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kandidatas į Lietuvos 
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Vilnius, sausio 5 d. (Elta) — 
Lietuvos Nepaprastasis ir įga
liotasis ambasadorius Jung
tinėse Amerikos Valstijose 
Stasys Lozoraitis sausio 4 
dieną įteikė kandidato į Lietu
vos Respublikos prezidentus pa
reiškimus dokumentus. Jis taip 
pat įmokėjo 41,450 talonų rin
kiminį užstatą. 

Stasys Lozoraitis ELTOS ko
respondentui pasakė, kad į 
prezidento postą save iškėlė 
kaip nepriklausomas kandida
tas. Šį sprendimą jis galutinai 
priėmęs išvakarėse, po kelias 
dienas trukusių konsultacijų su 
beveik visų politinių partijų bei 
visuomeninių judėjimų vadais ir 
atstovais, o ypač po Vytauto 
Landsbergio kalbos per televi
ziją sekmadienio vakare. Buvo 
svarbu žinoti, pasakė Stasys 
Lozoraitis, ar mano kandidatū
ra naudinga Lietuvai kaip poli
tinės santarvės veiksnys. Įsiti
kinau, kad tokią išvadą padarė 
visos, mane remiančios, politi
nės jėgos. 

Stasį Lozoraitį, jo žodžiais 
tariant, remia politinės partijos, 
esančios į dešinę nuo LDDP, 
iškaitant ir socialdemokratus. 

Tikiuosi, pasakė jis, kad mano 
apsisprendimas yra teisingas. 

Kitą savaitę Stasys Lozoraitis 
vėl atvyks į Lietuvą, šį kartą, 
tikriausiai, iki rinkimų kam
panijos pabaigos. Rinkimų kam
panijai jis sudarysiąs savąją 
komandą. „Tai principo reika
las, — pasakė jis. — Nenoriu, 
kad kiti tvarkytų mano reikalus 
jau vien dėl to, jog pati kam
panija turėtų būti kitokia, 
negu kurio nors kito kandidato. 
Kiekvienas turime savo idėjas, 
aš noriu jas išreikšti pats ir 
kitokiu, negu čia įprasta, 
būdu". Stasys Lozoraitis tikisi 
į savo aktyvius rėmėjus rinki
minės kampanijos metu dau
giau įtraukti moterų ir jaunimo, 
ypač akademinio. Tačiau jis 
mielai priimsiąs paramą iš 
visur. 

Opozicija — už Stasį Loziraitį 

Sausio 4 dieną opozicijos 
spaudos konferencijoje išplatin
tas devynių Lietuvos politinių 
organizacijų (Demokratų, Krikš 
čionių demokratų, Nepriklau
somybės, Žaliosios partijų, 
Sąjūdžio, Politinių kalinių ir 
tremtinių, Tautininkų, Politi
nių kalinių sąjungų, Piliečių 
chartijos) pareiškimas, priimtas 
sausio 3 dieną vykusioje poli
tinių organizacijų konferencijo
je. Šioje konferencijoje nutarta, 
jog opozicinės politinės organi
zacijos, suprasdamos, kad Res
publikos prezidentas, kaip vals
tybės vadovas, turi užtikrinti 
Lietuvos tolesnės raidos 
pusiausvyrą, dalyvaus vasario 
14 dienos Lietuvos prezidento 
rinkimuose. Tačiau, opozicijos 
nuomone, prezidento rinkimų 
įstatymas palankus tik valdan
čiajai seimo daugumai. Išplatin
tame pareiškime sakoma, jog 
šioms politinėms organizacijoms 
priimtiniausias kandidatas į 
prezidentus yra Vytautas 
Landsbergis. Tačiau, siekdamos 
sumažinti visuomenės konfron
taciją, organizacijos palaiko Vy
tauto Landsbergio idėją kelti 
Stasio Lozoraičio kandidatūrą į 
prezidentus. 

Pasak Vytauto Landsbergio, 
ši idėja nėra nauja, jis jau seniai 
siūlęs Stasio Lozoraičio kandi
datūrą. Konferencijoje buvo ga
lutinai apsispręsta. Stasio Lozo
raičio naudai, pasakė opozicijos 
vadas, turėtų atsisakyti abiejų, 
viena kitai oponuojančių politi
nių jėgų pagrindiniai kan
didatai. Spaudos konferencijoje 
Vytautas Landsbergis taip pat 
išreiškė nusistebėjimą, jog tokio 
trumpo politinių organizacijų 
pareiškimo neleista perskaityti 
per televiziją. Tai, deja, ne vie
nintelis atsirandančios cenzūros 
pavyzdys. 

Vidas Kundro tas paskirtas 
valstybės kontrolieriumi 
Lietuvos seimas į valstybės 

kontrolieriaus pareigas paskyrė 
Vidą Kundrotą. Jis 1976-90 me
tais dirbo revizoriumi Prekybas 
ministerijoje, nuo 1990 metų — 
valstybės kontrolės departa
mento vyresniuoju kontrolie
riumi. 

Viceminstras — apie 
socialinės apsaugos 

problemas 

„Mane baimina, kad mūsų 
valstybei tenka remti >'' pro 
centų gyventojų — iš tikro 
esame socialinės šalpos visuo
menė, — interviu laikraščiui 
„Darbo biržos naujienos'* pasakė 
Socialinės apsaugos viceminist
ras Mindaugas Stankevičius. — 
Kol nepasieksime psichologinio 
lūžio, orientuosimės tik į socia
linę paramą — laukia sunkūs 
laikai". 

Viceministras teigia, kad Lie
tuvoje nesutvarkyta pajamų 
deklaravimo sistema, todėl kar
tais pašalpas gauna ne tie, 
kuriems labiausiai jų reikia. 
Mindaugo Stankevičiaus duo
menimis, Lietuvoje yra apie 75 
tūkstančiai bedarbių. Svar
biausias ministerijos uždavinys 
— sukurti naują, veiksmingą 
socialinės apsaugos sistemą. 
Organizaciniu požiūriu socia
linė parama remiasi įvairiomis 
organizacijomis: „Sodra", darbo 
biržomis, Suaugusiųjų profesi
nio mokymo ir konsultavimo 
centru, ką tik įkurta Darbo in
spekcija. Palengva atkuriami 
nakvynės namai, labdaros val
gyklos, kiti šalpos ir gai
lestingumo židiniai. 

Yra pasirašytos dvi sutartys 
su Vokietijos ir Danijos darbo 
ministerijomis. Viena perspek
tyviausių bendradarbiavimo sri
čių — perkvalifikavimas. Kartu 
su Danija Vilniuje steigiamas 
bendras mokymo centras. 

„Mūsų valstybės galimybės 
kurti naujas darbo vietas yra 
labai mažos", — teigia 
viceministras. Darbo vietų dar 
gali atsirasti tik privačiame 
sektoriuje. Daugeliui išeitis — 
mažasis verslas, įmonės, kurio
se dirba 10-15 žmonių. 

S. Dariaus ir S. Girėno 
metai 

Paskelbti šiuos metus Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno metais 
— su tokiu prašymu į vyriausy
bę nutarė kreiptis Lietuvos 
aeroklubas. Klubo aviacijos 
istorijos komiteto pirmininkas 
Jonas Balčiūnas ELTAI papasa
kojo: 

Sunki žiema Sarajeve. Apie 400,000 Bosnijos sostinės gyventojų mėgina išlikti, nors trūksta kuro, 
maisto ir mediciniškos pagalbos. 

Protestai prieš JT 
generalinį sekretorių 

Addis Ababa, Ethiopija. — 
Jungtinių Tautų generalinio 
sekretoriaus Boutros Bout-
ros-Ghali apsilankymo metu 
apie 2,000 studentų suruošė 
triukšmingas demonstracijas. 
Susirėmimo su policija metu 
buvo 40 sužeistų ir galbūt net 
žuvusių demonstrantų. Boutros-
Ghali kelionės tikslas buvo 
šiaurinė Eritrea provincija, kuri 
balandžio roėn. ruošiasi balsuoti 
už Jungtinių Tautų remiamą 
referendumą atsiskirti nuo 
Ethiopijos. Eritrea, buvusi Itali
jos kolonija, po II pasaulinio 
karo buvo prijungta prie Ethio
pijos ir nuo to laiko išgyvena be
veik nuolatinius neramumus. 
Prieš dvejus metus Londone, 
Anglijoje pasirašytame susita
rime Ethiopija sutiko, kad 
Eritrea pasiskelbtų nepriklau
soma, jei jos gyventojai taip nu
balsuos referendume, paruošta
me JT. Tikima, kad gyventojai 
taip ir pasisakys, tačiau ne visi 
Ethiopijos gyventojai norėtų 

— Svarbiausias metų įvykis 
bus paminklo šiems lakūnams 
atidengimas 60-ųjų skrydžio 
metinių proga. 23 metrų 
aukščio paminklas iškils Kauno 
Ąžuolyne. Jis bus didingiausias 
paminklas Lietuvoje. Sieksime, 
kad šie metai taptų Lietuvos 
aviacijos atkūrimo metais, kad 
mūsų aviatorių darbai vėl gar
sintų Lietuvos vardą. 

Seniausiam mūsų lakūnui, 
sklandytojui ir parašiutininkui 
Viktorui Ašmenskui, atšventu
siam 80 m. sukaktį, įteiktas 
Tarptautinės aeronautikos fe
deracijos diplomas. Grupė moto
rinių skraidyklių pilotų atei
nančią vasarą ketina nuskristi 
į S. Dariaus ir S. Girėno žuvimo 
vietą. Rengsime aviacijos šven
tes, kuriose meistriškumą de
monstruos pilotai ir parašiu
tininkai. 

Stengsimės, kad apie Atlanto 
nugalėtojų žygį kuo daugiau su
žinotų jaunimas. Tam pasitar
naus didžiulis albumas „Li-
tuanicos didvyriai". Jį šiemet 
išleis „Ethnos" leidykla; Irenos 
Jacevičienės eilėraščių knyga 
„Sakalų giesmė", kiti leidiniai. 

Kaune suburta agitacinė gru
pė populiarina skrydį per 
Atlantą ir aviaciją. Jos nariai 
per išvykas į Lietuvos mokyklas 
pasakoja moksleiviams ne tik 
apie S. Dariu ir S. Girėną, bet 
ir apie kitus aviatorius, lėktu
vų ir sklandytuvų kūrėjus. 

(J.V.) 

matyti Eritrea nepirklausomą, 
dėl to ir suruoštos demonstra
cijos. 

Tai jau trečias kart s labai 
trumpu laiku, kai JT gen. sek
retorius nedraugiškai nutinka
mas pasaulio vietose, kur vyks
ta vienoks ar kitoks konfliktas. 
Praėjusią savaitę, jam besilan
kant Bosnijos sostinėje Saraje
ve, musulmonai piktais šūkiais 
ir priekaištais reikal.vo grei
čiau apginti juos nu' serbų, 
kaltindami Jungtines Tautas 
nepaslankumu ir ne", eipimu 
dėmesio į jų kančias^^kma-
dienį Somalijos sostinėje Mo-
gadishu demonstrantų minia 
Boutros-Ghali apmėtė akmeni
mis, šaukdama, kad JT labiau 
remia vieną tarpusavyje beko-
vojančią pusę, ignoruodama an
trosios reikalavimus. JT gene
ralinis sekretorius savo vizitą į 
Somaliją turėjo skubiai nu
traukti. 

— Tokai, Japonija, sausio 5 
d. — Didžiulis prekinis Japo
nijos laivas, pakrautas 1.7 tonų 
nuodingojo plutonijaus krovi
niu, pagaliau po dviejų mėnesių 
kelionės pasiekė uostą, esantį 
apie 70 mylių į šiaurės rytus 
nuo Tokijo. Laivas Akatsuki 
Maru buvo apsuptas bent tuzino 
pakrančių apsaugos laivų, kad 
būtų apsaugotas nuo teroristų 
užpuolimų ar net galimos natū
ralios nelaimės. Šios plutonijaus 
siuntos pervežimas iš Prancūzi
jos į Japoniją susilaukė daug 
kontraversijos ir protestų. Kai
myninės valstybės rūpinasi, kad 
Japonija netaptų branduolinių 
ginklų gamintoja, o gamtosau
gininkai — dėl galimo aplinkos 
pažeidimo. Japonija tvirtina, 
kad plutonijus bus panaudotas 
branduolinėse elektros jėgai
nėse. 

„Vaikai — laisvės 
atgimimo 

liudininkai" 
Washington. Sen. Richard J. 

Durbin (D-Ill) ir Lietuvos amba
sados rūpesčiu suruošta paroda, 
pavadinta „Vaikai — laisvės at
gimimo liudininkai". Paroda 
atidaryta sausio 6 d. Cannon 
House of Building Rotunda 
patalpose ir tęsis iki sausio 16 
d. Ji surengta paminėti antrąsias 
Lietuvos gyventojų pasipriešini
mo prieš sovietų- okupaciją meti
nes ir 1991 m. sausio 13-osios 
įvykius Vilniuje. Po sausio 16 d. 
paroda bus perkelta į Children's 
muziejų VVashingtone ir ten iš
bus iki vasario 23 d. ,,Ši paroda 
pagerbia narsiuosius lietuvius, 
kurie prieš dvejus metus nepa
bijojo buvusios sovietų galybės 
grasinimų, — pareiškė sen. R. 
Durbin. — Šie vyrai ir moterys 
pasauliui parodė tikrąją laisvės 
ir demokratijos reikšmę, nepa
būgę kainos, kurią už tą laisvę 
turėjo sumokėti". 

Kaip žinome, sen. Durbin 
motina yra kilusi iš Jurbarko, 
maža būdama, atvyko į JAV ir 
apsigyveno Eas t St. Louis 
mieste. 

Washington, sausio 4 d.— 
Naujai išrinktasis JAV prez. 
Bill Clinton kalbėjosi telefonu 
su Boris Jelcinu ir susitarė 
netrukus asmeniškai susitikti, 
bet susitikimo data dar nenu
statyta. Je lc inas nori kuo 
greičiau užmegzti ryšį su nau
ja JAV vyriausybe, bet Clin-
tonas neskuba sekti savo pirm
tako G. Busho pėdomis ir 
stengsis pirmiau apsitvarkyti 
krašto vidaus reikalus, o tik po 
to didesnį dėmesį kreipti į 
užsienio politiką. 

Bosnijoje priešai jau 
prie derybų stalo 

Geneva, Šveicarija, sausio 3 
d. (NYT) — Šiandien pirmą kar
tą nuo j u konflikto pradžios 
prieš devynis mėnesius kartu 
prie stalo susėdo Bosnijoje ko
vojančių grupių vadai. 

Radovan Karadzič, vadovau
jantis du trečdalius Bosnijos ir 
Herzegovinos užėmusiems ser
bams, ir Bosnijos prezidentas 
musulmonas Alija Izetbegovič 
tarėsi daugiau kaip tris valan
das. Po to Cyrus Vance, vienas 
JT konferencijos dėl buvusios 
Jugoslavijos pirmininkų, pa
reiškė: „Aš manau, kad esame 
padarę nemažą pažangą". Bet 
prez. Izetbegovič tvirtina, kad 
jokios pažangos nebuvo. R. 
Karadzič pasakė: „Jei pada
rysime abipuses nuolaidas, kon
fliktas bus išspręstas". 

A r padalinti Bosniją 

Jie svarstė, kaip ir, ar iš viso, 
padalinti Bosniją-Herzegoviną, 
kaip siūlyta šeštadienį, abiejų 
konferencijos pirmininkų 
(Cyrus Vance ir Lord Owen) vi
siems bekovojančių grupių va
dams pateiktame plane. Pagrin
dinė to pasiūlymo dalis yra 
Bosniją suskaldyti į 10 provin
cijų. Trijose tų provincijų 
daugumą sudarytų musulmo
nai, vienoje — serbai, o penkiose 
vadovybe pasidalintų musulmo
nai su kroatais ar musulmonai 
su serbais. Sarajev; atsidurtų 
dešimtoje provincijoje, o pats 
miestas būtų paskelbtas atviru 
miestu. 

Bosnijoje kovojančių grupių 
vadai susitiko ir antrą dieną 
išklausyti diskusijų, vykstančių 
tarp penkių Bosnijoje ir Herce
govinoje kovojančių grupių. 
Šiems jų pasitarimams vado
vauja Jungtinių Tautų pasiun
tinys, buvęs JAV Valstybės 
sekretorius, Cyrus Vance ir 
Europos Bendrijos pasiuntinys, 
buvęs Bri tani jos užsienio 
sekretorius, Lord Owen. Šešta
dienį, nors R. Karadzič ir A. 
Izetbegovič buvo tame pačiame 
kambaryje su kitų grupių va
dais, jie nesikalbėjo vienas su 
kitu. 

Prez. A. Izertbegovič yra 
pavadinęs R. Karadzič genocidą 
vykdančiu karo nusikaltėliu. 
Karadzič pajėgos dabar laiko ap
supę Sarajevo miestą, kur be
veik 400,000 žmonių bando iš
gyventi žiemą, turėdami mažai 
maisto, vandens, šilimos ar 
elektros. 

Skirtingai vertinama 
konferencija 

Sekmadien io popietę, 
išeidamas iš milžiniškų Tautų 
rūmų nr. 8 salės, kurioje vyko 
R. Karadzič ir A. Izerbegovič 
diskusijos, Lord Owen pasakė: 

Paskelbus šiuos met - Dariaus-Girėno metais. įdomu pažvelgti j 
atsikuriančios Lietuvo- <aro aviacijos tarnybos mokomąjį lėktuvą, An-2 
Pociūnų aerodrome (pr Prienų) 1992 m liepos men 

Nuotr. Lietuvos technikos muziejaus 

— Bratislava. — Jungtinių 
Amerikos Valstijų vėliava su
plevėsavo virš ambasados Slova
kijos sostinėje Bratislavoje po 
to, kai Čekoslovakija, gyvavusi 
73 metus, š.m. sausio 1 d. suski
lo į Čekų respubliką ir Slovaki
ją. Čekų sostinėje Prahoje JAV 
ambasada pasiliko veikti ir to
liau. 

— Ca lcun , Meksika. — 
Sekmadienį autobusas, vežęs 
turistus netoli Calcun kurorti 
nio miesto Meksikoje, paslydo, 
atsimušė j elektros stulpą ir 
užsidegė. Nelaimėje žuvo 25 
žmonės, įskaitant 14 amerikie 
čių. 

„Jų pasitarimai vyko gana 
gerai, kai jie vienas su kitu 
kalbėjosi. Bet susitarti buvo 
gana sunku, jiems ginčijantis 
dėl kiekvieno kaimo paskirai". 
C. Vance pasakė, kad buvo pa
siektas sutarimas dėl 7 iš 
siūlomų 10 provincijų. 

Nebuvo iš karto aišku, kodėl 
sekmadienio sesijos vertinimai 
taip skyrėsi nuo prezidento A. 
Izetbegovič viešų pasisakymų 
apie derybų sesijas, bet Jung
tinių Tautų pareigūnai teigė, 
kad A. Izetbegovič yra savo val
džios spaudžiamas laikytis ka
ringos pozicijos. Tačiau A. Izet
begovič Genevoje yra privačiai 
pasakęs, kad jis nori užbaigti 
kraujo liejimą. 

Korespondentų paklaustas, 
ką jis mano apie prez. A. Izet
begovič, Karadzič sakė jį pa
žįstas jau gerokai prieš karą, 
jiems abiems dalyvaujant, dve
jus metus užtrukusiuose, pasita
rimuose. „Aš nejaučiu jam ne
apykantos ar pykčio. Mes esa
me nelaimingi, kad gyvename 
šioje baisioje žemės vietoje". 

Pasiūlytas planas 
nepriimtinas 

Abu anksčiau sekmadienį 
buvo pasakę, kad konferencijos 
pirmininkų pasiūlytas žemėla
pis jiems yra nepriimtinas. A. 
Izetbegovič požiūriu, jame 
nebuvo pakankamai provincijų, 
kuriose būtų musulmonų dau
guma. R. Karadzič skundėsi, 
kad serbams skirtos sritys 
neturi bendrų sienų. „Nors tas 
pasiūlymas yra pagrindas dis
kusijoms, — sakė prez. Izert
begovič, — jam reikia daug, 
daug pataisų". Sekmadienio va
karą derybų tarpininkai pasiū
lė naujus žemėlapio projektus, 
kuriuose įjungti pakeitimai, 
bandant atsiliepti j kai kuriuos 
nusiskundimus. 

Nors Karadzič ir Izetbegovič 
derybos buvo dramatiškiausios, 
vyko ir kitos diskusijos, kuriose 
kilo aštrių nesutarimų. Viena
me pasitarime kalbėjosi Bosni
jos kroatų vadas Mate Boban su 
prez. Izetbegovič. Jie bandė 
sutarti, kurio tautybė turėtų 
valdyti vieną iš šiaurinių pro
vincijų. Tačiau buvo pasiektas 
bendras sutarimas tarp Kroati
jos prezidento Franjo Tudjman 
ir likusios Jugoslavijos Federa
cijos (Serbiją ir Montenegro) 
prezidento Dobrica Cosič. kad 
Bosniją reikia perkurti į kon
federaciją, sudarytą iš musul
monų, kroatų ir serbų teritorijų. 
Šiam planui priešinasi Lord 
Owen ir Cyrus Vance. Derybos 
dar tęsėsi pirmadienį. Po kelių 
dienų pertraukos jos vėl tęsis 
dar ateinantį savaitgalį. 

KALENDORIUS 

Sausio 6 d.: Pal. Andrius 
Besette, Baltazaras, Kasparas, 
Melchioras, Arūnas. Kęsgailą. 

Sausio 7 d.: Šv. Raimundas 
Penjaforto. Julius. Liucijus, 
Rūtenis. Raudvilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Trečiadienį saulė tekėjo 7:18, 
leisis 4:36. Temperatūra dieną 
apie 30 F (-1 C), debesuota, 
pavakariop gali net snigti; naktį 
temperatūra 15 F (-10 C). 

Ketvirtadienį saulė tekės 
7:17, šiek tiek šalčiau, ryte gali 
snaigyti, o vėliau - tik debe
suota. 
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LAIKYKIMĖS! 
V s V l a d a s Vijeikis 

Chicagoje gerai pažįs tamas 
„Li tuanicos" t u n t a s šventė 40 
metų jubiliejų. Tą garbingą 
s u k a k t į i š k i l m i n g u pokyl iu 
š v ę s d a m i , p a k v i e t ė m a n e 
paka lbė t i . N e s a k ė ką tu r iu 
sakyt i . Ką nori — tą i r kalbėk! 
Net ir laiko neapribojo. Mano 
manymu, ka lbėt i l inksmame 
pobūvyje nė ra labai gera, nes 
susir inkusiej i n ė r a t a m per 
daug nusi teikę. 

Mano ak tyvaus skautavimo 
metų s k a u t u k a s (dabar jau 
barzdotas), programos vedėjas 
Eugenijus Bu tėnas , su labai 
gražia įžanga p r i s t a tė mane 
pokylio dalyviams. 

Tad atsistojau prie mikrofono 
ir pradėjau nuo to, kad esu 
„Lituanicos" tun to dainos auto
rius, ir paabejojau, ar kas dar te
bemoka tą dainą, sukur tą prieš 
daugelį metų. Laba i apgailes
tauju, kad nepaminėjau, jog 
muziką j a i p a r a š ė F a u s t a s 
Strolia, daugelio melodijų au
torius. Atsiprašau. Tad grįžtant 
— ne turėdamas per daug ką 
s a k y t i , p a p a s a k o j a u s a v o 
nut ikimus stovyklose. Buvo per 
mažai laiko, kad būtų gal ima 
v i s k ą i š p a s a k o t i . M a n o 
manymu, susirinkusieji priėmė 
šiltai. Daugelis jų patys per
gyveno į v a i r i u s į d o m i u s 
nuotykius stovyklose. Per 40 
metų jų susir inko nemažai . 
Ypač, man atrodo, vis iems 
patiko pasakojimas, kurį štai , 
kaip pradėjau, sakau: „Paklau
siau savo geros draugės sesės 
Albinos ,Kas t a u daugiausia i 
prisimintina iš ,Lituanicos' tun
to?" O ji sako: „Ka i tavęs 
neįleido į skaučių stovyklą". 
Prisimenu tą įvykį. Buvo labai 
griežtos vadovės ir peržengti se
sių stovyklavietės ribą buvo 
griežtai uždrausta. To draudimo 
supyk in t a s v i e n a s s k a u t a s , 
grįžęs į skautų stovyklą, labai 
garsiai šaukė, kad j is niekados 
neturės jokių re ikalų su skau
tėmis. Šiandien j is t u r i t r i s ar 
keturis vaikus. Vis ta i prisimi
nimai... 

Tais prisiminimais gal ir būtų 
pasibaigęs tas gražus vakaras . 
Bet man patapšnojo per petį jau
nuolis ir pasikvietė į salės 
užnugarį, kur papras ta i susi
renka mūsų jaunimas . Čia mer
ginos ir berniukai sudainavo 
„Lituanicos" tunto dainą. Mano 

dainą! Visus keturis posmus! 
Turiu visus skautiškus ordinus, 
ir Geležinio Vilko, bet čia gavau 
gražų pripažinimą. O vis dėlto 
mūsų vadovų pastangos nenu
eina veltui. Jei tą menką dainą 
moka , t a d ir k i t i d a l y k a i 
įsminga širdyje. Ir t ikra i . Daug 
jaunimo, perėję per skaut iškas 
eiles, šiandien pasireiškia lietu
viškoje veikloje. Koks džiaugs
mas! Koks pasididžiavimas! 
Papasakojau savo pergyvenimą, 
bet žinau, yra daug skautų 
vadovų, prisimenančių daug 
džiaugsmingų valandėlių. Dar 
prisiminiau. Tame vakare priėjo 
prie manęs vyras i r sako: „Ne
besu aktyvus skautas , be? savo 
vaikus siunčiu pas skautus" . 

Berašydamas š i a s e i lu tes 
p r i s i m i n i a u vienos skau t i -
ninkės priminimą. J i sakė: „Ar 
prisimeni, stovykloje prie laužo 
p a ė m ę s vi lk iuko r a n k u t ę , 
pasakei : ,Tavo r a n k a mano 
rankoje yra mūsų stiprybė' " . 

Ar jums neatrodo, kad t a 
mažytė rankutė mūsų rankoje 
y ra t ik ra stiprybė? 

Šiuo laiku skautų vadovams 
nėra lengva. Kai kur ie pradeda 
abejoti, a r jų pastangos ir žo
džiai turi bent kokią reikšmę. 
Žinoma, kad turi! Tik reikia 
t u r ė t i kan t rybės p a l a u k t i . 
Medis neišauga per dieną. O gal 
ne t ir nematysime savo darbo 
vaisių. Bet jie bus! Sodininkas, 
sodindamas obelį, visai nesitiki 
valgyt i t o medžio obuolius. 
LAIKYKIMĖS! 

L S F Š A L P O S FONDAS 
KVIEČIA 

Lietuviškos Skautybės fondo 
šalpos skyrius visiems broliams 
ir sesėms linki sėkmingų 1993-
jų metų. 

„Lietuva j au laisva, tačiau pa
galbos r a n k a labai reikalinga. 
Nepamirškime mūsų vyresnio 
amžiaus skautininkų,-ių Lietu
voje ir už jos ribų. Ištieskime 
j i ems savo pagalbos ranką. 
Prašome i r jus prisidėti prie šio 
Gerojo darbelio pagal jūsų iš
ga les" , — rašo LSF Šalpos 
skyr iaus vedėja vyr. sk. Danu
t ė K a z a k a i t i e n ė . A u k a s 
prašoma siųsti D. Kazakai-
tienei, 22 Willow Street. Sharon 
MA 02067. Čekius rašyti: Lithu-
an i an Scouts Association, Inc., 
LSF Relief Fund. 

„Aušros" tunto Vokietijoje sesės mokosi naudoti pjūklą. 

SKILTININKŲ PARUOŠIMO 
KURSAI VOKIETIJOJE 

Vasario 16-tos gimnazijoje yra 
nemažas būrys entuziastiškų, 
jaunų ir energingų skautų, bet 
dėl įvairių priežasčių t rūksta 
vadovų lavinimo kursų. Šiais 
mokslo me ta i s vadovavimo 
kursų labai prireikė, nes praėju
sių metų vadovai išsisklaidė po 
visą pasauli. Spalio 31-lapkričio 
1 dienomis Vasario 16-tos gim
nazijos patalpose vyko skil-
tininkų paruošimo kursai. 

Tą savaitgalį buvo gimnazijos 
rudens atostogos, todėl kursuose 
dalyvavo tik psl. Vytautas Lem-
kė ir Martynas Lipšys. Kursai 
prasidėjo šia malda: 

„ V i s a g a l i s Dieve, padėk 
mums sąžiningai atlikti visas 
savo pareigas ir laikytis skau
tų įstatų. Atleisk, kad praeityje 
nus ika l tome . Rodyk m u m s 
taisyklingą kelią, kaip neklys
tantis kompasas. Apšviesk mus, 
kad sugebėtume būti geresniais 
vadovais. Amen". 

Kursai turėjo du tikslus: 
1. Kiekvienas kursantas turės 

progą būti skiltininku. 
2. Kiekvienas kursantas turės 

progą pamokyti kitus, supla
nuoti ir pravesti iškylą, sueigą, 
arba skautišką vakarienę. 

Kursų metu skautai privalėjo 
tvarkingai dėvėti savo skau
t iškas uniformas ir laikytis 
skautų įstatų. Pradedant kur
sus, skautų būklo langinės buvo 
uždarytos ir šviesa išjungta. 
Viena žvakė apšvietė kambarėlį 
ir visi paka r to jom kur sų 
priesaiką: 

,,Aš pasižadu stengtis gerai 
atl ikti visus šio kurso užda
v in ius i r t obu l in t i s skau
tiškomis žiniomis". 

Pirmo pasikalbėjimo tema 
buvo: „Skil t ininko pareigos". 
Aptarėm praktiškas ir teore
t ines mintis apie atsakomybę, 
vadovavimą, discipliną, teisin
gumą ir kt. 

Brolis V y t a u t a s buvo iš
r inktas skil t ininku. Jo pirma 
pareiga buvo nutarti skilties 
vardą, šūk į , ir pagamin t i 

„Aušros" tunto Vokietijoje skiltininku kursuose broliai Vytautas Lemkė ir Martynas Lipšys džiau
giasi sumaniai paruošė savo skilties gairelę. Nuotr A. Auslaenderio 

gairelę-vėliavėlę. Skiltis pasi
vadino „Ereliais". Paruošus 
gairelę, brolis Vytautas pravedė 
inspekciją. Išsirikiavom. Visų 
atsinešt i reikmenys buvo tvar
kingai pagal planą išdėstyti. 
Pietaudami žiūrėjome vaizda
juostę apie amerikiečių skautų 
veiklą. 

Po trumpo pašnekesio apie in
struktavimą, baigėm paruošti 
gairelės stiebą. Pjūklu įpjovėm 
į r e n t i m ą ga i re lės s t i ebo 
v i r š ū n ė j e ir į s t a t ė m e ho
rizontalinę lazdelę. Pr i ta isėme 
vėliavėlę, taip, kad ji kabėtų 
nuo horizontinės lazdelės. Labai 
įdomiai atrodė gairelė. 

Artėjo trečia valanda, kai pra
dėjom įsirengti sau nakvynę 
gimnazijos parke . P a l a p i n ę 
parūpino brolis Mar tynas . Nei 
v ienas nebuvome m a t ę tos 
palapinės ir neturėjome jokių 
instrukcijų. Pagalvoję ir pa
b a n d ę ke l i as g a l i m y b e s , 
pagaliau pastatėm palapinę. 
Įsinešėm visus savo reikmenis , 
tada brolis Martynas perėmė 
skiltininko pareigas. 

Sekant is u ž d a v i n y s buvo 
nupiešti gimnazijos vėliavų 
aikštės žemėlapį. Mes pradėjom 
skaičiuoti žingsnius, kad galė
tume nustatyti a ts tumą, ir ma
tuoti kompaso kryptį. Surinkę 
duomenis, susėdom prie stalo 
braižyti žemėlapį. Puiki žemė
lapio pradžia. Iki pavasario, 
s k a u t a i bus i š m i e r a v ę i r 
nubra i žę visą g i m n a z i j a i 
priklausantį plotą. Tada galė
sime mokytis daugiau orien
tavimo. 

Sutemus, skautų būkle užsi-
ėmėm rankdarbių ruoš imu. 
I šmokome iš p o p i e r i n i ų 
maišelių ir žvakių paruošti 
„ l u m i n a r i u m " šv iesas . Ta i 
daroma panašiu būdu, kaip iš 
skardinių su vinim išmušant 
ž e n k l u s . V a k a r i e n e i v i s i 
išsiskirstėme. 

Sugrįžus, skautų būklas buvo 
p a p u o š t a s s k a u t i š k o m i s 
„luminarium". Nuostabiai taką 
nušvietė žodžiai: „ B u d ė k " , 
„Dievui", „Tėvynei" ir „Arti
mui". Gale tako žibėjo vyčio 
kryžius ir skaut iška lelijėlė. 
Kalbėjome apie skautiškas apei
gas, simbolius, įžodį i r jo pra-
vedima. 

Mes, ..Ereliai", išėjom į šaltą, 
giedrią naktį sukur t i laužą. 
Brolis skautininkas Mar tynas 
pastatė ir uždegė laužą. Visi sė
dėjome vienoje laužo pusėje, o 
kitoje laužo pusėje pas ta tėm 
sieną iš medžio ir atspindinčios 
medžiagos, kad ši luma atspin
dė tų į mus. N a k t i p i e č i u s 
kepėme ant laužo. Į aluminį 
popierį suvyniojom bulves, kaip 
darydavo senovės „Cowboys". 
Pr ieš padedant bu lves a n t 
anglių, perdūrėm jas vinimi, 
kad greičiau iškeptų. 

Laužui pasibaigus t r u m p a m 
nuėjom į pievą ger iau susi
paž in t i su ž v a i ž g d ė m i s . 

Nuotr. A. Auslaenderio 

A R T Ė J A KAZIUKO M U G Ė 

Po Naujųjų Metų šventės Chi-
cagos skautai ir skautės suska
to ruoš t i s Kaziuko mugei . 
Vienetų vadovai,-ės r ag ina 
visus brolius ir seses jungtis į 
darbus; kviečiami talkon ir 
mamytės, tėveliai , nagingos 
močiutės, seneliai, skautų.-čių 
draugai i r rėmėjai. Kaziuko 
mugė šįmet ruošiama Jaunimo 
cent re sekmadien į , kovo 7 
dieną. 

„SIETUVOS" METINĖ 
ŠVENTĖ 

„Sietuvos" skautininkių ir ži-
diniečių d raugovės me t inė 
šventė sausio 10 dieną bus 
švenčiama Lietuvių centre , 
Lemonte . Visos sesės (uni
formuotos) prašomos dalyvauti 
11 vai. šv. Mišiose Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje. Sueiga 1 
v a i . p .p . „Boč ių" menėje . 

Vidurnaktį persirengėm šiltais 
miegojimo drabužiais, pasitie-
sėm miegmaišius ir visi į juos 
sulindom. Jei k a s būtų mus 
matęs, manytų, kad esam milži
niški kokonai. Naktį neper-
šalom, nors temperatūra siekė 
vos 40 laipsnių F (4°C), o rytą 
mūsų palapinę dengė gausi 
rasa. 

Atsikėlę persirengėm, apsi-
prausėm, ir pavalgėm pus
ryčius. Mūsų skiltis surado du 
paslėptus laiškus ir juos iššif
ravo. Skiltis turėjo paruošti tai 
popietei iškylą į Heppenheimo 
miestelio aerodromą ir jį apžiū
rėti. Greitai orientavomės ir pa-
ruošėm planą dviračių iškylai. 

Nužygiavom į koplytėlę ir iš 
klausėm šv. Mišias. Po Mišių 
pavalgėme pietus ir asmeniškai 
ruošėmės iškylai. Brolis skilti-
ninkas Martynas mus išrikiavo 
ir pravedė inspekciją. Patikrinę 
r e i k m e n i s i švaž iavom per 
miškus i r ūkius ir be įvykų 
sėkmingai atvykome į aero
dromą. 

Sekmadienį oras buvo nekoks. 
Šalta, apsiniaukę ir rūkas ka
bėjo virš mūsų visą diena. 
L ė k t u v a i ir s k l a n d y t u v a i 
neskrido iš šios 1200 metrų il
gio pievos. Mums buvo gera pro
ga apžiūrėti pakilimo takus ir 
angarus. Vėlyvą popietę visi 
grįžome prie dviračių ir kitu 
keliu išvykom atgal į gimnaziją. 

Sugrįžę į skautų būklą kėlėme 
puotą — mūsų kursų užbaigimo 
vakarienę. Visi prisidėjom prie 
„spaghet t i" virimo, o paskui 
susėdom prie stalo ir skaniai pa
valgėme. Po vakarienės suplo
vėme indus ir sutvarkėme skau
tą būklą. 

Prieš i šs i sk i rs tan t , kursų 
vadovas įteikė visiems daly
viams naują virvutę uniformai. 
Virvutės galas surištas ypa
t ingu mazgu, gaublio formos, 
simbolizuojantį pasaulį. Prisi
minkim, kad jaunų vadovų aki
ra t i s labai platus ir apima visą 
pasaulį. 

Budėk! 
Alius Aus lande r i s 
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DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
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5780 Archer Ava. 

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

~JP 6321 Avondalo. St*. 102 
ar>«<""'< * Chicago, IL 60*31 

Tai. 312-774-0042 

T o m a s K is ls l lus , M . D . 
S t s v s n S a n d l e r , M . D . 
A d r i a n B l a n c o , M . D . 
B o z s n a W l t e k , M . D . 

v ė ž i o l igos (Onko log i j a /hemato log i j a ) 
V a l a n d o s paga l sus i t a r imą 

D R . V I J A Y B A J A J , M . D . , S . C . 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

|Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Straat, Chicago 

Tai. 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
|Pirm.. antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p 
10401 S. Robertą Rd., Palo* Hl l ls, IL 

Tai. 708-598-4430 (veikia 24 vai.) 
|Pirm., antr. ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v. 

Kab. 312-735-4477; 
JROZ. (708)246-0067; arba (708)24%-6S81 

DR. E. DECKYS 
. GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 
EMOCINĖS LIGOS 

CRAWfORO MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaskl Roed 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmo1. 3 v. p p -7 v.v antrd 12:30-3 v p.p. 
trečd uždaryta, ketvd. 1-3 v.p.p., 

penkt ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p. 

6132 8. Kodzlo Avo., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tai. (312)585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

pirm., antr., penkt. 12-3v.p.p.. ketv 2-7v.v. 
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

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

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

Kasdien 1 iki 8 v. v 
išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. p.p. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tol. 312-585-1955 
172 Schllter St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 706-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12. Penkt. 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Or. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ava., Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Napervlllo 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu t ei 708-857-8383 

Kab. tol . (312) 585-0348; 
Rez. ( 3 1 2 ) 7 7 9 - 5 5 3 3 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv A2-Ą 

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

K a b . t a i . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D 
K A R D I O L O G A S — Š I R D I E S L IGOSI 

7 7 2 2 S . K a d z l a A v a . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 
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Šeimos ryšiai, 

KAI VAIKAI UŽAUGA 
Ekonomijai sunkėjant, vis 

dažniau suaugusiems vaikams 
tenka prašyti tėvų finansinės ar 
kitos pagalbos. Dažnai, kur 
anksčiau jaunuoliams, baigus 
universitetą, nebereikėdavo su
grįžti prie tėvų, dabar, kai 
sunkiau susirasti darbą, arba 
kai už darbus mokamos per 
mažos algos, suaugusiems vai
kams, neretai su savomis 
šeimomis, tenka prašyti prie
glaudos tėvų namuose. Ir tai 
sukelia įvairias problemas ne 
vien tėvams, kurie manė, kad 
jie jau laisvi nuo vaikų, bet ir 
vaikams, kurie nebeturi sąlygų 
savarankiškai gyventi. 

Padėti tėvams orientuotis, 
bendraujant su savo su augu
siais vaikais, katalikė psicholo
gijos daktarė Sidney Callahan, 
šešių suaugusių vaikų motina, 
yra parašiusi knygą Parents 
Forever! Your and Your Adult 
Children (Crossroad, 1992). Our 
Sunday Visitor laikraštis ne
seniai (1992.XI.22) išspausdino 
Mitch Finley pasikalbėjimą su 
ja šia tema. 

Dr. Callahan sako, kad di
džiausias skirtumas, santykiau
j an t su savo suaugusiais 
vaikais, tai tas, jog juos au
ginant, kol jie dar buvo vaikai, 
vis buvo prieš akis jų poten
cialas, tad natūraliai tėvai į 
vaikus kreipia savo lūkesčius, 
viltis. Tačiau suaugę vaikai — 
jau y ra susiformavusios 
asmenybės ir — neretai — ne 
taip, kaip jų tėvai būtų norėję. 
Dėl to ir kyla šeimose įtampos. 
Kai vienų šeimos narių būdai, 
asmenybės patinka labiau, 
negu kitų, kyla vienų artimu
mas, kitų pavydas ar konku
rencija įtikti — kyla ir konflik
tai. 

Skirtingos moralinės verty
bės ar jų supratimas yra dažna 
priežastis tėvų konflikto su su
augusiais vaikais. Finley tad ir 
klausia: „Ką tėvai turi daryti, 
kai jų suaugę vaikai atmeta tra
dicines moralines gaires lytinio 
santykiavimo atžvilgiu?" 

Callahan primena, kad tais 
klausimais tėvų nesutarimas su 
vaikais gali būti įvairaus 
laipsnio. Gali būt i toks 
nepakenčiamas vertybių skir
tumas, kad reikia savo vaikui 
pasakyti: „Nebegalime leisti 
tau gyventi mūsų namuose", ar
ba „Nebepakenčiame tokio tavo 
elgesio čia — nebegali atsivedi-
nėti vis naujų ,draugų' — netole
ruosime ištvirkimo po savo 
stogu". 

Bet gali būti situacijų, kurios 
nėra taip aiškios. Sakykime, 
kad suaugęs sūnus, jau kurį 
laiką nevedęs, gyvena su viena 
moterim ir jis su ja atvyksta pa
viešėti pas tėvus. Kaip tėvams 
pasielgti? Ar duoti jiems atski
rus miegamuosius, nes jie ne
vedę, ar pripažinti jų ryšio 
realybę, duodant vieną 
kambarį? 

Callahan sako, kad galima 
būtų šitaip svarstyti; „Jei jų 
ryšys rodo tikros vedybinės 
draugystės-ištikimybės ženklų, 
jų ryšį galima būtų traktuoti 
kaip pastovią (common-law) 
sąjungą, tėvai gali pripažinti tą 
jų ryšį ir savo sūnaus su
gyventinę, kaip tokią, priimti. 
Tačiau tėvams, žinantiems, kad 
tokie ryšiai dažnai nesibaigia, 
kaip jų vaikai tikėjosi, tai būna 
labai sunku ir net skaudu. Jie 
bando pripažinti tai, kas yra, 
nenorėdami visiškai nutraukti 
ryšius su savo sūnum ar dukra. 

Kita problema, iškylanti su 

KALTINIMAI LATVIJAI 
AMERIKOS SPAUDOJE 

žmogui atsistoti ant savų kojų? 
Pavyzdžiui, galime padėti išsi
mokslinti ar įsigyti namą, nes 
matome, kad tuo padedame su
augusiam savo vaikui tapti 
savarankišku. 

Tačiau reikia ir pažiūrėti, ar 
duodama pagalba netrukdo to 
asmens savarankiškumui, ne
daro jos ar jo labiau priklauso
mu nuo manęs. Ar mano duo
dami pinigai padeda jai ar jam 
nerealiai žiūrėti į gyvenimą, ar 
toji pagalba numuša jo ar jos 
norą dirbti, ar pakerta subren
dusio žmogaus atsakomybės 
jausmą? 

Tačiau nustatyti tikrą padėtį 
ne taip lengva, kaip atrodo. 
Būtina gerai pažinti savo dukrą 
ar sūnų — jos ar jo būdą. Ar 
mano pagalbos prašo brandus 
asmuo, rimtai siekiantis pro
tingo tikslo? Jei taip, mano 
duodama pagalba tikrai jai ar 
jam padės. Tačiau, jei ta dukra 
ar sūnus yra tinginys, mani
puliuojantis kitus žmones, 
tuomet duodama pagalba tik 
skatina ją ar jį ir toliau išnau
doti žmones. Aš tik padedu jam 
ar jai save naikinti morališkai, 
o ilgainiui net ir fiziškai. 

Finley tada paklausė: „O kaip 
tėvai gali žiūrėti į tai, jei jų 
sūnus ar dukra „netapo padoriu^ 
žmogum?" 

„Tokie tėvai turi atsiminti, 
kad vaikas nėra išimtinai savo 
tėvų auklėjimo ar aplinkos 
padarinys, o atsineša ir grynai 
sau unikalių bruožų. Pagaliau 
ir vaiko išorėje yra visokių 
įvykių bei veiksnių, kurių tėvai 
negali kontroliuoti ir kurie pa
veikia jį ar ją — pvz., kiti vaikai, 
su kuriais lanko mokyklą, 
kokius draugus pasirenka, ar su 
kuriais vaikais save lygina, ku
rioje vietoje jis ar ji gimė 
šeimoje. Žinome, be to, kad 
vaikas turi ir laisvą valią pasi
rinkti, kokiu žmogumi nori tap
ti, ir paskui turi gyventi su sa
vo pasirinkimų pasekmėmis. 

Jei pripažinsi visus šiuos 
veiksnius, teks pripažinti ir tai, 
kad tėvai negali nustatyti, koks 
bus jų vaikas. Niekas negali 
būti moralus už kitą asmenį. 
Tėvai neturi savęs kaltinti už 
dalykus, kurie nėra jų valioje — 
už savo vaikų pasirinkimus ar 
veiksmus". 

Finley tada užklausė: „Kaip 
jauni tėvai gali ruoštis tam 
laikui, kai jų vaikai užaugs?" 
Jie gali apie tai galvoti ir žinoti, 
kad tas laikas ateina. Jie gali 
siekti, kad jų šeima išaugtų į sa
varankiškų suaugusių žmonių 
šeimos židinį. Jie gali savo 
vaikų vaikystės metais dėti 
pagrindus draugystei su savo 
vaikais, kuri bus abipusiškai 
savanoriška. Būtina išmokti 
kalbėtis ir bendrauti su savo 
vaikais ne vien tik „auklėto-
jo-auklėtinio" rolėse, bet ir 
lygios draugystės rolėse, kur ir 
tėvai gali prisipažinti suklydę, 
ir atsiprašyti. 

Finley baigė pasikalbėjmą 
klausimu: „Ką gero galite 
pasakyti apie turėjimą suau
gusių vaikų?" Callahan atsakė: 
„Savo knygoje stengiausi aptar
ti ne vien tik problemas. Viena 
staigmena, užauginus vaikus 
šiais moderniais laikais, tai 
kaip artimi mes esame su savo 
suaugusiais vaikais. Tuo stebisi 
daugelis mano kartos tėvų, 
užauginę savo vaikus, pastebė
dami, kad jie tokio artumo su 
savo pačių tėvais neturėjo. Gal 
tai dėl to, kad užaugimas Šian
dien trunka daug ilgiau, kad 

Gruodžio mėnesį Amerikoje 
gerai žinomas žurnalas „Life" 
paskelbė žurnalisto Edward 
Barnes straipsnį „Soon They 
Will come for Us", kuris, lais
vai išvertus, reikštų „Netrukus 
jie mus griebs už gerklės". Tą 
straipsnį jis parašė, surinkęs 
medžiagą Latvijoje pokalbiuose 
su Latvijos žydų bendruomenės 
vadais, vyriausybės atstovais, 
laikraštininkais, karo vete
ranais, II pasauliniame kare 
kovojusiais vokiečių pusėje. Iš 
tų pokalbių amerikietis laikraš
t in inkas padarė išvadą ir 
paskelbė, kad „ne taip, kaip 
Vokietijoje, kur tik kraštutinė 
grupė kelia neonacių judėjimą... 
Latvijoje etninė neapykanta 
sudaro politinio galvojimo 
esmę". Ta „etninė neapykanta" 
esą nukreipta prieš rusus ir 
žydus, ir antisemitizmas „verčia 
(žydus) bėgti, kad išgelbėtų savo 
gyvybę", hr jie bėga į Rusiją, Iz
raelį ir net į Vokietiją. 

Šitą tariamą „politinio galvo
jimo esmę" Barnes detalizuoja 
konkrečiais pavyzdžiais, pvz. 
per trumpą laiką iš Latvijos iš
bėgę per 15,000 žydų, ir žydų 
bendruomenė sunykusi; naujai 
išleistame vaikams elemen
toriuje esą antisemitinių pasi
reiškimų; Latvijos prezidentas 
Garbunovs viešoje kalboje 
pasakęs, kad „Latvijos žydai 
(1940-41) rėmė komunistus ir 
dėl žydų žudynių turi kaltinti 
save", o Latvijos spauda tą 
kalbos dalį nuslėpusi; Parla
mento rezoliucija įteisintos 
pilietybės gavimo taisyklės 
„nukreiptos prieš rusus, kad 
priverstų juos grįžti į Rusiją, o 
taip pat kad pilietybės negautų 
apie 95% žydų"; kilimai su svas
tikos ženklais kabą Rygos par
duotuvėse, buvę esesininkai dar 
ir dabar iš įpratimo sveikinasi 
naciškai. Įdėta net tą faktą 
patvirtinanti nuotrauka; var
dais ir pavardėmis nurodo du 
atvejus, kai atsakingose parei
gose buvę du žydų tautybės 
asmenys atleisti iš pareigų. 
Tokių tar iamai „antisemi
tizmo" pasireiškimų straipsnio 
autorius nurodo ir daugiau. 

Buvo laikas, kai Amerikoje 
tam tikros jėgos šimteriopai per
dėtai atakavo lietuvius ir lat
vius, kiek mažiau estus, už II 
pasaulinio karo metu vykdytus 
nusikaltimus prieš žmogiš
kumą. Su tokia pat narsa toms 
jėgoms talkino sovietinis sau
gumas. Puolamieji galėjo gintis 
tik supančiotomis kojomis ir 
surištomis rankomis : nei 

JUOZAS KOJELIS 

pasiekti liudininkų, nei prieiti 
prie archyvų. Balso neturėjo ir 
iš genocidinio pragaro išsi
gelbėję, į Baltijos kraštus 
sugrįžę žydai, jei antibaltiškos 
akcijos centrams Vakaruose jų 
liudijįmai kokiu nors būdu 
galėjo kenkti. Dabar kitaip. 
Užpifltoji Latvija, atgavusi 
nepriklausomybę ir ne tik jos 
vyriausybė, bet ir į v i j o s žydų 
bendruomenė greitai ir ener
gingai pasipriešino propa
gandiniam melui. Iš žydų bend
ruomenės įtikinančia faktų 
kalba Latvijoje ir pasaulyje 
(„Jerusalem Post", „Forvvard") 
prabilo jos vadai: Aukščiausio
sios Tarybos nariai — Rūta 
Marjaša ir Mavriks Vulfson, 
Rygos žydų bendruomenės ko-
pirmininkas Gregory Krop-
nikov ir kiti. Jie skelbė straips
nius, davė pareiškimus užsienio 
spaudai, kartu su vyriausybės 
nariais dalyvavo spaudos konfe
rencijose. Jie nurodė, kad „Life" 
žurnalas bent 20 kartų visai ar 
iš dalies prasilenkia su tiesa: 
per pastaruosius dvejus metus 
iš Latvijos iškeliavo ne 15,000 
žydų, bet apie 3,000, ir tai ne į 
Rusiją ar Vokietiją, o į Izraelį ir 
Ameriką; minimas elemento
rius išleistas ne nepriklausomo
je, bet okupuotoje Latvijoje; Gor-
bunovo kalba buvo viešai skel
biama, ir jo išsireiškimas kitoks, 
negu cituojama „Life" žurnale; 
pi l ietybės įstatymas dar 
nepriimtas, o laikinojo įstatymo 
teisėtumą oficialiai pripažino 
Jungtinių Tautų gen. sekre
torius savo 1992.XI.27 raporte; 
„Niekas Rygoje nėra matęs 
kilimų ar vęiavų su svas
tikomis", pasakė Kropnikov 
„Jerusalem Post" korespon
dentui. Pataisomi ir kiti tiesos 
iškreipimai. AT narė Rūta 
Marjaša „Life" straipsnį pa
vadino „visiškai neobjektyviu, 
nors kai kur ir panaudojami 
teisingi atvejai". Visi Latvijos 
žydų bendruomenės vadovai 
nutarė, kad „Life" korespon
dentas, atvykęs Latvijon, su jais 
kalbėjosi, bet jų pasisakymus 
nuslėpė. 

Visa straipsnio medžiaga — 
žodinė ir vaizdinė — daugiausia 
skirta pavaizduoti tragiškai žy
dų tautybės Mira Beljina 
gyvenimo istorijai. 1992 metais 
ji antrą kartą savo gyvenime 
esą dūmusi iš Latvijos Rusijon, 
gelbėdama savo gyvybę. Bet, ir 
tai patvirtina Amerikos amba
sada Maskvoje, ji atidūmė tik 

iki Maskvos, pasiėmė vizą ir su 
dukters šeima išdūmė. . . į 
Ameriką. 

Įdomu paieškoti atsakymo, 
kodėl kažkam šiuo me tu 
parūpo, neliečiant Lietuvos ir 
Estijos, piktus kaltinimus versti 
Latvijai. Juo labiau, kad tai 
neizoliuotas atvejis: 1992.XI.29 
vienas iš įtakingiausių Ameri
kos dienraščių, „The Washing-
ton Post", paskelbė garsaus 
rusų romanisto Vassilij Aksjo-
nov straipsnį, kuriame latviai 
kaltinami „rusams rodomu 
nenuoširdumu, nepasitikėjimu 
ir užslėptu priešiškumu". Čia 
irgi naudojamas Latvijos pilie
tybės įstatymo argumentas. 

Ieškant a tsakymo, re ik ia 
grįžti prie įvykių okupuotoje 
Lietuvoje septintoje dekadoje, 
kada į viešumą prasiveržė lietu
vių pasipriešinimas prieš žmo
gaus teisių pažeidimus ir kova 
dėl religijos laisvės. Šimtai ir 
tūkstančiai pasirašinėjo pe
ticijas, 1972 pasirodė LKB 
Kronika, vėliau susiorganizavo 
Lietuvos Helsinkio grupė, Ti
kinčiųjų teisėms ginti komi
tetas, pasaulį ėmė jaudinti kuni
gų bylos, vaikų persekiojimas ir 
t.t. Pasaulio opinijoje okupan
tams ėmė svilti padai, ir jie šoko 
juos vėsinti kaltinimais^ kad 
tarp politinių pabėgėlių esą gal 
tūkstančiai karo nusikaltėlių. 
Sovietai glėbiais vertė „kal
tinamąją medžiagą", ir viena
šališkos federalinės agentūros, 
OSI, rankomis Amerikoje prasi
dėjo tiesiog teroristinė veikla, 
daugiausia nukreipta prieš 
lietuvius. Apkaltintųjų pavar
des skelbė spauda, radijas ir 
televizija, juos tardė, užvedinėjo 
bylas, grasino, teisė, deportavo. 
Daug kam ne tik sugriovė, bet 
ir užbaigė gyvenimą. Tuo būdu 
sovietams kelerius metus pasi
sekė dėmesį nuo savo nusikal
timų nukreipti į tariamuosius 
„nacius už gretimų durų". 

Ir dabar gali būti, kad, prisi
dengusi antisemitizmu kalti
nimo skraiste, Maskva siekia 
skaldyti Baltijos valstybių soli
darumą ir nepaleisti Latvijos iš 
savo įtakos replių. Įsitvirtinę 
Latvijoje, apsuptyje laikytų 
Lietuvą ir Estiją. Įtarimą didina 
Rusijos kviet imas naujajai 
Lietuvos vyriausybei atsiųsti 
delegaciją į Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugos par
lamentarinę konferenciją. 

Atsakymas į tokius Maskvos 
kėslus turėtų būti vienas: stip
rinti Baltijos va ls tybių 
solidarumą. 

JAV himnas ir valstybės ženklas, Lietuvoje išaustas Viktorijos Ba
ranauskienės (kun. V. Rimšelio sesers), dabar kabo Amerikos ambasadoje 
Vilniuje. Su audiniu matome JAV ambasadorių Darryl Johnson. 

AMERIKIEČIAI IR 
SVETIMOS KALBOS 

Amerikiečiai nuo seniai yra 
įsitikinę, kad jiems nereikia 
mokėti jokios kitos kalbos kaip 
anglų. Iš tikrjų yra tiesiog nepa
triotiška, jeigu kas mokosi 
svetimų kalbų ir mėgina susi
kalbėti, nuvažiavęs į kurį kitą 
k raš tą . Atrodo, kad visas 
pasau l i s tu rė tų mokėti 
angliškai ir atvažiavusius turis
tus bei verslininkus iš JAV užsi-
šnekinti jų gimtąja kalba. Šis 
amerikiečių jprotis taip gerai 
žinomas kituose kraštuose, kad 
j au tapęs net anekdotišku. 
Sakoma, kad žmogus, kuris mo
ka dvi kalbas, vadinamas dvi
kalbiu; mokąs tris kalbas — tri
kalbiu; galjs susišnekėti keliom 
kalbom, yra daugiakalbis. 0 
kaip vadinamas žmogus, kuris 
moka tik vieną kalbą? Ameri
kietis. 

Nepaisant, kad Amerikos 
aukštesniosiose mokyklose dės
tomos bent dvi svetimos kalbos, 
retai kas išmoksta tiek, kad 
ga lė tų bent apytikriai 
susikalbėt i . Išimtį sudaro 
ispanų kalba, nes ispaniškai 
kalbančiųjų procentas, bent di

desniuose miestuose, vis auga. 
Be ispanų, kai kuriose mokyk- -

lose tebedėstoma prancūzų 
kalba, daug rečiau vokiečių ar 
rusų. Anksčiau daugelyje mo
kyklų mokiniai turėjo mokytis 
lotyniškai, bet nuo 1965 m. 
lotynų kalbos pamokos prarado 
apie 80% mokinių, ir daug kur 
jos visiškai nebedėstomos. 
Mokinia i , norėdami gauti 
aukštesniosios mokyklos bai
gimo pažymėjimą, turėjo bent 
dvejus metus imti ispanų, 
lotynų ar prancūzų kalbą ir 
išlaikyti atitinkamus egzami
nus. Dabar to nebereikia. 

Šiuo metu. kai amerikiečiams 
svarbu rasti rinką savo gami
niams ir daug profesionalų, o 
dar daugiau turistų pasipila po 
visus pasaulio kraštus, svetimų 
kalbų nemokėjimas daro visai 
tautai gėdą. Žinoma, kita
taučiai, susidurdami su „viena-
kalbiais" amerikiečiais, skuba 
išmokti angliškai, nes kiek
vieną vilioja Amerikos doleriai. 
Nors pasaulis stengiasi prisi
taikyti prie amerikietiškojo 
vienakalbiškumo, svetimų 
kalbų nemokėjimas Amerikos 
piliečiams garbės nedaro. 

D. B. 

NIEKAM NEREIKALINGI 
J U R G I S JANKUS 

59 
— Eikit žiūrėti. Jau kažin kas darosi, —jo aiškini

mą nutraukė Ema, įbėgusi su binokliu rankoje. 
Išbėgom į kiemą. Keliu nuo kaimelio važiavo ame

rikiečių džipas. Važiavo negreitai, o paskui jį bėgo 
būrys žmonių. Vieni bėgo visiškai įkandin, kiti likosi, 
o jau gerokai atsilikusios dvi moterys jau nebe bėgte 
bėgo, bet kaip vištos surištomis kojomis piasnote 
plasnojo. 

— Mozė išveda vergus iš Egipto, — pasakė Mikas. 
Vėliau man sakė, norėjęs pasakyti žydus, bet susilai

kęs. Nežinojo, ką pats šeimininkas galvojo apie žydus. 
Akis įtempę žiūrėjom į tolumoj dunksintį kaimelį, tekinas pasileido į vidų. 

— Bet ji gali kiekvienu momentu sugriūti. 
— Jeigu sugrius, tada ką nors darysim. Gal tada 

amerikiečiai į džipą paims ir į ligoninę nuveš. 
— Tai kodėl nepaima dabar? 
— Gal ir paims. Matote, kaip sulėtino. 
— Tie tai turbūt nebeiemerikiečiai, — vokietis pa 

davė binoklį man. 
Ilgai žiūrėti nereikėjo. Iš kaimo išriedėjo tokia pa: 

kareivių pilna vikšrinė važiuoklė, kuri aną kartą man 
drebulį buvo įvariusi. Paskui ją kita tokia pat, paskui 
jas iš kaimo lindo kareivių pilni sunkvežimiai. Tik 
dabar pastebėjau, kad ant pirmos važiuoklės plazdėy 
raudona vėliavėlė. 

— Mums reikia nešti kudašių, — padaviau binok I j 
Mikui. 

Jis tik žvilgterėjo, beveik meste numetė jį Emai ir 

suaugusiais vaikais: kada pasi- yra pavojingesnis, bet tai kaip 
baigia tėvų finansinė atsakomy- tik ir sudaro sąlygas gilesniems 
bė už savo vaikus? Sidney Cal
lahan taip dėsto tą klausimą. 
Svarbiausias moralinis klau
simas, kuris tuo atveju stojasi 
tėvams prieš akis (jei jie paly
ginti tvirtai finansiškai stovi) 
tai toks: kada duodamoji pa
galba yra laikina, padedanti 

ryšiams susikurti. Šiandieninio 
gyvenimo sąlygos leidžia tė
vams bendrauti, žaisti ir pramo
gauti su savo suaugusiais 
vaikais, ko ankstyvesnės epo
chos sunkesnės sąlygos neleis
davo". 

a.jz. 

Akims paremti dalijomės binoklį. Laukėm, kas dar pa
sirodys. Tas būrys žmonių tikrai neskuba be reikalo. 
Ir džipas. Ko jis slenka taip iš lengvo, lyg nenorėtų 
paskui jį sekančio palikti. Vidury lauko visiškai su
lėtino, lyg norėdamas, kad ir tos dvi iš paskos plasdan-
čios moterys pasivytų. 

— O Dieve! Juk viena nėščia. 
Tuo tarpu aš žvalgiausi pro binoklį ir atsukau į mo

terį: tikrai ji buvo jau rimtai apsunkusi. 
Visiems pasidarė aišku, kad niekas kitas kaip rusai 

lipa jiems ant kulnų. \ 
— Papą, — atsisuko Ema į tėvą, — aš bėgu ją pasi 

imti į namus. Kur ji tokia... Viešpatie! 
— Nereikia, — pasakiau perduodamas binoklį šei

mininkui. — Ji bėga nuo rusų. Bėga kaip nuo maro. 
Tegu. Jeigu rusai užeis čia, ji mirs iš baimės. AŠ žinau, 
kodėl bėgu, bet nežinom, kodėl ji. Tegu. Už kanalo ji 
mato išsigelbėjimą. Tegu. 

— Ar perkelsi? — paklausiau vokiečio. 
Jis tik linktelėjo galva, paėmė iš moters binoklį ir 

pasakė: 
- Perkelk. 
Ar tą žodį girdėjau, ar tik manau, kad girdėjau, nes 

jau bėgau paskui Miką 

kaip reikiant aiktelėti, o jų, kaip mėlyno debesies, jau 
buvo pilnas daržas, kiemas ir net pati troba. Ir stebint, 
kas darosi vieškely, ir bėgant per kiemą, net ir sėdint 
valty, rodėsi, kad rusai gali neiti keliu, bet atklysti 
tiesiai per laukus ir prieš savo paties tikėjimą laukiau, 
kad ims jie ristis per tvoras ir užtvindys visą kiemą, 
sodą ir visą pakalnę. 

Iš kanalo tiltas buvo labai gerai matyti. Džipas už
važiavo ant tilto, sustojo, sargybinis įlipo ir nuvažiavo. 
Tiltas paliko be sargo. Įkandin grūdosi žmonės ir bėgo 
į kitą pusę. Ir tos dvi moterys. 

Aš dairiausi po paliktą sodybą ir laukiau, kada pa
sipils rusai. 

— O tu mielas Dieve! — šūktelėjo Ema. 
Ji nepaleido iš akių nėščios moters ir taip šūktelėjo, 

kai pamatė, kad ji atsisėdo ant kelio krašto. 
— Ką daryti? 
— Ką daryti? Viskas padaryta. Leisk mums išlipti 

ir bėk žiūrėti, kas pačios namuose darysis. 
— Ar galėsit jai padėti? 
— Jeigu tik reikės, — atsakiau tvirtai, bet pats taip 

nesijaučiau: tiltas paliko be jokios sargybos, be jokio 
ženklo, kad rusams čia reikia suvoti. O jeigu nestos? 

Kafdaiktus susigriebę nubėgom prie kanalo, valtis Kaip toli tie ir geriausiomis kojomis pajėgs bėgti. Kilo
jau buvo įstdmta, o Ema stovėjo ir laikė u i virves metrą? Du? Išsisklaidys, kad vėliau rusai surinktų, 

- Šokit. - pasakė. kaip kurapkas. 
Bet mums ir to nereikėjo, su Miku, nespėję ne ap - Žiūrėjau į Emą, lipančią iš valties į savo krantą, 

sidairyti, jau sėdėjom. Baimė keistas padaras, save ir galvojau, kodėl ji negalėjo kartu su mumis nueiti 
sustiprinti ji ištraukia paviršiun seniai užmirštus at- pas savo seserį, kurią, įsižiūrėjusi į kažin kokios nėščios 
sitikimus ir net žodžius. Kai tik Ema įbėgo vidun, šauk moters vargą, pamiršo. Visiškai. Net nepasakė, kad jai 
dama, kad eitumėm žiūrėti, man kaip gyva akyse dygte linkėjimų nuneštumėm. 
išdygo senelė ir jos pasakojimas iš pirmojo pasaulinio — Grįžtam. - kumštelėjo Mikas. 
karo. Sakė, diena jau vakarėjo. Kažin kur pakraščiais 
nudundėjo, nusišaudė ir taip nurimo, kad nė krepšt , B u s daugiau) 
Rodos niekur nebuvo nė gyvos dvasios. Ji nespėjo net 
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LIETUVIU TELKINIAI 
Worcester, MA 

ŠVĘSIME LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTE 

Worcesterio Lietuvių Or
ganizacijų ta ryba Lietuvos 
Nepriklausomybės išsikovojimo 
ir Lietuvos valstybės įkūrimo 
742 metų sukakčių minėjimą 
Worcesteryje ruošia 
sekmadienį, vasario 14 dieną. 

10 vai. ryto koncelebruotos šv. 
Mišios Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje už Lietuvą ir visus 
žuvusius dėl jos laisvės. Or
ganizacijos prašomos dalyvauti 
su vėliavomis, o jų nariai-uni-
formuoti. Visos moterys, tu
rinčios tautinius drabužius, pra
šomos jais pasipuošti. 

3 vai. p.p. minėjimas Maironio 
parko didžiojoje salėje. Pagrindi
nė kalbėtoja, lietuvių ir anglų 
kalbomis, Vaiva Vėbraitė-Gust. 
Ji yra įkūrėja APPLE organiza
cijos, kuri veikia nuo 1990 m. 
rudens. Ji vadovauja ir šiuo 
laiku generalinės direktorės 
pareigose. Būstinė yra West 
Hartforde, Conn. 

Meninę pogramos dalį atliks 
Šv. Kazimiero parapijos mišrus 
choras, vadovaujamas vargo
nininkės Onos Valinskienės. 

LAIŠKAI 

ŠIURPUS 
„MIRTIES SLĖNIS" 

Su dėmesiu perskaičiau E. 
Ringaus straipsnį „Mirties slė
nis" (1992.XII.29). Kaip gerai, 
kad jau pradedama kalbėti ir 
apie didžiuosius sovietų nusi
kaltimus. Kada jie bus teisiami, 
kaip naciai Niurnberge? Tikiuo
si „Drauge" skaityti ir daugiau 
tokių įdomių straipsnių. 

S tasys H. Jona i t i s , 
Rolling Meadows, IL 

KAS RAŠO APIE 
CHICAGĄ 

Esu „Draugo" skaitytoja nuo 
pat atvykimo į Ameriką. Džiau
giuosi, kad įsivedėte „Laiškų" 
skyrių, nes kaip tik turiu klau
simą, nors nesitikiu į jį atsaky
mo. Kodėl apie Chicagos ir apy
linkių įvykius (šventes, klubų 
ar organizacijų renginius) rašo 
korespondentai, kurie gyvena 
kitose valstijose ir tikrai tuose 
renginiuose patys nebuvo? Ypač 
daug tokių rašinių iš Floridos. 
Ar nėra Chicagoje žmonių, ku
rie galėtų aprašyti iš pirmų šal
tinių? 

Nijolė Whithers , 
Naperville, IL 

SKELBIA, BET NEAPRAŠO 

Mes esame pensininkai ir gy
vename toli nuo Chicagos. 
Visuomet labai domimės lie
tuviška veikla. Nors „Draugą" 
gauname pavėluotai, visą per
skaitome. Žmonės, ruošdami 
kokią šventę ar koncertą, skel
biasi ir skelbiasi „Drauge", kol 
tikrai sukelia susidomėjimą. 
Kai viskas jau praeina — tyla. 
Jokio aprašymo, ar tas dalykas 
gerai pavyko, ar buvo daug 
žmonių ir t.t. Kadangi į visus 
renginius negalime atvažiuoti 
(tik į pačius didžiuosius), tai 
nors pasiskaityti norėtume, 
kaip ten buvo. Mums atrodo, 
kad rengėjai tik išnaudoja lie
tuvišką laikraštį savo skelbi
mais, o paskui net nejaučia pa 
reigos atsiųsti nuotraukų, ap
rašyti. 
Adelė ir Vik toras Stundžiai , 

Milwaukee, Wl 

Tarybos valdyba prašo orga
nizacijas ir atskirus asmenis 
dalyvauti pamaldose, minėjime 
ir suteikti auką. Aukos bus ski
riamos pagal aukotojų pagei
davimą: Lietuvos ambasadai 
prie Jungtinių Tautų New 
Yorke, Lietuvių Bendruomenei 
ir „Dovana Lietuvai". Aukas 
galima įteikti minėjime ar pa-
siunčiant organizacijų tarybos 
iždininkui Algiui Glodui, 37 
Sandy Glen Drive, Holden, MA. 
01520. 

Po minėjimo toje pačioje 
salėje taryba rengia visiems 
vaišes. Pakvietimai gaunami 
pas valdybos narius, organiza
cijų pirmininkus ir minėjimo 
dieną prie įėjimo. Dalyvaukime 
visi, pakvieskime ir kitus į 
pamaldas ir minėjimą, nes dar 
daug reikia mūsų Tėvynei 
Lietuvai maldų ir mūsų 
pagalbos. 

J . M. 

New York, NY 
KALĖDINĖ POPIETĖ 

Šeštadienį, gruodžio 12 d.. 
Kul tūros Židinio mažojoje 
salėje, Brooklyn. NY., Lietuvių 
Moterų federacijos New Yorko 
klubas suruošė kalėdinę popie-

KUR DINGO PORTFELIS 
IŠEIVIUI? 

Šia tema buvo diskutuota Lie
tuvoje leidžiamo „Gimtojo 
Krašto" laikraščio puslapiuose, 
keleto išeivijos veikėjų ir Lie
tuvos gyventojų. 

Pacituosiu dalį ištraukų iš 
Romo Sakadolskio (JAV) pasisa
kymo: „Kalbas apie ministrą be 
portfelio Lietuvoje kai kas aiš
kino šitaip: naujoji vadovybė 
nori kaip nors užsitikrinti 
paramą išeivijoje, kuri. be abe
jo, skeptiškai žiūrės į buvusių 
komunistų grįžimą į valdžią. 

Gal kai kas išeivijoje, nebū
tinai B. Nainys, galėjo įžiūrėti 
A. Brazausko siūlyme savotiš
kas pinkles. 

Pinklės čia būtų tokios, kad 
išeiviai į valdžią, į vyriausybę, 
kurią remti jiems sunku iš 
principo ir jie nenorėtu atsidurti 
toje padėtyje". 

Mano nuomonė yra. kad kiek
vienas rėmimas daugiausia yra 
surištas su pinigais. Neskubė
kime su jais, gerai neištyrę, kas 
jų prašo, kam jie bus panaudoti 
ir ar ti'? pinigai pateks į tikras 
rankas. 

Pasimokykime iš praeities ne
sėkmių. 

Vytau tas Šeštokas, 
Los Angeles. CA. 

Pasaulis yra kaip scena, o 
dauguma žmonių nori užimti 
kritikų kėdes. 

Anonimas 

te. Dėl siautusios audros į po
pietę atsilankė mažiau negu 
buvo tikėtasi. Popietės dalyviai 
džiaugėsi savo tarpe turėdami 
vysk. Paulių Baltakį.OFM. 
Popietėje turėjęs dalyvauti am
basadorius Anicetas Simutis, 
dėl uždarytų tiltų ir patvinusių 
kelių, atvykti negalėjo. Jo čia 
laukė ne tik popietėje dalyva
vusieji, bet ir klubo vardu 
išrašytas ambasadai paremti 
250 dolerių čekis. Žinoma čekis 
turės būti pasiųstas paštu. To
kio paties dydžio Čekį klubas 
dovanojo ir ambasadai Wa-
shingtone. 

Popietę pradėjo klubo pirmi
ninkė dr. Marija Žukauskienė. 
Ji nesibijo darbo ir daug veikia, 
bet labai taupi žodžiais. Todėl, 
keliais sakiniais pasveikinusi į 
popietę atvykusius pakvietė vie
nuolyno viršininką poetą kun. 
Leonardą Andriekų religinės 
minties žodžiui. 

Po to buvo einama prie stalo, 
ant kurio išdėtas klubo narių 
skaniai paruoštas įvairus mais
tas. Pasiėmus, kas ką norėjo, 
grįžus prie savo stalo, drau

giškai besišnekučiuojant, buvo 
gardžiai vaišinamasi. 

Pasistiprinus, net iki ašarų, 
linksmino dramos aktorius Vi
talis Žukauskas. Jis savo iš
vaizdą yra neatpažįstamai pa
keitęs. Mat, užsiaugino didelę 
barzdą? O kodėl jis tą barzdą 
užsiaugino? — Gi todėl, kad jam 
buvus be barzdos moterys prie 
jo lipte lipusios. Jis manęs, kad 
barzda ji apginsianti. Bet ir 
dabar, jau būdamas su barzda, 
nuo moterų negalįs atsiginti. — 
Reikės pusę barzdos nusiskusti, 
o kitą pusę palikti neskustą, gal 
tas pagelbės! - samprotauja 
akt. V. Žukauskas. Išaiškinęs 
savo barzdos kilmę, paskaitė 
vaizdelį, kurio kiekvienas žodis 
prasidėjo su raide „s". 

„Moterims kalbant su savo 
vyru, pasakoja V. Žukauskas, — 
užtenka tik liepiamosios nuo
sakos". — Pateikė ištisą eilę 
pavyzdžių: „...atsikvėpk, ateik į 
virtuvę, palaikyk samtį, per
sirenk, nusiplauk kojas, eik 
miegot, sušildyk vietą, pasis
link, nekvėpuok į ausį, pamy
luok, na, miegok!" 

Toliau, savaitraščio „Darbi
ninkas" redaktorius Paulius 
Jurkus, gerą gabalą laiko „nu
kankino" pasakodamas savo se
nus atsiminimus. 

Dėl blogo oro į popietę nega
lėjo atvykti LMF klubų pirmi
ninkė Aldona Pinch. Ji atsiuntė 
telefoninį pasveikinimą. Raštu 
gautą sveikinimą iš buvusios 
klubos pirmininkės, dabar gar
bės pirmininkės, Irenos Banai
tienės, šiuo metu negaluojan
čios, paskaitė klubo sekretorė 
Ieva Jankutė. 

Pobūvyje dalyvavo prieš dvi 
dienas iš Lietuvos atvykęs 
muziko Jono Žuko giminaitis, 
inžinierius Tomas Delininkai-
tis. Jis buvo paprašytas pa
pasakoti vėliausias žinias iš ten. 
Atsakė ir į porą paklausimų. 

Ir taip, kelias valandas pra
leidę jaukioje ir šventiškoje 
nuotaikoje, pasidalinę šventi
niais linkėjimais, skirstėmės į 
savąsias pastoges, nešdamiesi 
šviesų kalėdinės popietės pri
siminimą. 

P. Palys 

PRADEKITE NAUJUS METUS TAUPIAI: 
Žemesnes kainos telefoniniams skambinimams į -

* Lietuvą 
* bet kur Amerikoje 
* daugiau kaip .j 180 pasaulio kraštu 

Jūsų ypatinga parama įgalino mus patrigubinti linijas j Lietuvą. Norėdami 
atsidėkoti esamiems ir būsimiems klijentams, mes suteikiame papildoma 
nuolaida - 10% - telefonavimui i Lietuva gruodžio ir sausio mėnesiais. 

Palyginimas 10-ties minučių pokalbio 

From To ACC AT&T SPRINT MCI 

Chicago New York 
Chicago Washington D.C. 
Chicago St. Petersburg, FL 
Chicago Los Angeles, CA 

1.90 
1.90 
2.00 
2.00 

Chicago Lithuania* Mrfl 14.60** 

2.30 
2.30 
2.40 
2.40 

17.33 

2.30 
2.30 
2.46 
2.46 

16.65 

2.30 
2.30 
2.36 
2.36 

17.32 

* Rates based on daytime calls between 7:00 a.m. and 1:00 p.m. ACC offers 
even lower rates for your night and weekend calling. 

** Special discount rate for December and January 

ACC Long Distance skiria 3% Jūsų telefoniniu išlaidu Lietuvos Respublikos 
Ryšių Ministerijai. 

Nuo 1981 metų, ACC Long Distance Corp. teikia telefoninį aptarnavimą 
gyvenantiems Šiose valstijose: Illinois, Massachusetts, New York, Connecticut ir 
Kanadoje. 

TAUPYKITE! TAUPYKITE! TAUPYKITE! 

Nėra jokiu mėnesinių ar kokiu, 
nors kitų papildomu mokesčiu. 

Prašome skambinti: 
Romai Česonienei 1-800-388-3414 

arba 
Colleen McNair 1-800-456-6006 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

+*sr 

Skriskite SAS iš Š. Amerikos į 
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
gos aerodrome lengva ir patogu 

persėst į kitą lėktuvą. Čia iš
vengsite keleivių spūsties. 
Skrydžiai į Vilnių — tris kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai 

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome, 

aplankykite ,,tax free" parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

..Mileage Plūs" ir „OnePass" nariai gauna kre
ditą už nukeliautas mylias. Platesnei informa
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba 

SAS Tel. 1-800/221-2350 

S4S 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

CLASSIFIED GUIDE 
RE AL ESTATE REAL E VTATE 

GRcIT 
PARDUODA, 

. HE/MAX 
REALTORS 

<?12) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS U. 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. 

mm 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Kodai* Avo., 

Chicago, IL 60629 
(312)7*8-2233 

INCOME TAX—JNSURAHCe 
Namų pirkimas ir pardavimas 

• MLS kompiuterių ir FAX pagalba* 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba Metuvisktal 
• Nuolaida pensininkams • 

MISCELLANEOUS ^a 

Sav. parduoda IV2 a. namą. Pir
mame a. 2 mieg. kamb., antrame a. 1 
mieg. kamb. Ištisas rūsys; 2 auto. 
garažas. Francisco ir 71 St. apyl. 
Skambinti po 6 v.v. 

te l . 312-476-2343 

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

Tol. 376-1882 ar 3 7 8 - 5 9 9 6 

10%—20? o—30°/b pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio-
oas mus ' 

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

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FOR RENT 
:— — .._ y 

Išnuomojamas liuksusinis 6 
kamb. bt. antrame a. Su visais 
patogumais. Francisco ir 71 St. 
apyl. Skambinti po 6 v.v., te l . 
312-476-2343 

Prieš perkant iamą. būkite tikras, ar 
gausite paskolą. Kreipkitės: 

UNAS C. LESECKAS, 
Loan officer 

Commormealth-United Mortgage 
Tel. 708-403-2700 

Dirbame savaitgaliais 

FOR RENT 
Išnuomojamas 4Va kamb. 2 
mlag. modernus butas pirmame 
a. Oro vėsinimas, moderni virykla, 
skalbykla su mašinomis. Kreiptis: 
708-361-5594. 

Išnuomojamas 3 kamb. moder
nus butas Marquette Pk. apyl 
Šiluma, oro vėsinimas, virykla 
šaldytuvas, skalbykla su mašinom. 
Kreiptis; 706-361-5594. 

HELP VVANTED 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis (Hermis Doefcys 

Tel. S8S-6624. Nuo 8 ryto Iki 8 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

Flexible full time child carą posl-
tlon. Seeking mature English speak-
ing, enthusiastic in-home care for 
world's best one year old. La Grange 
area. References required. Call 
708-352-5279 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South VV'estern • Chicago 
(312) 7374000 

Perkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet. Pontiac. GMC 
Truck, Volkswagen. Oldsmobile ir 
Dodge firmų automobilius. 

Taip pat parduodame vartotus, 
mažai mylių turinčius, automobi
lius. 

8 Greitas ir efektyvus patarnavimas 

' Atsakome visus klausimus apie 
automobilius. 

• Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir 
angliškai 

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona; 
kankinys kun. J. Dabrila; 
suvalkiečių ūkis — sodyba, darbai, 
darbininkai, valgiai; šeimos istorija 
— studijos, mokytojavimas 
Plungėje, Pasvaly, Vilniuje; 
gyvenimas Austrijoje, Vokietijoje, 
Amerikoje; darbas „Lietuvių Encik
lopedijoje". Kaina su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyventojai dar pri
deda 64 et. Valstijos mokesčio. Už
sakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4S45 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

• ^ ^ % ? > ... '.c*:»cj<<i.jti 

A pnhlu vervke of thi>. nowspaper 

THE ART OF VIKTORAS PETRAVIČIUS 

^v^̂ x̂•̂ x•N«» \̂̂ ĉ•̂ >x•>» :̂««««•X\,•̂ •̂̂ ^̂ ^ 
THE ART OF 

VIKTORAS PETRAVIČIUS 

— Monografijos pirmas tomas, 
angliškai ir lietuviškai. Sudarė 
Algimantas Kezys. Knyga apima 
šio dailininko ankstyvąja kūryba, 
pradedant nuo jo studijų metu 
Paryžiuje iki 1949 m., kada jis su 
šeima gyveno OP stovyklose. 
Vokietijoje. Išleido ..Galerija Ir 
..Amerikos Lietuviu Bibliotekos 
leidykla". Kietais viršeliais, sa 
aplanku. 232 psl. Varta turėti saa 
ir padovanoti kitam, ypač kita
taučiui. Gaunama ..Drauge." kaina 
su persiuntimu 27 dol. Illincis 
gyventojai dar prideda 2 dol. 
valstijos mokesečio. 

Užsakymus siusti: 
0RAUGAS 
4545 Vf. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

http://1992.XII.29


Gyd. G. Lebednikiene su sergančia TB mergaite. 
Nuotr. V. Lendraitienės 

JJ AR GAUNATE „DRAUGĄ' 
LAIKU? 

Jei „Draugas" jums atnešamas pavėluotai, ar kartais 
iš viso jo negaunate, būtina pranešti paitui. Bet, kad vie
tinio pašto vedėjas galėtų konkrečiai pastebėti, kur reikia 
dėmesio, svarbu tiksliai nurodyti per ilgesnį laiką, kaip „Drau
gas" gaunamas — išnešiojamas. 

Kad mūsų skaitytojai galėtų padėti paštui ir mums, pri
dedame išsikirpti blanką, kuriame yra anglų kalba laiškas vie
tinio pašto vedėjui su blanku. Jame prašome visą sausio 
mėnesį registruoti, kaip gaunate „Draugą". Pirmose dvie
jose kolumnose rasite išspausdintus sausio mėnesio laik
raščio numerius ir jų datas. Į trečią — prašome įrašyti datą 
kuomet kiekvieną tų numerių gavote, arba ,,NR" (tai yra: 
„Not Received"), jei kurio numerio iš viso negavote. 

Užpildytą blanką su anglišku laišku, ant kurio nurody
toje vietoje priklijavote savo „adresato etiketę", nuluptą nuo 
„Draugo" numerio, prašome užadresuoti savo vietos pašto 
viršininkui ir nunešti į paštą. 

Būtume dėkingi, jei to laiško kopiją su metrika atsiųs-
tumėte ir mums į „Draugą" iki vasark) 10 dienos. Surinkę 
visus sausio mėnesio blankus, galėsime su šiais duomenimis 
kreiptis į centrinio pašto viršininką dėl „Draugo' išnešiojimo. 
Būsime labai dėkingi Jums už pagalbą. 

Vieną Kopiją vietos pašto viršininkui pasiųsto laiško 
prašome iki vasario 10 d. atsiųsti į „Draugą" šiuo adresu: 

Kun. Patras Cibulskis, MIC 
DRAUGAS 

4545 W. S3rd Straet 
Chicago, IL 50629 

Kirpti čia 

My mailing label: 

(UŽKLIJUOTI ADRESATO 
ETIKETĘ) 

Postmaster 
Ciry/Town — State 

Zip 

Dear Postmaster: 

Delivery of my daily nevvspaper, the DRAUGAS, has been 
very irregular. As postai rates increase, it seems that deli
very is getting worse and vvorse. I have kept track of the 
January issues of the DRAUGAS and noted the day on vvhich 
I received each issue. I hope this will help you to improve 
delivery. 

JANUARY 
DEUVERY RECORD FOR THE 

„DRAUGAS" DAILY PAPER 

tssu* Oats of 
No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Issu* 

1/5 

1/6 

1/7 

1/8 

1/9 

1/12 

1/13 

1/14 

1/15 

1/16 

Rocotvod* 
iMue 
No. 

Dato of 
Issuo 

Dato 
Rocolvod* 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Sincerely yours, 

Copy sent to: 
Ocuiation Manager, 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 

DANTE PRAGARO 
NEPASIEKĖ 

Naujų metų dieną Dantė , aš
t u o n k o j i s r o b o t a s , supro
jek tuo tas NASA erdvių skry
džių centro Greenbelt, MD vie
tovėje, pradėjo savo kelionę į 
A n t a r k t i k o s ugnikalnio Mt. 
E rebus kraterį . Jo kelionė į 
vadinamąjį „pragaro karš t į" 
(dėl to ir robotas pavadintas 
Dan tės vardu) turėjo tęstis apie 
36 valandas , nusileidžiant nuo 
kra te r io briaunos į gelmes, iš 
viso 700 pėdų. 

Roboto suprojektavimas ir pa
s ta tymas kainavo 2 mil. dolerių. 
Jo paskirtis: suteikti mokslinin
k a m s svarbių duomenų apie 
ugnikaln io veikimą, ypač ma
tuojan t įvairias, iš kraterio 
kylančias , dujas, kurįų iki šiol 
nepavyko ištirti . Spėjama, kad 
šių dujų poveikyje virš Antark
t i k o s s u p l o n ė j ę s ozono 
sluoksnis . 

Dantė y ra roboto prototipas, 
k u r i s vėliau, gerokai patobu
l i n t a s , gali būt i naudingas 
Marso ar net k i tų planetų 
tyr inėj imui . 

Nors Mt. Erebus ugnikalnio 
š la i ta i Arktikoje penktadienį 
turėjo 13 laispnių žemiau nulio 
(F), Dantė gali pakelt i ne tik 
žemą, be t ir l aba i aukš t ą 
tempera tūrą , net iki 150 F 
laipsnių karščio. Į šį projektą 
buvo dedama daug vilčių, tačiau 
moksl in inkų ir erdvių tyrinė
tojų lūkesčiai neišsipildė. 

Dantė savo kelionę į „pra
garą" nelauktai užbaigė kitą 
dieną, sausio 2 d., kai nut rūko 
k a b e l i s , j u n g ę s robo tą su 
k o n t r o l ė s c e n t r u . K a d a n g i 
n a u j ą kabel į į A n t a r k t i k ą 
atvežt i bū tų už t rukę kelias 
dienas, žygio iš viso atsisakyta, 
nes labai pablogėjo oras. Dantė 
tenul ipo žemyn t ik 21 pėdą, 
vadinasi , iki kelionės galo dar 
j a m būtų ilgokai užtrukę. Buvo 
p l a n u o t a , kad robo t a s ug
nikalnyje išbus t r i s dienas, bet 
dabar mokslininkai t ikisi savo 
b rangų „žaislą" iš ugnikalnio 
sveiką iš t raukt i ir palikti Mt. 
Erebus apylinkę per dvi savai
tes, nes tikimasi labai blogo oro. 

(D.B.) 

K I N I J A S U S P R O G D I N O 
KALNĄ 

Pirmadienį prieš Naujus me
t u s Kinijos kar iuomenė pa
vartojo 12,000 tonų dinamito ir 
susprogdino Paotai kalną netoli 
Hong Kongo, kad išlygintų 
žemę numatomam aerodromo 
išplėt imui. 

Tai didžiausias pasaulyje žmo
gaus sukeltas sprogimas, beveik 
lygus atominės bombos, numes
tos ant Hiroshimos, jėgai. Bom
ba, 1945 m. numesta Japonijoje, 
turėjusi 20,000 tonų dinamito 
jėgą. Žinoma, sprogimas Ki
nijoje nebuvo branduolinis ir 
neužteršė aplinkos, be to, j is 
buvo panaudotas taikos reika
lams. 

Sprogimas buvo pajustas net 
už 27 mylių, o žemės sudrebi-
n imas užregistruotas 3.4 Rich-
t e r lentelėje Hong Kongo Ka
rališkoje observatorijoje. Spro
gimas taip pat išjudino apie 388 
mil. kubinių pėdų žemės. 

S E N I N A U J I M E T A I 

Iki 1622 m. naujieji metai 
buvo pradedami kovo 25 d., t ik 
nuo 1622, šv. Tėvo potvarkiu, 
metų pradžia pradėta laikyti 
sausio 1 d. 

UŽ KALENDORIŲ IR 
SVEIKINIMO KORTELES 
ATSIUNTĖ „DRAUGUI" 

AUKA 

50 do l . V. Švabienė, Chicago, 
IL; Francis Mažeika, Chicago, 
IL 

35 do l . Dalia Woss, Fox River 
Grove, IL 

30 do l . Stasys ir Birutė Ali-
šius, Westchester, IL; Bronė Či-
žikaitė, Chicago, IL; Stanley 
Drevinskas, Hartford, CT; Alek
sandra Jurjonas, Chicago, IL; 
Petras Kausteklis, Warren, MI; 
Augustas Pretkelis, Chicago, IL 

26 do l . Arūnas Zailskas, Ci
cero, IL 

25 dol.Juozas Baltramonaitis, 
Chicago, IL; Gražina Dedela, 
Bervvyn, IL; Sabina Henson, 
Oak Brook, IL; Vilija ir Arvydas 
Kiela, Lemont, IL; Viktoras Ku
raitis, Orland Pk., IL; A. Lingis, 
Burbank, IL; Ona Metrikis, 
Woodland Hls., CA; Jonas 
Montvilas, Lemont, IL; Kazi
mieras Pocius, Beverly Shores, 
IN; Ragina Raslavičius, Eik 
Grove Village, IL; Marija Roč-
kuvienė, Chicago, IL; Jurgis Va
liukas, Montclair, CA; Stasys 
Vanagūnas, Chicago, IL 

20 dol . Engelbertas Andriu
šis, Chicago, IL; Laimutė Anta-
nėlienė, Omaha, NE; Mr. & 
Mrs. Kostas Aras, St. Peters-
burg, FL; Valerija Aukštikalnis, 
Boston, MA; P. ir O. Banioniai, 
Cleveland, OH; Brigita Baub
lys, Chicago, IL; Matas Baukys, 
Dearborn Hts., MI; Janina Bi
liūnienė, Mentor. OH; Vincas 
Brazys, Delray Bch, FL; Vic-
toria Denavage, Chicago, IL; 
Rožė Didžgalvis. Chicago, IL; 
Irena Galinis, Nonvell, MA; An
tanas ir Vida Gilvydis, Ever-
green Pk.; IL; Pranas Gudaitis, 
Lockport, IL; Jonas Jonynas, 
Meriden, CT; Jeronimas Ka
činskas, So. Boston, MA; Marius 
Kasniūnas, Orland Pk., IL; Mi-
chael Kavolius, Willow Springs, 
IL; Andrius ir Lionė Kazlaus
kai, Denver, CO; S. Kiršinąs, 
Toronto, Canada, Anelė Kirvai
tis, Chicago, IL; Jurgis Lasins-
kas, St. Pete Bch, FL; Stasė 
Levanas, VVaterbury, CT; A. 
Mačiukevičius, Waukegan, IL; 
dr. Vyt. Maurutis, Chesterland. 
OH; Jonas Miežinskas, Hot 
Springs, AR; Marija Milišaus-
kas, Kenosha, WI; Balys Papau-
relis, Montreal, Canada, J . 
Paulauskienė. Chicago, IL; Al
girdas Petrulis, Jupiter . FL; 
Louis R a m a n a u s k a s . Oak 
Lawn, IL; Antanina Repšienė, 
Chicago, IL; Stefanija Rudokas. 
Chicago, IL: Jonas ir Anastasia 
Semai, Chicago, IL; Alfonsas 
Šešplaukis, Chicago. IL: Algir
das ir Laima Stepaičiai, Arling-
ton Hts., IL; Joseph Strungys, 
Waterbury, CT: Mary Sugintas, 
Oak Lawn, IL: Ann Talandis, 

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. sausio mėn. 6 d. 

RENGINIAI CHICAGOJE 
S a u s i o 10 d . — Lie tuv ių fon

do koncertas J a u n i m o centre . 
— „Sietuvos" s k a u t i n i n k i ų ir 

židiniečių d r a u g o v ė s me t inė 
šventė Lietuvių cen t re , Lemon-
te. 

— Saus io 15 d. — „Mirtis , gi
musi Amerikoje" — 12-kos daili
ninkų parodos a t i d a r y m a s 7:30 
v.v. Lietuvių cen t r e , Lemonte . 
Paroda tęsis iki vasa r io 11 d. 

Kazio Bradūno naujos knygos 
„Duona ir d ru ska" sut ik tuvės ir 
autorinis poezijos reč i t a l i s Jau
nimo centro k a v i n ė s vaka
ronėje. 

Saus io 17 d. — Abi tu r i en tų 
motinų s u s i r i n k i m a s J a u n i m o 
centre. Šaukia Lie tuvių Moterų 
klubų fed. Ch icagos k lubas . 

Saus io 22 d . - „Dai lė - ' 9 3 " 
kasmetinės j u n g t i n ė s l ie tuvių 
dailininkų parodos a t i d a r y m a s 
7 v.v. Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje. P a r o d a t ę s i s ik i 
sausio 31 d. Reng i a Alg. Kezys 
ir Čiurlionio galeri ja . 

S a u s i o 2 4 d . — j ū r ų 
skautų,-čių t radicinė iškilminga 
Klaipėdos dienos sue iga Lietu
vių centre, Lemonte . 

Saus io 29 d. — Pa la imin to 
vysk. Jurgio Matulaičio minėji
mas Jaun imo cent re . Rengia 
Nekaltai Pradėtos ios Marijos 
Seserų rėmėjos. 

— Psichologai i r J u n g o anali
zės meistrai T h o m a s J . Kapa-
činskas ir J u d i t h A. Robert 
Balzeko Lietuvių K u l t ū r o s mu
ziejuje psichoanalitiniu požiūriu 
nagrinės l ie tuvių pasaką „Eglė 
žalčių ka ra l i enė" . 

S a u s i o 30 d. — Pal . Jurg io 
Matulaičio m i r t i e s minėj imas 
Jaunimo centro kavinė je . 

S a u s i o 31 d. J A V LB Brigh-
ton Parko apyl inkės nar ių meti
nis sus i r inkimas 11 vai . r. Ne
kalto Prasidėjimo parapijos mo
kyklos salėje. 

V a s a r i o 12 d. — Dail. Viktoro 
Petravičiaus k ū r i n i ų parodos 
a t idarymas 7:30 v.v. J a u n i m o 
centro Č iu r l i on io galerijoje. 
Parodą, iš Vidurvakar io Ameri
kos meno muzie jaus r inkinio , 
Vasario 16-tos proga ruošia 
Čiurlionio galeri ja ir Dailės 
insti tutas. 

Detroit, MI; A u g u s t i n a s Varš-
kys, Chicago, IL; Vladas Zinke
vičius, Chicago,IL 

15 dol . Bronė Cikotas , Del-
ran, NJ; Silvija Fot i , Chicago, 
IL; Bronius Ga ižauskas , St . 
Petersburg, FL; J o n a s Kar-
dokas, Bal t imore , MD; George 
Likander, K a n k a k e e , IL; Milda 
Newman, — Will iamsvil le , NY, 
Povilas Okinč inas , Cicero, IL 

Į v e r t i n d a m i J ū s ų d o s n u 
mą, n u o š i r d ž i a i d ė k o j a m e u ž 
v i s a s a u k a s . 

V a s a r i o 14 d. Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minėjimas 
Lietuvių centre , Lemonte. 

V a s a r i o 20 d. — Tradicinis 
šiupinys Mabenka restorane. 
Rengia Mažosios Lietuvos lie
tuvių draugija. 

— Lietuvos Respublikos gen. 
konsu las ruoš i a i ški lmingą 
pokylį Stouffer Riviera vieš
butyje, Chicagoje. 

V a s a r i o 21 d. — Montessori 
m o k y k l ė l i ų m a d ų p a r o d a 
Lexington House, Hickory Hills, 
IL. 

— „Dainavos" ir „Grandies" 
ansamblių koncertą (Lietuvos 
konsulatui Chicagoje paremti) 
Jaun imo cent re 2 vai. p.p. 
rengia JAV LB Brighton Parko 
apylinkių valdybos. 

V a s a r i o 27 d. — Vasario 
16-tos J u b i l i e j u i a t ž y m ė t i 
parodos a t idarymas 7:30 v.v. 
Lie tuvių D a i l ė s muziejuje , 
Lemonte. Paroda tęsis iki kovo 
21 d. 

Vasa r io 2 8 d. — „Draugo" 
koncertas J a u n i m o centre. 

— Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas Nekal to Prasidėjimo 
parapijos mokyklos salėje 11 
vai. r. Rengia JAV LB Brighton 
P a r k o apylinkės valdyba. 

K o v o 14 d- — Jaunimo centro 
direktorės Salomėjos Endrijo-
n i e n ė s pagerb imas Jaunimo 
centro kavinėje. 

* 
* 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN P ARK, IL 60642 
TEL. (706) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

Jau daugiau negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis Kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti. 1-708-422-3000. Darbo vai.: ptrmad., an
tra*., katvlrtd. Ir panktd. 9 v . r . -5 v. p.p. Tračd. 9 v.r.—7 v.v. 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Uatuvoa AUlmlnlmal". 
aafcmadUnlata nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Saton HaN Universi
teto stotus, 89.5 FM banga. „Muslc of Uthuanla" pro
gramos, vedamos anglų kalba. I i tos pačios stoties, 
taip pat toKmadienials girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr. 
J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr.. Vfetchung, 
N. J. 07060. Tel. 908-753 5636 

INTERNATIONAL v, _ 
TRAVEL CONSULTANTS %& \ 6 * 5 * 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietjvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų Dasirinkimas su garantuotu pristatymu \ namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

Kovo 21 d. Nijolės Ščiukaitės 
koncertas ir vėliausių įvykių 
Lietuvoje apžvalga Nekal to 
Prasidėjimo parapijos mokyklos 
salėje. Rengia JAV LB Brighton 
Parko apylinkės valdyba. 

— Nekaltai Pradėtosios M. 
Marijos seserų rėmėjų metinė 
šventė-vakarienė Jaunimo cent
re. 

Ba l andž io 18 d. - Velykų 
stalas Jaunimo centro kavinėje. 
Ruošia Lietuvių Moterų klubų 
fed. Chicagos klubas. 

Ba landž io 25 d. - „Skautų 
Aido" 70 metų sukakties minė
j imas Jaunimo centre. Rengia 
Chicagos skautininkų,-ių Ra
movė. 

G e g u ž ė s 2 d. — Laureatų 
šventė. Dalyvauja laureatai poe
tas Kazys Bradūnas ir pianistas 
Petras Geniušas 3 vai. p.p. Jau
nimo centre. Rengia „Margutis". 

G e g u ž ė s 16 d. - Brighton 
Parko Lietuvių Namų savinin
kų dr-jos gegužinė Šaulių na
muose. Pradžia 12 vai. 

Bi rže l io 6 d. Nekaltai Pra 
dėtosios M. Marijos seserų rė
mėjų narių visuotinis metinis 
susir inkimas Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. 

L i e p o s 9-11 d. Br ighton 
Parko festivalis prie Western 
A ve., parkelyje prie 43 St., 
Brighton Parke. 

Spa l io 9 d. — Rudens balių 
Šaulių namuose rengia Brigh
ton Parko Lietuvių Namų savi
ninkų draugija. 

•S2S South 79th Avenue 
Hickory H M , Illinois S0457 

223 Katvarllų gatve 
Vilnius, Uetuva 

Telefonu 736*22 Ir 736-840 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquet te Parke 

K i t i S. C. Lack l a i do tuv i ų namai : 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 Vv. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL H0MES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2533 VVest 71-st Street 
Chicago Illinois MV>29 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hi l ls , I l l inois 6046? 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South "̂Kh Avenue 

Cicero, I l l inois 60630 
708-652-1003 

l a i d o t u v i ų n a m a i Ch icago je ir p r iemiesč iuose . 

V i s u s l a ido tuv ių n a m u s gal i te pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

A N T H O N Y B. PETKUS 
D O N A I D A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

file:///1arquette


DRAUGAS, trečiadienis. 1993 m. sausio mėn 6 d. 

A P L I N K 
M U S 
i 

x Dėl „ D r a u g o " pavė la 
vimo. Skaitytojus raginame at
kreipti dėmesį į šio numerio 5 
puslapyje i š spausd in tą 
pranešimą ir regis t ravimo 
lentelę dienraščio laiku nepri-
s ta tymo re ikalu . P a d ė k i t e 
redakcijai, administracijai ir 
visiems skaitytojams pašalinti 
šią erzinančią negerovę. 

x Prof. dr. Arvydas Žygas, 
buvęs Pedagoginio lituanistikos 
instituto lektorius ir instituto 
Etnografinio ansamblio įkū
rėjas, sausio 9 d. 12:30, šešta
dienį, instituto patalpose kalbės 
apie Lietuvos jaunimą ir rodys 
skaidres. Kviečiami visi buvę 
instituto studentai, ansamblio 
dalyviai, jaunimas bei tuo klau
simu besidominti visuomenė. 

x Mažosios Lie tuvos lietu
vių draugija rengia Klaipėdos 
krašto prisijungimo prie Didžio
sios Lietuvos 70 metų paminė
jimą, kuris įvyks sekmadienį, 
1993 m. sausio 17 d., 12 vai. (pie
tum) „Daina" restorane, mažoje 
salėje, 2656 West 71st St., Chi-
cago, IL. Meninė programa — 
pietūs — paskaita. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. 

x Poe to Kazio B r a d ū n o 
naujos knygos „Duona ir drus
ka" sutiktuvės ir autorinis po
ezijos rečitalis bus Jaunimo cen
tro kavinėje sausio 15 d. 

x „Sietuvos" skaut in inkių 
ir židiniečių metinė šventė šį 
sekmadienį, sausio 10 d., bus 
Švenčiama Lietuvių centre, 
Lemonte. 11 vai. r. uniformuo
tos draugovės narės dalyvauja 
šv. Mišiose Pal. J. Matulaičio 
misijos koplyčioje. Sueiga — 1 v. 
p.p. „Bočių'" menėje. 

x Pamokos Chicagos Litu
anistinėje mokykloje po Kalė
dų atostogų pradedama šį šešta
dienį, sausio 9 d., 9 vai. ryto. 
Visi mokiniai ateina pilnai pasi
ruošę darbui. Prašome nesi-
vėluoti. 

x Šiais metais sueina 75 
metai nuo Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo. Šį 
nepaprastą jubiliejų tinkamai 
paminėti Lietuvos Generalinis 
konsu las Vaclovas Kleiza 
sudarė komitetą, kuris rengia 
iškilmingą banketą miesto cen
tre vasario 20 d. Visi kviečiami 
prisidėti prie šio minėjimo-ban-
keto pasisekimo. 

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

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

Tel. <708> 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s Jonas Giba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden A ve.. Ste. 18-2 
HinsdaJe. IL 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

Popietinės pamainos mokinukai „Žiburėlio" mokyklėlėje su mokytoja (kairėje) 
Violeta Karaliene ir vedėja Danute Dirvoniene. 

Nuotr. D. Cyvienės 

x Beverly Shores. Indiana, 
Sv. Onos bažnyčioje ši sekma
dienį, sausio 10 d., 12 vai. kun. 
Antanas Saulaitis. SJ aukos 
lietuviškas šv. Mišias. 

x Lietuvių Moterų fede
raci jos Chicagos klubas malo
niai kviečia tėvus, kurių vaikai 
šiais metais baigia trimnazijas, 
į pasitarimą. Labai ne irime tęsti 
šią tradiciją, jeigu jūs ateisite j 
Lemonto centrą 12 vai. sausio 
17 d. Galėsite pasidalinti savo 
mintimis ir patarimais. 

x Lietuvos Valstybinės ope
ros solistai — Sigutė Stonytė ir 
Arvydas Markauską? jau at
vyko iš Vilniaus į Chicagą. Jų 
pirmas koncertas įvyks sausio 
10 d., sekmadienį, Jaunimo cen
tre Chicagoje. Po to koncertai 
bus Bostone, Los Angelėj. 
Detroite ir Clevelande. Kon
certus organizuoja L. Fondas. 

Baritonas Arvydas Markauskas 
dainuos seriją koncertų JAV. Kon 
certus ruošia Lietuvių Fondas 

x Visuomenė kviečiama ir 
l auk iama atsilankyti į reto 
lygio koncertą, kuris įvyks sau
sio 10 d. 3:00 v. p.p. Jaunimo 
centre. Koncertą atliks sop
ranas Sigutė Stonytė ir bari
tonas Arvydas Markauskas. So
listams akompanuos muzikas 
Alvydas Vasaitis. L. Fondas 
nuoširdžiai kviečia visuomene 
atsilankyti ir paremti L. Fondu 
plačius darbus. Bilietai J . Vaz-
nelio prekyboje, tel. (312> 
471-1424. 

fck) 
x Baltia Express ir Amber 

G r o u p , seniausia lietuvis 
ka transporto bendrovė, šįmet 
vėl pristatė visus kalėdinius 
ir net pokalėdinius siuntinius 
iki švenčių. Kitas laivo kon
te iner i s išvyks sausio 18 d. 
Air c a r g o per savaitę, kas 
savaitę trečiadieniais. Kreipki 
tės: BALTIA EXPRESS, 3782 
W. 79 St., Chicago, IL 60652. 
tel. 312-284-6449 a r b a 1-800-
SPARNAI . 

fsk) 

IRSI*, ZVAI GZDUTE 
^to^a^^* * 3* Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriau* 

Redaguoja J. Pirtas Medžiagą siųsti: 3206 W. 85th Place, Chicago, IL 60629 

x Sugrįžęs iš Lietuvos, prof. 
Arvydas Žygas kalbės Atei

tininkų namuose šeštadienį, 
sausio 9 d. 6 vai. vakare. 
Kviečiame visus ateitininkus ir 
lietuvišką visuomenę dalyvauti. 
Ruošia Chicagos sendraugiai 
ateitininkai. 

NEBEDRAUDŽIA 
VALGYTI ŽUVIS 

Prieš porą mėnesių Illinois 
valstijos gamtosaugos agentūra, 
patikrinusi Marąuette parko 
tvenkinių žuvis, atrado, kad jose 
yra keturis kartus daugiau 
merkurijaus, negu leistina. 
Žuvis valgyti buvo uždrausta, 
nes jos kenksmingos sveikatai. 
Tačiau Parkų distrikto vado
vybė su tyrimų rezultatais 
nenorėjo sutikti ir pareikalavo 
žuvis dar kartą patikrinti. Po 
naujų tyrimų apsižiūrėta, kad 
anksčiau buvo padaryta klaida 
— žuvys turi visai mažai pa
vojingų medžiagų. Jas valgyti 
yra saugu. Tai geros žinios 
meškeriotojams, kurie dažnai 
sumerkia meškeres į Marąuette 
parko tvenkinius. 

SUNKU ĮVESTI 
APYLINKĖS APSAUGĄ 

Nors Marąuette Parko 
apylinkės gyventojai praėjusių 
metų lapkričio 3 d. balsavo už 
referendumą, kad būtų įvesta 
sustiprinta apsauga gatvėse, šis 
procesas pasirodė keblesnis 
negu anksčiau manyta, todėl iki 
šiol dar nieko neatlikta. 

Apsaugos plotas buvo numa
tytas tarp 67 gatvės šiaurėje, 75 
— pietuose, Kedzie Ave. — vaka
ruose ir Bell — rytuose. Gyven
tojai savanoriškai sutiko, kad 
jiems būtų padidinti nuosavybės 
mokesčiai ir už juos pasamdyti 
specialūs sargai, kurie nuolat 
patruliuotų minėtame ruože. 
Apylinkės organizacijų vadai 
tariasi ir dirba su aldermanu 
Virgil Jonės, tikėdamiesi apsau
gą sutvarkyti iki pavasario. 

x Anatolijus Lakas grįžo į 
namus po sunkios operacijos 
Chicagos Universiteto ligoni
nėje. Dabar pamažu sveiksta 
žmonelės, dukrytės ir sūnaus 
rūpestingoje priežiūroje. Sun
kiose ligoninės valandose A. 
Lakas pergyveno antrą skaus
mą ir liūdesį: gavo žinią, kad 
Lietuvoje mirė jo sesutė Teodora 
Valaitienė. 

(sk) 
i 

x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. a r Genę Belec
kus, 540 Ambassador Ct. 
Sunny Hills, Fla. 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk). 

Tegul Naujų metų šviesa sušvinta 
mums ir Tėvynei geros valios viltimi. 

DIEVE 

Tave, dangaus Dieve, 
Prašom mes visi: 
Palaiminki Lietuvą, 
Geras Tu esi! 

Tu palaimink žodį, 
Žodį „Lietuva", 
Tu palaimink mamą, 
Tėtę ir mane. 

Tu, Marija mano, 
Tu esi šventa. 
Tu nuvesk į dangų 
Sese ir mane. 

Mes bažnyčioj buvom, 
Meldėmės karštai, 
Matėme Jėzulį, 
Gimusį neseniai. , 

Eglė Mickevičiūtė, 
Plungės mokyklos 

4 klasės mokinė 
Lietuva 

ŽALIAS BAUBAS 

Vieną naktį mes kartu ėjome 
į kitą pusę. Atėjo labai keistas 
vyras. Jis nekalbėjo. Jis tik 
žiūrėjo į laivelį, kuris buvo ežero 
pakrantėje. Tada jis įlipo į tą 
laivą. Jis nuplaukė į ežero 
vidurį. Jis ten sustojo. Sėdėjo 
laivelyje iki pirmos valandos. 
Staiga laivelis apsivertė. Jis 
pradėjo šaukti pagalbos. Mes 
mėginome jam padėti. Staiga jis 
pasivertė į baubą. Jis mus pa
gavo. Mes paėmėm irklą ir 
sudavėm jam per galvą. Jis 
paskendo. Mes grįžome į kitą 
puse. Kitą rytą mes vėl nuėjome 
į tą pusę. Mes ten pamatėme 
žalią baubo „slime". 

Vika Gylytė ir 
Austė Ringutė 

(„Dainavos draugai", 
JAS 1991). 

RUDUO 

Vasarai pasibaigus, ateina 
ruduo. Lapų spalva keičiasi, 
gėlės nuvysta. Vaikai pradeda 
mokslo metus. Dažnai šalna pa
sirodo. Gyvuliams sunkiau 
surasti maisto. 

Žmonėms ir gyvuliams šalta 
būti lauke. Visi nekantriai 
lauks ateinančio pavasario. 
Tada vėl paukščiai čiulbės, 
voverės šokinės, gėlės žydės ir 
visa gamta pasipuoš spalvomis. 

Alytė Stankevičiūtė, 
Marąuette Parko lit. 

m-los 6 sk. mokinė. 

DĖMESIO! 

Audros Degėsy tės ilgesnė no
velė bus spausdinama sausio 
mėn. pabaigoje, kai pasibaigs 
Kalėdų legenda. 

Redaktorius 

LABA DIENA! 
Dėdė, gyvenantis Chicagoje, 

man atsiuntė Jūsų laikraštį 
„Žvaigždutę". Aš perskaičiau šį 
laikraštėlį, nutariau parašyti 
Jums trumpą laiškutį. Aš esu 
Vita Tatarinavičiūtė, gyvenu 
Lietuvoje, Kauno mieste, man 
vienuolika metų. Aš labai 
norėčiau susirašinėti su pana
šaus amžiaus vaikais . Aš 
mokykloje mokaus anglų 
kalbos. Savo laiškutyje aš noriu 
aprašyti, kokia nuostabi yra 
Lietuva! Koks gražus gintarinis 
pajūris, kaip smagu vaikščioti 
Nidos kopose! Pažvelgus į bet 
kukrį Lietuvos kraštelį, visur 
yra gražu. Gražus Ignalinos 
kraštas, kuriame yra labai daug 
ežerų- Ežeruose žydi baltosios 
lelijos, plaukioja baltos gulbės. 
Labai pasikeitė Lietuva per dve
jus metus, kai mes atgavome 
nepriklausomybę. Pakelėse at
statyta daug rūpintojėlių. Ypač 
jų daug Anykščių rajone (rūpin
tojėlis — tai statulėlė, liaudiškas 
Dievo supratimas). Vilniuje 
atstatyti Trys kryžiai. Kau

ne yra a ts ta ty tas Vytauto 
Didžiojo paminklas, Nežinomo 
Kareivio kapas, o prie Laisvės 
Statulos niekada nevysta gėlės. 
Ruošiamasi atstatyti paminklą 
Dariui ir Girėnui. Nors dabar 
sunku gyventi, bet mes sun
kumus iškęsime. Juk ne tiek 
kentėjo mūsų seneliai Sibiro 
tremtyje. Mes stengsimės išlai
kyti Lietuvos nepriklausomybę, 
kad Jūs galėtumėte aplankyti 
savo senelių šalį. 

Vita Tatarinavičiūtė, 
P.S. Kas norėtų Vitai pa

rašyti, adresą galite gauti iš 
redaktoriaus. Vitai linksmų 
Kalėdų švenčių ir N. Metų! 

LAPĖ VALGĖ MAŽUS 
VAIKUS 

Vieną kartą buvo lapė, kuri 
buvo mėlynakė, didelėmis au
simis, ilga uodega, rudos spal
vos. Ji labai mėgdavo mažus 
vaikus. Vieną dieną ji nubėgo 
prie didelio namo ir priėjo prie 
lango. Langas bvo atviras. Ji 
įšoko į vidų. Kambaryje buvo 
daug žaislų. Ji žinojo, kad yra 
mažų vaikų. Greitai pamatė 
vieną, kuris buvo ketverių metų 
amžiaus. Ji tyliai priėjo prie 
vaiko ir norėjo jį suėsti. Staiga 
vaikas atsigręžė ir davė lapei 
per galvą plaktuku. Vaikas bė
giojo po namus, o lapė — paskui 
jį. Vaikas išbėgo į lauką, lapė — 
paskui jį. Jis įlipo į mašiną ir 
pradėjo vairuoti. Jis važiavo 
tiesiai į lapę. Lapė jo nematė, 
nes buvo nusisukusi į priešingą 
pusę. Dabar lapės nebėra, kuri 
valgo mažus vaikus. 

Laura Rukšėnaitė , 
(JAS universiteto laikraštėlis) 

NAUJU METŲ 
TAUTOSAKA 

Jei per N. Metus barsies ir 
pykši, tai ir per visus metus rei
kės bartis ir pykti. 

Jei per N. Metus kieme yra 
daug šarkų, tai per visus metus 
bus daug svečių. 

Jei per N. Metus šerkšnas — 
bus geri metai. Jei ore dideli 
rūkai — labai mirs žmonės. 

(Joniškėlis) 

Jei ūkininkas, išvažiavęs per 
N. Metus pasivažinėti, išvirs, 
tai jam gerai linai derės. (Pane
vėžys). 

Jei per N. Metus saulė skaisti, 
bus geri metai, jei neskaisti — 
blogi. 

SAULĖS SOSTO PILIS -
PIETŲ AMERIKA 
(Kalėdų legenda) 

(Tęsinys) 

Sulaukęs kitos dienos Lera 
jautėsi gerai ir buvo geriau pail
sėjęs. J is atsikėlė ir nuėjo su 
Juozu į kitą namą, kur buvo 
misionieriaus koplyčia. Įėjęs 
vidun. Lera apsižiūrėjo, ir čia 
jam išsiveržė džiaugsmingas 
šauksmas: jis ant altoriaus pa
matė statulą Dievo Motinos Ma
rijos su Kūdikėliu Jėzumi ant 
rankų. Mažas Kūdikėlis laikė 
ištiesęs rankas, panašiai, kaip 
Lera Jį matė sapne. Marija 
maloniai šypsojosi. Lera prašė 
kunigo papasakoti apie tą gra
žiąją ponią ir mažutį Vaikelį. Po 
kelių savaičių Lera užsidegė 
dideliu noru pasilikti krikščio
nimi. Misionierius jį pakrikšti
jo pranešdamas, jei jo tautos 
žmonės sužinos, kad jis tapo 
krikščionimi, gal jie mėgins jį 
nužudyti. 

— Jūs sakote, kad aš tuojau 
eičiau į dangų, — tarė vaikas. — 
Brangus Tėve, — taip Juozas 
išmokė jį vadinti misionierių, — 
tai aš tiktai to ir noriu. 

— Ar nenorėtum eiti ir pa
sakyti kitiems apie tą gražiąją 
šalį, — pasakė kunigas, — kad 
jie išmoktų mylėti Dievą ir liktų 
krikščionimis? 

— O, taip, brangus Tėve, išmo
kyk mane visko, ką tiktai gali 
ir kaip galima greičiau. Tada aš 
grįšiu pas savo tėvą, išmokysiu 
jį tapti krikščionimi ir visus 
mano jaunus draugus. Aš jiems 
papasakočiau apie mūsų Bran
giausiąjį Viešpatį Jėzų, ir jie taip 
pat Jį mylės. 

Praėjo keli mėnesiai, o Leros 
tėvas jo dar nesurado. Lera 
dabar jau ruošiasi prie savo 
Pirmosios Komunijos. Po to jis 
galvojo surasti kelią atgal į savo 
gimtąją šalį, tenai mokyti savo 
tėvą tapti krikščionimi. 

Misionierius, norėdamas jį iš
mėginti, nurodė įvairias kliūtis. 

— O ką tu darysi, jei tėvas 
atsisakys tikėti į Jėzų? — tarė 
jis. 

— Aš melsiuos dažnai, nes Jūs 
sakote, Dievas mus myli, jei Juo 
pasitikime. 

— Prileiskim, kad kiti jūsų 
giminės žmonės norės užmušti 
tave ir tavo tėvą už tai, kad 
tapote krikščionimis. 

— Brangusis Tėve, tuomet 
mudu eitume į gražųjį miestą ir 
matytume mūsų Viešpatį ir Jo 
Motiną. Aš turiu eiti — aš eisiu. 
Aš trokštu, kad ir mano tėvas 
mylėtų krikščionių Dievą. Aš 
nebūčiau laimingas danguje be 
jo. 

Lera visą laiką tai kalbėjo 
labai rimtai. Niekas negalėjo 
sumažinti jo drąsos. Pagaliau 
atėjo laimingoji jo Pirmosios 
Komunijos diena. Jis buvo 
baltai aprengtas su baltų lelijų 
vainiku ant galvos. Mažutė kop
lyčia buvo papuošta gėlėmis. 
Lera pats uždėjo vainikus ant 
Švč. Motinos ir Jos vaikelio 
statulos. 

(Bus daugiau) 

GALVOSŪKIO NR. 46 
ATSAKYMAS 

GALVOSŪKIS NR. 66 

Kartą Petriukas pasikvietė 
pas save du klasės draugus, kad 
kartu žiūrėtų televizijoje labai 
svarbų krepšinio žaidimą. Skel
bimo metu jis atnešė 3 stiklines 
ir butelį „7-up". Visiems pripy
lė, ir tuoj visi išgėrė. Po pusva
landžio Petriukas nuėjo į virtu
vę ir vėl atnešė 3 stiklines ir 
pripylė gėrimų. Dabar jau buvo 
3 stiklinės pilnos „7-up ir 3 
stiklinės tuščios. Susidarė toks 
vaizdas 1 1 1 0 0 0. Dabar Pet
riukas sugalvojo savo draugams 
galvosūkį. Jis pasakė: „Dabar 
pertvarkykite stiklines taip, 
kad būtų viena pilna, viena 
tuščia, viena pilna, viena tuščia, 
pilna - tuščia. Galima pajudin
ti ar perkelti tik vieną stiklinę, 
o visos kitos tur i stovėti nu
statytoje tvarkoje. „Berniukai, 
užmiršę krepšinį, mėgino iš
spręsti Petriuko galvosūkį, bet 
nepasisekė. Gal jūs pamėgin
site, už tai gausite 5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 67 

(Žiūrėkite brėžinį) 

7 x 7 7 + 7 = 15 

GALVOSŪKIO NR. 47 
ATSAKYMAS 

Šiaudelius reikia suporuoti 
šia tvarka. Penktą ant antro, 
septintą ant dešimto, trečią anl 
aštunto, pirmą ant ketvirto ir 
devintą ant šešto. 
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*v , jo 
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Sujungę taškus, sužinosite, 
kas yra nupiešta. Galite pieši
nėlį nuspalvinti. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 68 

Pasiskaitę literatūros, atsaky
kite į šiuos klausimus: 1. Kaip 
pasidaro dūmai? 2. Kokia yra 
apytikrė dūmų sudėtis? 3. Kur 
pasitaiko didesnės dūmų kon
centracijos? 4. Kokią žalą daro 
sveikatai dūmai? 5. Kaip reikia 
kovoti su dūmais ir apsisaugoti 
nuo jų? Už plačius paaiškinimus 
— 10 taškų, o už trumpesnius — 
tik 5 taškai. 

GALVOS4KIS NR. 69 

(Žiūrėkite brėžinėlius) 

Yra penkios figūros, bet dvi 
panašios. Reikia jas surasti, api
brėžti ar numerius pažymėti. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 70 

Pasiskaitę re l ig inės lite
ratūros, mėginkite surasti vie
tą, kurioj buvo Rojus, kur pir
mieji tėvai Adomas su Ieva gy
veno. 

(5 taškai) 




