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Lietuva nori būti gera 
šalių kaimyne 

Antradienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, Vasario 18 d. (Elta) 
— Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas V. Landsbergis, 
kalbėdamas per Baltarusijos 
televiziją, pareiškė, kad Ne
priklausomų Valstybių San
drauga (NVS) yra stabilizuo
jant is veiksnys buvusiuose 
SSRS subjektuose. Komentuo
damas Juodosios jūros — Balti
jos jūros valstybių sandraugos 
idėją, jis pasakė, kad ji buvo 
iškelta prieš metus - pusantrų 
ir bijantis, kad Rusija gali at
silikti nuo demokratinių proce
sų. Dabar ši idėja gali būti 
transformuota į specifinius 
regioninio pobūdžio santykius, 
tarp jų Lietuvos ir Baltarusijos, 
bet ne į politinę sąjungą. 

Kalbėdamas dėl Lietuvos 
dalyvavimo NVS, V. Land
sbergis pranešė, kad mūsų 
Respublika nori būti gera NVS 
šalių kaimyne. 

Vagnorius susitiko su 
Lietuvos kariškiais 

Ministras pirmininkas G. 
Vagnorius susitiko su Krašto 
apsaugos ministerijos vadovais, 
krašto apsaugos padalinių, ko
mendantūrų ir SKAT-o vadais. 

Krašto apsaugos vadovai infor
mavo, kaip sprendžiamos patal
pų, transporto, aprangos ir ap
sirūpinimo ginkluote pro
blemos. Konstatuota, kad viena 
svarbiausių dabar yra patalpų, 
transporto, aprangos ir ginklų 
įsigijimo problema. Opus 
klausimas — visiškas sienų ap
saugos perėmimas. Sovietiniai 
pasieniečiai skuba demontuoti 
sienų apsaugos įrangą, bet 
vilkina derybas dėl kai kurių 
pasienio ruožų perdavimo Lietu
vos pasienio tarnyboms bei per
davimo darbus. Aktuali ir jūros 
pakrančių apsauga, sutartys dėl 
jūros ekonominių zonų. 

Sutarta, kad Lietuvai reikia 
oro erdvės naudojimo įstatymo, 
besiformuojančiai kariuomenei 
— karo ligoninių. Susitikime ap
t a r t a s karininkų ruošimas 
Lietuvoje, jų siuntimas mokytis 
į Vakarų šalis. Nuo šių metų 
rugsėjo 1 d. Lietuvoje 
numatoma atidaryti aukštąją 
karo mokyklą. Joje dėstys ir 
kitų šalių kariniai specialistai. 

Baltijos kelias į Europos 
šeimyną 

Baltijos tautos visada buvo 
mūsų žemyno tautų bendrijos 
dalis. Lietuva, Latvija, Estija 
dar iki šių metų pabaigos gali 
tapti Europos tarybos narėmis, 
spaudos konferencijoje pareiškė 
Lietuvoje viešėjusi šios tarybos 
generalinė sekretorė Catherine 
Lalumiere. 

Ji pradėjo savo kelionę po tris 
Baltijos valstybes. ,,Tai leis 
spręsti, ar yra būtinos sąlygos 
stoti į Europos tarybą, pareiškė 
viešnia. Šios sąlygos: demokra
tinis pliuralizmas, pagarba 
žmogaus teisėms, teisinė vals
tybė. Susitikusi su valstybės 
vadovais, parlamentų frakcijų, 
tautinių mažumų atstovais, 
susidariau įspūdį, kad Lietuva 
be jokių abejojimų žengė didelį 
žingsnį kurdama demokratinę 
visuomenę. Santykiai su 
tautinėmis mažumomis čia 
geresni negu kai kuriose kitose 
Europos valstybėse. Tačiau yra 
ir problemų". 

Kalbėdama apie jas, Europos 
tarybos generalinė sekretorė 
palinkėjo kuo greičiau sulauk

ti konstitucijos, sureguliuoti 
lenkų tautinės mažumos atsto
vavimą vietos tarybose. 

Butų privatizavimas 
Lietuvoje 

Pagal butų privatizavimo 
įstatymą Lietuvoje, jau par
duota beveik 60 tūkst. butų ir 
namų (beveik 12 proc. galimų 
parduoti). Iš viso Respublikoje 
valstybiniam ir visuomeniniam 
butų fondui priklauso apie 760 
tūkst. butų. Pagal galiojančius 
normatyvinius aktus, privati
zuoti galima maždaug 475 
tūkst. butų, nes, pavyzdžiui, 
neprivatizuojami tarnybiniai 
butai, bendrabučiai. 

Vidutinė vieno parduoto buto 
kaina apie 17,5 tūkst. rb. Tačiau 
grynais pinigais apmokama tik 
maždaug po 3 tūkst. rb už 
kiekvieną butą, o kita suma — 
valstybės vienkartinėmis išmo
komis (investiciniais čekiais). 
Be to kiekvienas butas dar 
atpinga maždaug po 1 tūkst. rb., 
kurį sudaro nuolaidos dėl leng
vatų. Jeigu tokios vidutinės 
apmokėjimo už privatizuojamus 
butus sąlygos išliks, įplaukos 
pinigais bus ne mažesnės kaip 
1,5 milrd. rb., o investicinių 
čekių bus nurašyta maždaug už 
7 milrd. rublių. 

Tačiau jeigu vidutiniai butų 
privatizavimo tempai nepaspar-
tės, iki butų privatizavimo įsta
tymo galiojimo pabaigos —1992 
m. rugsėjo 30 d. — beveik pusė 
rajonų bus pardavę ne daugiau 
kaip penktadalį butų, lyginant 
su gautų pareiškimų pirkti butą 
skaičiumi. Todėl kai kuriuose 
rajonuose butų privatizavimą 
reiks pratęsti dar beveik trims 
metams. 

„Drobės" audiniui — 
tarptautinis kokybės ženklas 

Kauno .,Drobės" valstybinės 
vilnos įmonės grynavilnis 
audinys vyriškiems kostiu
mams nuo šiol bus žymimas 
„Vilnos ženklu" — ,,Wool 
mark". Tokią teisę įmonei 
suteikė Tarptautinis vilnos 
sekretoriatas. 

Pernai „Drobė" užmezgė 
ryšius su Australijos vilnos 
korporacija ir Tarptautiniu 
vilnos sekretoriatu. Tik šis sek
retoriatas turi teisę audiniams 
suteikti „Wool mark" kuris 
audiniams atveria kelius į 
pasaulinę rinką. Pernai Olan
dijos, Vokietijos, Anglijos ir kitų 
šalių firmoms „Drobė" pardavė 
pirmuosius tūkstančius metrų 
vilnonių audinių kostiumams. 
Dabar tikimasi jų parduoti 
žymiai daugiau. 

Iš danų mokysimės mokytis 
Kultūros ir Švietimo ministe

rijoje konkrečius bendradarbia
vimo planus ministras Darius 
Kuolys aptarė kartu su Danijos 
švietimo ir mokslo ministru 
Bertelu Haarderiu. Sutarta, jog 
lauksime moderniausiųjau 
patvirtintų vadovėlių pavyz
džių. Pritarta mokytojų mai
nams, palankiai sutiktas Lie
tuvos prašymas padėti Lietuvai 
užsienio kalbų specialistais. 
Danijoje yra nemaža mokytojų 
pensininkų, kurie sutiktų dirb
ti Lietuvoje, o mums šiandien 
trūksta net 30 procentų užsienio 
kalbų pedagogų. 

Atsakydamas į klausimą, kuo 
gi mums patraukli šios Skandi
navijos šalies švietimo sistema. 

Lietuvos Respublikos prez. Vytautas Landsbergis s : savo svečiu JAV viceprezidentu Dan Quayle 
Vilniuje prie bibliotekos rūmų sveikinasi su tūkstančiais lietuvių, susirinkusių išklausyti svečio 
kalbos vasario 7 dieną. 

Steven Purcell Baltieji rūmai 

Škotijos teisėjai Lietuvoje TRUMPAI 
IŠ VISUR 

New Yorkas. — Amerikans 
for Due Process praneša, kad 
Vilniuje vasario 12 d. užsibaigė 
apklausos ryšium su buvusio 
12-tojo Impulevičiaus bataliono 
leitenanto Antano Gečo-Gecevi-
čiaus iškelta byla prieš Škotijos 
televizijos stotį. Prieš keturis 
metus Škotijos televizija paskelbė 
per vieną programą, kad Gece-
vičius karo nusikaltėlis. Šiam 
teiginiui paremti, škotai naudo
josi sovietų parūpintais liudi
ninkais. Bent vienas iš jų — Mo
tiejus Migonis — taip pat liudi
jo byloje, kurią JAV-ių Office of 
Special Investigations (OSI) iš
kėlė prieš a.a. dail. Jurgį Juodį. 

Už padarytajam šmeižtą, Ge-
cevičius televizijos stotį pa
traukė teisman su civiline byla. 
Škotijos teisėjai, vadovaujami 
Lord Milligan, keliavo į Vilnių 
pakartoti apklausas tų liudinin
kų, kurie sovietinės valdžios 
laikais teigė, kad Gecevičius 
pats vykdė žudymus. Pirmuose 
raportažuose Didžiosios Brita-

Draugystė su 
Vilniumi 

VUnius. Vasario 17 d. (Elta) 
— Vilniuje viešėjo Pavijos mies
to delegacija. Su šiuo Italijos 
miestu Vilnius susigiminiavo 
1979 metais. Pavijos delegacijai 
vadovavo miesto meras Sandro 
Kantone. Jis ELTOS korespon
dentui pasakė: — Sutar ta 
Vilniuje įkurti Pavijos miesto 
atstovybę. Per šią įstaigą mes 
gausime informaciją apie jūsų 
socialinį gyvenimą, ekonomi
nius ir kultūrinius įvykius. 
Atstovybės veiklą sutiko finan
suoti Pavijos municipalitetas, 
universitetas, prekybos rūmai ir 
kitos miesto įstaigos. Vilniaus 
mero mes taip pat prašėme su
rašyti, kokios humanitarinės 
pagalbos skubiausiai reikia 
Lietuvos sostinei. Jūsų prašymą 
pasistengsime įvykdyti kuo 
greičiau. 

ministras D. Kuolys pažymėjo, 
kad mažų šalių švietimo siste
mos turi du principus, kurių 
dažniausiai nerasime didžio
siose valstybėse. Tai demokra
tinis švietimas, sudarantis 
sąlygas visiems visuomenės na
riams pasiekti deramą mokslo 
lygį ir ugdantis demokratinę 
visuomenę, laiduojantis jos 
buvimą. Antras principas — 
kultūrinio tautos identiteto iš
saugojimas. 

nijos spaudoje yra rašoma, kad 
dabar liudininkai prisipažįsta 
turėję anksčiau liudyti taip. 
kaip sovietai norėjo, o ne kaip 
iš tikrųjų buvo, nes tuo metu 
buvo didelis propagandinis 
judėjimas prieš išeivius. Šios 
savaitės apklausų metu taip pat 
liudijo buvęs sąžinės kalinys 
msgr. Alfonsas Svarinskas apie 
įprastus KGB metodus. „Lietu
vos Aido" straipsnyje, pavadin
tame „Istorinė tiesa atgimsta", 
žurnalistas Anicetas Sungaila 
rašo, jog „A. Svarinskas pasakė, 
kad KGB žmones kankindavo 
tol, kol išgaudavo jų prisipaži
nimą. Todėl neverta pasikliauti 
vien kagėbistų surinktais doku
mentais". 

Tolimesnė teisinė eiga vyks 
Škotijoje. Televizijos stoties atsto
vai neseniai lankėsi ir JAV-ėse, 
kontaktuodami asmenis, ku
riuos JAV-ių Teisingumo depar
tamento OSI skyrius yra apkal
tinęs dalyvavimu 12-tame bata
lione. Televizijos advokatai 
ieškojo liudininkų išeivių lietu
vių tarpe, kurie patvirtintų so
vietinius kaltinimus. 

Americans for Due Process ko
ordinatorė Rasa Razgaitienė 
pareiškė: „Lietuvos laisvė yra 
atnešusi naujas prošvaistes tie
sos ieškojime. Nors daug metų 
teigėme, kad KGB yra nepati
kimas šaltinis, Amerikos teis
mai nuo šios tiesos OSI bylose 
dažnai nusigręždavo. Dabar bus 
galima sužinoti tikrąją teisybę". 

— Vilniaus radijas, praneš
damas apie valstybės nepriklau
somybės dienos minėjimą 
Operos rūmuose, dalyvaujant 
valstybių diplomatams, sakė, 
kad kalbėjo prez. Vytautas 
Landsbergis, kuris reikalavo 
rusus išvesti savo dalinius ir 
pašalinti dar vieną anachro
nizmą — išvesti svetimą kariuo
menę iš Karaliaučiaus srities. 
Landsbergis tik praėjusį 
penktadienį grįžo iš Bonos, 
kurioje tarėsi ir su Vokietijos 
kancleriu Helmut Kohl. 

— New Yorko gubernatorius 
Mario Cuomo sekmadienį pasa
kė apgailestaująs, kad negalįs 
kandidatuoti ir būti kartu su 
New Hampshire žmonėmis šiuo 
metu, bet pareiškė, kad ne jo 
reikalas sulaikyti organizato
rius nuo akcijos įrašyti jo 
pavardę j kandidatų sąrašą. 

— Šiandien įvyksta pirminiai 
balsavimai New Hampshire 
valstijoje už abiejų partijų 
kandidatus į JAV prezidento 
postą. 

— Šveicarijos Teisingumo 
ministras Arnold Koller 
trečiadienį atšaukė susitikimą 
su Kinijos ministru pirmininku 
Li Peng, kai pastarasis atsisakė 
kalbėtis žmogaus teisių klau
simais. Prez. Bushas, nežiūrint 
jam daromo spaudimo iš dauge
lio žymių amerikiečių nepriim
ti Li Peng, vistiek susitiko su 
juo New Yorke, Jungtinių Tau
tų Drieelobstyje. 

Rusija pasamdė New 
Yorko firmą tvarkyti 

investavimus 
Maskva. Vasario 18 d. — 

Rusijos vyriausybė pranešė, jog 
pasamdė vieną didžiausių kapi
talizmo atstovų surasti užsienio 
investavimams ir atstovauti 
Rusijai Vakaruose. 

Rusija, kuri buvo kolektivi-
zacijos prievartautoja ir KGB 
namai, tapo Wall Street banki
nių investavimų Goldman, 
Sachs & Co. firmos klientu. Ši 
122 metų senumo firma rūpin
sis užsienio kompanijų inves
tavimais ir Rusijos interesų ap
saugojimu derybose su įvairių 
kraštų firmomis. Šios firmos 
pasamdymas reiškia, kad prez. 
Jelcinas nedvejodamas nutarė 
Rusiją padaryti kapitalistine 
šalimi ir visą ekonomiją pada
ryti laisva verslo birža, praneša 
AP žinių agentūros atstovai iš 
Maskvos. 

Procentas už patarnavimą 
Rusijos pareigūnai atsisakė 

pasakyti, kokiomis sąlygomis 
buvo pasirašytas susitarimas, 
bet minėtoji firma imsianti tam 
t ikrą procentą už at l ik tą 
patarnavimą. Rusijos Ekonomi
kos viceministras L. Grigoriev 
pasakojo spaudos atstovams, jog 
Rusija nori sukurti visiškai 
naują veidą užsienio pramonin
kams. Goldman Sachs būsianti 
nauja jėga respublikos viduje, 
kuri dirbs Rusijos vyriausybei. 
Tos firmos partneris Robert 
Rubin praėjusį šeštadienį pasi
rašė sutartį su Rusijos ministru 
vicepirmininku J. Gaidar, kuris 
yra vienas vyriausių dabartinių 
Rusijos ekonomistų vyriausy
bėje. 

Prestyžinė firma 
Goldman Sachs laimėjo Rusi

jos Federacijos kontraktą prieš 
kitas tris firmas. Rubin pasakė, 
jog šios firmos reputacija 
užtikrina užsieniui, kad inves
tavimai Rusijoje bus tvarkingai 

— Kinija, nus i lenkdama 
Vakarų spaudimui, išleido iš 
kalėjimo katalikų vyskupą ir du 
kunigus, kurie liko lojalūs 
Vatikanui. 

— JAV, Br i tan i ja ir 
Prancūzija sutarė paskelbti 
lėktuvų ir ginklų embargo Libi
jai, kol neišduos įtariamuosius, 
susprogdinusius Pan Am lėktu
vą, pranešė Reuterio žinių agen
tūra. 

vedami ir pasaulinio masto 
kontrolėje. Rusija dabar turi 
daug Vakarų ekspertų patarėjų, 
kad būtų galutinai suorgani
zuota laisvo verslo ekonomija. 
Tarp tau t in i s pinigų fondo 
atstovas pataria kaip mažinti 
skolas užsieniui, o Harvardo 
universiteto ekonomistas Jef-
ferey Sachs dirbs kaip konsultan
tas visai Rusijos ekonominei 
politikai. Kai kurie Rusijos par
lamentarai pradėjo bijoti, kad 
jie nedarytų per daug įtakos 
visai Rusijai. Jau dabar sako
ma, kad Tarptautinis pinigų 
fondas veda Rusijos ekonomiją. 
Išleistas pranešimas rodo, jog ši 
firma taip pat rūpinsis ir Rusi
jos alyvos ir dujų produkcija, 
maisto gamyba, rūbais ir kas
dien naudojamų prekių 
paruošimu. 

Taip pat šios firmos atstovai 
pasisakė rūpinsis, kad Rusijos 
ekonominiai įstatymai būtų 
palankūs užsienio investavimui 
ir turėtų kai kurias mokesčių 
lengvatas. Goldman Sachs įstai
ga bus tame pačiame pastate 
kaip ir Ekonomikos viceminist
ro Gaidar. Vyksta pasitarimai 
rusų piniginio vieneto sunor-
mavimui, ir čia Maskvoje sklin
da įvairiausių žinių, kaip bus 
stabilizuojamas rublis. 

JAV viceprezidentas Dan Quayle. desineje.sutinkamas žmonių m 
kai jis vizitavo Lietuvą. 

inioje Vilniuje vasario 7 dieną. 

Steve Purcell Baltieji rūmai 

Protestas rusams 
Ryga. Vasario 12. — Latvijos 

Užsienio reikalų ministerija pa
siuntė labai griežtą protestą Ru
sijos Užsienio reikalų ministe
rijai, kad į Latviją atvyko dau
giau, negu 500 buvusių Sovietų 
kareivių iš Vokietijos. Notoje 
taip pat reiškiamas protes
tas prieš tų kareivių dalyvavi
mą tokiuose veiksmuose, kurie 
negalimi svetimos kariuomenės 
statusui, pavyzdžiui, nesiskaity
mas su latvių muitinės tarnau
tojais, arba miškuose kertant 
medžius be leidimo, arba par
duodant instrumentus iš savo 
bazių už užsienio valiutą. 

Išprašo Irano 
kareivius 

Ryga.-RFE pranešė, jog Lat
vijos Gynybos ministerijos 
pareigūnas Auseklis Plavins 
pasakė, kad Latvija pareikalavo 
baigti rusams Irano kareivių ap
mokymą Bolderaja vietovėje, 
netoli Rygos. Šioje buvusioje 
sovietinėje bazėje yra daugiau 
negu 600 Irano kareivių su 
aukštesniais laipsniais. Jie pa
gal pasirašytą su Sovietų Sąjun
ga sutartį čia turi atlikti 2 metų 
kursą. Latviam buvo pranešta, 
jog JAV laivyno žvalgyba turi 
žinių, kad Iranas perka naują 
povandeninį puolamąjį laivą iš 
Sandraugos valstybių ir mo
kys savo jūrininkus Latvijoje, 
kaip jie turi ta laivą operuoti. 

KALENDORIUS 

Vasario 19 d.: Konradas. 
Nida. Šarūnas. Zuzana. 

Vasario 20 d.: Virginas, 
Eitvydė, Ringaude, Amata. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:42. leidžiasi 5:27. 
Temperatūra dieną 35 1., 

naktį 25 1. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ, KŲ RAMOVĖ 

Redaguoja j v s. Irena Regienė. 2652 W. 65th St.. Chicago. IL 60629 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĘ ŠVENČIANT 

Vasario šešioliktoji lietuviams šviečia šio šimtmečio pradžios 
tautos išsilaisvinimo aušra. Tai yra istorinė prošvaistė,išgelbėjusi 
tautą ir paruošusi ją naujam išlikimo atsispyrimui prieš tarp
tautinio mąsto sąmokslą. Toje svarbioje istorijos prošvaistėje 
SKAUTYBE tapo jaunimo tautinio ugdymo dalimi. Ji lydi mus 
išeivijoje ir atsikuriantį skautavimą tėvynėje. 

Vasario šešioliktosios proga sveikiname Lietuvių skautų 
sąjungos ir atgimstančios skautybės Lietuvoje brolius, seses. Aušros 
dvasia teveda mus visus kilniai tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui' 

Budėkime! 
v.s. fil. Sigitas Miknatis, LSS Tarybos pirmininkas 

v.s. Gediminas Deveikis, LS Brolijos Vyriausias Sktn. 
v.s. Birutė Banaitienė, LS Seserijos Vyriausia Sktn. 

v.s. fil. Edmundas Korzonas, Akademinio Skautų sąjūdžio 
Vadijos pirm. 

LIETUVOS AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
SUVAŽIAVIMAS 

Sveikinu jus. mieli broliai ir sesės, susirinkusius aptarti 
akademinio skauto -ės veiklą ir įtaką skautavirnui tėvynėje. Jūsų 
suvažiavimo sprendimai, tarpusavis sutarimas ir kiekvieno 
asmeniškas įsipareigojimas sk -utiškamjaunimui turės lemiamos 
reikšmės skautybės plėtojimuisi. 

Linkiu jums skautiško broliškumo — seseriškumo ir pasi
šventimo dirbti jaunesniam broliui, sesei, stiprinant juose Dievo. 
Tėvynės ir Artimo meilę! 

Ad Meliorem! 
fil. Sigitas Miknaitis 

Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos pirmininkas 

SUSIMĄSTYMO DIENOJE 
Pasaulio Skautų Susimastymo dienoje sveikinam seses ir 

broliu < plačiajame pasaulyje su dideliu džiaugsmu sveikiname 
mūsų seses ir brolius nepriklausomoj Lietuvoj, kurie po 50 metų 
priespaudos galės dabar laisvai bendrauti su viso pasaulio skautais 
ir skautėmis. 

Sustiprinkime ryši ir įsipareigojimą Skautybės gerovei, atnau
jinkime savo įžodį, ir skatinkime gera valia vesdami jaunesnius 
brolius ir seses DIEVO, TĖVYNĖS ir ARTIMO keliu. 

Sią dieną prisiminkim visas ir visus iškeliavusius ir mus 
palikusius. 

BUDĖKIME! 
v.s. fil. Sigitas Miknaitis 
LSS Tarybos Pirmininkas 
v.s. Gediminu* Deveikis 

LS Brolijos Vyriausias Skai tininkas 
v.s. Birutė Banaitienė 

LS Seserijos Vyriausia Skautininke 
v.s. fil. Edmundas Korzonas 

ASS Vadijos Pirmininkas 

JUNGIAMĖS MINTIMIS 

Lietuvos Skaučių Seserijos vasano 22 d. mintimis jungiasi su 
sesėmis JAV-ėse ir plačiajame pasaulyje. Jungiamės ntimis, šir
dimis, ir, tvirtai susiėmusios ranknrnis, žengiame Sku.u.tybės keliu, 
tarnaudamos ir budėdamas 

Dievui, Tėvynei. Artimui' 
Alina Dvoreckienė 

Lietuvos Skaučių Seserijos 
V\riausia Skautininke 

LSS „GINTARO" IR LSB 
„ĄŽUOLO" VADOVŲ,-IŲ 

MOKYKLOS 

. K e r n a v ė s " tunt ->aviljonas Kaziuko mugėje. Seses pasiruošusios prek iau t i l auk ia pirkėjų. 

RUOŠIAMĖS KAZIUKO 
MUGEI 

LSS ir LSB vadovybė praneša, 
kad „Gintaro ir .,Ąžuolo" 
vadovių,-ų mokyklų lavinimo 
stovykla 1992 m. rugpjūčio 
15-22 dienomis Toronto 
skautų, skaučių „Romuvos" 
stovykloje, maždaug 150 mylių 
j šiaurės rytus nuo Toronto. 

Dalyvauti kviečiama: skau
tės nuo 16 amžiaus, Il-ro prity
rusių skaučių patyrimo laips
nio, vadovaujančios, arba turin
čios sugebėjimų vadovauti. 

Skautai nuo 17 m. amžiaus, I-
mo skautų, arba Il-ro prityrusių 
skautų patyrimo laipsnio, vado 
vai, arba turintys sugebėjimų 
vadovauti. Išimtinais atvejais, 
t u n t i n i n k a m s pas iū l ius ir 
skyrių vedėjams patvirtinus. 

gali būti v i ene r i a i s me ta i s 
jaunesni. 

R e g i s t r a c i j o s l a p a i su 
mokesčiu pris iunčiami „Gin
ta ro" ir „Ąžuolo" vadovų,-ių 
mokyklų vedėjams iki balandžio 
1 d. Dalyvavimo mokest is 100 

dol. asmeniui (US). Kanados 
skautai ir skautės siunčia pašto 
perlaidas (Postai Money Order). 
Transportu pasirūpina vienetai. 

Stovykla b u s užska i toma 

tik dalyvavusiems nuo pradžios 
iki galo. Pavėluoti a tvykimai ir 
anks tyvus i švyk ima i nebus 
leidžiami. Transportą galima iš 
anksto suplanuoti a t i t inkamai . 
Negalintieji pilnai dalyvauti 
neturėtų iš viso vykti 

Kaziuko mugei ruošiamės iš
t isus metus. Vienai pasibaigus, 
jau metamos minčių — planų gi
jos ateinančiai , nors ji dar taip 
toli... Laikas bėga, mintys kon
kretėja, o naujiems veiklos 
metams prasidėjus jau nedrąsiai 
pradeda zirzti pjūklai, darbų 
sue igoms r e n k a s i s e sės ir 
broliai. Po Kalėdų, nežiūrint 
kaip nepatogus būtų oras — 
užverda darbas visų tun tų dirb
tuvėse. Vadovai,-ės posėdžiauja, 
dalinasi patalpomis, buria talki
n inkus , skirstosi darba is ir 
pareigomis. Dienos skuba, ir 
valandų darbams lyg pradeda 
pristigti , kai staiga suvokiama, 
jog iki Kaziuko mugės beliko tik 
dvi savaitės.. . 

Nejaugi? Ar gali būti? Nors ir 
ka ip neįt ikėt ina, bet ji čia pat, 
o dar t iek nebaigtų darbų... 
V a d o v a i , - ė s i r v is i t a lk i 
ninkai,-ės šias paskutines savai
tes gyvena t ik mugės darbų ir 
rūpesčių mintimis... 

O mugė, kaip kasmet , bus! 
Bus graži, smagi ir sėkminga! 
Apie ją vėl kalbėsim ištisus 
metus , j au ruošdamiesi atei
nančiai . 

Bet grįžkim prie šįmetinės. Ji 
vyks sekmadienį, kovo 1 d., Jau
ninu centre. Pradėsime ją šv. 
M i š i o m i s Tėvų J ė z u i t ų 
koplyčioje 10:00 vai. ryto. Iš
ki lmingas a t idarymas — 11:00 
vai . ryto. Mugę at idaryt i pa
kviesti Lietuvos gen. konsulas 
Chicagoje Vaclovas Kleiza ir 
LSS Tarybos pirmininkas vs fil. 
Sigitas Miknaitis. Mugės ati
darymą praveda Akademinio 
Skautų sąjūdžio Chicagos sky
r ius. 

Mugėje ir šiemet veiks visų 
ke tur ių Chicagos t u n t ų pavil
j o n a i , a k a d e m i k ų spaudos 
kioskas , valgyklos, kavinės, 
va ikams ža ; kambariai , 
gausios lainukiais laimėjimų 
lentynos. 

Visi tėveliai prašomi laiku 
atvežti skau tus ir skautes , kad 
jie galėtų atl ikti savo įsiparei
gojimus šioje r eti.iėje šventėje 
ir pasidžiaugti būdami šio di
džiulio renginio svarbia dalimi. 
Vyresnieji savo įsipareigojimus 
žino, o jaunesniųjų tėveliai pra
šomi pasit ikrinti pas vadovus, 
nes vilkiukai ir paukštytės ne 
visada tiksliai įsimena laiką ir 
savo pareigas. 

Visi pakvieskime savo drau
gus ir kaimynus į šį didžiausią 
metinį skautišką renginį pa
bendraut i , pasivaišinti, įsigyti 
skautiško nagingumo kruopš
čiai sukur tų medžio dirbinių, 
įvairių rankdarbių ir mugi-
nukų, o spaudos kioske įsigyti 
naujausių lietuviškų leidinių 
plokštelių, kasečių ir kt. Kiek
vienas mugėje paliktas doleris 
parems jaunimo organizacijos 
veiklą, kur ia i neprašoma para
mos iš mūsų didžiųjų fondų a r 
visuomenės. Skautai ne aukų 
lapais, bet savo darbštumu ir 
pastangomis bei tėvų ta lka ir 
parama savo veiklą finansuoja. 
Padėkime jiems šiose pastan
gose. 

KAZIUKO MUGĖ 

(vairumai: Toronto tuntų 
j u b i l i e j i n ė s t o v y k l a įvyks 
rugpjūčio 1-15 dienomis „Romu
vos" stovykloje. Pageidaujan
tieji gali dalyvauti Toronto 
skautų,čių stovykloje iš anksto 
dėl to susi tarę su tunt ininkais . 

„Gintaro" vadovių mokyklos 
vedė ja v . s . fil. Gi landa 
Matonienė ir „Ąžuolo" vadovų 
mokyklos vedėjas v.s. fil. Kazys 
Matonis pasiekiami rašan t — 2 
Jackson Circle, Ocean, N.J. 
07712 3209. Tel. 908 922-1296. 

Ch icago je — kovo 1 d. Jauni
mo centre. Atidarymas 11 v.r. 

Bostone — kovo 8 d. Lietuvių 
Piliečių klubo 3 a. salėje. 
At idarymas 11:30 v.r. Vai
dinimas „Vyturėlio giesmė" 3 v. 
p.p. 

Hartforde*CT. - Kovo 8 d., 
sekmadienį. : 

Worcester, MA. — Balandžio 
12 d. Maironio parko patalpose. 

Los Angeles , CA — kovo 8 d. 
Sv. Kazimiero lietuvių parapi
jos kieme ir patalpose. 

N e w Yorkas — sekmadienį, 
kovo 8 d., Kultūros Židinyje. 

Detroite — sekmadienį, kovo 
8 d., Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre. 

SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 

Chicagoje 

Vasario 22 d. - šeštadienį, 
„Kernavės" tunto sueiga 1:30 
vai. p.p. Jaunimo centro maž. 
salėje. 

Vasario 2\ d. — pirmadienį, 
„Lituanicos" tunto šventė 7:30 
vai. vak. Jaunimo centro kavi
nėje. 

Vasario 28 du — penktadienį, 
„Sietuva" skautininkių ir vyr. 
skaučių draugovės sueiga 7:30 
v.v. Lietuvių centre, Lemonte. 

Kovo 1 d. — Kaziuko mugė 
Jaunimo centre. 

Balandž io 25 d. — ,,Li-
tuanicos" tunto 40 metų sukak
tuvinis pokylis Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Gegužės 9 d. — Stovyklon 
vykstančių skautų ir skaučių 
registracija Lietuvių centre, 
Lemonte. 

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

Liepos 4 d. — Tautinių šokių 
šventėn atvykusių skautininkų 
ir skaut iškos šeimos nar ių 
susitiktuvės ir pabendravimas 
Jaunimo centro maž. salėje. 
Globoja Chicagos skautininkių 
draugovė. 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 
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KERNĄVIETĖS SUTINKA 
NAUJĄ TUNTININKE 

„Kernavės" tun to sueigoje šį 
šeštadienį, vasario 22 d., 1:30 v. 
p.p. Jaunimo centro maž. salėje 
kernavietės sveikina naują tun-
tininkę, reiškia padėka pareigas 
perduodančiai . Dalyvavimas 
privalomas. Dayvaujame uni
formuotos. Laukiame tėvelių ir 
svečių. Iki malonaus pasima
tymo. 

Tunto vadija 

„LITUANICOS" TUNTO 
ŠVENTĖ 

„Lituanicos" skautų tunto 
vadovų šventė ruošiama pirma
dienį, vasario 24 d., 7:30 v.v. 
Jaunimo centro kavinėje. 

Šventėje vyks skautininko 
įžodis, pakėlimai ir apdova
nojimai. Šia proga ilgąmejtis 
„Lituanicos" tun to vadovas ir. 
Lie tuv ių S k a u t ų sąjungos 
darbuotojas v.s. Jonas Ęaronis 
bus pagerbtas LSS aukščiausiu 
Geležinio Vilko Ordinu. 

LSS tarybos pirmininkas, v.s. 
fil. Sigitas Miknaįt js , d.uos 
trumpą apžvalgą apie Lietuvos 
skautų padėtį. Po programos 
vyks pabendravimas ir vaišės. 

Nuoširdžiai kviečiu visus 
brolius, seses, jų šeimas ir 
svečius į mūsų tunto šventę. Tai 
bus proga pagerbti tuos, kurie 
a t iduoda t iek la iko mūsų 
lietuviško skautiško jaunimo 
auklėjimui. Klausimais galite 
kreiptis į mane telefonu (312) 
476-1739. Iki malonaus pasima
tymo! 

Budžiu! 
s. fil. dr . Robertas Vitas 

„Lituanicos" tunto 
tuntininkas 

„SIETUVOS" 
DRAUGOVĖS SUEIGA 

„Sietuva" — skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovės sueiga 
šaukiama penktadienį, vasario 
28 d.. 7:30 v.v. Lietuvių centre, 
Lemonte. Paskai t in inke pa
kviesta prof. dr. Dalia Katiliūtė 
Boydstun. Visos Chicagos prie
miesčiuose gyvenančios skauti-
ninkės ir vyr. skautės kviečia
mos dalyvauti. 

BLYNU BALIUS 
CLEVELANDE 

„Pilėnų" skautų tunto blynų 
balius, rengiamas skautų tėvų 
komiteto šeštadienį, vasario 29 
d.. Lietuvių namuose. Pradžia 7 
v.v. Bus skautiška programa, 
dovanų traukimas, karšta vaka
rienė su šampanu ir blynais. 
Šokiams gros geras orkestras. 
Visi kviečiami. 

HARTFORDO SKAUTIJA 
KVIEČIA 

Hartfordo lietuviškoji skautija 
kviečia visus atsilankyti tradici

nėje Kaziuko mugėje sekma
dienį, kovo 8 d. Visi laukiami. 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4.00, šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips 
nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turini 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 skaut in inkų skyrių 
vedėjai i r ž inidiečių skyr . 
vedėja. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chlc«f lo 
Tel. (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai.) 

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

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312)767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

Kab. te l . (1-312) 585-0348; 
Rez. (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. (1-312) 735-4477; 
Rez. (708)248-0087; arba (708)248-8581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

D R . E. B . G L E V E C K A S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. M (708) 422-0101 
- ' . • • > <. VatanOos pagal susitarimą 

Pirmd, 3 v p p -7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
treč'd uždarytas; ketvd 1-3 v p p penkid 

ir šeštd 9 v.r -12 v p p 

6132 S. Kedzie Ava . , Chicago 
(1-312) 778-8989 arba (1-312) 488-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St., Chicago. IL 
Tai. (1-312) 478-2112 

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

Tai . kaMnato Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava . , Clcaro 

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

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

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

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

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Buildmg 

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 Dundaa Ava., Elg ln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9v8o a. Roaarta Ra., Hickory HMa, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. (708) 588-4085 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Palom VI»ion Cantar, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. Ui Ketv vai 3 6 v v 

Tai. (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 
S838 S. Puleekl Rd., Chicago, IL 

81 St. Ir Kaan Ava., Juet lce. IL 
Ta i . (1-312) 585-2980 (veiKia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71 at Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv. 9-12 Penkt. 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Waat Ava., Orland Park 
708-349-6100 

10 W Martin. Naparvllla 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

KaMnato ta i . (1-312) 778-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 8. Archar Ava. (prie Austin) 

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

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

A K I Ų LIGOS 
Oood Samarttan Madicai Center-

Napervllie Ctmpui 
1020 E. Ogdan Ava., Sulte 310, 

Naparvllla IL 80883 
Tai. 1-708-827-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 We»t 63rd Straat 
Vai pirm . antr.. ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 

• 



Rūpestis žmogumi 

APIMA IR TAUTAS 
Neseniai Romoje vyko Eu

ropos vyskupų ir vienuolijų 
vyriausių vadovų konferencija, 
susirūpinusi Europos evangeli
zacija. Konferencijos išleistu 
dokumentu sekant, Europoje 
krikščionybė sudarė tautų pa
grindus, bet tai nereiškia, kad 
krikščionybė yra tik europiška. 

Iš tikrųjų kelią Dievui ir į 
Dievą Europoje iš naujo reikia 
padaryti, parodyti, pravesti. Juo 
galėtų eiti ne tik tie, kurie iki 
šiol ėjo, bet ir daugelis tų, kurie 
įtikėjo utopišku Marksu, nacio
nalistais naciais ar žiauriuoju 
komunizmu. Nė vieniems žmo
gus neturi tikrosios žmogiškos 
vertės, o yra tik įrankis siekti 
savų tikslų. 

Prancūzų filosofas (vėliau kar
dinolas) Jean Danielou rašė apie 
krikščionybę: „Krikščionybė nė
ra palenkta jokiems tradicijų 
pavidalams, ji taip pat nėra civi
lizacijos gaminys, bet Dievo is
torinis veiksmas" (Jean Da
nielou, The Lord of History). 
Tai svarstydami Europos vys
kupų delegatai ir didžiųjų vie
nuolijų vyresnieji pirmiausia ir 
pabrėžė, kad dalis šio konti
nento, kuriame vystėsi krikščio
nybės dvasia ir įtaka šimt
mečiais, yra supagonėjusi, nu-
krikščionėjusi ir net nužmogė-
jusi. 

Narkotikai, legalus negimu
sių žudymas, pagoniški kultai, 
bedievystė ar jokios religijos 
nepažinimas yra taip įsivyravę 
visose Europos tautose, kad jas 
reikia pradėti taisyti nuo žmo
gaus, kurį Dievas, siųsdamas 
savo Sūnų, mylėjo ir kurį reikia 
iš naujo Kristui atgauti. Tai 
ypač pabrėžė Maltos arkivys
kupas Joseph Marcieca. 

Tos blogybės nėra tik 
atsilikusių kraštų ir tautelių iš
radimas, bet kultūringos ir 
civilizuotos Europos, Amerikos 
ir pirmaujančių tautų patogaus 
gyvenimo noras surasti apsvai-
ginimo priemonių ir sumažinti 
žmonių skaičių, kad likusiems 
būtų daugiau duonos ir turtų. 
Negimusių žudymas, palyginus 
tai su nacių ar komunistų dar
bais, yra net didelis išsigimimas 
prieš žmogų ir jo vertę. 

AR JELCINO POPULIARUMAS 
IŠGELBĖS JĮ PATĮ IR RUSIJĄ 

* * * 

Nereikia ž iūrėt i vien į 
Europą, kurios didžiąją dalį jau 
daugelį dešimčių metų žalojo 
komunistinė prievarta, klai
dingas auklėjimas, išpūstas 
entuziazmo kėlimas apie savo 
ideologiją, nors ji teturėjo labai 
mažai žmogiško. Reikia tik apsi
dairyti aplinkui ir pamatyti 
savą žmogaus paniekinimą, jo 
vertės sumenkinimą, pastangas 
į t ikinimu ar mokyklomis 
nužmoginti. Kai bet kokia 
krikščionybės forma laikoma 
pasipriešinimu polit iniams 
siekimams, ekonominiam plė-
timuisi, silpnesniųjų apgaudi
nėjimui, tai nepriklausymas 
jokiai tikėjimo grupei yra 
geriausia išeitis — nereligišku-
mas mažiausiai trukdo norin
tiems iš žmogaus pasipelnyti. 

Žmogus nėra ir negali būti tik 
įrankis bet kieno rankose ir bet 
kokios valdžios kėsluose. Žmo
gus, koks jis bebūtų, yra kiek
vieno artimas, žmogiškas pa
veikslas, kitų žmonių ir visos 
žmonijos rūpesčio objektas. 
Senas ar jaunas, ligonis ar 
sveikas, darbingas ir mažai 
galįs dirbti, net bedarbis turi 
būti visų vertinamas. 

Žmogus yra tautos narys. Tik 

žmonės sudaro tautas, o tautos 
valstybes. Tauta turi padėti 
žmogui augti, rūpintis savo 
šeima ir artimaisiais. Tauta turi 
rūpintis paliegusiais ir ligo
niais. Tautos sudaro ir valsty
bes, kad jos labiau koncentruota 
jėga, surinktomis lėšomis, ypač 
iš sveikų ir turtingų, galėtų pa
dėti silpnesniesiems ir negalin
tiems savimi pasirūpinti. 

Ar tai yra daroma Europoje, 
jos valstybėse ir tautose, ypač 
tose tautose, kurios neseniai at
gavo laisvę? Jos laisvės malo
numo dar nesupranta ir nemoka 
ja naudotis. Jų daugelis mano, 
kad laisvė yra tik žmogui, o ne 
tautoms ir valstybėms, kurios 
kuria geresnį gyvenimą savo 
žmonėms. 

Rūpestis žmogumi, kuris turi 
kūną ir sielą, yra rūpestis tau
tomis, kurios susidaro iš 
paskirų žmonių. Jie gali turėti 
skirtingus įsitikinimus, bet 
vienodą pagarbą savo tautai ir 
valstybei. Rūpinimasis šiuo 
metu žmonėmis ir tautomis yra 
svarbiausias uždavinys kiekvie
no, kuris nori, kad ateitis būtų 
geresnė žmogui ir tautoms. 

Akis verta atkreipti ir į Rytų 
Europą, apie kurią kalbėjo net 
skirtingų apeigų vyskupai savo 
konferencijoje. Ten yra ir mūsų 
Lietuva, kuri turi laisvę ir 
nepriklausomybę. Ji, kaip ir 
daugelis tautų, okupuotų kelias 
dešimtis metų, Lietuva net 
penkiasdešimt) padarytos žalos 
dar nepajėgia nusikratyti.r -

Dar sunkiau nusikratyti auk
lėjimo žalos tiems kraštams, 
kuriuose liko ir tebeveikia buvę 
okupanto pareigūnai, pataikū
nai, savos tautos išdavikai. Nors 
juos ginsime ir graudžiausiais 
žodžiais ar norais, bet svetimus 
tik apgausime. Iš akių negalima 
išleisti partijas Lenkijoje, griež
tus pasisakymus prieš rinkimus 
Rumunijoje, daugelį frakcijų ir 
ekonominį išnaudojimą Lietu
voje. 

Ir taisyti pirmiausia reikia 
žmones, nepaisant jų netikusio 
auklėjimo, negalvojimo ir netu
rėjimo laiko galvoti — anksčiau 
įsakymai atėjo iš viršaus, pavel
dėtas rusiškas tingėjimas ir ne-
blaivumas bei palinkimas į 
alkoholinius gėrimus ir narko
tikus. Tai nėra tik Lietuvoje, 
nors išeivija apie ją dažniau 
galvoja, bet ir kituose komuniz
mo auklėjimu perimtuose kraš
tuose. 

Visur turės pasikeisti net ke
lios žmonių kartos, kad jie vėl 
galėtų pamatyti save ir vėl va
dintis tikruoju vardu. Savos tau
tos niekas negali kaltinti, nes 
buvo toks auklėjimas ir tokie 
pavyzdžiai. Bet matyti žalą, nu
niokojimą aplink save ir net 
savoje tautoje yra būtina, kad 
būtų galima taisyti, gyvenimo 
aplinką ir pažiūras į žmogų 
keisti. Žmogus turi būti vertina
mas kitų žmonių artimas, o ne 
tik fabrikanto ar valstybės 
įrankis. 

Rūpestis žmogumi yra tikra
sis rūpestis tauta ar tautomis. 
Žmonija susideda ne tik iš 
žmonių, bet ir iš tautų. Valsty
bės dažnai vienos kitas apgau
dinėja, bet susirūpinusioji žmo
nijos dalis turi rūpintis ir Euro
pa, ir Lietuva ar kitais buvu
siais okupuotais kraštais ir 
Amerika, kurioje gyvename ir 
kuriame savo jaunajai kartai 
geresnę ateitį. 

P . S. 

Daugeliui rusų, ypač gyve
nančių toliau nuo Maskvos, 
prezidentas Boris Jelcinas 
atrodo kaip riteris ant balto 
kovos žirgo, atjojęs išgelbėti 
savo žmones iš visų sunkumų ir 
nuvesti juos ten, kur teka 
pieno upės ir laukia pripiltos 
medaus statinės. Daug kas jį 
vadina naujuoju caru. Ar jo 
užsimotas gigantiškas šuolis — 
sudemokratinti Rusijos žmones, 
perauklėti juos ir aprūpinti 
ekonominėmis gėrybėmis — 
pavyks? Ar jo įsigytas didelis 
populiarumas padės pereiti per 
didžiausius sunkumus, šiuo 
metu galima tik spėlioti. Šian
dien kiekvienas Jelcino žingsnis 
yra sekamas. Jam staiga išvy
kus iš Maskvos, tuojau praside
da spėliojimai: gal susirgo, gal 
per daug nugėrė ar kas nors 
nepaprasto atsitiko. Ir visa tai 
greitai pasklinda komunika
cijos priemonėmis tolimiausiuo
se kraštuose. 

Jelcino jaunystė 
Jelcino autobiografijoje rašo

ma, kad jis ką tik baigęs 
technikos institutą labai gerais 
pažymiais, pasiryžo keliauti, 
kad pažintų kraštą. Tą kelionę 
atliko daugiausia ant traukinių 
stogų. Tokiu būdu keliaudamas 
į Maskvą susitiko su nusikaltė
liais, kurie jį prikalbino lošti 
kortomis. Neturėdamas pinigų, 
jis lošė užstatydamas savo dra
bužius, kuriuos pralošė. Tada jie 
pasakė: „Dabar lošime iš tavo 
gyvybės. Jei tu laimėsi, gausi 
visus drabužius atgal. Jeigu 
pralaimėsi, tai tave išmesime 
kur niekas nesuras". Ir jis 
išlošė. Tada tie nusikaltėliai 
ėmė jį respektuoti, nes matė, 
kad jis yra drąsus. Ne tik 
grąžino drabužius, bet pavaišino 
duona ir arbata. 

Boris vedė savo studijų draugę 
Nają Gfriną. Netrukus gimė jų 
pirmas kūdikis. Jelcinas sako 
norėjęs sūnaus, bet gimusi duk
tė, kuriai vardą davė Lena. 
Pagal senus rusų papročius, 
norint susilaukti sūnaus, reikia 
po pagalve padėjus laikyti kirvį 
ir kepurę... Bet ir antroji gimė 
duktė Tatjana. 

B. Jelcino vaikystė buvo labai 
sunki. Jis gimė 1931 m. vasario 
1 d. Sverdlovo provincijoje, 
kuriam paskutiniuoju metu 
grąžintas anksčiau turėtas var
das — Ekaterinburgas. Jis buvo 
vyriausias sūnus valstiečio, 
kuris, arkliui nugaišus, neturė
damas kuo žemę dirbti, buvo 
priverstas įsijungti į kolchozą. 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Kai nugaišo ir karvė, tėvas nu
tarė išsikelti į artimiausia 
miestą ir stojo dirbti prie 
statybų. Jis apsigyveno bara
kuose, skirtuose statybų darbi
ninkams. Boris turėjo jaunesnį 
brolį ir seserį. Būdamas šešerių 
metų jis turėjo atlikti visus 
namų ruošos darbus, nes tėvas 
dirbo, o motina užsiėmė siuvi
mu. Tėvas buvo labai griežtas ir 
ne kartą mušdavo diržu, bet 
motina stengėsi jį apginti. 

Jei tikėti, kas rašoma jo 
autobiografijoje, Boris buvo 
sumanytojas ir vadeiva daugelio 
nuotykių, iš kurių tik laimės 
dėka jam pavykdavo išlikti 
gyvam. Tebevykstant karui, jis 
su draugais rado granatą, su 
kuria žaidžiant įvyko sprogi
mas. Jis liko gyvas, tik neteko 
dviejų kairiosios rankos pirštų. 
Bet tai nekliudė jam būti geru 
sportininku. 

Charakteris ir sveikata 
Studijuodamas Uralo techni

kos institute, Boris daug laiko 
praleisdavo sporto aikštėje, 
todėl turėjo studijuoti naktimis. 
Jis pats sako, kad jam užtenka 
trijų ir pusės valandų miego. 
Buvo jis labai užsispyręs ir 
atkaklus ir tai jam brangiai at
siejo. Kartą susirgęs influenza 
ir turėdamas aukštą temperatū
rą, jis, to nepaisydamas, išėjo 
į sporto aikštę. O to išdava: 
stipri širdies ataka. Gydytojai 

nustatė, kad jam ilgai reikės 
gulėti lovoje, bet viso to nepai
sydamas, jis atsikėlė, išėjo į 
aikštę ir pradėjo vėl pamažu 
treniruotis, žaisdamas tinklinį 
ilgiau ir ilgiau, kol pagaliau 
visiškai atgavo jėgas. „Rizika, 
žinoma, buvo labai didelė, —jis 
rašė — nes mano širdis galėjo 
būti visiai sugadinta. Bet aš 
galvojau ir aš neturėjau gailėtis, 
kad turiu duoti širdžiai darbo 
iki pilno jos pajėgumo, ir ugnimi 
reikia kovoti prieš ugnį". 

1987 m. Jelcinas pergyveno 
didelę įtampą, kai jis turėjo 
pasiųsti Gorbačiovui atsistaty
dinimo raštą iš politbiuro ir 
Maskvos miesto partijos vado
vybės. Įtampos netrūksta jam ir 
šiuo metu, kai jis pasiryžo per
tvarkyti Rusijos gyvenimą nau
jais pagrindais. Bet jo drąsūs ir 
beprotiškai rizikingi žingsniai 
vidutiniam rusui daro nepapras
tą įspūdį. 

Santykiai su Gorbačiovu 
Kaip Jelcinas, taip ir Gor

bačiovas buvo partijos lyderiai 
savo gimtinių vietų provinci
jose: B. Jelcinas — Sverdlovsko 
srityje, M. Gorbačiovas — Stav
ropolio srityje. Vėliau Gorbačio
vas persikėlė į Maskvą kaip 
vadovas žemės ūkio srityje ir 
greitai tapo partijos lyderiu ir 
Sovietų Sąjungos prezidentu. 
Jelcinas buvo susižavėjęs Gor
bačiovo skelbiama pertvarka. 
Jis buvo pakviestas į Maskvą, 
kur tapo miesto partijos lyderiu 

ir jaunesniuoju politbiuro nariu. 
Bet radikalūs Jelcino pareiški
mai dėl reformų Gorbačiovui 
atrodė pavojingi. Jelcinui gi 
atrodė, kad Gorbačiovo pasi
rinktas reformų kelias niekad 
nepavyks ir kad partijos senoji 
gvardija Gorbačiovą padarys 
savo kaliniu. Vėliau Jelcinas 
įsitikino, kad jo galvojimas buvo 
teisingas, kai praėjusią žiemą 
Gorbačiovas susidėjo su konser
vatoriais. 

Jelcinas prisimena, kai jis 
buvo Maskvos ligoninėje po 
širdies atakos, Gorbačiovas 
pakvietė jį atvykti į Maskvos 
miesto partijos posėdį. Nepaisy
damas gydytojų patarimo, jis 
tenai nuvyko, kad būtų paže
mintas. „Gorbačiovas negražiai 
su manimi pasielgė — jis pasa
koja — nežmoniškai ir nedorai. 
Aš to visiškai nesitikėjau". 

Keli mėnesiai po to Jelcinui 
buvo labai sunkūs, kai jis 
stengėsi atsigauti fiziškai ir 
moraliai. Ir tai suprantamas 
Jelcino elgesys su Gorbačiovu 
po nepasisekusio perversmo 
praėjusių metų rugpjūčio 
mėnesį. Jelcinas prisimena, 
kad, dar esant ligoninėje po 
širdies priepuolio, Gorbačiovas 
pašaukė jį telefonu ir pasiūlė 
užimti vietą statybos komitete, 
bet įspėdamas, jog neįeisiąs 
dalyvauti politikoje. Jelcinas 
sutiko užimti jam pasiūlytą 
darbą, bet nuo politikos negalėjo 
susilaikyti: buvo išrinktas Ru
sijos parlamento pirmininku, o 
vėliau Rusijos federacijos 
prezidentu. 

B. Jelcinas buvo įsitikinęs, 
kad komunistinės sistemos ne
galima reformuoti, kaip norėjo 

wo ,umų nauja valdyba. Pirmininkas David H Mackevičius. Standard Federal 
banko prezidentas vidury, kairėje - Rita Dapkutė, grįžusi iš Lietuvos ir ten parlamento infor
macijos vedėja, dešinėje - David Gaidas. Lietuvių Prekybos rūmų vicepirmininkas. 

Nuotr. Edwardo J . Mankaus 

Gorbačiovas, kad reikia sukur
ti ką nors nauja. Prieš 1989 m. 
rinkimus, sugrįžęs į politinę 
sceną, kalbėjo: „Tuščia, ne
lanksti, kvaila partijos biuro
kratinė sistema mėgina save 
pateisinti, išsaugoti, bet taip 
darydama tik priartina savo 
susinaikinimą". Ir atrodo, jis 
atspėjo, kad sistema susinaikins 
pati save. Mėgindama įvykdyti 
perversmą rugpjūčio mėnesį, 
įvykdė savižudybę. 

Sukur t i naują visuomenę 
Iš įvairių B. Jelcino kalbų 

daugeliui atrodė, kad jis esąs jų 
žmogus ir tik jis galįs išgelbėti 
kraštą iš chaoso. Tiesa, senieji 
„aparačikai" dar yra stiprūs 
provincijoje. Jie stengiasi truk
dyti Jelcino reformas. Atrodo, 
Jelcinas tvirtai įsitikinęs po
komunistinėje eroje sukursiąs 
naują visuomenę. Kai kam gali 
kilti klausimas, ar Jelcinas yra 
pasiruošęs atlikti tokį milžiniš
ką uždavinį. Jis jau yra 61 me
tų, nestiprios sveikatos. Ar jis 
nebus tik pereinamoji figūra, 
kaip atsitiko su Gorbačiovu? 

Dabar jis vienų laikomas de
magogu, pataikaujančiu mi
nioms, kitų — keliamas ir giria
mas kaip vienintelis žmogus, 
kuris gali išgelbėti tautą. Jis 
kalba į žmones įtikinančiai ir su 
humoru. J i s atvirai įspėjo 
žmones, kad keletą mėnesių bus 
labai sunkus laikas. Tie mėne
siai, sakė jis, bus atžymėti krau
ju, sunkiu darbu, prakaitu ir 
ašaromis. Rusai sako. kad nė 
vienas jų vadas iki šiol taip nėra 
kalbėjęs. 

„Iš tikrųjų krizė yra labai gili. 
Niekas tikrai nežino, ką ateitis 
atneš, žingsnis, kurį šiandien 
žengi, nuves mus į rytdieną". 
Jelcinas yra prisiėmęs didelę 
atsakomybę dėl rsų tautos atei
ties ir apskritai pasaulio saugu
mo. Didelis klausimas, ar jo iki 
šiol įgytas didelis populiarumas 
per ateinančius sunkius išban
dymo mėnesius nenukraujuos 
greičiau, negu išseks kantrybė 
Rusijos žmonių. 

OPERACIJA KLAIPĖDOJE 
Klaipėdos miesto ligoninėje 

sėkmingai atlikta pirma klubo 
sąnario protezavimo operacija. 
Su lietuvių chirurgais ją atli
ko šios srities specialistai iš 
Karlskrūnos. Su šiuo Švedijos 
miestu Klaipėdos medikai ben
dradarbiauja jau trejetą metų. 

Pagal Švedijos tarptautinės 
oagalbos organizacijos SIDA 
arogramą Klaipėdoje kuriamas 
.d ube sąnario protezavimo cen
tras. SIDA šiam tikslui paskyrė 
daugiau kaip milijoną Švedijos 
kronų, už kurias įsigyta moder
nios medicinos įrangos. 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 
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Ne ką žmogus žino, bet ko jis 
nori, nusako jo vertę arba 
menkystę, jo jėgą arba bejėgiš
kumą, jo laimę arba nelaimę. 

Lindauer 

Jeigu tai būtų mano galioje, 
aš visose istorijose, virš visų 
didvyrių vardų, ugnimi išrašy
čiau vieną žodį — Motina. 

N. Mazalaitė 

— Ar niekas nebuvo į jo automobilį įlipęs? 
— Ne. Man taip pat atrodo, kad jis sekė tave. Kai 

ėjai, nors ir tamsoje, aiškiai mačiau, kad suko galvą 
į tavo pusę. Ar jis tau nieko nedarė? Nieko neklausė? 

— Kągi man darytų ir ką sakytų? Gal tai iš viso 
tik sutapimas. Jeigu jis man norėtų ką nors padaryti, 
tai juk galėjo puikiausiai dabar, kai ėjau pro šalį! Gat
vėje tuščia, nieko nėra, tylu ir ramu! Nušautų mane, 
ir niekas nė nežinotų kas ar kodėl... O jeigu jis man 
dabar nieko nepadarė, vadinasi, tai tik sutapimas! 

Netrukus pareina Birutė ir vaikai užimti pokalbiu 
su ja. Bet Stepo mintys vis dar užimtos mėlynuoju 
automobiliu. 

„Matyti, pasižymėjo laiką kada parėjau iš darbo. 
Juk jis aiškiai laukė tik manęs pareinančio! Gal jau 
žino namo numerį, net ir buto duris matė... Vis dėlto 
turėsiu būti apdairesnis... Geriausia iš namų visada 
išeiti tokiais pat aplinkiniais keliais, kaip ir šiandien 
parėjau". 

Kai visi susėda prie stalo vakarienei Birutė stebi 
vyrą. 

— Stepai, aš vis girdžiu iš vaikų apie kažkokj au
tomobilį... Ar manai, kad kas nors tave seka ir nori 
bloga padaryti? 

— Gali būti... Amerikos saugumas mane betardy-
damas daug įdomių dalykų apie sovietus sužinojo. 
Bolševikams tai nelabai gali patikti, tai... 

— Ar manai, kad tave bolševikai seka? 
— Gal ir jie... Bet manau, kad tai amerikiečiai 

sekliai. Juk jie turi pagrindo dar manim nepasitikėti! 
Bent pradžioje. Žinau, kad čia atvyksta daug šnipų, 
sovietinių šnipų. Jie dažniausia prisidengia politinių 
pabėgėlių skraiste arba ir su diplomatine kauke. Todėl 
ir manim nepasitiki... todėl ir seka. 

— Bet Maskvos agentai čia juk negali veikti! 
— Nebūk naivi, Birute! Nors tai nelegalu, lygiai, 

kaip ir gangsteriavimas, bet jie patys savo nagų niekur 
nekiša... Jie tikrųjų rusų nedaug atsiunčia. Juk ir čia 
yra komunistų... Dar aršesnių, kaip patys rusai! O už 
pinigus viskas padaroma ir įvykdoma! 

— Neduok Dieve! Aš tikrai dabar už tave bijosiu! 
— Bijoti nėra ko. Reikia tik pasisaugoti. 0 aš pats 

tai mokėsiu atlikti, nes gerai žinau jų metodus. Žinoma, 
nuo likimo nepabėgsi... Jei man buvo lemta čia atvykti, 
tai gal bus lemta ir gyventi. 

— Vis tiek aš būsiu nerami, Stepai... Kaip čia tau 
saugiau apsidrausti? 

— Manim nesirūpink! Ačiū už vakarienę. 
Visi jau pavalgę ir pakyla. Birutė persižegnoja. Ją 

paseka ir abu vaikai. Tik Stepas nesižegnoja. Pavar
tęs laikraščius išeina pasivaikščioti. Šį kartą, nors 
tikrai žino, jog anas mėlynasis automobilis nuvažia 
vo, tačiau vis tiek eina per kaimynų kiemus. 

„Atsarga gėdos nedaro... Reikia dabar įprasti taip 
elgtis. Kasgi čia gali būti? Ar sutapimas, ar tik mano 
vaizduotė? Bet juk Arūnas pirmasis pastebėjo aną kar 
tą mėlyną automobilį! Turiu būti jam už tai dėkingas! 
Dabar privalau kasdien kreipti dėmesį į automobilius 
arti mūsų namų. Turiu dar kartą ir galutinai įsitikinti! 
Jeigu tai tikrai kokie amerikiečių sekėjai, tai tik pasi 
teirausiu policijoje". 

Sunkių minčių prislėgtas įeina, pagaliau, kas va 

karas lankomon Baltučio užeigon. O jos lankytojai pa
sitinka jį linksmais šūksniais. 

— Ei! Pabėgėlis atėjo! 
— Herojus nuo Pakruojaus! 
— Kur šiandien užkliuvai, Stepai? Gal į pusnį įvir

tai? 
— Gal sniegą apie namą valei? 
Palengva Stepas įsitraukia į bendrą linksmą nuo

taiką. Kaip ir kiekvieną vakarą, jis pasakoja savo klau
sytojams sovietinio gyvenimo patyrimus. Daugumas 
lankytojų čia emigrantai ir tik vienas dar prieš Pir
mąjį pasaulinį karą atkeliavęs ir dabar suamerikonėjes 
lietuvis. Jį visi vadina Maikiu, o jo pavardė Mickey, 
sutrumpinta iš Mickevičiaus. Kiti užeigos globėjai 
pašnabždomis jį vadina tarpusavyje „ružavu", nes 
neretai jis yra palankiai išsitaręs apie sovietų 
santvarką arba pareiškęs savo proletarišką nuomonę, 
sutampančią su sovietine propaganda. Jis netiki, jog 
Nepriklausomoje Lietuvoje žmonės gyveno kone taip, 
kaip dabar amerikiečiai. 

Ir dabar Maikis dar nesiduoda Stepo paveikiamas. 
O Vilainis jau pradėjo „atvertimo" akciją. Nuo caro 
laikų šis žmogus nėra matęs tėviškės, kuri nuo anų 
laikų jo atmintyje pasiliko apleista ir necivilizuota. 

— Per dvidešimt su viršum metų Lietuva buvo pa
dariusi milžinišką pažangą! Ji sukūrė savo naujas tra
dicijas, išauklėjo inteligentų kartą... net kelias kartas, 
įsteigė mokyklų, gimnazijų ir universitetą. Finansiškai 
visą laiką stiprėjo. Ir tik bolševikams okupavus Lietuvą 
ir ėmus ją plėšti visi pamatėme kokia mūsų Lietuvėlė 
buvo turtinga! 

— Ale turtas nėra svarbu! Svarbu, kad farmeriai 
turėtų ką valgyt ir gautų gerus praisus už savo 
išdirbystes, o ne badautų... Kad darbininkai gautų 
geras pėdės! 

(Bus daugiau) 

i 
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Dr. Leonas Kriaučeliūnas su „Draugo" 
• kairėje) 

bendradarbiu Jurgiu Janušaičiu 

DR. LEONAS 
KRIAUČELIŪNAS 

IEŠKO DARBO 
J U R G I S J A N U Š A I T I S 

Mylimos žmonelės ir gerųjų 
dukrelių patar tas , sausio 2 d. 
pasirašiau savo Summit mažų 
gyvulėlių ligoninės ir praktikos 
pardavimo dokumentus. Skau
dėjo širdį, kad po 38 metų prak
tikos tu r iu palikti ligoninę, 
pamiltus klijentus ir „mažuo
sius pacientus.'. Bet šeima sakė: 
laikas šiek tiek lengviau pa-
g y v e n i j t e t f t e « d ą r r u a u j a m 
ligoninės savininkui pažadėjau 
1 mėn. talką, bet jau be virši
ninko teisių. Gausmas savo
tiškas. Bet jau pradedu apsi
prasti su ..nauju gyvenimu". 
Maniau , kad bus k u r kas 
blogiau... 
*>—»-Xaįi-»bedarbių" g r e t a s 
į s i r ik iavo te s a v o n o r u . 

— Taip. Tik šeimos pata
riamas. Juk gyvenimas trum
pas. Užteks — galvojau sau. 

— Kokie jūsų a t e i t i e s pla
n a i ? J u k v i s ą g y v e n i m ą 
s u n k i a i d i r b o t e , o v i s u o 
men inė je veikloje, į va i r io se 
organizacijose v a r ė t e nuos ta 
b ia i gilią vagą, o iš s avo 
u ž d i r b t ų pinigų gal d a u g i a u 
p u s ė s mi l i jono i š se ikė jo te 
l i e t u v i š k i e m s r e i k a l a m s , 
t ė v y n ė s v a d a v i m u i ? 

- f tai pabandysiu atsakyti 
trumpai. Pagal dukrelės Jolitos 
posakį. ..Tėveli, vakar buvai 
.somebody', o šiandien — ,no-
body' ". Bet aukščiausią titulą 
pasilikau ir jo niekas negali 
atimti — esu Kriaučeliūnienės 
vyras. Žinoma, žmona gali 
titulą atimti, bet po 41 laimingo 
vedybinio gyvenimo metų labai 
abejoju tokiu sprendimu. Visą 
mano gyvenimą nuo sausio 2 d. 
dabar tvarko žmona. Tvarka nu
statyta, kada keltis, valgyti, 
kokius namuose darbus reikia 
a t l i k t i Dabar e i n u ..per
auklėjimo" 6 mėnesių kursus. 
Ju vedėja irgi žmona. Sako. ga
ri .'. -u šunimis gyventi , reikia 
šiek t i ek k u l t ū r o s , r e ik i a 
gyvenimą keisti. O aš tuoj 
a tker tu atgal: jeigu ne tie 
šuneliai, ką būtume valgė. gėrė. 
o dar kartais ir minko paltą iš
galėdavau nupirkti. Tada ji šiek 
ti«-k sušvelnėja. Bet vis tiek 
nuo perauklėjimo kursų neat
leidžia Pirmoji pamoka buvo 
pirma šeštadienį — reikėjo 
važiuoti i kiną. kur iame buvau 
nebuvęs api<- 15 metų. Filmas 
tebesi rx>veik keturias valandas. 
Kad supmstum. mielas Jurgi, 
kokia buvo kančia. Ir miegojau 
ir papkornus valgi IU ir vis gy
riau, kad labai gražu. 

Antra pamoka buvo vakar. 
Reikėjo c\\\ į teatrą, kur iame 
nebuvau buvęs gal 20 metų. Bet 
čia jau ta ip blogai nebuvo. Sako 
ir <u>> kar iamas pr ip ran ta , pri 

prasiu ir aš. 
Kadangi kursus lankau labai 

uoliai, t a i žadėjo žmona iš 6 
mėn. sutrumpint i į t r is mėne
sius. Tai taip slenka pirmosios 
pensininko dienos. Šį savaitga
lį važiuoju į palaidoto Vliko 
valdybos posėdį Washingtone. 
Visi pasigenda veiklos, tad gal 
bandysiu „atgaivint i" Vliką. 
Čia pat ir Tautinės sąjungos 
seimas St. Petersburge, Flo
ridoje. Gal pasimatysime. Tai 
tokie planai pradžiai, neabejoju 
jų atsiras ir daugiau... Gerai 
nusiteikęs apie ateities planus 
kalbėjo mūsų „naujas bedarbis" 
dr. Leonas Kriaučeliūnas. 

Tai, žinoma, buvo linksmoji 
dalis. I r gerai , kad r imtus 
dalykus svarstant juokaujama. 

Po l i nksmos ios da l i es 
sugrįžkime bent valandėlei į šio 
žmogaus kasdieninį gyvenimą. 

Dr. Leonas Kriaučeliūnas dar 
jaunas, vos peržengęs septynias
dešimtąjį slenkstį. Gražiosios 
Suva lk i jos sodybos s ū n u s . 
Kaune, vėliau Hanoveryje ėjo 
Veterinarijos akademijos moks
lus ir gavo šių mokslų daktaro 
diplomą. Amerikoje išlaikė 
deramus egzaminus ir pradėjo 
pačioje jaunystėje praktiką. 
Chicagos priemiestyje pasistatė 
savo nuosavą Summit mažųjų 
gyvulėlių ligoninę ir joje išdirbo 
net 38 metus, kasdien dirb
damas daug valandų, nesibijo
damas nuovargio, o dažnai 
stokodamas poilsio. 

Pamilsta dr. Leoną jo klien
tūra, prakt iką lydi nuostabi 
sėkmė, ir dr. Leonas Kriau
čeliūnas nuo pa t pirmųjų metu 
ima seikėti didelėmis duoklėmis 
lietuviškajam gyvenimui. Ir 
atseikėjo t iems kilniems lietu
viškiems tikslams — Lietuvai 
vaduoti, globodamas Dainavos 
ansamblį. Grandies tautinių 
šokių ansamblį . Montessori 
vaikų namelius, pavadintus 
Kriaučeliūnų vardu. įvairiems 
fondams. Lietuvių centrui. ..Dir
vos" vajams, spaudai. įvairioms 
organizacijoms ir kitiems lietu
viškiems darbams gal daugiau 
puses milijono s i ek ianč ias 
sumas. Irena ir dr. Leonas 
Kriaučel iūnai išeivijoje yra 
vieni iš didžiųjų aukotojų ir 
lietuviškų darbų rėmėjų. O kai 
jų š e i m a a p l a n k ė skaudi 
n e l a i m ė — Aukšč iaus ia s i s 
p a š a u k ė jų mylimą sūnelį 
Eugenijų amžinybėn, tada jo 
atminimą pagerbė šeima įsteig 
dama 1000 dol. premiją lietuvių 
jaunimui ir jau penkioliktą 
kartą ji skiriama. Kriaučeliūnų 
šeimos auka lieka nemari ir 
ilgalaikė. 

O kiek t a s naujas ..pensi 

n inkas" dr. Leonas Kriaučeliū
nas dirbo įvairiose organiza
cijose. Bene pirmasis jo darbas 
buvo JAV LB kultūros fondo va
jus prieš daugelį metų. Tada 
doleris buvo brangus ir tik dėka 
to vajaus vedėjo dr. Leono ryžto 
buvo sutelkti berods 15 tūks
tančių dolerių. Vienas iš sun
kiųjų darbų buvo suruošti Altos 
vardu Lietuvos genocido parodą, 
miesto centre Chicagoje, kurios 
at idaryme dalyvavo kongreso 
narys, o vėliau prezidentas 
Gerald Ford. Ypač didelis įnašas 
— tai III ir IV Tautinių šokių 
šventės Chicagoje, kurių suruo
šimui be didelių komitetų, bet 
savo dideliu ryžtu suruošė dr. 
Leonas Kriaučeliūnas. Tautinių 
šokių šventės, jų ruošimas ir 
bendras su jomis darbas paliko 
neužmirštamus ir maloniausius 
mano gyvenime prisiminimus — 
sako dr. Leonas Kriaučeliūnas. 

J is tr is terminus vadovavo 
ALT s-gai, būdamas vyr. valdy
bos pirmininkas ir per tą laiką 
suruošė tris ALT s-gos seimus — 
Los Angeles, Daytona Beach. 
Fla., ir Bostone. Tie seimai 
pasižymėjo geromis progra
momis, gera organizacija, nors 
pačius techniškuosius vietovėse 
darbus atliko tų skyrių valdybos 
ir nariai. 

Jam prie širdies buvo ir Lie
tuvių Bendruomenės darbai. 
Bene keturis kar tus buvo iš
rinktas į JAV LB krašto tarybą, 
PLB valdybą, valdybose ėjo įvai
rias pareigas ir jam vadovaujant 
buvo sudarytos sąlygos. Pietų 
Amerikos jaunimo ansambliui 
viešėti Amerikoje. Dr. Leonas 
Kriaučeliūnas aktyviai daly
vavo Korp! Neo-Lithuania veik
loje, jis filisteris, apdovanotas 
korporacijos žiedu, vadovavęs ir 
dirbęs vyr. ir skyr. valdybose. 
Gilias pėdas paliko Altos veik
loje, atstovaudamas vyčiams, ei
damas vicepirmininko ir ki tas 
pareigas. O po darbų Altoj jis 
buvo pakviestas vicepirmininku 
į Vliko valdybą, kurioje išdirbo 
bene ketverius metus. Jis kaip 

'. gabus organizatorius, suruošė 
Amerikos Balso 30-ties veiklos 
metų minėjimą Washingtone, 
kuris praėjo labai sėkmingai. 

Būdamas Tautinės sąjungos 
pirmininku, Chicagoje suruošė 
lituanistinių mokyklų mokytojų 
gražų, su gera programa pa
gerbimą, kuris praėjo iškilmin
gai. Taip pat jam vadovaujant 
buvo suruošta ir Tautos šventės 
minėjimai. 

Dr. Leonas visą savo gyve
nimą pašventė kovai prieš 
komunizmą ir buvo pastebėtas 
svetimtaučių, už šią veiklą 
Bulgarian National Front Cen-
ter Executive Board apdovanojo 
jį medaliu ir diplomu „as Out-
standing Fighter Against Com-
munism". 

Dr. Leonas Kriaučeliūnas pui
kus kalbėtojas, ir dėl to jis buvo 
kviečiamas į įvairias lietuvių 
kolonijas kalbėti Lietuvos nepri
klausomybės ir kitų švenčių bei 
minėjimų progomis. 

Dr. Leonui Kriaučeliūnui vi
sada art i širdies buvo Tautinės 
sąjungos darbai. Ir kai ištiko 
sukaktys — dr. Leonas vado
vavo 70 metų „Dirvos" vajui, 
su te lkdamas daugiau šimto 
tūkstančių dolerių. Kai reikė
jo išleisti „Naująją viltį", jis 
vienas iš savo kišenės apmokėjo 
pirmojo numerio išleidimą. 

Bandžiau, kiek atmintis leido 
ir kiek bendro darbo keliai sie
josi, sužymėti bent mažą dalelę 
didžiųjų šio „pensininko" dr. 
Leono Kriaučel iūno darbų. 
Žinoma, niekada tų darbų ne
būtų galėjęs jis atlikti, jeigu ne-

MELSIMĖS UŽ 
BUVUSĮ VADĄ CLASSIFIED GUIDE 

A.a. Stepas Samatas-Samatauskas. 

Sekmadienį, vasario 23 d., 
kun . Kastytis Ramanauskas , 
MIC, l ie tuviškas mėnes ines 
Mišias Washingtono lietuviams 
aukos už prieš 30 metų mirusį 
Įeit. Stepą Saimatą-Samatauską. 
J a s užprašė, velionio žmona, 
Washingtone gyvenanti Marga
r i t a Samatienė. Įdomus likimo 
su tap imas : antrojo pasaulinio 
karo metu Įeit. S. Samatauskas 
pro mirtį laiąycn išvedė daugiau 
negu 100 lietuvių vyrų, jų tarpe 
ir mane, o mes su jo našle j au 
10 metų gyvenam kaimynystėje 
J A V sostinėje* 

D a b a r , m i n i n t 30 m e t ų 
sukakt į , kąįyiainfield mieste, 
New Jersey valstijoje, 1962 m. 
vasario 19 d; lmirė 1914 m. Vil
niuje gimęs^Btepas Samataus-
kas-Samatas , man pr is imena 
1944 m. rud\ro;, kai a tbėgus į 
Rytprūsius'Vįaciai gaudė vyrus 
ir s iuntė juos į darbo dal inius . 
Aš pagau tas patekau į l ietuvių 
da rbo kuopą, kur i ą nac ia i 
p a s i u n t ė į Oglendos kaimą 
okupuotoje Lenkijoje, netoli 
Varšuvos. Trijų kuopos kari
n inkų t a r p c k u v o ir Įeit. Sa
ma tauskas . •-, rfcin 

Ne t rukus pajudėjo frontas ir 
prasidėjo sunki kelionė nuo 
Vislos į Vakarus. Vienas iš 
ka r in inkų tų ^pavojingų dienų 
eigoje nusipelnė didvyrio vardo, 
k i tas — dezertyro. Tuo tarpu 
j aun iaus iam feft. Samatauskui 
at i teko rizikinga pareiga šimtą 
vyrų vesti į Vakarus. Traukda
miesi perėjom Karal iaučiaus 
griuvėsius, tunojom Piliavos 
mi r t i e s zonoje, per mirusią 
Neringą pirmiausia atėjom į 
Dancigą, kiek vėliau į Gdynę 
ir čia iki pas iu t inės prietilčio 
kr i t imo valandos pergyvenom 
vienas iš sunkiausių, bent kieno 
pajustas praėjusio karo dienas. 
Iš Gdynės su sužeistaisiais fron
to kareiviais patekę į paskutinį 
laivą, atsiradbm griaunamoje 
Helloje, o iš čia vėl sėdom į 
laivą. Vilkstinę sudarė penki 
l a i v a i . J ie visi p l a u k ė j 
Sweenemuendę. Prie Ruegeno 
salų t r i s iš penkių laivų į jūros 

būtų buvusios jo gyvenimo iš
tikimosios palydovės, darbų 
skatintojos, ryžtą ugdančios, 
šeimos židinį saugančios, ta ip 
pa t n e p r a l e n k i a m o s d a r b e 
I r enos K r i a u č e l i ū n i e n ė s . 
Sutikdami naują „bedarbį", vis 
tik manome, kad jis nenur ims 
savo baltuose rūmuose, gražioje 
ap l inko je , be t a t s i k v ė p ę s , 
apsižvalgęs vėj kibs į žagrę ir 
varys gilias vagas įvairiose 
lietuviškosios veiklos srityse. O 
darbai tikrai laukia dr. Leono 
Kriaučeliūno 

dugną nuleido, berods, britų 
povandeniniai laivai. Po kelio
likos valandų mūsiškis vis dėlto 
pasiekė Kopenhagos uostą. 
Apn. . k in t a l ie tuvių darbo 
kuopa, pergyvenusi baisiausias 
karo audras, Įeit. S. Sama-
tausko vadovaujama, iškėlė ko
jas į palyginti ramią, nors 
vokiečių okupuotą, Danijos 
žemę. 

Po tos laimingos valandos 
mes, kurių tarpe buvo a.a. rašy
tojas M. Katiliškis, Lituanisti
kos katedros Illinois universi
tete vedėjas dr. Br. Vaškelis, 
Algis ir Vytautas Čepėnai, ir 
daug kitų vyrų, kurių nemaža 
dalis j a u ažminybėje, Įeit. 
Samatauską praminėm „laimės 
vaiku" ir toks j is liko mūsų at
mintyje. Jis pasiliko su savo 
vyrais, ka r tu su jais pasirinkęs 
mirtį arba geriausiu atveju visų 
prasiveržimą pro mirtį. 

Mano atmintyje prisikelia 
viena baisi akimirka: ta i buvo 
1945 m. balandžio pradžia, 
artėjo Velykos. Gdynės prietil
tis gyveno paskutines dienas. 
Rusų armijos buvo tik per ki
lometrą nuo jūros. Lietuvių dar
bo kuopos vyrai lindėjo jūreivių 
aprangos sandėliuose prie pat 
bombų ir artilerijos griaunamo 
uosto. Siaubingą naktį, aplink 
griaudžiant šūviams ir degant 
uosto pas ta tams, Įeit. S. Sama
tauskas gavo įsakymą išvesti 
kuopą į kulkų ir sviedinių ske
veldrų lietų. Tarp jūros ir tos 
patalpos, kurioje mes glaudė
mės, turėjome iškasti apkasus. 
Leitenantas bombų pramuštose 
patalpose išrikiavo kuopą ir 
pranešė apie uždavinį, kurį mes 
dar turėsime atlikti. Rikiuotėje 
bestovint, pašvitinietis Jonas 
Pakeltis, išbalęs ir visas drebąs, 
paprašė leitenanto leidimo užsi
rūkyti. J is sakė, kad tą naktį 
dusias. Nuskambėjo giliai su
krėsto l e i t e n a n t o žodis: 
„Rūkyk!" 

Po pusės valandos ant pat 
Baltijos jūros kranto Gdynėje 
mes smiltimis užkasėm Jono 
Pakelčio lavoną. Jo galvą 
prakirto ore sprogusios minos 
gabalas. Prabėgomis vienas po 
kito prie jo šilto kapo prislinko 
ir minutei suklupo jo bendro 
likimo draugai, tarp jų ir Įeit. 
Stepas Samatauskas. Maldos 
akimirkos buvo labai trumpos. 
Rusai prakeiktai šaudė ir artėjo 
prie jūros. 

Paskutinį kar tą su a.a. Stepu 
Samatausku ir pirmą kartą su 
jo žmona susitikom 1950 m. 
Lindene, N.J., saugioje ir laim
ingoje Amerikos žemėje. Ir mes 
tada vėl kalbėjom apie aną 
baisų vakarą Gdynėje, apie 
bendro žygio draugo Jono 
Pakelčio nuojautą ir tuojau 
sekusią jo mirtį, apie kitų žygio 
draugų mirtis, apie praėjusį 
baisų karą. 

Skaudu šiandien po 30 metų 
mintyse sustoti prie to kapo, 
kuris netikėtai anksti išdygo 
Amerikos žemėje, o ne prie 
Baltijos, kur liko mūsų vargo 
brolių kaulai, ir kuriuos Tu, 
„Laimės vaike" — leitenante 
Steponai, vedei mus į laisvę ir 
gyvenimą. 

Leit. S. Samatauskas teigia
mai įamžintas VI. Ramojaus 
karo nuotykių knygoje „Lenkty
nės su šėtonu", jis minimas ir 
M. Katiliškio knygoje „Išėju
siems negrįžti". 

VI. R. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS %A 16«Vi* 

OrgaT^uojame 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 
9525 South 79th Avenue 223 Kalvarijų gatve 
Hlckory Hlll, Illinois S0457 
Telefonas (70*) 430-7272 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS ^ a g 

(312) 586-5959 M 
(708) 425-7161 ^ * 

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

-ra ^mmt 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave., 
Chlcaoo, 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 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Blinstrubienė 
Nuosavybių pardavimas INCOME TAX 

5953 S. Kedzie A ve. 
Tel. 436-7878 

GzntuiK 21 
"E. MAS 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauta įvairiu nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Buv 312-585-6100, res 312-778-3971 

Parduodami Lido Beach Sara-
sota, FL du ,,duplex" namai po 2 
bt. su įrengimais; V2 bloko nuo jū
ros. Kreiptis: 

Tel. 508-754-1492 

FOR RENT 

išnuomojamas 6 kamb. švarus bu
tas Cicero, IL. Arti Šv Antano baž
nyčios ir maisto krautuvių. Puikus 
miesto važmos susisiekimas su vidur-
miesčiu. Skambinti 1-708-652-8546 
nuo 8 v.r. -10 v.r. Ir 6 v.v. -10 v.v. 

MISCELLANEOUS 

IEŠKO BUTO 

2 suaugę asmenys ieško buto. 
Gali padėti namų ruošoje. 

Tel. 312-776-7305 

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

m 376-1882 ar 376-5936 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus 

FRANK ZAPOUS 
3208V* We«t 95th Stret 
T«l. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ 

Tunu Cfvcngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. *8S-ee?4. Nuo 8 ryto Iki «<v.v. 

Kaicot- i.etoviSfcai 

Vilnius, Lietuva 
Telefonas 350-115 Ir 778-392 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

RUDENIO VYNAS, eilėraščiai. Vladas Šlaitas. 
55 psl $5.00 

VILKAS IŠ GALŲ. romanas. Vyt. Volertas. 304 
ps" $12.00 

ĄŽUOLŲ RANDAI. Sibiran tremtinės at
siminimai. Antanina Garmutė. 127 psl. .$6.00 

AMŽINO |ŠALO ŽEMĖJE. Sibiran tremtinių 
atsiminimai. 303 psl $10.00 

SAULĖGRĄŽŲ TVANAS, apsakymai. Nijolė 
Jankutė. 192 psl $7.00 

MOTERIS SU BALTU CHALATU, gydytojos 
dienoraštis. Dr. K. Šimaitienė. 494 psl. $20.00 

PAŠAUKĖ MANE ... popiežiaus Jono Povilo II 
biografija. Iš lenkų kalbos vertė kun. R. 
Jakulis. 351 psl $4.00 

GYVENIMO DULKĖS, novelės ir apybraižos. 
Andrius Norimas. 199 psl $8.00 

GYVENIMO AKIMIRKOS, atsiminimai. I dalis. 
Liudas Dambrauskas. 675 psl $12.00 

GYVENIMO AKIMIRKOS, atsiminimai. II dalis. 
Liudas Dambrauskas. 461 psl $10.00 

MEŠKOS MAUROJIMO METAI, romanas. 
Kazimieras Barėnas 444 psl $15.00 

LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 
1387-JI METAI. Jonas Dainauskas. 352 
psl $15.00 

RAŠYTOJAS POKARIO METAIS, dokumentų 
rinkinys Vyt Kubilius, R. Pakalniškis. 
590 psl $10.00 

ATSIMINIMAI nepriklausomybės keliais. Mar
tynas Yčas 240 psl $20.00 

KELIONĘ | KAUNĄ, romanas. A. Norimas. 167 
psl $10.00 

BALTIC STATES VS THE RUSSIAN EMPIRE. 
1000 years of Struggle for freedom. Vai. 
Ramonis 79 psl $5.00 

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

MMMM 



Leonas Narbutis, iš Chicagos „įkinkytas" j „Jonio" ansamblio orkestrą, groja 
„kaimišku" instrumentu. Iš Margučio surengto koncerto Jaunimo centre. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

Pastabos ir nuomonės 

NUOSPRENDIS IŠ 
AUKŠTYBIŲ DĖL 

POLITINĖS IŠEIVIJOS 
ALGIRDAS BUDRECKIS 

Kas 
Juozo 

nepažįsta publ icis to 
Kojelio? Šis Lietuvių 

Fronto veikėjas sumaniai reda
gavo „I Laisvę" žurnalą, atneš
damas gyvumo ir visuomenines 

. aktualijas. Lietuvių Bend
ruomenės veikėjai puikiai at
simena jo parašytus rezoliucijų 
projektus, kaip JAV LB tarybos 
politinės komisijos narys. O 
kiek jis prirašęs „Draugo" šeš
tadieniniuose prieduose. 

Deja, furor scribendi liga 
. dažnai atneša ir didesnę blogy

bę — lapsus calami. Iš pradžių 
jo pamokslavimai net buvo juo
kingi. Laikui bėgant, tie pa
mokslavimai pasidarė piktesni 
ir net įžūlūs. Kojelio plunksna 
daugiau nenaudoja rašalo, ji pri
sisėmę tulžies. 

Kojelio sukurtame lietuviš
kame pasaulyje atsirado baisū
nai. Išeivijos blogybių šaltinis, 
girdi, yra Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo komiteto organiza
cija ir jos „pakalikas" Amerikos 
Lietuvių Taryba. Lie tuvių 
Bendruomenė privalo riteriškai 
kovoti prieš tuos slibinus. Tų sli
binų piktoji dvasia yra dr. 
Kazys Bobelis. Mūsų publicistas 
jį laiko visų išeivijos nelaimių 
autorium. Dr. Bobelis sau gar
bės siekimu ir ž i a u r u m u 
prilygsta Hit ler iui ir n e t 
Stalinui. Šiurpas net sukrečia 
skaitytoją pagalvojus, kad 
mums vadovauja toks nelabasis. 
Matyt, publicistas naujų metų 
proga dar uoliau pasiryžo visus 
pamokyti ir „priešus" išbarti. 

Savo 1992 m. sausio 4 d. 
straipsnyje „Gyventi dėl tėvy
nės" Juozas Kojelis tikrai persi
stengė, norėdamas įvertinti ir 
sentencingai tarti aukščiausio
jo teisėjo žodį virš 40 metų vei
kusio išeivijos politinio ir inte
lektualinio aktyvo adresu. 

Perskaičius šį Šedevrą, krinta 
į akis faktas, kad „Gyventi dėl 
tėvynės" autorius užmiršta gero 
žurnalizmo dėsnį: „nemaišyk 
nuomonės su faktais". 

Norėdamas pribaigti Vliko 
slibiną Kojelis nesidrovi prista
tyti prasimanymus, kaip faktus. 
Anot jo, visuomenei galvas 
maišė „nedemokratišku keliu į 
kai kurių organizacijų vadovy
bes įsiveržę garbėtroškos..." 
Pats stebiu ar dalyvauju Vliko 

veikloje nuo 19*61 m. Nesaky
čiau, kad pirmininkais buvo ne
demokratiškai išrinkti Sidzi
kauskas, Valiūnas ir Bobelis. 
Kaip žinia, Vliko pirmininkas 
renkamas 15 politinių grupių 
tarybos posėdžio metu. Tikrame 
politiniame gyvenime veikia 
„politinė aritmetika", grupuo
čių susitarimai. Tai yra demok
ratiškas procesas, o ne „nede
mokratiškas kelias". 

Yra melas, kad Vlikas kada 
nors būtų uždraudęs vykti į 
Lietuvą. Draudėjas buvo vienos 
grupės lyderis Vytautas Vai
tiekūnas, kuris privertė Sidzi
kausko valdybą atsistatydinti 
1966 lapkričio mėn. Be to, tas 
pats Vaitiekūnas paraše brošiū
rą bendradarbiavimo su Lietu
va klausimu. Vlikas atsisakė 
remti jo griežtas ir kraštutines 
pažiūras. Vliko pozicija buvo pa
skelbta „Clevelando" rezoliu
cijoje ir vėliau „White Plains 
susitarimuose". 

Nežinia, kas tie „trumpare
giai patriotai", kurie Lietuvos 
komunistų partijos formalų 
atsiskyrimą nuo maskvinės..." 
l a iko svarbesn iu įvykiu. 
Nereikia būti sovietologu su
prasti, kad Brazausko lietuvių 
komunistų formalus atskyrimas 
nuo gorbačiovinės partijos buvo 
svarbus katalizatorius Lietuvos 
demokratėjimui. 1990 m. kovo 
17-18 d., lygiai savaitė po Kovo 
11d. deklaracijos, Vlikas posė
džiavo ir teigiamai įvertino 
kovo 11 d. deklaraciją. Tuo 
reikalu dar paskelbė ir savo pa
reiškimą. Iki šios dienos Vlikas 
remia Kovo 11d. aktą ir Lietu
vos Respubliką. Vlikas niekada 
nereikalavo, kad p. Landsbergis 
ar tuometinė Lietuvos vyriau
sybė būtų pakeista, kaip kad to 
reikalavo Linas Kojelis, jo me
morandumu (HI.17 ir D7.25.-
1990) St. Lozoraičiui ir L.B. 
veikėjams bei keletai amerikie
čių. Reikia sutikti su J.K. 
bendrybėmis , kad visokio 
plauko žmonės dėl skirtingų 
motyvų vyksta į Lietuvą. Tai 
nieko nepasako. Lietuva kaip 
t ik laukia biznierių, kurie 
sudarytų bendras įmones su vie
tiniais. Iš tokių užsimojimų gali 
būti abipusiška nauda: užsie
niečiams investicijų, o kraštui 
kietos valiutos. 

«J.J\.. kliūva žmones su akade
miniais laipsniais ir milijonie
r iai . Mokslininkai ir pro
fesionalai, jei bus protingai 
traktuojami, gali Lietuvai 
atnešti naudos. Kiekvienas 
kraštas, kuris ieško kietos 
valiutos ir investicijų, vilioja 
milijonierius. Tai yra socioeko-
nominė tikrovė. Nieko blogo, jei 
diplomatiškai priima Lietuvos 
valdžios sluoksniai tokius „mili
jonierius", kaip Londono lordą 
Kaganą, dr. Kazicką, dr. Bobelį, 
Chicagos lietuvius daktarus. 

Dėl dezinformacijos apie 
demokratinę santvarką Lietu
vos laikraščiuose nėra reikalo 
nuogąstauti. Lietuviams krašte 
dar teks ilgai nagrinėti demok
ratiškumą: turėkime vilties, 
kad jie sugebės atskirti fan
tazijas nuo veikiančių svetur de
mokratinių santvarkų. J. K. 
negaila popieriaus pamokslau
ti ir Lietuvos lietuviams apie 
išeivijų nuopelnus. 

Gryną melą skelbia J.K. apie 
1991 m. lapkričio 1-3 d. Vliko 
seimą Chicagoje. Girdi, „Lie
tuvos premjeras Gediminas 
Vagnorius dalyvavo Vliko 
seimo posėdžiuose... ir savo 
akimis matė, kaip seimo or
ganizatoriai neįsisavinę demok
ratinių tradicijų, nekalbant jau 
apie principus. Suorganizuoti 
baubliai ne tik neleido seimo 
atstovams kritiškai pasisakyti 
dėl nepateisinamų Vliko vardu 
padarytų veiksmų, bet nei pa
klausti. Seimas buvo pravestas 
ne amerikiečių, bet sovietų „de
mokratijos tradicijose". 

1991 m. Vliko seimas Chi
cagoje buvo pravestas „sovietų 
demokratijos tradicijose" yra 15 
Vliką sudarančią partijų ir 
rezistencinių sąjūdžių grubus 
užgauliojimas. Seimo programa 
buvo grupėms iš anksto išsiun
tinėta, net tilpo spaudoje. Visų 
grupių vadovybės buvo papra
šytos pagalvoti apie rezoliucijas 
iš anksto. 

Keturiolika grupių atsiuntė 
atstovus į seimą (tik vieni krikš
čionys darbininkai nedalyvavo). 
Visos sesijos buvo atviros lie
tuvių visuomenei ir spaudos 
atstovams. Seimo prezidiumui 
pirmininkavo krikščionių de
mokratų veikėjas Šoliūnas. Po 
visų pranešimų buvo paklau
simai, net bendros publikos ste
bėtojai statė klausimus ir pa
klausimus valdybos pirmi
ninkui dr. Bobeliui ir Tautos 
Fondo atstovams-pranešėjams. 
Kur buvo tie „suorganizuoti 
baubliai"? Kad sesijų pirmi
ninkaujantieji neleido vienam 
ar antram ar trečiam dešimt 
kartų kalbėti iš eilės, kol kiti 
dar nebuvo gavę progos pa
klausti ar pasireikšti, tai nėra 
komunistinė tvarka,o vado
vavimasis Roberto taisyklėmis. 
Kai seimas balsavo nutarimą 
likviduoti Vliką ir jo turtą bei 
archyvus, buvo net trys pasiū
lymai: Vliko valdybos. Tautos 
Fondo vadovybės ir kai kurių 
Vliko grupių projektas. I nu-
tarimų-rezoliucijų komisiją 
buvo pakviestas atstovas iš 
kiekvienos grupės. Prieš bal
suojant, mandatų komisija su-
skaičiavo,kiek sesijoje dalyvauja 
pilnateisių atstovų. Galutiniai 
Vliko nutarimai praėjo balsų 
dauguma. 

Tai kur ta komunistinė de
mokratija? Regis, prie tikrų 
komunistų politbiuras iškepa 
visus nutarimus, kuriuos vien
balsiai priima vienai partijai 
atstovaują deputatai. Negaliu 
pasakyti, ką Lietuvos ministeris 
pirmininkas galvoja apie mūsų 
kartais triukšmingus demokra
tiškus susirinkimus. Bet kai 
užklausiau vyriausybės darbuo
toją Antaną Skaisgirį, kokį 
įspūdį sudaro mūsų triukš
mingas seimas, anas nusišyp
sojo ir tarė: „Primena mūsų 
parlamento ir Sąjūdžio suvažia
vimų sesijas"! 

„Gyvenk dėl tėvynės", bet 
susimildamas nežudyk kitų vei
kiančių lietuvių gero vardo ir 
charakterio. 

LIETUVIAI FLORIDOJE DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. vasario mėn. 19 d. 

Miami, FL 
ŠAULIŲ SUSIRINKIMAS 

Sausio 12 d. Aušros šaulių 
kuopa turėjo lietuvių klube savo 
metinį susirinkimą. Kuopos 
pirm. Kunigunda Kodatienė 
pasveikino susirinkusius ir Lie
tuvos laisvės džiaugsmui sugie
dotas Tautos himnas. Minutės 
susikaupimu pagerbti mirę kuo
pos nariai: vienas iš kuopos 
įsteigėjų dr. Kazys Pautienius ir 
Aleksandra Korsakienė. Pa
skaitytas praeito susirinkimo 
protokolas ir sveikinimai 
iš Lietuvos Šaulių s-gos išeivi
joje pirm. Mykolo Abariaus ir 
Lietuvos Šaulių s-gos pirm. Ge
dimino Jankaus, kuris drauge 
aprašė ir jų aktyvią dabartinę 
veiklą. 

Parodyta atsiųsta iš Lietuvos 
šaulių centro valdybos iškilmin
ga padėka už auką 500 dol.>kny-
gas ir maisto siuntinį šauliams, 
saugojusiems parlamentą. Taip 
pat parodytos Lietuvos šaulių 
nuotraukos, minint Vytauto 
Didžiojo karūnavimo dieną. 

Paskirta aukų 5,000 dol. 
Lietuvos šauliams tokiu 
neramiu laiku ginklams įsigyti 
ir kitiems būtinai svarbiems rei
kalams. Taip pat paskirta 
Tremtinių s-gai vaistams 500 
dol. Aptarti kiti šaulių reikalai. 

VIEŠNAGĖ 

Šaulių s-gos pirm. M. Abarius, 
grįždamas iš Simo Kudirkos 
šaulių kuopos Nevv Yorko 
dvidešimt metų veiklos minė
jimo sausio 19 d., užsuko ir į 
Floridą. Aplankė Aušros kuopos 
pirm. K. Kodatienę, praleido 
popietę, pabendravo ir su 
kviesta kuopos valdyba, nusakė 
dvidešimtmečio minėjimo įspū
džius bei atsakinėjo į iškeltus 
klausimus šauliškais bei lietu
viškais reikalais. 

TRIMITAS 

JAV ėjęs žurnalas „Karys", 
kuriame buvo ir šaulių skyrius, 
perkeltas Lietuvon. Nuo naujų 
metų Lietuvos šauliai pradėjo 
leisti žurnalą „Trimitą", koks ir 
anksčiau buvo Lietuvoje. Kaina 
jo 25 dol. metams. Aušros šaulių 
kuopos šauliai ir prijaučiantys 
užsisakė 12 egz. Tikimės greitai 
sulaukti. 

Gunda 

SEARS ATLEIS 600 

Stipri Sears Roebuck bendro
vė numato netolimoj ateity 
atleisti daugiau kaip 600 
tarnautojų, mažindama finan
sinių sunkumų pavojus. 

A.tA. 
GYTIS GAURILIUS 

Gyveno Čikagoje, Westlawn apylinkėje, anksčiau Mar-
quette Parko apyl. 

Mirė 1992 m. vasario 17 d., sulaukęs 61 m. amžiaus. 
Gimė Brazilijoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dvi dukterys: Danutė 

Costello su vyru Gene ir Vida Wolff su vyru Kevin, du anūkai: 
Sarah ir Jason Costello. 

Velionis buvo vyras a.a. Nijolės Gaurilienės. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, vasario 19 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71st St. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 20 d. 1992. Iš 

koplyčios 8:45 vai. ryto bus atlydėtas j St. Mary Star of the 
Sea parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę dukterys ir anūkai. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312476-2345. 

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ONA NORVILIENĖ 

Jau suėjo dveji metai, kai mano mylima Teta iškeliavo į 
Anapus 1990 m. vasario 21 d. 

Jos mieli žodžiai skamba mano širdyje kasdieną. Aš 
brangios Tetos niekada nepamiršiu. 

Užjos sielą dvejos šv. Mišios bus aukojamos vasario mėn. 
21 d. 7 ir 8 vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. 

Prašau gimines, draugus ir pažįstamus pasimelsti už jos 
sielą. 

Nuliūdęs sūnėnas Charles Sable. 

A.tA. 
PETRUI ŽOLYNUI 

mirus, jo žmoną VANDĄ, seseris Lietuvoje ir kitus 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
drauge liūdime. 

Joniškiečiai 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Uatuvos Atsiminimai". 
••kmadicniais nuo 2 M 3 ¥. p.p. Ii S*ton HaN Universi
teto stotis*. 89.5 FM banga. „Muslc of Uthusnta" pro
gramos, vadsmos angta kalba. Ii tos pačio* stotlss, 
taip pst ssfcmadtsntais < ...dtmo* nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr. 
J. J . Stukss — dtroktorlus, 234 Sunttt Dr., Wstchung, 
N. J. 070S0. Tai. 908-753-5636 

A.tA. 
VINCAS SENDA 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė Palos Community ligoninėje 1992 m. vasario 15 d., 

1:30 vai. ryto, sulaukęs 89 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, Alksnėnų 

kaime. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterėčia Regina Juškai-

tienė su vyru Vytu ir sūnumis Saulium bei Edžiu; artimi drau
gai: Sofija Miliauskienė ir jos dukros Dana, Aldona ir Birutė; 
pusbrolis Juozas Birgelis Kanadoje; mirusios pusseserės 
dukros: Birutė Senfarienė su šeima Floridoje; Jūratė ir Dalia; 
Lietuvoje sūnėnai su šeimomis: dr. Vytas Senda; Kazimieras 
ir Danutė Sendai; Jonas ir Marytė Sendai, dukterėčia Onutė 
ir Kostas Simelevičiai su šeima. 

Velionis buvo brolis a.a. Antano, a.a. Igno, a.a. Augusto 
ir a.a. Magdalenos. 

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai ir šaulių chorui; Liet. 
Fondui; Liet. Bendruomenei, Liet. Pensininkų draugijai; Šv. 
Kazimiero Lietuvių kapinių sklypu sav. organizacijai; Union 
Pier, MI lietuvių klubui, buvo rėmėjas: „Seklyčios", Kr. 
Donelaičio mokyklos ir ramovėnų sekretorius. 

Kūnas pašarvotas antradienį, vasario 18 d nuo 4 iki 9 v.v., 
koplyčioje, 4330 S. California Ave. Atsisveikinimas trečiadienį 
7 v.v. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 20 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę dukterėčia ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E IK IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-8652 

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

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

STEPONAS C LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marųuerte Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Vfarquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



UKAUliAS, trečiadienis, 1992 m. vasario mėn. 19 d. x Stasys Briedis, Juozas 

x Rūta Vanagai tė Wyman 
ir Bernard Sahlins, lydimi 
Alės Keželienės, aplankė 
„Draugo" redakciją ir spaus
tuvę ir domėjosi spaudos dar
bais. Rūta Wyman ir Bernard 
Sahlins rengia Vilniuje Tarp
tautinį teatrą, kuris bus vienas 
iš žymiausių visoje Europoje. 
Apie tai buvo kalbama spaudos 
konferencijoje, pasimatyme su 
Chicagos meru R. Daley ir kt. 
Rūta Vanagaitė Wyman išvyks
ta atgal į Lietuvą šį trečiadienį. 

x Linas Norusis, Tautinių 
šokių šventės nakvynių komisi
jos pirmininkasjau yra užsakęs 
Rosemont Horizon apylinkės 
viešbučius nakvynėms. Tuojau 
bus išsiuntinėjama grupių vado
vams nakvynių ir viešbučių 
informacija. 

x Marąuette P a r k o Lietu
vių namų savininkų susirin
kimas bus šį penktadienį, va
sario 21 d., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Pra
džia — 6:30 vai. vak. Visi nariai 
ir svečiai kviečiami susirinkime 
dalyvauti. 

x New Je rsey gubernato
r i u s J im F l o r i o paskyrė 
Aldoną Skrypką į guberna
toriaus komisiją tirti Rytų 
Europos istoriją. A. Skrypką yra 
mokytoja, baigusi universitetą 
ir pasižymėjusi istorijos paži
nimu. 

x P a t i k s l i n i m a s . Daivos 
Kuzmickaitės, jaunos moky
tojos iš Lietuvos, pranešimas 
Ateitininkų namuose bus va
sario 21 d., penktadienį (ne 
vasario 23 d., kaip buvo skelb
ta). Prašoma į tai atkreipti 
dėmesį. 

x Dail. Marija Ambrozaitis, 
Chesterton. Indiana, už kalė
dines korteles ir kalendorių at
siuntė 30 dol. auką po 15 dol. 
parėmė „Draugą": Milda Neu-
manienė, Zuzana Petrauskienė 
ir Frank Janulis. Visiems taria
me ačiū. 

x Dr. Danguolė Vitkus, Pa 
los Hts., Ill„ daugelį metų 
remia . ,Draugą", garbės 
prenumeratorė, vėl parėmė 
dienraštį 45 dol. auka ir pratęsė 
prenumeratą vieneriems 
metams. Labai dėkojame. 

x Ignas Vaičeliūnas ir Ka
zys Bagdonas, abu iš Chicago. 
111., ..Draugo" garbės pre
numeratoriai, rėmėjai, lankėsi 
..Drauge", pratęsė prenumeratą 
ir kiekvienas paaukojo po 20 
dol. Labai dėkojame. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandom pagal susitarimą 

Advokatas jonas Cibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo M iki 7 vai. vak 
Šeštad M 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 A ve.. Ste. 18-2 
H.nsdale. IL 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valando- pagal susitarimą 

x Vaclovas Kleiza, Lietuvos 
gen. konsulas Chicagoje, ir vs 
fil. Sigitas Miknaitis, Lietuvių 
Skautų sąjungos tarybos pirmi
ninkas, yra pakviesti atidaryti 
tradicinę Kaziuko magę kovo 1 
d., ruošiamą Jaunimo centre 
Chicagoje. Iškilmingas atidary
mas bus 11 vai. ryto. Skautai ir 
skautės laukia gausaus visuo
menes atsilankymo. 

x Rašytojas inž. Vytautas 
Volertas bus pagrindinis kal
bėtojas kovo 11-tosios — Nepri
klausomybės atkūrimo minė
jime kovo 8 d., sekmadieni, tuoj 
po pamaldų Lietuvių centre 
Lemonte. Minėjmą ruošia Korp! 
Neo-Lithuania vyriausia 
valdyba. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti. 

x „Vi rgo" Vilniaus stu
denčių choro koncertas bus šį 
sekmadieni 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Bilietai gaunami Vaz-
nelių Gifts International preky
boje ir prieš koncertą prie 
įėjimo. 

x Rengiamas Šiupinys va
sario 29 d. Tautiniuose na
muose. Programą atliks solistės 
Aldona Buntinaitė ir Eglė 
Rūkštelytė, o šokiams gros 
Ričardo Šoko orkestras. Mažlie-
tuviai maloniai kviečia visus tą 
vakarą atvykti į tradicinį šiupi
nį. 

x Bronius Juodelis vado
vauja IX išeivijos lietuvių Tau
tinių šokių šventės spaudos 
komisijai, kurią sudaro Vladas 
Butėnas, Jurgis Janušaitis, An
tanas Juodvalkis, Rita 
Likanderytė ir Edvardas Šulai-
tis. Jie informuoja lietuvišką 
spaudą. 

x Rober t S. Boris iš Bloom-
field Hills. Mich., turėdamas 
galvoje lietuviškos spaudos sun
kumus, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su 50 dol. 
auka. R. S. Borį skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už 
paramą labai dėkojame. 

x Dail. Ada Sutkuvienė, 
Homevvood, III., viena iš 
žymiųjų knygų iliustratorė. pra
tęsė „Draugo" prenumeratą su 
50 dol. auka. Nuoširdus ačiū 
mūsų dosniai, garbės 
prenumeratorei. 

x Dr. Jonas Maurukas iš 
St. Petersburg, Fla., didelis 
lietuviškos spaudos ir veiklos 
rėmėjas, pratęsė „Draugo" pre
numeratą, o jo palaikymui pa
aukojo 55 dol. Dr. J. Mauruką 
įrašome į garbės prenumera
torių sąrašą, o už auką labai 
dėkojame. 

x Liet. Mot. Fed. klubų Chi
cagos skyrius kviečia nares ir 
viešnias į susirinkimą vasario 
23 d. 12 vai. Balzeko muziejuje. 
Pasiklausysime pašnekesio apie 
gyvenimą Sibire. 

(sk^ 
x Kaip ir kiekvieną mėr 

sio paskut ini sekmadie. 
vasario 23 d. BALTIA EX-
PRESS (member of Amber 
Group) priiminės velykinius 
siuntinius į Lietuvą Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte nuo 9 
v.ryto. Informacijai skam
binkite: 1-800-SPARNAI, arba 
1-800-772-7624. 

(sk) 

x J ū s ų giminės iš Lietuvos 
atvyksta AEROFLOTU į New 
York arba VVashington, o jūs 
neturite, kas juos pasitinka? 
ATLANTA Import-Export 
padės jums: gimines atvesime ir 
nuvešime automobiliu} 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, IL60629. Tel. 
(312) 434-2121. (sk) 

Lekas ir Pilypas Narutis 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pavedimu, rūpinasi genocido 
parodos eksponatų perdavimo į 
Lietuvą reikalais. Šiuo metu 
vyksta eksponatų peržiūrėjimo, 
sutvarkymo bei supakavimo 
darbai. Numatoma dar šį pa
vasarį persiųsti visus ekspona
tus į Lietuvos Tremtinių 
muziejų Vilniuje. 

x „Kernavės" skaučių tun
to iškilminga sueiga bus šį šeš
tadienį, vasario 22 d., 1:30 vai. 
p.p. Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Visoms kernavietėms 
dalyvavimas privalomas. Daly
vaujama pilnose išeiginėse uni
formose. Tėveliai ir svečiai kvie
čiami. 

x Dzūkų draugijos visuoti
nis narių susirinkimas bus va
sario 23 d., sekmadienį, 11 vai. 
Jaunimo centro posėdžių kam
baryje. Visi nariai prašomi susi
rinkime dalyvauti. 

x Danguolė Ilginytė, „Dai 
navos" ansamblio pirm., 
rūpinasi būsimu koncertu. Kon
certas bus rengiamas kovo 8 d. 
3 vai. p.p. Jaunimo centre. 
Rengia Jaunimo centras. Bilie
tai gaunami Vaznelių Gifts 
International prekyboje. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje buvo 
iškilmingai paminėta Vasario 
16-oji pamaldomis, dalyvaujant 
organizacijoms su vėliavomis. 
Tos šventės rengėjai — 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Chicagos skyrius — šventę pra
dėjo vėliavų pakėlimu aikštėje 
prie bažnyčios. Vėliavų įnešimo 
eiseną bažnyčioje palydėjo var
gonais muz. Ričardas Šokas su 
Purcelio „Trompečių koncertas" 
kūriniu. Šv. Mišias atnašavo 
kan. Vaclovas Zakarauskas, 
kuris pasakė ir turiningą 
pamokslą. Aukas — Lietuvos 
valstybinį ženklą Vytį, 
Rūpintojėlį, duoną ir vyną bei 
gėles nešė jaunimo atstovai, 
kurių prasmę aiškino Juozas 
Polikaitis. Parapijos choras, 
diriguojamas muz. Antano Lino 
giedojo tautines giesmes. Gilų 
įspūdį paliko puikiai atlikta 
Gaidelio , ,0 didis Dieve" 
giesmė. Solo Vaclovas Momkus 
atliko Šopagos kūrinį „Pakly
dėlį". Po Šv. Mišių kartu su 
choru pilna bažnyčia tikinčiųjų 
sugiedojo Lietuvos himną, o 
Ričardas Šokas vargonais atliko 
Vidoro penktosios simfonijos 
penktąją dalį „Toccatą". Tuo ir 
buvo baigtas šis įspūdingas ir iš
kilmingas Lietuvos valstybės 
atkūrimo paminėjimas Mar 
ąuette Parko lietuvių 
bažnyčioje. 

x ROMAS PŪKŠTYS vyks 
ta į Lietuvą kovo gale. Perveda 
pinigus doleriais prieš šv. Vely
kas. Atsiskaitymas iki kovo 23 
d. Transpak 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 312-436-7772. 

(sk 

x Korp ! Neo-Li thuania 
kviečia visuomenę į vakaronę 
vasario 21 d. 6 v.v. Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Bus 
rodomas rež. Arvydo Reneckio 
r mas „Naktis Lietuvoje". Rei
kalinga rezervacija vakarienei. 
Skambinti: G. Kasperaitienei. 
tel. 708-352-5127. 

(sk) 

a k ŽVAIGŽDUTE 
JL v ^ Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Pia<Us. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

TAUTOS ŠVENTĖ 
Vasario mėnuo yra mūsų tau

tos šventės mėnuo, nes 1918. 
II. 16 Lietuva po ilgos carų Rusi
jos okupacijos, pasiskelbė laisva 
ir nepriklausoma valstybe. Jau 
74 metai praėjo nuo to laiko ir 
tos garbingos dienos. Lietuviai 
myli savo tėvynę Lietuvą, todėl 
ši šventė mums vis primena, 
kad nenustotume jos mylėti 
niekada, kol mes gyvi esame. Tą 
meilę turime reikšti ne vien 
gražiais žodžiais, bet ir darbais, 
kokius mes pajėgiame atlikti. 
Daug dirbome ir visais būdais 
kovojome, kol ji buvo pavergta. 
Dabar ji laisva, bet dar silpna, 
nes atsistojo ant rusų-komunis-
tų sugriauto mūsų dvasinio ir 
ūkinio gyvenimo griuvėsių. 
Mums reikia vėi atstatyti Lie
tuvą tokią, kokia ji buvo per 22 
nepriklausomo gyvenimo me
tus. 

Šiandien Lietuva turi daug 
priešų. Jie nenori, kad Lietuva 
būtų laisva, bet vėl buvusių 
priešų vergijoje. Jie pasaulio ir 
šio krašto spaudoje rašo mela
gingus straipsnius apie Lietuvą. 
Jie nori, kad pasą ilis neberem-
tų Lietuvos ir jai repadėtų. Jūs 
mokate gerai angį 4 kalbą, su tė
velių ir senelių pagalba galite 
parašyti straipsnius į Amerikos 
spauda ir apginti Lietuvą. Atlik
tumėte labai gerą r didelį darbą 
Lietuvai. Jūs mokykloje drau
gaujate su amerikiečiais drau
gais. Papasakokite ir jiems apie 
Lietuvą. Jie papasakos savo tė
veliams. Jų tėvelių tarpe yra 
turtingų žmonių ir tokių, kurie 
užima valdiškas vietas. Jūsų pa
sakojimai gali pasiekti ir jų au
sį, gal ir jie sugalvotų padėti 
Lietuvai. Jūs taip dirbdami, ga
lite daug padėti Lietuvai. 

Redak to r ius 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
x Padėkite vargstantiems 

Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai, aliejus, kava. 
kakava, druska, kumpis, per 
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pristatymu į namus — 
$100.00 „Žaibas" 9525 So. 
79th Ave., Hickory Hills. 111. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

JEIGU BŪTŲ 
PILNA LAISVĖ 

Lietuva gal gaus pilną laisvę. 
Jei būtų pilnai laisva, tai viskas 
pasikeistų. Dabar jie turi rusų 
kariuomenę ir rusiškus pinigus 
rublius. Jeigu būtų pilna laisvė, 
jie gautų savo pinigus atgal — 
litus. Jeigu būtų pilna laisvė, 
krautuvėse būtų daugiau ir ge
resnių dalykų, būtų geresnis 
maistas. Tai tik pavyzdžiai. Aš 
tik sakau keletą dalykų, yra ir 
daugiau. 

Aušra Mulokai tė , 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinė 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖ 

I R A S 
Aš esu Amerikos lietuvis, gi

męs Californijoje prieš sep
tyniolika metų. Per visą gy
venimą galvojau, kas tikrai yra 
ta Lietuvos ir kodėl ji yra man 
ir mano šeimai taip brangi. Li
tuanistinėje mokykloje ir tėvų 
mokomas, aš daug išmokau apie 
mano brangią Tėvynę. Aš išmo
kau jos įdomią istoriją ir kentė
jimus. Mano tėvai ir -eneliai ten 
gyveno, bet turėjo išbėgti, nes 
rusai bolševikai užėmė mūsų 
kraštą ir atėmė mūsų teises. 
Nuo to laiko milijonai mūsų 
žmonių laukė, kentėjo ir meldė
si, kad mes vėl būtume laisvi. 

Po 50 metų vėl prasidėjo lais
vės kovos, vadovaujant Sąjū
džiui. Kovo mėn. 11 d. aš buvau 
bažnyčioje ir meldžiausi su savo 
broliais ir sesėmis už Lietuvą. 
Mišioms pasibaigus, buvo pa
skelbta, kad Lietuva jau dekla
ravo laisvę. Visi pradėjo ploti ir 
verkti. Vienas senesnis vyras, 
kuris stovėjo prie manęs, mane 
pasveikino ir pasakė, kad viskas 
įvyko dėl mano senelių, 
protėvių kančių ir aš neturiu to 
pamiršti. Visi apsiverkė, ėjo 
laukan, k u r buvo trumpas 
minėjimas. Aš neatsimenu, kad 
aš kada nors buvau taip laim
ingas ir jaučiuos, jog buvau taip 
arti su Lietuva ir savo broliais. 

Andr ius Kudirka 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. mokyklos mokinys 
(„Aš čia gyva") 

KUO AŠ GALIU PADĖTI 
LIETUVAI 

Aš galiu skleisti jos vardą — 
garsinti jos reikalą. „Lašas po 
lašo ir akmenį pratašo". 

Rima Idzelytė 

Aš galiu rašyti laiškus, siųsti 
siuntinius, melstis, skambinti 
prezidentui. 

Audra Ricci 

Lietuvai galiu labiausiai pa
dėti melsdamosi už ją ir išlai
kydama savo lietuviškumą čia, 
Amerikoje, bei teikdama para
mą savo kraštui. Taip pat galiu 
nedelsdama papasakoti žmo
nėms apie savo kraštą, prašyda
ma jų supratimo ir paramos. 

Baltija Udrytė 

Aš galiu padėti Lietuvai at
gauti pilną laisvę, melstis už ją, 
rašyti laiškus, siųsti maistą ir 
drabužius į Lietuvą. 

Saul ius Polterai t is , 
Visi iš „Jaunystės šauklio", 

Detroitas 

LAISVĖS DIENA 

Nuo senovės laikų, 
Prie Dubysos krantų, 
Lietuvaitės sau pynė kasas 
Ir linksmai dainavo dainas. 

Jos gėrėjosi nuostabiu grožiu 
gamtos 

Ir šalies ramumu... 
Savo ateičiai krovė svajonių 

kraičius, 
Ir pynė jaunystės svajonių 

tinklus. 

Staiga nusiautė baisi žinia, 
Kad mūsų šalis priešų užpulta, 
Sukilo didvyriai, užtvindė 

miškus, 
Galingai kovojo už tėvynę ir 

mus. 

Priešo jėga buvo neatstumiamą, 
Daug mūsų partizanų krito 

kovos laukuose 
Bet dabar prašvinta 
Laisvės diena... 

Kris t ina Baliūnaitė, 
Toronto Maironio lit. męlos 

mokinė. Kanada 
(Maironio mokyklos metraštis, 

1990) 
LIETUVOS HIMNAS 

Aš manau, kad Lietuvos him
nas, kurį parašė dr. Vincas Ku
dirka, daug reiškia visiems lie
tuviams. Man himnas išreiškia 
visų lietuvių svajones ir viltis. 
Dabar Lietuvoje atbunda tėvy
nės dvasia. 

Nežiūrint, kad Lietuva yra ne
didelė valstybė, ji turėjo ir dabar 
turi daug didvyrių. Lietuvių 
kalba ir kultūra yra viena iš se
niausių Europoje. Man atrodo, 
kad lietuviai labiau globoja savo 
kultūrą, negu kiti kraštai. Užtai 
dabar lietuviai pirmieji veda 
visas Sovietų Sąjungos valsty
bes į nepriklausomybę. Ku
dirkos žodžiai „ir Šviesa, ir tiesa, 
mūs žingsnius telydi" reiškia, 
kad šiandien lietuviai turi 
suformuoti naują valstybę su 
savo sena ir turtinga kultūra. 

Fabrice Smieliauskas. 
Toronto Maironio lit. m-los 

mokinys. Kanada. 
(Maironio mokyklos metraštis, 

1990) 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

72 

žemės pusrutulyje kompaso ada
t a visada yra nukrypus į Šiau
rės ašigalį. 4. Strausas (paukš
tis) turi galimybių skristi, bet 
retai ta galimybe naudojasi. 5. 
Vasarą yra šilčiau, negu žiemą, 
žemės šiauriniame pusrutulyje 
dėl to, kad žemė yra arčiau sau
lės. 6. Jūrose vykstą potvyniai 
ir atoslūgiai priklauso nuo mė
nulio. 7. Rasa krinta iš dangaus. 
8. Šikšnosparniai skraido pagal 
radaro įtaisus savo kūne. 

Už kiekvieną teisingą atsaky
mą gausite po vieną tašką. 

GALVOSŪKIS NR. 93 
(Žiūrėkite piešinėlius) 

Nupiešti trys kfaunai. Suras
kite, kuris skirtingai apsiren
gęs. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 94 

(Žiūrėkite piešinėlį) 
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Piešinėliai turi būti išdėstyti 
šia tvarka: B, C, A, D. 

GALVOSŪKIO NR 74 
ATSAKYMAS 

Iš žodžio aptiesalas galima pa
daryti šiuos žodžius: sala, asla, 
tiesa, siela, pieta, patalas, atla
sas ir t.t. 

GALVOSŪKIO NR. 75 
ATSAKYMAS 

Gimusio Jėzaus pagarbinti at
vyko trys išminčiai, kartais ka
raliais vadinami. 

GALVOSŪKIS NR. 91 
Žemiau yra surašyta dešimt 

kraštų. Jūs parašysite, kuris 
kraštas kokia kalba kalba: 1. 
Brazilija. 2. Haiti. 3. Egiptas. 4. 
Sicilija. 5. Kreta (sala). 6. Nau
joji Zelandija. 7. Izraelis. 8. Ja
maika. 9. Hondūras. 10. Aust
rija. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 92 
Žemiau surašyta aštuoni po

sakiai. Vieni jų gali būti tei
singi, kiti klaidingi. Jūs turėsite 
parašyti, kurie teisingi ir kurie 
klaidingi su paaiškinimais. 1. 
Paukščiai neturi dantų. 2. Pira-
na yra labai didelė ir mirtinai 
nuodinga žuvis. 3. Šiauriniame 

Sujungę taškus > pamatysite 
visą vaizdą ir parašykite, ką 
vaizduoja šis piešinys. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 95 

(Žiūrėkite lentelę) 

Lentelėje surašyti 6 žodžiai, 
bet žodžių raidės yra sumaišy
tos. Pagal duotus paaiškinimus, 
tuos žodžius parašykite teisin
gai. Šių žodžių tarpe yra paslėp
tas Mažosios Lietuvos (Klaipė
dos krašto) vieno miesto pava
dinimas. Kaip jį surasti? Kiek
viename žodyje yra po vieną rai
dę, kuri yra ir miesto pavadini
me. Tad reikės keliauti iš vir
šaus žemyn (įstrižai) ir rinkti 
reikalingas raides. Žodžių reikš
mių paaiškinimai: 1. Žiemos pa
žymys. 2. Laukimas ko nors ge
resnio ateityje. 3. Dideli paukš
čiai, tarp kitko, labai gražūs, 
mėgstą vandenį (daugiskaitoje). 
4. Mažas vabalėlis taškuotais 
sparneliais. 5. Malonine forma 
išreikštas mergaitės vardas. 6. 
Mažas žemės plotas tarp vande
nų. (5 taškai) 

f 


