, primindamas Jam 
Jo kūdikystę ir Jo širdingą mei
lę savo mylimai motinai. Jo mo
čiutė išmokė jį visko, ką tik ji ži
nojo ir neapsakomai stebėjosi iš 
tos dangiškos šviesos, kurią vai
kas gavo ir kurios pagalba jis 
suprato giliai tikėjimo paslaptis. 
Dievo malonė stiprino jį, kad jis 
pasiliko ištvermingas ilgai ne
išsipildančioje viltyje. 

Vieną dieną, parėjęs namo, 
rado savo motiną sėdinčią ant 
grindų. Ji buvo užsidengusi 
savo veidą rankomis ir kuone 
mirė iš didelio nerimo. Jo tėvas 
leido keiksmą po keiksmo iš 
savo burnos: 

— Kurgi, pagaliau, yra tavo 
Dievas? — tarė savo mažam sū
nui. — Šiandien prasidėjo tyri
nėjimas, o žiūrėk! 

Jis atidengė savo kojas, kurios 
buvo pūvančios, dvokiančios ir 
bjaurios, kaip pirmiau. 

— Tėve, — tarė vaikas tvirtai 
ir nenusimindamas. — Ar pri
sieki, kad leisi mane eiti pas 
krikščionis, jei Jėzus tave laiku 
išgydys. 

— O taip! O taip! — sudejavo 
motina. — Gali eiti, kad ir tuo
jau, jei tiktai tavo tėvas pa
sveiks. 

Tėvas taip pat pažadėjo. Cha
nas atsiklaupė savo kampelyje. 
Sudėjęs rankas ant savo krūti
nės, jis maldą po maldos siuntė 
pas Dievą, dangaus ir žemės su
tvėrėją, kuriam viskas yra ga
lima. 

Lauke buvo girdėti žingsniai, 
bet Chanas nekreipė į juos dė
mesio. Tyrinėjimo komisija įėjo 
į vidų. Pradėjo klausinėti vaiką. 

— Ateik čia, berneli, — tarė 
vienas. — Ar neturi ant savo 
kūno kokių skaudulių? 

—Ne! — atsakė vaikas. Aš ge
rai žinau, ką reiškia jūsų atėji
mas čia. Čia nėra raupsuotų. Aš 
užtikrinu jus. Čia visi yra svei
ki. 

— Tai mes ir norime ištirti, — 
atsakė vienas. — Turi parodyti 
savo rankas ir kojas. 

Jis įžnybo vaikui skaudžiai, 
tas net sucypė iš skausmo. 

— Gerai. Su tavim baigta. Esi 
sveikas. O kaip tavo motina? 
Jąją ištyrę rado sveiką. 

(Bus daugiau) 

TAI TAVO KELIAS -
LIETUVA 

(Apmąstymai sausio tryliktosios 
mirties akivaizdoje) 

Čia Lietuva... Čia girios šventos 
ošia, 

ir vandenys čia jos šventi... 
Čia žmonės paprasti, dori, geri, 
Akis į dangų (ir į žemę) kreipia 
Su sielvartu ir ilgesiu didžiu... 

Čia Lietuva. Ištroškę laukėm 
laisvės! 

Tiek metų pogrindy kartotas 
šits žodis širdyje. 

O Lietuva! Tu dar 
neparklupdyta, 

Tu dar — nepavergta, 
mes dar gyvi, nes dar nemirę 
Tavo sūnūs. 
Tu dar kvėpuoji mūs karštų 

širdžių kaitra, 
Tu dar gyva 
mūsų ištiestų rankų dosni. 

Ir kruvino sekmadienio auka... 
0, budeli, baisus! 
Ir kodėl tu neprigėrei nuo visų 
pavergtų tautų motinų ašarų, 
supiltų į savo sūnų — kareivių 

— karstus? 

O Dieve! Kada ateis šios 
baisiosios 

Nakties pabaiga??? 
Jolanta Saunoriūtė . 

Klaipėda, 11 klasės, XIX vid. 
m-los mokinė. 

IŠ STOVYKLOS 
GYVENIMO 

Liudas Landsbergis, 17 metų 
amžiaus, yra „spatula vyras". 
Jis žada lankyti Vasario 16-sios 
gimnaziją. Laisvalaikiu mėgsta 
miegoti. Mėgstamiausias valgis 
— hamburgeris (kotletas). Liu
das atvažiavo į stovyklą todėl, 
kad Dainava yra geriausia vieta 
visame pasaulyje. Prieš atva
žiuojant į stovyklą, Liudas 
nenorėjo būti vadovu. Jis norėjo 
dirbti virtuvėje, bet Vytas Že
maitaitis susirgo ir Liudas 
perėmė jo pareigas, vadovauti 
penktam būreliui. Liudui labai 
patinka Dainavos „Mc Do-
nald's", nepatinka, kai stovyk
lautojai tarp savęs kalba angliš
kai. Žinoma, daug kas išliks jo 
atmintyje, ypač, kad jam buvo 
smagu ir kad jis dirbo su labai 
maloniu jaunimu. Sėkmės Liu
dui! 

Penktas būre l i s 

Raudonas ir durnam patinka. 
Ankstyva paukštelė krapšto 

dantelius, o vėlyva — akeles. 
Kur paukštis skrenda, ten ir 

plunksna krinta. 

GALVOSŪKIO NR. 61 
ATSAKYMAS 

Didžiojo piešinio ir mažų 
kvadratė l ių detalės ta ip 
derinasi: a — 9C, b — 7F, c — 
4 D , d - 1 0 C , e - 3 A , f - H D . 

GALVOSŪKIO NR. 63 
ATSAKYMAS 

Paveikslų parodos kataloge 
buvo toks paveikslo pavadini
mas: .Aukštyn apversta nuleis
ta automobilio padanga" (An 
upside-down flat tire). 

GALVOSŪKIO NR. 64 
ATSAKYMAS 

Ūkininkas iš viso matė tris 
antis, einančias per jo lauką. 

GALVOSŪKIO NR. 65 
ATSAKYMAS 

Keturių evangelistų evangeli
jos yra skirtingos. Būtų neįdo
mu skaityti, jei jie visi rašytų tą 
patį. Jų visų aprašymus sudėjus 
į vieną knygą, gauname pilną 
vaizdą Kr is taus skelbiamo 
mokslo. Daugiau panašumo yra 
Mato, Morkaus ir Luko 
evangelijose, šv. Jono evangelija 
skirt ingesnė. Morkaus yra 
trumpiausia evangelija, turbūt 
anksčiausiai parašyta . J i s 
nerašo apie ankstyvesnį 
Kristaus gyvenimą, pvz., Kalė
dų istoriją. Apie tai daugiau 
rašo Matas ir Lukas. Daugiau
sia smulkmenų apie Jėzaus gi
mimą yra Luko evangelijoje. 
Matas daugiau rašo apie Kris
taus atėjimo pranašavimus, 
skirtus daugiau žydų krikščio
nims. Morkus daugiau rašo apie 
Kristaus darbus, jo mokslą. Lu
ko evangelijos daugiau skirtos 
ne žydų krikščionims. Šv. Jonas 
nekartoja anų evangelistų 
aprašymų, bet duoda daugiau 
detalių apie Kristaus kančią ir 
Prisikėlimą. Visos evangelijos 
yra parašytos Šv. Dvasios vei
kimu, yra tikros. Visi bedievių 
priekaištai yra neteisingi ir 
mums nepriimtini. 

GALVOSŪKIS NR. 81 

Vienas žmogus nutarė page
rinti savo gyvenamą namą. Jis 
pasamdė 20 žmonių, kad per 30 
dienų tą darbą atliktų, nes tiek 
dienų jis paėmė atostogų. Jis 
norėjo po atostogų grįžti jau į 
modemiškesnį namą. Tačiau jo 
darbovietė sumažino jam atos
togų laiką. Tada žmogus pasam
dė 20% daugiau darbininkų, 
kad darbą greičiau atliktų. Kiek 
žmogus gavo iš darbovietės atos
togų? Arba, per kiek dienų grei
čiau tą darbą atliko tas padidin
tas darbininkų skaičius? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 82 
(Žiūrėkite piešinėlius) 

^ + * 
Nupieštos figūros, akį užme

tus, atrodo panašios, tačiau 
arčiau įsižiūrėję, atrasite ir skir
tumą. Kurios figūros viena ki
tai artimesnės? Parašykite nu
merius. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 83 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Paršiukas turi įeiti į šį labirin
tą ir iš jo išeiti. Kitaip sakant, 
jis turi pereiti tais takais ir vėl 
sugrįžti. Padėkite paršiukui. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 84 

Dievas Mozei davė 10 įsaky
mų, kurie katekizmuose pava
dinti „Dešimt Dievo įsakymų". 
Kokiu kitu vardu dar yra vadi
nami tie 10 Dievo įsakymų? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 85 

(Žiūrėti piešinius) 

Piešiniai turi daug bendro su 
žemiau surašytais vardais. Rei
kia atpažinti piešinius ir pažy
mėti kuriam vardui jis labiau
siai tinka. Štai vardai: 1. Kris
tupas Kolumbas; 2. Kapitonas 
James Cook; 3. Broliai Wright; 
4. Danielius Boone; 5. Napoleo
nas Bonaparte; 6. Benjaminas 
Franklinas. 

(5 taškai) 

SMULKIOJI TAUTOSAKA 

Daug nori, maža turi. 
Save nuklojęs, kito neapklok. 
Nurijęs nebeišspjausi. 
Kokia obelė, toks ir obuolys. 
Obuolys nuo obelies netoli 

krinta. 
Kad ir ožys, bil (kad tik) 

čebatuotas. 
Kaip pasiklosi, taip ir 

išmiegosi. 


