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Atidėtas Lietuvos
priėmimas į Europos
tarybą
Antradienio žinios iš Lietuvos
Vilnius, sausio 19 d. (Elta)
Lietuvos priėmimas į Europos
Tarybą atidėtas. Taip sausio 18
dieną spaudos konferencijoje
pasakė Lietuvos parlamentinės
delegacijos Europos tarybos
asamblėjoje narys Algirdas
Gricius. Sis klausimas turėjo
būti svarstomas šiemet sausio
13 dieną Paryžiuje, Europos
tarybos Politinių r e i k a l ų
komiteto posėdyje. Lietuvos
klausimą turėjo pateikti Didžio
sios Britanijos Bendruomenės
rūmų narys. Tačiau prasidėjus
posėdžiui, buvo pranešta, jog,
dėl iš anksto neplanuoto svar
baus posėdžio Bendruomenės
rūmų komitete, pranešėjas ne
galėjo atvykti ir padaryti pra
nešimo Lietuvos klausimu.
Griciaus nuomone, gali būti
keletas priežasčių, dėl kurių at
skiri ET parlamentarai laikosi
atsargios diplomatiškos pozi
cijos Lietuvos atžvilgiu. Gal
norima Lietuvos priėmimą su
sieti su Estijos priėmimu. Gal
komiteto narius pasiekia ir daro
jiems poveikį atskirų politinių
grupių, tautinių mažumų ar dar
kieno tam tikrais kanalais per
duodama informacija, kad Lie
tuva šiuo metu dar nepribren
dusi tapti ET nare. Be to, ET
dar nėra parengusi oficialaus
pranešimo apie rinkimus į Lie
tuvos Seimą.
Lozoraičio rėmėjai s u r i n k o
20,000 p a r a š ų
Nepaprastąjį ir įgaliotąjį
ambasadorių Jungtinėse Ame
rikos Valstijose Stasį Lozoraitį
kandidatu į Lietuvos Respubli
kos prezidentus iškėlusių parti
jų ir visuomeninių politinių ju
dėjimų būstinėje pranešta, kad
yra surinkta daugiau kaip
20,000 Lietuvos piliečių parašų,
remiančių jo pareiškimą daly
vauti prezidento rinkimuose.
Prezidento rinkimų komisija
sausio 17 dieną, gavusi analo
giškus lapus su daugiau kaip
40,000 parašų, pirmuoju oficia
liu kandidatu į Lietuvos Res
publikos prezidentus įregistravo
Algirdą Brazauską.
Visi septyni pretendentai į
kandidatus parašų rinkimo
lapus turi pristatyti iki tre
čiadienio vidurnakčio. Kan
didatais taip pat iškelti ir pa
rašus renka Lietuvos Respubli
kos Seimo komitetų pirminin
kai Kazimieras Antanavičius ir
Kazys Bobelis, Seimo narys Ka
zimieras Uoka, Respublikonų
partijos pirmininkas Kazimieras
Petraitis (neoficialiai paskelbta,
kad Petraitis savo kandidatūrą
atsiėmė) ir aktorius Remigijus
Vilkaitis.
JAV karinės delegacijos
viešnagė
Sausio 18 d. laikinai einantis
Lietuvos Respublikos preziden
to pareigas Algirdas Brazaus
kas priėmė Jungtinių Amerikos
Valstijų karinę delegaciją, vado
vaujamą JAV nacionalinės
gvardijos generolo majoro Ray
mond F. Rees. Brazauskui buvo
pranešta, jog pradedama ruošti
Amerikos nacionalinės gvardi
jos bendradarbiavimo su Sava
noriškos krašto apsaugos tar
nyba (SKAT) programa. Susi
tikime dalyvavo Lietuvos
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Krašto apsaugos ministras Aud
rius Butkevičius ir Amerikos
ambasadorius Lietuvoje Darryl
N. Johnson. ,JAV karinė dele
gacija dalyvavo SKAT antrųjų
metinių minėjime ir ta proga
vykusiuose renginiuose.
Šią JAV delegaciją priėmė ir
ministras pirmininkas Bronislo
vas Lubys. Teigiamai vertin
dami prasidėjusį abiejų šalių
karinių s t r u k t ū r ų bendra
darbiavimą, susitikimo dalyviai
pažymėjo, kad jis turėtų būti
plečiamas ir geriau koordinuo
jamas. Siūloma sudaryti spe
cialias darbo grupes ir bendrą
koordinavimo tarnybą, kuri
įsikurtų Lietuvoje. Šių struk
tūrų darbas, kaip ir Lietuvos
kai kurių sričių kariškių
mokymas JAV, galėtų būti fi
nansuojamas amerikiečių. Po
kalbyje pasikeista nuomonėmis
dėl Rusijos kariuomenės išve
dimo.
Izraelio verslininkas nori
investuoti Lietuvoje
Algirdas Brazauskas priėmė
Izraelio verslininką, „Izraelio
korporacijos" pirmininką Shoul.
N. Eisenbergą. Eisenbergų
kompanija, veikianti Europoje
ir Tolimuose Rytuose, norėtų in
vestuoti ir Lietuvoje. „Izraelio
korporacijos" pirmininką domi
na Lietuvos žemės ūkis ir pra
monė, Eisenbergas susitiko ir su
ministru pirmininku Bronislo
vu Lubiu bei Pramonės ir pre
kybos ministru Albertu Sinevičiumi.
J T ir toliau padės Lietuvai
Jungtinės Tautos ir toliau
padės Lietuvai įgyvendinti
įvairias technines programas ir
plačiau integruoti į šios tarp
tautinės organizacijos veiklą —
pirmadienį įvykusiame susiti
kime su premjeru Bronislovu
Lubiu pareiškė JTO atstovybės
Lietuvoje koordinatorius Jorgen
Lissner. Be kita ko, pasakė jis,
Lietuva galėtų gauti techninę
karinę pagalbą ir pati dalyvau
ti JTP rengiamose tarptautinių
konfliktų sureguliavimo akci
jose. Lissner stebi, kaip iš
Lietuvos išvedama Rusijos ka
riuomenė. JT atstovo nuomone,
ši kariuomenė išvedama pagal
numatytą tvakaraštį.
Bendros gamtosaugos
teritorijos
Lenkijos, Rusijos, Lietuvos,
Baltarusijos ir Ukrainos pa
sienyje bus sudarytos aštuonios
gamtosaugos zonos. Tokį susi
tarimą planuojama pasirašyti
šių metų pavasarį. Po dvejų
metų bus formaliai patvirtinti
šie gamtos masyvai. Taip susi
formuos vadinamieji ,,Rytų
Europos plaučiai". Jų projektą
parengė Lenkijos gamtosaugos
ir turizmo institutai. Numatyta
ne tik saugoti aplinką, bet ir
plėtoti pasienio turizmą, padėti
šiems regionams įveikti ekono
minę stagnaciją. Manoma, kad
į gamtosaugos zonas turi būti
įtraukti pasienyje esantys vals
tybiniai parkai, gamtos rezer
vatai, d r a u s t i n i a i . Tačiau
ypatingo statuso suteikimas
zonoms nereikštųjų izoliavimo
nuo žmonių, o, priešingai, pro-
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Prasidėjo palestiniečių
deportavimo teisėtumo
sprendimas
Jeruzalė, sausio 17 d. (NYD kaip jie padarė sprendimą, ar
— Izraelio Aukščiausiasis teis bausti palestiniečius už nusikal
timus paskirai ar drauge, ir
mas pradėjo spręsti bylos apie
kiek palestiniečių galima
daugiau kaip 400 palestiniečių
deportavimo į Libaną legalumą. bausti, iki bus peržengtos
tarptautinių įstatymų ribos.
Daug izraeliečių, tiek valdžioje,
Praeityje, palaikydamas ko
tiek ir privačių piliečių, laukia,
lektyvinės bausmės sprendi
kad šis teismas gal sudarytų ga
limybę išeiti iš. politinės ir tei mus, teismas argumentavo, kad
sinės kebliavos, kuri Izraeliui asmenys baudžiami už indivi
dualius nusikaltimus, tad tuo
užtarnavo pasaulio pasmerkimą
ir Jungtinių Tautų grasinimus atveju negalioja tarptautiniai
įstatymai, sudaryti, t u r i n t
uždėti sankcijas.
Norintieji, kad tas reikalas omenyje masinius žydų depor
pasibaigtų, viliasi, kad teismas tavimus nacių valdymo metu.
Valdžiai atstovaujantis vy
įsakys palestiniečius sugrąžinti
Deportuotieji į Lik-ną palestiniečiai savo vieno mėnesio tremtyje sukaktį paminėjo protesto eisena.
į jų namus, bet šio teismo veiks riausias prokuroras Yosef
mai praeityje neduoda daug vil Harish teisme pasakė, kad val
čių.
Iki šiol jis beveik visuomet džia nebuvo iš anksto numačiu
Pasirašyta cheminių ginklų
Agresorius turi būti
palaikė įsakymus deportuoti, si konkretaus deportuosimųjų
uždraudimo sutartis
sustabdytas
nepaisant, kad užsienio teisi skaičiaus, nusprendusi bausmę
Vatikanas. — Popiežius Jonas ninkai juos pasmerkė, kaip įvykdyti po to, kai militaristiška
Paryžius. — Sausio 15 d. Pa negalės pirkti ir importuoti
ryžiuje pasibaigė tris dienas chemikalų bei kitų reikmenų Paulius II, šeštadienį kalbėda tarptautinės teisės pažeidimus. islamiška Hamas grupė prisi
trukusi konferencija, kurios nuodingųjų dujų gamybai. Dau mas diplomatams iš 150 kraštų, Be to, tas teismas praleido progą ėmė atsakomybę už penkių Izra
metu 125 pasaulio valstybės gumas Arabų šalių. įskaitant pareiškė, kad karas Bosnijoje sustabdyti deportaciją gruodžio elio kareivių nužudymą. Anot
pasirašė sutartį, ilgainiui Iraką, s u t a r t i e s nepasirašė. daro gėdą visai Europai, ir tarp vidury, nepaisydamas protestų, Y. Harish, valdžios tikslas buvo
sustabdysiančią cheminių gink Taip pat nepasirašė ir Šiaurės tautinės bendruomenės pareiga kad masinės deportacijos pažei deportuoti kaip galint daugiau
Hamas grupės narių bei šalinin
yra tą karą sustabdyti, net jei džia tarptautinius įstatymus.
Korėja.
lų gamybą.
Ligšiol teismas dar nėra pa kų, ..bandant palaužti Hamas
Pasirašiusieji kraštą; sutinka gu reikėtų ,,nuginkluoti agreso
Sutartis įsigalios už dvejų
daręs
galutinio sprendimo, ar organizacijos struktūrą".
metų, jeigu 65 kraštų parla per 10 metų sunaikii ti turimus rių".
Pasak Y. Harish, Izraelis yra
deportavimo
įsakymas buvo le
Brolžudiška kova turi būti
mentai iki to laiko ją ratifikuos. cheminius ginklus ir jų gamyk
Pagal sutartį, bus uždrausta ne las. Rusija ir JAV gavo po sustabdyta. Kadangi visi mėgi galus. Tąs reikalą spręs sep karo stovyje su palestiniečių
tik cheminių ginklų gamyba, papildomus 5 meti , r?s šie nimai atstatyti taiką geruoju tynių teisėjų tribunolas teisme, ekstremistais, ir kartais tai
bet taip pat sandėliavimas ir kraštai t u r i dideliu* cheminių buvo bevaisiai, tarptautinė kuris prasidėjo sekmadienį ir reikalauja žiaurių saugumo
ginklų išteklius ir 4 sunai bendruomenė turi griežtai nu kurį stebi palestiniečių pagrin priemonių, net individualių tei
vartojimas.
diniai vadai iš rytų Jeruzalės sių sąskaiton. .,Jei, gink Dieve,
Kad būtų sutarties nutarimų kinimas ilgiau užtr> s.s. Tarp sistatyti ir parodyti, kad agbei okupuotų teritorijų. Teismas deportacios būtu atšauktos, jis
laikomasi, numatyti patikri kitko, tik Irakas, J4rf ir RuoL rcoij. :. veiksmai nebos V^niobus tęsiamas vėliau šią savaitę. sakė, tai bus mirtinas smūgis
nimai ir kitos kontroliavimo ja yra viešai prisipažinę, kad jie jami ir svetimos teritorijos
Nors teisėjai skeptiškai žiūri krašto saugumui, kurio pasek
užgrobimas jėga turi būti su
priemonės. Kraštai, kurie turi cheminių ginklų.
į žmogaus teises ginančių advo mių mes negalime numatyti".
stabdytas.
atsisakė sutartį pasirašyti,
Izraelio civilinių teisių drau
Tai pirmas kartas, kai popie katų argumentus, jie tačiau
gijos
advokatas Joshua Schoffpareikalavo,
kad
valdžiai
atsto
žius Jonas Paulius II pareiškė
Reakcija dėl karinių sankcijų Irake
vaujantys advokatai parodytų, man į tai atsakė, kad palesti
tokią griežtą nuomonę.
niečiai negavo reikiamo teisin
Washington, DC. — Pirma- riausybės ir jos vadovo Saddam
gumo proceso, nes buvo iššaukti
dienį JAV lėktuvai įvykdė pa- Hussein priešiško nusistatymo
— Jeruzalė. — Izraelio vy deportavimui be jokios gali
Alyva Suomių
pildomus bombardavimus Ira- JT nutarimų, o ypač Amerikos,
riausybė sausio 15 d. pagaliau mybės sprendimą apeliuoti. Jie
įlankoje
ke, sunaikindami branduolinių atžvilgiu.
sutiko, kad ištremtiesiems pa argumentavo, jog saugumo su
ginklų pramonės įmones Bagda- ' Nors puolimai buvo vykdomi
Talinas, Estija. — Sausio 16 lestiniečiams būtų suteikta metimai nepateisino „pagrindi
do priemiestyje. Tai jau trečias su Jungtinių Tautų žinia bei d. Estijos tanklaivis Kihnu t a r p t a u t i n i ų
organizacijų nių demokratinių
teisių
Irako puolimas per pastarąsias p r i t a r i m u , o Prancūzijos ir audros metu Suomių įlankoje pagalba. 415 palestiniečių per
apėjimo".
tris dienas. Bombardavimo me Anglijos lėktuvai dalyvavo užplaukė ant povandeninių nai gruodžio 17 d. buvo ištremti
Jis sakė, jog buvo padarytas
tu pataikyta į vieną viešbutį atakose, šis prez. Busho žygis uolų maždaug 4 km nuo Talino į pietinį Libaną ir palikti be pavojingas precedentas: „Jei
Bagdado centre, kur žuvo keli susilaukė kritikos ne tik sava uosto. I vandenį buvo palieta šilimos, maisto, mediciniškos galima deportuoti 400, galim de
me k r a š t e , bet ir užsienyje.
civiliai.
30-40 tūkstančių tonų nevalytos pagalbos. Izraelis vėliau 15 portuoti ir 4.000 ir 40,000. O yra
Kadangi
puolimai
vyko
vos
Prieš baigdamas savo kaden
tremtinių leido grįžti namo, o daug žmonių, kurie nekenčia
alyvos.
ciją Baltuosiuose rūmuose, prez. kelias dienas prieš naujojo
Siaučianti audra ir 60 m.p.v. kiti iki šiol gyvena niekieno že Izraelio".
George Bush įsakė suduoti Ira prezidento Bill Ciinton pri vėjas trukdo išpompuoti likusią mėje. Manoma, kad šis Izraelio
Vykstant teismui, Izraelio mi
kui kelis galutinius smūgius už saikdinimo laiką ir JAV sosti alyvą ir yra pavojus, kad tank vyriausybės leidimas kiek su nistras pirmininks Yitzhak
tariamą JT nuostatų nesilaiky nėje jau prasidėjo su šia svarbia laivis visiškai suduš, tačiau mažins stiprų Jungtinių Tautų Rabin netoliese tarėsi su Egip
mą. Bombardavimas ir apšau diena susietos iškilmės, prez. pirmadieni 9 asmenų įgula buvo spaudimą ir neigiamą pasaulio to užsienio ministru Amr
dymas iš karinio lėktuvnešio Bush kaltinamas tų iškilmių išgelbėta. Kadangi tanklaivis nuomonę, nukreiptą žydų link. Moussa. Pastarasis perspėjo Iz
„Kitty Hawk", esančio Persų aptemdymu arba net trukdymu. yra įstrigęs tik apie 200 metrų Raudonojo Kryžiaus darbuotojai raelio premjera, jog kiti Viduri
Be to, Rusijos ambasadorius nuo kranto, alyvą iš jo ištraukti jau pasiruošę vykti palestinie- nių Rytų kraštai įžiūri dvigubą
įlankoje, nepalaužė Irako vyVladimV Lukin įteikė Valsty- bus mėginama nuo pakrantės, čiams į pagalbą, kai tik bus gau- standartą, traktuojant Irako ir
jekto autorių nuomone, būtina bės departamentui savo vyriau- vartojant 500 metrų ilgio žarną, tas ir Libano sutikimas.
Izraelio pažeidimus Jungtinių
sudaryti kuo palankiausias sybės notą, kurioje siūloma
Tautų rezoliucijų. „Mes norime,
nutraukti karinius veiksmus
sąlygas turizmui plėtoti.
kad JT rezoliucijų būtu laiko
prieš Iraką, visą bylą pavedant
masi visur, be išimčių", repor
Ryšininkai ir energetikai nagrinėti ir spręst; Jungtinių
teriams pasakė Moussa. išėjęs iš
Tautų Saugumo tarybai.
nuostolius skaičiuoja
pasikalbėjimo su premjeru Y.
milijonais
Rabin.
— G a r y . Ind. - Vakar, sausio
Praūžusi ketvirtadienį audra 18 d., prie Gary r y k o dviejų
Lietuvos ryšininkams, laikinais keleivinių trauk ir. 4 nelaimė,
KALENDORIUS
duomenimis, padarė nuostolių kurios metu žuvo 7 žmonės,
įskaitant
10
metu
berniuką
iš
už 181 milijoną talonų. „Lietu
Sausio 20 d.: Fabijonas ir
vos telekomas" informavo, kad Lakeside, MI. Beveik 70 asme
Sebastijonas,
Daugvydas. Vai
nų
sužeista.
Tai
dic;
ausia
trau
reikės pakabinti 3400 kilometrų
de,
Nomeda.
laidų, pakloti apie 30 kilometrų kinių nelaimė IHnois-Indiana
Sausio 21 d.: Šv. Agniete,
kabelio, atstatyti 5 tūkstančius geležinkelių linijoje per pas
taruosius
15
metu
Nelaimės
mergelė,
kankinė. Epifanas.
atramų.
Garsė. Rungaila.
Pirminiais apskaičiavimais, priežastys dar nenustatytos.
uraganas Valstybinei energe
ORAS CHICAGOJE
— Tarptautinės Valiutos
tikos sistemai padarė 102
nutarė nelaikyti
milijonų talonų žalą, tačiau fondas
Trečiadieni saulė tekėjo 7:14.
tikrieji nuostoliai paaiškės tik Jugoslavijos savo n iriu, nes ji
leisis 4:51. Temperatūra dieną
po savaitės. Iš viso audra pažei jau nebeegzistuoja Taip pat
apie 33 F. (1 O . didėja debe
dė 9000 dešimties kilovoltų pa nutarta, kad atsi gyrusios iš
suotumas, pavakare gali lyti ar
stočių, išjungė keturias 330 ki Federalinės Jugoslavijos Res
net snigti; naktį temperatūra 31
lovoltų linijas, 55 — 110 kilo publikos šalys — B<»nija-Herze
F(-l C).
voltų linijas. Jeigu nesutrukdys govina, Makedonija. Slovėnija.
Ketvirtadienį saulė tekės
oras, energetikai tikisi pagrin Serbija-MonteneLr: ••••-* — pavel
dines linijas atstatyti iki šios dėjo ne tik Jugoslav ;jos turėtas Bill Ciinton, pirmadienį kalbėdamas Georgetown universitete, kurj jis pats 7:13, temperatūra dieną apie 34
savaitės pabaigos.
teises Tarptautiniame Valiutos baigė 1988 m . pareiškė, kad ir po inauguracijos JAV politika Irako ar kitų F (2 C). Debesuota, lietus mai
šytas su sniegu.
(A.M.) fonde, bet ir visa sakomybę. agresorių atžvigliu nepasikeisianti.

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. sausio mėn. 20 d.

GLOBOJA CHICAGOS SKAUT1NINKIŲ,-KŲ RAMOVĖ
Redaguoja j.v.s. Irena Regienė, 2652 W. 65th St., Chicago, IL 60629

BENDRAVIMAS SU
LIETUVOS SKAUČIŲ IR
SKAUTŲ VIENETAIS
P e r n a i vasarą Lietuvoje
lankėsi LSS vadovybė — LSS
Tarybos pirm. vs Sigitas
Miknaitis, LS Seserijos Vyriau
sia skautninkė vs Birutė Banai
tienė, LS Brolijos Vyriausias
skautininkas vs Gediminas De
veikis, Akademinio Skautų
sąjūdžio vadijos pirm. vs Ed
mundas Korzonas ir jo pavaduo
tojas vs Kęstutis Ječius. Šios
kelionės tikslas buvo;
a. Susipažinti su vienetais ir
užmegzti ryšius.
b. Šakų ir vienetų bendra
vimas tarp LSS — Lietuvių
Skautų sąjungos už Lietuvos
ribų ir Lietuvos S k a u t ų
sąjungų.
c. Sužinoti Jubiliejinės stovyk
los Lietuvoje sąlygas, kąd
nuspręstume, kaip galėsime joje
dalyvauti.
Prieš kelionę sužinota, kad
Lietuvos Skautų sąjunga su
skilo į tris grupes:
a. Lietuvos Skautų s-ga (pir
ma LSS), pirm. Pijus Ambrazai
tis.
b. Lietuvos Skautų s-ga (antra
LSS), pirm. A. Končius.
c. Euro-skautai, prez. V. Šlio
geris.
Prieš vykdami į Lietuvą,
Pirmijos nariai nutarė nesileis
ti į Lietuvos skautų grupių gin
čus, ar palaikyti kurią nors gru
pe
Lietuvoje pokalbiuose su
skautų grupėmis buvo pabrėžta
Jubiliejinės stovyklos būtinu
mas. Raginta tartis dėl tarpu
savio nesutarimų panaikinimo
ir susijungimo.
Jubiliejinė stovykla
Lietuvoje
vyks liepos 3-12 dienomis prie
Palangos, Kunigiškėse. In
formacija apie Jubiliejinę
stovyklą ir Lietuvių Skautų
sąjungos narių dalyvavimą joje
bus pranešta, kai bus gauta
daugiau žinių. Gavus informa
ciją, Pirmija galės nuspręsti kas
ir kaip Lietuvių Skautų są
jungos atsakomybės ribose vyks
į Jubiliejinę stovyklą Lietuvoje.
LSS vienetų su Lietuvos
skautų,-čių vienetais
bendravimas
Lietuvoje gauta informacija
apie 18 vienetų, jų pavadinimai,
vadovių ir vadovų vardai,
adresai. LS Seserijos ir LS Broli
jos V y r i a u s i Skautininkai
paruošė Lietuvos vienetų sąrašą
ir greta jų sąraše įrašė LSS
vienetus, kurie yra skatinami
užmegzti ryšius su tais viene
tais Lietuvoje. Laiškai ir sąrašai
buvo pasiųsti LSS vienetams.
Ne visi LSS vienetai tuos
sąrašus gavo, nes LSS (už Lietu
vos ribų) vienetų yra daugiau^
negu jų yra Lietuvos sąraše. Kai
iš Lietuvos bus gauta papil
domos informacijos apie kitus
ten veikiančius vienetus ir jų
vadoves,-us, bei jų adresus, jie
bus pasiųsti LSS vienetams,
kurie dar neturi ryšių su viene
tais Lietuvoje.
LSS vadovybė pageidauja, kad
bendravimas tarp LSS ir Lietu
vos skautiškų vienetų prasidėtų
laiškais ir toliau galėtų vystytis
visokiais būdais — skautiška
literatūra, skautiškais įran

kiais, skautiška programa,
pasidalinimu ženkliukais ar
gerais darbeliais ir kt.
Čia pateikiame turimų Lietu
vos skautiškų vienetų sąrašus ir
su jais ryšį užmegzti raginamus
LSS vienetus:
RYŠIUS UŽMEGZTI
SIŪLOMA
„Neringos''/„Tauro" tuntui ir
„Židiniui" New Yorke su
„Punios" draugove,
Dainuolė Makrušaitė, drau
gininke,
Šaltinių 9-31,
Alytus,
Tel. 20271.
„Laisvės Varpo" Vt. Philadelphia, PA, su
„Širvėnos" draugove,
Bronė Polozova, draugininke,
Vytauto 24-26,
Biržai.
Europos rajono skautų viene
tai su
„Birutės" draugove
Elina Zebrauskaite, draugi
ninke,
Rimvydo 15-4,
Kaunas 3028.
„Nerijos" tuntas ir „Lituanicos" tunto jūrų skautai su
Kauno jūrų skautų tuntu,
Algimantas
Malkevičius,
tuntininkas,
P. Krėvės 100418,
Kaunas 3038.
„Nerijos" tuntas ir „Lituanicos" tunto jūrų skautai su
Kauno tunto „Gedimino" drau
gove,
Arūnas Andriuškevičius,
Kumelio 17-3,
Kaunas,
arba
Kasparas Jonušauskas,
Vandžiogalos 22,
Kaunas 3032.
„Nerijos" tuntas ir „Lituanicos" tunto jūrų skautai su
Kauno A. Smetonos jūrų skautų
laivu,
Darius Laurinaitis, draugi
ninkas,
Taikos pr. 45-26,
Kaunas 3036.
„Šatrijos" ir „Rambyno" jūrų
skautai,-ės Toronto, Kanadoje
su
Kauno bebriukų ir ūdryčių
laivu,
Rasa Meilūnaitė (draugininke),
Vaivorykštės 60,
Kaunas 2010.
„Aušros Vartų" tuntas Chicagoje su
„Loretos Asanavičiūtės" drau
gove,
Žibutė Gadeikytė, draugininke,
Mažvydo Al. 5-9,
Klaipėda 5200.

LS FONDO PLANAI
1993 METAMS
1992-ji metai fondo veikloje
nebuvo triukšmingi, be didelių
planų. Juose valdybai teko susi
rinkti tik vieną kartą. Veikla
tačiau nesustojo; buvo sudarytos
apyskaitos, patikrintos knygos,
išleistas ir išsiuntinėtas 1990
metų LSF metinis leidinėlis fon
do rėmėjams, bei sąjungos vado
vybei. Pagaminome 7-tos TS
vaizdajuostę vadovams ir pasiu
vome daugiau tūkstančio vėlia
vėlių 1 1 " x 16 3/4" dydžio,
kurios labai tinka mirusių pa
gerbimui.
Ateities darbai tačiau didesni;
jiems įgyvendinti reikės visų
pagalbos. Norima išleisti v.s.
Alės Namikienės suredaguotą
„Lietuviškoji Skautija" knygą,
kuri apimtų 1945-1985 metų
veiklos laikotarpį.
Knyga, leidžiama LSF valdy
bos, bus baigta ir išsiuntinėta
1993-čių metų antrojoje pusėje.
Jos kaina, užsakant dabar, yra
25 dol., vėliau bus brangesnė.
Prenumeratas knygai kvie
čiame rinkti j a u dabar per
vienetų vadovus, talkinant LSF
atstovams, ir užsakymus su
pinigais siųsti: Dr. J u r g i s
Gimbutas, 119 VVoodside Lane,
Arlington, MA 02174.
Būrelis Lietuvos skautų prie Vilniuje atstatytų Trijų kryžių kalno. Antra
Artėjant 75 m. Jubiliejinei
iš dešinės — s. Monika Girčytė, Vilniaus tunto tuntininko pavaduotoja, Chicastovyklai,
valdyba rūpinasi
gos lietuviams skautams pažįstama iš jos lankymosi Chicagoje.
sukurti
Jubiliejinį
metalinį
Nuotr. V. Kapočiau*
ženkliuką ir pagaminti įvairius
kitus suvenvrus.
LSS Pietų Amerikos rajonas BOSTONIEČIAI PAGERBS
LŠ F o n d o vadovybė
su
DR. J. GIMBUTĄ
„Birutės" draugove
KLAIPĖDOS DIENOS
Ingrida Lagzdinyte, draugi
SUEIGA
Fil. vs. dr. Jurgiui Gimbutui,
ninke,
jo 75 m. amžiaus sukakties pro
Tradicinė iškilminga Klaipė
Ventos 65-31,
ga, sausio 31 d., sekmadienį, 3 dos dienos jūrų skautų ir skau
Mažeikiai,
vai. p.p. So. Bostono Lietuvių čių sueiga šį sekmadienį, sausio
arba
Piliečių draugijos patalpose ruo 24 d., vyks Lietuvių centre,
Olga Alibayeva,
šiamas viešas pagerbimas. Lemonte. Visi „Lituanicos" tun
Ventos 53-49,
Nusipelniusį lietuviškai skau- to jūrų skautai ir „Nerijos" tun
Mažeikiai 5500,
tijai ir lietuvybei dr. J. Gimbu to jūrų skautės renkasi 9:45 vai.
Tel.: 53132.
tą savo dalyvavimu pasveikinti ryto. Sueiga bus pradėta punk
„Palangos" t u n t a s , Los kviečiami $e tik visi skautiškos tualiai 10 vai. ryto. Prašoma
šeimos nanai, bet ir plačioji vi nesivėluoti. Sueigą šiemet ves
Angeles, CA. su
suomenė. Pagerbimą ruošia ir „Nerijos" tunto sesės. Tėveliai
„Pušelės" skiltim,
Audronė Vizgirdaitė, skilti- visus dalyvauti kviečia Lietu ir svečiai kviečiami.
ninkė,
viškos Skautybės fondas.
SUNKIĄ VALANDĄ
Druskininkų 3-15,
PRISIMENA
PARTIZANUS
Palanga.
Sesė Birutė rašo iš Kauno:
„Širvintos" tuntas, Hamilton,
„Šatrijos" ir „Rambyno" tun „Gyvenu daugiau praeitimi,
Kanada su
tai Toronto, Kanadoje, su
negu dabartimi. Kažkaip viską
Draugove,
„Birutės'* draugove
lyginu su rezistenciniu laiko
Jurgita Živatkauskaite, drau (Alina Dvoreckienė globėja),
tarpiu. Šalta: partizanams buvo
gininke,
Medeinos 17-19, Vilnius 2022. daug šalčiau savo žeminėse, bet
Pasvalys,
Lisa Gudelytė (skautė) draugi jie kovojo. Brangus yra maistas:
Panevėžio 38,
ninke. Skiltys: „Tulpės" - E- partizanai irgi nebuvo sotūs,
Lietuva 5250.
deta Kasperūnaitė (skautė) nesirinko ką valgyti, už viską
„Židinys", Washington, D.C. skiltininkė, „Ąžuolo" — Mantas ačiū sakė. Telefonas... parti
Kauzonas (skautas) skilti- zanai jo irgi neturėjo... Mums
su
„Ąžuolo" skiltim (būsima drau ninkas, „Skorpionų" — Rolan nereikia slapstytis, mūsų nie
das Grabauskas (skautas) skil- kas kol kas negaudo ir netregove),
Roma Pukinskytė, skiltininkė, tininkas.
mia, nešaudo, neįkalina, galima
Ventos 75h-1,
tikėtis,
kad ir mūsų kapas bus
„Neringos" tuntas Cleveland,
Kuršėnai,
žinomas..."
Ohio, su
Šiaulių raj. 5420.
Ar daug tokių šventinių laiš
„Eglės Žalčių Karalienės" drau
„Židinys", Cleveland, OH su gove,
kų gauname? Kol pasišventėlių
„Mirgos" draugove,
Igne Gudynaitė, draugininke, yra — Lietuva gyvuos.
Janina Rimkutė, draugininke, Viršuliškių 97-13,
S. GEDGAUDIENĖ IŠVYKO
Čiurlionio 33-5,
Vilnius 2056,
I LIETUVĄ
Šiauliai 5400,
„Kernavės" tuntas Chicagoje
Buvusi LSS Vyriausia skauti
„Židinys", Los Angeles, CA su su
ninke vs tn Stefa Gedgaudienė
„Kernavės" tuntu,
„Žibutės" draugove,
pernai pusę metų gyveno Lietu
Sandra Motiejūnaitė, draugi Vygantas Kiulkys, tuntininkas, voje ir reiškėsi Lietuvos skautiš
2000 Vilnius
ninke,
koje veikloje. Vienos iš trijų ten
Centrinis Paštas
Šilelio 2-1,
veikiančių skautų grupių buvo
a/d 139
Kairiai,
išrinkta Vyriausia skautininke.
ir
Šiaulių raj.
Sesė Stefa praėjusių metų lap
s. Monika Girčytė, pavaduotoja,
„Gabijos" tuntas, Detroit. MI ir „Pajautos" draugovės draugi kričio pabaigoje grįžusi į savo
namus Cleveland, Ohio, š.m.
su
ninke,
sausio
11d. vėl išskrido į Lietu
„Šatrijos" draugove (sesės),
D. Poškos 57-3,
vą. I JAV-es grįš balandžio mėn.
s. Asta Antulytė, draugininke, Vilnius 2004.
pradžioje.
Masčio 4-11,
Telšiai 5610.

„Neries" — V. Kudirkos vt.,
„Lituanicos" tuntas Chicagoje Omaha, NE, su
su
Merkio krašto draugove (mišri)
Linas Budavas, draugininkas, Marija Tendzegolskienė, drau
Sodų 7-2,
gininkė,
Klaipėda,
Savanorių 22-13,
Tel.: 17647.
Varėna 4640,
LSS Australijos rajonas su
„Birutės" draugove,
„Baltijos" ir „Žalgirio" tuntai
Vilija Rusinskaitė, drauginin ir „Židinys" Boston, MA su
ke,
„Gražinos" draugove (mišri)
s. Nomeda Bepirštytė, draugi
Vasario 16-osios — 19,
ninke,
Kybartai,
Vilkaviškio raj.,
Statybininkų 4-1,
Kalėdines g«smes „California Gardens" senelių namuose gieda „Kernavės"
Lietuva 4290.
Vilkaviškis 4260.
tunto sesės
N u - t r . P>T.
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KAZIUKO MUGĖ A R T Ė J A

vyks kovo 7 d. Jaunimo centre.
Worcesterio skautai ir skau
Didysis metinis skautiškas tės Kaziuko mugę ruošia kovo
renginys — Kaziuko mugė spar 4 d. — Verbų sekmadienį, Mai
čiai artėja. Jai ruošiasi skautai ronio Parko patalpose.
ir skautės visuose skautiškuose
K a d a Kaziuko mugė ruošia
vienetuose net keliuose konti ma jūsų vietovėje?
nentuose — Amerikoje, Austra
lijoje ir Europoje. Vienetai pra
šomi p r a n e š t i „ S k a u t y b ė s
6321 Avondala, S t * . 102
keliui", kada ir kur jų vietovėje
Chicago. IL 6 0 4 3 1
vyks Kaziuko mugė.
Tai. 312-774-0042
C h i c a g o j e Kaziuko mugė
DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Te*. (1-312) 767-7575
5780 Archer Ava.
(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave.)
Valandos pagal susitarimą

DR. VIJAY BAJAJ, 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 8. Roberte Rd., Paloa Hllla, IL
Tel. 708-598-4430 (veikia 24 vai.)
Pirm , antr., ketv., penkt. 4 v.p.p —7 v.v.
Kab. 312-735-4477;
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVPORD MEOICAL BUILOING
8449 So. Pulaekl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W . 05 St. T a i . (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v. p.p.-7 v.v antrd 12:30-3 v.p.p.
trecd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p .
penkt. ir šežtd 9 v.r -12 v.p.p.
6132 S. E 5 S Ava., CNcago
(312) 7 7 8 - 6 M * arba ( 3 1 2 ) 409-4441

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.
Tol. (312) 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Pirm., antr., penkt. 12-3 v.p.p , ketv. 2-7 v v
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W 55th St.. Chicago. IL
Tol. (312) 476-2112
9525 S. 79th Ave.. Hickory Hills. IL
Tol. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą
Tel. kabineto Ir buto: (708)852-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Ave., Cicero
Kasdien 1 iki 8 v v
išskyrus trec Sešt. 12 iki 4 vai p.p.

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5635 8 . Pulaekl Rd., Chicago. IL
Tol. 312-585-1955
172 Schlller St., Elmhurat, IL 60126
708-941-2808
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-634-1120

Tomas Kisiolius, M.D.
Stovon Sandlor, M.D.
Adrian Bianco, M.D.
Bozona VVItok, M.D.
Vėžio ligos (Onkologija/hematologija)
Valandos pagal susitarimą
Kab. tel. (312) 585-0348;
Rez. (312) 779-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 63rd St.
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.
Kab. tol. (312) 4 7 1 - 3 3 0 0
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 S. Kedzle Ave.,
Chicago, III. 60652
Cardtac Dtagnosle, Ltd.
Marquette Medlcal BulMing
6132 S. Kedzle
Chicago, IL 60629
Tel. (312) 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D,
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. L D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla. II
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometnstas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71 at St.
Tel. (312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą
Paloa Vlalon Center, 7152 W. 127th St
Palos Hgts, III Ketv. vai. 3-6 v.v.
Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai.: antr. 1-4 v p.p ir ketv 2-5 v p p
Sešt. pagal susitarimą
Kabineto tel. (312) 776-2880.
Rei. (708) 448-5545

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ave. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. (312)585-7755
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good SamarHan Medlcal CenterNapervtlle Campue
1020 E. Ogden Ave., Sutte 310,
Napervllle IL 60563
Tel. 708 527 0090
Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL

Kab. tel. 312-586-3166
Namų 708-381-3772

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
2484 W. 71st Street
(312) 434-2123
Pirm 2-7. Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 W. 63rd St., Chicago, IL 60638
Vai p»rm . antr . ketv ir penkt 3-6
Šeštadieniais pagal susitarimą

DR. PETRAS ŽLIOBA

Siekiant krikščionių vienybės

i

VIENUOSE NAMUOSE
Sausio 18 d. prasidėjo visų
krikščioniškų bažnyčių maldos
oktava dėl krikščionių vienybės
Ta proga norisi pažvegti j
ekumenizmą iš katalikų per
spektyvos, šiuokart gal kaip
tik žvelgiant atgal. Oktava yra
itin svarbi dabar, nes tenka
pripažinti, kad per paskutinius
sius dešimtmečius lyg pritilo
kalbos apie ekumeninius dialo
gus.
Tai gali būti iš dalies ir dėl to,
kad 1970 ir 1980 dešimtmečiais
ne tik katalikų Bažnyčia, bet ir
pagrindinės protestantų bend
ruomenės greitai besikeičian
čiame pasaulyje išgyveno didelį
savo narių sumažėjimą. Tad
joms visoms teko rimčiau susi
rūpinti to nuosmukio priežas
timis ir gal dėl to liko mažiau
energijos plačiau skatinti vieni
kitų geresnį pažinimą.
Ir nors tokie dalykai, kaip mo
terų šventinimas kunigystėn
anglikonų Bažnyčioje, iškėlė
naują kliūtį, lig tol daug vilčių
teikusiame ekumeniniame
dialoge, šie dialogai reguliariai
tebevyksta tarp bažnytinių
grupių. Iš tiesų, Bažnyčia net
yra paskyrusi „eiliniams" kata
likams konkretų vaidmenį,
siekiant krikščionių vienybės:
pirmučiausia malda (todėl ir
mes šią savaitę oficialiai šia in
tencija meldžiamės), bet ir mūsų
pašaukimui atitinkančiais dar
bais. Todėl ir norisi vėl pažvelgti
į katalikams pagrindinį Bažny
čios dokumentą, duodantį ben
dras gaires šiame darbe: būtent,
į Vatikano II susirinkimo dek
retą apie ekumenizmą (skliaus
teliuose skaičiai nurodo cituoja
mus to dokumento straipsnių
numerius).
Dekreto pradžioje jau prime
nama, kad nors pats Kristus
įkūrė vieną Bažnyčią ir ypač
prieš eidamas kentėti meldėsi
dėl jos vienybės (Jn 17:21),
tačiau „šioje vienoje ir vie
nintelėje Dievo Bažnyčoje jau
nuo pat pradžių buvo skilimų"
(3), net ir šv. Pauliaus įkurtose
bendruomenėse (1 Kor 11,
18-19; Gal 1:6-9; 1 Jn 2:18-19).
Ir jis „laiko juos smerktinais ir
griežtai pliekia (plg. 1 Kor 1:11
ir t.t.; 1 Kor 11:22). O vėlesniais
šimtmečiais kilo didesnių nesu
tarimų, ir gana nemažos bend
ruomenės nutraukė pilnos vie
nybės ryšius su K a t a l i k ų
Bažnyčia, kartais ne be abieiu
pusių žmonių kaltės" (3).
Kadangi ir Katalikų Bažny
čios žmonės buvo iš dalies kalti
dėl įvykusių skilimų, dekrete,
norint sudaryti pagrindą
tikriems dialogams, pirmiausia
atsiprašoma, cituojant 1 Jono
laišką: „Šv. Jonas liudija: ,Jei
sakytumėm: nenusidėjome, mes
darome iš jo (Dievo) melagį, ir
jo žodžio nėra mumyse' (1 Jn
1:10). Tai pasakytina ir apie
nusikaltimus prieš vienybę.
Todėl nuolankiai prašome
Dievą ir atsiskyrusiuosius
brolius atleisti mums, kaip ir
mes atleidžiame savo kalti
ninkams" (7).
Vienybės siekti yra įpareigoti
visi krikščionys, nes pati
Bažnyčia nuo pat pradžių save
suprato, kaip Kristaus užda
vinio tęsėją, o Šv. Rašte dau
gelyje vietų šitaip apibūdino jo
uždavinį: „vienatinis Tėvo
Sūnus buvo pasiųstas į pasaulį,
kad, tapęs žmogumi, visą
žmoniją atpirkimu atgimdytų ir
sujungtų į vieną (plg. 1 Jn 4:9;
Kol 1:18-20; Jn 11:52)" (2).
Dekrete kaip tik per Krikštą
(kurį katalikai pripažįsta tikru
ir daugelyje kitų krikščionių
bendruomenių) duodamosios šv.
Dvasios veikime matomas pa
grindas krikščionių vienybei
siekti: „Gyvenanti tikinčiuo
siuose, pripildanti ir valdanti vi
są Bažnyčią, Šventoji Dvasia
kuria tą nuostabų tikinčiųjų

Lietuvos politika būsianti lanksti
Prof. Povilas Gylys pareiškė NY Times korespondentui

Balsuota u i ge ensį
gyvenimą
Praėjusių rinkimų rezultatai
rodo, kad lietuviai troško pato
gesnio gyvenimo negu to, kurį
siūlė V. Landsbergio valdžia.
„Per prabėgusius kelis metus
atrodė, kad Lietuvai svarbiau
nepriklausomybė, negu krašte
gyvenantys žmonės, — aiškino
P. Gylys. Aš netikiu, kad tai
buvusi teisinga pažiūra. Žino
ma, lietuviškumas, tautišku
mas yra svarbūs elementai
tautos gyvenime, bet nereikia
užmiršti ir žmonių, kurie sudaro
šią tautą, kuriems reikia ir
maisto, ir drabužių, ir šilto
buto".
%

VYTAUTO
VEBELIŪNO BYLA
ATIDĖTA

V y t a u t o Vebeliūno byla,
Po 1992 m. Lietuvoje įvykusių
Rytų ir Vakarų. Ligi dabar ši
BR. AUŠROTAS
kurioje jis yra kaltinamas 44
bendravimą ir taip glaudžiai su rinkimų jau stebėjosi ne tik
natūrali galimybė nebuvusi
kartus, surašytus 66 lapuose už
jungia visus Kristuje, jog yra Vakarų valstybių politikos vai- yra skubiai taisytini, aiškino pakankamai išvystyta. Klaipė
8 mil. dolerių „Kasos" pinigų iš
Bažnyčios vienybės pagrindas. ruotojai, bet ir LDDP. Todėl už- žurnalistams min. P. Gylys.
dos uostas yra idealus prekių
eikvojimą, dokumentų klastoji
apsimainymo postas tarpe
Ji paskirsto malones ir tarnybas sienio valstybėse buvo laukia
mą, fiktyvių dokumentų suda
Santykiai su kaimynais
Vakarų Europos ir buvusių Sov.
(plg. 1 Kor 12:4-11), turtindama ma, ką pasakys Br. Lubio suda
rymą, tikrojo finansinio stovio
S-gos valstybių. Ligi dabar ši
Jėzaus Kristaus Bažnyčią įvai rytoji vyriausybė ir kuriuo ke
Pati
didžioji
Lietuvos
eksporto
faktų nuslėpimą, tardytojams
riomis dovanomis .daryti šven liu ji žengs per kelis ateinančius dalis plaukia į Rytų Europos galimybė nebuvusi tinkamai
pavestą darbą atlikti trukdymą,
panaudota", aiškino min. P.
tuosius (tikinčiuosius) tobulus metus.
:
kra
I
os.
Vienok
šie
santykiai
su
konspiraciją kitus apgauti ir
Kaip ir derėjo laukti, apie
Gylys.
t a r n y s t ė s d a r b u i , Kristaus
buvusiomis
Sovietų
S-gos,
dabar
bendra
apgavyste, plačiai išvar
būsimąją Lietuvos užsienio po
kūnui statyti' (Ef 4:12)" (2).
nepriklausome
ais
valstybėmis,
dinta
Federaliniame
RICO įsta
Šis dekretas ekumenizmui litiką prabilo pats naujasis tos yra buvę gana vėsos. V Lands
Lėčiau į laisvą rinką
tyme, atidėta ligi vasario 12 die
svarbus ir dėl to, kad jį politikos vairuotojas, ekonomi bergio vyriausybe
dydama
nos.
paskelbusiame visuotiniame jos mokslų profesorius Povilas savo nepasitenkinimą Maskvos
Lietuva stengsis pereiti į
Jo anksčiau pasamdytas advo
Bažnyčios susirinkime — Va Gylys. Ir jis pasirinko tinkamą vedama nedraugiška politika laisvą rinką, tik daug lėtesniu
katas Tichard P. Fischetti dėl
tikano II-ajame — oficialiais ste garsiakalbį, įtakingąjį JAV Lietuvos atžvilgiu, nemezgė tempu, negu į ją skubėjusi V.
„Tie žmonės, kurie nesutiko finansinių priežasčių atsisakė
bėtojais dalyvavo nekatalikai dienraštį „NY Times". Minist šiltesnių santykių su buvusio Landsbergio vadovaujama vy
toliau V. Vebeliūnui atstovauti.
krikščionys. Tad tuometinis šv. ro pasikalbėjimą su to laikraščio mis sąjungos valstybėmis. Mi riausybė. Dabar, svarstant su buvusios vyriausybės veda
Jį
pakeitė advokatė Viktoria
Tėvas, Jonas XXIII, 1960 me korespondentu Stephen Kinzer nistras P. Gylys teigia, kad buvę visus reikalus, kurie būtini ma politika buvę laikomi krašto
Brown,
kurios specialybė yra
tais įkūręs Sekretoriatą Krikš- išspausdino š.m. sausio 3 d., sek labai blogai, nes Lietuva netu pakeisti, mes privalome supras- priešais, — aiškino toliau buvęs
bylos, susijusios su nekilnojamu
čonių Vienybei Skatinti, pasi madienį, dienraščio tarptautinės rėjusi savo amoasadų nei Ka ti, kad tebesame tik pasibaigu- K ^ n a r ys, dabar LDDP rėmėjas,
P. Gylys. — Mes skelbiame, kad turtu.
rūpino ir prasidedančiam dialo politikos žinių skyriuje.
zachstane, nei Gudijoje. Iš pir sio karo padėtyje.
Kad išvengtų prijungimo prie
gui padėti abipusio pažinimo pa
Gyventojų kasdieniniam gy žmogaus politiniai įsitikinimai V. Vebeliūno kaltinimų sąrašo
mosios
Lietuva
gaudavusi
savo
P r a g m a t i š k a politika
jo nepadaro savo krašto priešu".
grindus.
verpykloms ir audykloms pa venimui pagerinti gal teks
ir bylos svarstymo eigoje pri
Gali atrodyti kaip berei
žengti keletą žingsnių atgal. Bet
kankamai
medvilnės,
o
iš
Gudi
Dar
toliau
ministras
tvirtina,
siekusiųjų (Jury) kiekvieno ap
Užs. reik. min. Povilas Gylys
kalinga plonybe kelti klausimą:
t a i nereiktų aiškinti, kad kad naujoji Lietuvos vyriausybė kaltinto asmens individualaus
jos
—
grūdų.
Ambasados
taip
su kuo vykdomi ekumeniniai pačioje savo pareiškimo pradžio pat neturime Talinne, teigė P. dabartinė vyriausybė atsisako
esanti atsipalaidavusi nuo nusikaltimų nagrinėjimo, advo
dialogai bei įvairus bendradar je pabrėžė, kad dabartinė vy Gylys. Jis žadėjo dėti pastangas, nuo laisvos rinkos principo. Mes
komunizmo idėjų. „Lietuvoje katas Valdas Duoba ir Edwin
biavimas. Bet iš tikrųjų sky riausybė ves draugišką — prag kad Lietuva su savo likimo kai tegalime palaipsniui žygiuoti į
komunizmas niekada neprigijo. Stats, „The Baltic Associates"
rimas dviejų rūšių pokalbių su matišką politiką buvusių Sovie mynais — Latvija ir Estija — tą sunkiai pasiekiamą gyveni
Net ir jaunoji karta, kuri šioje Firmos dalininkas, prisipažino,
nekatalikais žymiai skatina su tų S-gos valstybių atžvilgiu. sudarytų laisvos prekybos, o gal mo realybę.
sistemoje buvo užaugusi, nieka nusikaltę vienam paragrafui —
artėjimą jau vien dėl to, jog Ministras samprotavo, kad esą ir muitų unijos ryšius.
Per
greito
atsipalaidavimo
nuo
da
komunizmo negarbino. Ir ru dalyvavę konspiracijoje ir tal
vienur pripažįstamas glau galima, jog kai kuriuos buvusios
Rytų
kaimyno
vedama,
tautinė
„Klaipėda,
nuo
užšalimo
lais
sus
visą laiką laikė Lietuvos kinę V. Vebeliūnui jo apgavys
desnis ryšys, negu kitur. Tarp- vyriausybės dalykus, pvz. per vas Baltijos uostas, bus sten politika atkirto Lietuvą nuo
okupantais. Šiuo metu nerasite tės planų vykdyme. Byloje jie
religiniais dialogais vadinami daug idealistišką pažiūrą į giamasi išvystyti į tranzitinį turėtų žaliavų šaltinių. Tai
nei vieno lietuvio, kuris norėtu liudys prieš V. Vebeliūną.
pasikalbėjimai su nekrikščionių tautiškumą, gal jis privalės per slenkstį, per kurį nevaržomai galėjo įvykti tik dėl per greito
sugrįžti
į laikotarpį, buvusį Lie
„The Baltic Associates" y r a
religinėmis bendruomenėmis, žiūrėti. Galbūt buvusioji vyriau tekėtų prekybos santykiai tarpe posūkio į Vakarus.
tuvoje prieš 1985 m.
viena iš 26 ar daugiau Vebe
pvz. su žydais, budistais ir mu sybė ateitį vaizdavosi tokią,
liūno
sukurtų fiktyvių filmų
sulmonais, tačiau net ir čia kokią norėjo matyti, bet ne
norint į jas įtraukti pinigų tu
pripažįstant glaudesnį ryšį su tokią, kokia tikrovėje yra
rinčius
asmenis, pažadant jiems
žydais, nes krikščionių šaknys buvusi. Žurnalistas pastebi, kad
aukštesnes
palūkanas už įdėtą
naujasis Lietuvos užsienio poli
giliai įleistos į žydų tikėjimą.
kapitalą, tokius asmenis pava
Žodis „ekumeninis", kilęs iš tikos vadovas niekada nesidinant tos firmos dalininkais.
graikiško žodžio, reiškiančio grūmė šiuose baruose. Jis yra
Finansiniuose dokumentuose
„namai", vartojamas, tik kal buvęs Vilniaus universiteto
tos visos firmos yra vadinamos
bant apie tiems patiems krikš tarptautinės ekonomijos mokslų
„LITAS GROUP". Nepaisant
čionybės namams priklausan profesorius. Gal dėl to, kad
New Yorko ir kitų valstijų
čius brolius ir seseris, kalbant krašte esanti sunki ūkinė būklė,
įstatymų ir potvarkių, reika
apie ryšius su „visais garbi jis ir tapo pasirinktas šiam pos
laujančių
tas firmas registruoti,
nančiais triasmenį Dievą ir tui. Tenka priminti, kad Lietu
tik
kelios
jų yra registruotos.
išpažįstančiais Jėzų Viešpačiu vos pramonės gamyba per pa
Kaltinti paskirtasis Federa
bei Išganytoju", kaip rašoma staruosius metus labai žymiai
linis
prokuroras Robert Stoltz,
dekreto įvade. Vartodami išsi- nukrito, o žemės ūkio produkci
New York Times koresponden
reiškim~ „ekumeniniai ryšiai", ja per pastaruosius metus tepa
to
paklaustas, ar toje byloje bus
pripažįstame „šeimyninius" ry siekė tik pusę to, ką pagamin
daugiau
kaltinamųjų, atsisakė
šius su kitais krikščionimis — į- davo 1990 m.
bet ką pareikšti.
Ministro P. Gylio nuomone,
vairiais Rytų krikščionimis —
J o n a s P. Lenktaitis
ortodoksais — bei Vakarų krikš Lietuvoje teks keisti kai kuriuos
įstatymus, kad į kraštą pri
čionimis.
— Mexico City, Meksika. —
Bet ir čia yra įvairūs artumo trauktų kuo daugiausia užsie
Sis miestas-milžinas yra nuolat
laipsniai, priklausantys ne tiek nio kapitalo. Šiuo metu užsie
kamuojamas oro,taršos. Pernai
nuo išorinių formų, kiek nuo iš nietis Lietuvoje negali nusi
tik vieną mėnesį iš *-'cų metų
saugoto tęstinumo su apaštalais pirkti sklypo žemės. Tai yra
oras buvo apygerL, v šiais
bei bendrų bruožų teologijoje. visiškai nenormalu. Kas dar
blogiau,
kad
iš
Lenkijos
atmetais kiekvieną dieną buvo
Tad dekrete apie ekumenizmą
skelbiamas taršos pavojus. Tiki
skiriamos dvi pagrindinės vykstantieji su prekėmis sunk
vežimiai
prie
sienos
privalo
ma, kad didžiausi oro teršėjai
skilimų rūšys, prisimenant jų is
Kanados Lietuvių Bendruomenės valdyba. Iš kairės (l eil.i: Joana Kuraitė Lasienė, vicepirmininkė.
sugaišti
apie
30
vai.
laiko.
Taip
yra automobiliai, kurių mieste
toriją. Pirmosios rūšies skilimas
Algirdas K. Vaičiūnas, valdybos pirm., Julija Adamonytė. iždininkė; II eil.: Vilija Gacionytė.
priskaičiuojama iki 4 milijonų.
humanitarinės pagalbos komisijos pirm., Raimundas Laurinavičius, Kanados lietuvių Jaunimo
pradėjo vystytis tarp rytuose pat ir apmokestinimo įstatymai
reikalingi
pataisų,
kad
būtų
sąjungos
pirm.,
Giedra
Paulionienė,
Švietimo
komisijos
pirm.,
Juozas
Krištolaitis,
lėšų
telkimo
Jų išmetamos dujos, saulės
esančiųjų patriarchatų (vys
šiek
tiek
palankesni
investuo
komisijos
pirm.
Virginija
Zubrieckienė,
sekretorė,
Kazys
Deksnys,
revizijos
komisijos
pirm.
spinduliams veikiant, pavirsta
kupijų) ir Romos vyskupo sosto.
Valdybai dar priklauso Vytautas Gruodis.
pavojingu ozonu.
„Čia nesutinkant su Efezo(431 tojams. Minėti nenormalumai
m.) ir Kalkedono (451 m.) (visuo
tinių Bažnyčios) susirinkimų
Mergaitė paėjo kelis žingsnius atgal, parodė ranka į žandais, beveik kaip anas, kurį raudonskruostė iš
dogminėmis formulėmis, čia
tolimesnį gana ilgo barako galą ir pasakė:
traukinio nusivedė namo, arba kaip anas dryžuotais
vėliau nutrūkus bažnytiniam
— Tenai raštinė. Jeigu raštinėje nieko nebūtų, tai marškiniais, kuris vokietį mušė, o pats aukštielninkas
bendravimui" (13).
komiteto pirmininkas šalia raštinės ir gyvena. Tenai virto. Antras buvo neaukštas, bet stambokas ir apskritJ U R G I S JANKUS
Antroji skilimo rūšis įvyko,
69
ką nors tikrai rasite.
veidis. Jis, turbūt viršininkui klusnumą rodydamas,
„praėjus daugiau negu ketu
Nespėjau net gerai padėkoti, kai tekina vėl išbėgo greitu judesiu pastūmė savo šaškę, pakilo, mostelėjo
Kelios sekundės truko, kol išsitraukė, matyti, j a u
riems šimtmečiams" ir „kilo gerokai prigesusią pypkę iš dantų. Dar keliolika sekun pro vartus.
galva, kad sektumėm, ir išėjo.
Vakaruose iš įvykių, kurie džių peržvelgė mane, paskum Miką.
Raštinėje tebebuvo šviesu. Pasibeldėm. Prie stalo
Kieme jau buvo patamsėję, bet švietė kelios lem
paprastai vadinami Reforma
— Ieškot savųjų?
sėdėjo į šaškes įsigilinę du vyrai. Nors pasibeldus ir pos. Viena viršum raštinės durų. Čia beveik kaktomuša
cijos vardu. Reformacijai ple
Čia toptelėjo galvon, kad valkata turi nokėti pakvietė, bet įėjus nė vienas galvos nepakėlė. Tik po susitikom žmogų, kurį iš sykio pažinau.
č i a n t i s , nuo Romos Sosto meluoti, o geras valkata turėtų išmokti meluoti taip, kokios minutės, o gal net "ir po ilgesnio laiko vienas
— Sveikas gyvas, — pasakiau.
atsiskyrė daugelis tautinių ir kad niekam nepakenktų.
pastūmė savo šaškę, pasuko galva į mus ir pasakė:
Jis stabtelėjo, pakėlė akis.
konfesinių bendruomenių. Iš tų,
— Ką pasakysite?
— Savųjų, — prisipažinau.
— Sveikas! — šukte sušuko. — Tai prasimušėt?
kuriose iš dalies yra išlikę ka
— Tėvo, motinos?
I Čia mane pralenkė Mikas.
Ištiesė ranką man, paskum Mikui:
talikiškosios tradicijos ir san
— Iš vokiečių sužinojom, kad čia renkami lietuviai
— Ne. Tėvas ir motina kažin kur Sibire, gal ir
— Tai gerai! Čia būsi nežmoniškai reikalingas!
tvarka, ypatingą vietą užima gyvų nebėra. Girdėjau, kad į tą pusę paspruko pabėgėliai, tai ir atėjom.
Tie žodžiai buvo man.
Anglikonų Bažnyčia. Tačiau šie pusbrolis.
— Visą laiką ėjom, ieškojom. Tik vakar iš Hambur
— Kad vargu, — šyptelėjau.
įvairūs pasidalijimai labai vieni
Dabar tikrai pamelavau, nes tikro pu-brolio go atvažiavom į Lueneburgą. Pernakvojom pas
— Kodėl? Ar radot kur geriau?
nuo kitų skiriasi ne vien kilme, neturėjau.
vokiečius ir sužinojom, kad čia yra lietuvių, — pridėjau
— Niekur nieko neradom, bet sako, kad čia vietos
vieta bei l a i k u , bet ypač
savo.
— Persiskyrėt?
nėra.
tikėjimą ir bažnytinę santvarką
— Nieko, vyrai, nebus. Mes ir taip čia sukimšti, kaip
— Ne, vokiečiai jį buvo išvežę į Vokietiją darbams,
— Kas sakė?
palietusiųjų klausimų pri — vėl pamelavau, ir kartu suėmė gailestis, kam tą senį silkės statinėje.
— Čia raštinėje tas liesas ponas. Leidžia pirtyje
gimtimi bei svarbumu" (13).
pašnekinau.
— Tai nė nakvynės? — įsiterpiau.
pernakvoti, o rytoj vėl į visus keturis vėjus.
Todėl oficialieji ekumeniniai
— Na, nakvynę tai gal kaip nors.
— Neblogai kalbi angliškai. Kur išmokai0
— Nė velnio. — nusikeikė. — Einam.
dialogai vyksta paskirai, su
Ir vėl, į mus atsisukęs, pridėjo:
— Mokykloj. Ir pats mokiausi. Kalbos man visada
Žengė laiptelį į raštinę, pastūmė duris. Prie šaškių
atskiromis konfesinėmis grupė labai patiko.
— Nuvesk į pirtį. Priepirty yra pora lovų. Rodos, sėdįs ponas pakėlė galvą.
mis, siekiant plačiau suvokti,
— Ten paskutiniai trys barakai. Tik, jeigu r >rėsite kad yra ir čiužinių, jeigu dar kas nors neišsinešė. Tegu
— Tas vyras man reikalingas, — pasakė bakstelėjęs
kas jungia ir kas skiria. Ir net pasilikti, vargu ar įtilpsite: pabėgėlių atsirado daugiau, pasistato pirty ir tegu permiega. Pažiūrėk virtuvėje, man į krūtinę, - ir niekur iš čia neis. Juk nė vienas
tai,kas skiria, kaip rašoma dek negu patalpų.
gal dar yra kas likę nuo vakarienės. Juk turbūt išalkę. nemokam angliškai. Žinias reikia gaudyti iš vokiečių
rete, gali būti kaip tik Švento
Ir vėl, į mus atsisukęs, pridėjo:
Jis vėl įsikando pypkę, o aš padėkojau ir patraukėm
radijo, tu pats nueini pas senį ir be latvės nefcali
sios Dvasios savitai duodamos į tą galą, kur kapitonas parodė keturkampiu priekį
— Tai viskas, ką galiu padaryti. Permiegosite, o susišnekėti. Kaip latvė tavo žodžius persako komen
dovanos visai Bažnyčiai — vi kiek atsikišusiu, smakru. Tikrai gale gatvės priėjom rytoj reikės pasiieškoti vietos kitur. Dabar stovyklų dantui ir kaip komendantas tau. tai jos malonė, o jis
siems krikščionybės namams vartus su užrašu, kad čia lietuvių stovykla T arpu
tiek pridygo, kad kur nors kokį plyšį rasti gal ir nebus angliškai geriau kerta už visas tavo latves.
(12).
vartėj sutikom išbėgančią jauną mergaitę ir paklau taip sunku, — ir vėl nusisuko prie šaškių lentos.
(Bus daugiau)
a.j.z. siau, kur galėtumėm rasti stovyklos vyriaus j galvą.
Atrodė aukštokas, labai liesas, gerokai įdubusiais
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KAI ŽMOGUS KAM NORS
PASIAUKOJA
Kažin ar kada nors mūsų tau
tiečiai Lietuvoje objektyviai
į v e r t i n s išeivijos l i e t u v i ų
pasiaukojimą
lietuviškam
reikalui padėti Lietuvai ir iš
laikyti lietuvybę išeivijoje. Dir
bome, nepaisydami nuovargio ir
n e l a u k d a m i nė cento atly
ginimo už savo darbą lietu
viškoje veikloje, dažnai d a r net
t r a u k d a m i dolerį iš s a v o
kišenės. Vieni dirbome keliose
ar net keliolikoje organizacijų
bei institucijų, kiti pasirinkome
vieną kurią nors veiklos šaką ir
stengėmės joje stipriau padir
bėti. Antrajai šios rūšies kate
gorijai priklauso ir „Dainavos"
ansamblio choristas Aleksas
Smilga.

Vytauto Miliausko padarytas kryžius Adelaidės (Australija* lietuvių parapijos
kieme.

A r užges kultūrinės veiklos
žiburiai išeivijoje
J U R G I S JANUŠAITIS
Užbaigiant 1992 ir pradedant
Naujuosius, 1993 metus, mūsų
spaudoje pasirodė gerų, išeivijos
visokeriopą gyvenimą ir veiklą
aptarančių straipsnių. Įvertinta
praeities atlikti darbai ir, reikia
pripažinti, su nerimu žvelgia
m a į ateinančių metų išeivijos
lietuvių veiklą. 0 ji buvo, yra ir
bus dar daugelį metų labai rei
kalinga.
Išeivijos išlikimui labai svar
bu išlaikyti lituanistinį švieti
mą, auklėjimą, menine ir kul
t ū r i n ę veiklą, savąją spaudą.
T a i p a g r i n d i n i a i uždaviniai
ateičiai.
Mename, kai po Antrojo pa
saulinio karo naujos imigrantų
bangos atbangavo į laisvojo pa
saulio k r a š t u s . Radome jau
gerokai sumenkusią spaudą,
nors senosios organizacijos dar
stiprokai reiškėsi, dar buvo pil
nos lietuvių bažnyčios, nors jau
papildomos naujais ateiviais.
Bet naujieji imigrantai pasu
ko savos visokeriopos veiklos
keliais. Pradėjo reikštis meno
a n s a m b l i a i , t e a t r a s , chorai,
tautinių šokių vienetai, stiprėjo
s p a u d a , atsirado net naujų
laikraščių, reiškėsi rašytojai.
poetai. Žodžiu, kiek atsigavusi
išeivija išvystė pasigėrėtinai
gražią kultūrinę veiklą. Susifor
mavę organizacijos pasirinko
sau tikslus, vystė veiklą, ir tai
buvo gyvosios Bendruomenės
ląstelės, ugdančios visą išeivijos
pajėgumą, n e t ir politinėje
srityje.
Bet s k u b a n t i s laikas daro
savo. Retina darbščiųjų žmonių
gretas, retėja tautinės kolonijos
savo n a r i a i s , užgeso žiburiai
keliose lietuvių parapijose, o
mūsų s p a u d a išgyvena didele
krizę. Apžvalgininkai teisingai
vertina, kad vis tik akivaizdžiai
išeivijos kultūrinis gyvenimas
mažėja. T a m . žinoma, yra prie
žasčių. Kaip minėta, išretėja
mūsų gretos. Sumenkina veiklą
veikėjų amžius. Jaunosios kar

tos ne per daug rodo veiklai en
tuziazmo, nors turime i? g'ažių
išimčių, sakysime, kad ir JAV
LB Krašto valdyboje ar PLJ
S-goje.
Nepaisant aimanavimų, vis
tik išeivija dar gana pajėgi.
Veiklos pajėgumą liudija didin
gos Tautinių šokių ir Dainų
šventės, didžiųjų, bendrinių ir
mažesniųjų organizacijų seimai,
suvažiavimai, Mokslo ir kūry
bos simpoziumai. Tie renginiai
reikalingi daug darbo rankų ir
pinigų. Tuos egzaminus dar iki
šiol sėkmingai išlaikėme. To
reikia siekti ir dar kelis dešimt
mečius.
Tad dabartinis išeivijos rū
pestis ir t u r ė t ų būti išlaikyti
gyvą veiklą organizacijose, me
no ansambliuose, tautinių šokių
vienetuose, teatre, remti mūsų
kultūrininkus, skiriant premi
jas, rašytojus, poetus, ypatingą
dėmesį ir paramą skirti mūsų
spaudai, be kurios išeivija liktų
bereikšmė.
Tad žengiant į naujuosius me
tus, organizacijom turi gerai
apmąstyti s a r o veikla. LB
kraštu valdybos turi daugiau
rūpintis išeivijos visokeriopa
veikla.
Susirūpinkime mūsų kultūri
ninku rėmimu. Sudarykime są
lygas rašytojams, poetam* pa
keliauti po mū^u telkinius, kad
ir mažesnius, pasigėrėtume
jų kūryba. Pagyvinsime ir *avo
telkiniu veikia, o .sunkumu.
atrodo, nesudarytu, ypač jeigu

AMERICAN TRAVEL SERVICE
9439 S. KEDZIE A V N ' J E
EVEROREEN PARK, IL £0642
TEL (708) 422 30O0
FAX(708) 122 3163

J i s l i e t u v i š k a i d a i n a i ir
giesmei
pašventė
savo
gyvenimo 47 metus! Ar toks
pasišventimas
nevertas
paminėjimo spaudoje? Kartais
kai kas dar paleidžia neapgalvo
tą sakinį: „Kai dainuoja, pats
turi malonumo".
Koks tad yra pasišventimas?
Tie, kurie priklauso chorui
dėl savo malonumo, — dainuo
ja tik porą metų, o ne 47 metus.
Tik tie. kurie jaučia tautinę
pareigą išlaikyti savo tautos
d a i n ą ir g i e s m ę ,
ryžtasi
pasilikti chore kelis dešimt
mečius. Nebuvę dainos viene
tai paremtų LB kraštų val
dybos.
Ypatingą dėmesį kreipkime į
mūsų vokalinio meno atstovus.
Turime jų nemažai, praeityje jie
scenose švietę skaisčiais ži
buriais. Neužmiškime jų, suda
rykime sąlygas ir jiems pake
liauti, kad ir mažesniuose tel
kiniuose pakoncertuoti. Užplū
dus menininkams iš Lietuvos,
juos mes nustūmėme už uždan
gos. Tautinių šokių institutas
turėtų dirbti neatostogauda
mas. J u k TS šventėje šoko per
50 ansamblių, grupių. Po šven
tės jie „paleidžiami atostogų".
O reikėtų, kad jaunimas dirbtų,
ruoštų naujus šokius, su pa
ruoštais repertuarais savo tel
kiniuose koncertuotų įvairiom
progom, pakeliautų ir į kitas ar
timesnes vietas, net būtų
ruošiamos rajoninės TS šventės.
Tada jaunimui būtų ūpas dirb
ti, o dabar juo nebesidomina iki
kitos šventės.
Turime chorų. Sudarykime
saviems chorams progas daž
niau padainuoti telkinių ren
giniuose. Sakysime, Floridoje
turime vyresnio amžiau su
laukusių net keturis chorus. Jie
dažniau mus džiugina savo dai
na, giesme savuose namuose.
Būtina sąlyga, kad mes be
išimties, kritikos, r e m t u m e
kultūrines apraiškas ir tuo
paremtume veiklos išlaikymą.
Tad ir turime vilties, kad LB
KV į tai rimtai atkreips dėmesį
ir išlaikys veiklą gyvą. O ją
puoselėsime per mūsų gausią,
gerą. gyvybiškai svarbią spau
dą, k u r i laukia mūsų paramos.

*
*

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.: pirmad., antred., ketvlrtd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Tračd. 9 v.r.—7 v.v.
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Organizuojame grupines ir individualias Keliones Į Lietuvą ir v<".s k>' JS p?saulk> kraštus žemiausiomis kainomis.
C A R O O — s i u n č i a m e oro linija
„ŽAIBAS"

— virš 10 skirtingų paketu pasirinkimas su garantuotu pristatymu j n a m u s

Lietuvoje per 10 darbo dienu
9 9 2 8 South 79th Avanua
Htefcory HIH. Illinois 80457

223 Kalvarijų gatva
vilnlua, Uatuva
T#l«fon«» 736-822 Ir 736-840

CLASSIFIED GUIDE
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BELL-BACE REALTOfiS
J. BACEVIČIUS
6 5 2 9 S. KedzJe Ave.,
C*Xc»po» H. 6 6 6 2 9

(312)

. HE/MAX
REALTORS

(312) 586-5959
(708) 4 2 5 - 7 1 6 1

RIMAS L. STANKUS
•
•
•
•
•
•
•

Perkant ar Parduodant
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba'
Nuosavybių įkainavimas veltui
Perkame ir Parduodame Namus,
Apartmentus ir Žemę.
Pensininkams Nuolaida."

HAGGERTY
CHEVROLET
6711 South Western • Chicago

(312) 7374000

•
•
•
•
•
•

ii8-2233

INCOME TAX MSURANCe
Namų pirkimas ir pardavimas
MLS kompiuterių ir FAX pagalba
Veltui namų {vertinimas
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Vtel agentai kalba HetuvtiMA
Nuolaida pensininkams •

MISCELLANEOUS

A

~

VILIMAS
MO VING

Tei. 376-1882 ar 376-5996
10%—20°/o—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobil c
oas mus.
F R A N K ZAPOLIS
3208Va W e * t 95th Stret
Tel. — (708) 424-8654
(312)581-8654

Perkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet, Pontiac, GMC
Truck, Volksvvagen. Oldsmobile ir
Dodge firmų automobilius.
Taip pat parduodame vartotus,
mažai mylių turinčius, automobi
lius.
Greitas ir efektyvus patarnavimas.
Atsakome visus klausimus apie
automobilius.
Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir
angliškai.

ELEKTROS
Į V E D I M A I — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu
ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis į Hermis Deckys

Tel. S85-6624. Nuo 8 ryte Iki 6 v.V.
Kalbėti lietuviškai

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose
Povilas Petkevičius

Prie Kūčių stalo „Califomia Gardens" seneliu namuose. Iš kairės; a. Česna
kavičienė. J Volkienė ir O. Mackevičienė.

Banko indėlininkai,
dėmesio!

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir 8-rius metus kalėjimuose. Kaina su persiuntimu 9.50 dol.
IL. gyv. dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Viską mums
siųsti ..Draugo" adresu.

SS&,į LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL USA
l^.-C;

6 5 0 0 S . PULASKI RD.

Kodėl neatsižvel '*'
Issuer: Coca-Cola Enterprises Inc.
Coupon: 8.00%
Current Yield: 8.00%
Yield to Maturity: 8.00%
Price: $1,000.00
Rated: A3/AA
Maturity Date: 9/15/22
Non-Callable
Jeigu turite k o k i ų k l a u s i m ų ar norite atsidaryti
sąskaitą, prašau s k a m b i n t i :

Art Korvel arba Michael Shockley
Financiniai Patarėjai
310-552-3535 or 800-553-1966
Profesionalai finansinėje biržoje ir kitose finansinėse srityse

INTERNATIONA?,
TRAVEL CONSULTANTS

tuose, m a n a u , neįsivaizduoja,
kiek v a l a n d ų reikia pašvęsti
repeticijoms per daugelį metų.
o prie to d a r susidaro ir išlaidos,
į jas važinėjam.
Abejoju, a r ir pats Aleksas yra
suskaičiavęs, kiek valandų j a u
paskyręs „Dainavai". Aš p a t s
per savo gyvenimą dainavau
vienuolikoje chorų ir penkiuose
kvartetuose, tai žinau, kad jei
kas g a l ė t ų suskaičiuoti Alekso
dainai pašvęstai valandas, skai
čius nustebintu kiekvieną. Lin
kėčiau j a m prie to metų skai
čiaus p r i d ė t i dar trejus ir t a d a
atšvęsti garbingą auksinę veik
los s u k a k t į — pusę šimtmečio
„Dainavoje".
A. S m i l g a buvo ir l a b a i
s ė k m i n g a s tvirtos rankos an
samblio pirmininkas; jis labai
gerai
suorganizavo
daug
gastrolių n e tik Amerikoje, bet
su k o n c e r t a i s ne kartą aplankė
ir K a n a d ą . Dar ir dabar tebe
g y v e n a m e tais įspūdingais ža
vių koncertų prisiminimais, kai
muz.
Aloyzas
Jurgutis
atveždavo savo kūrybos tau
tiniais motyvais mini-operas. Ir
kodėl jos nevadintinos operomis:
jose n e t r ū k o nei vaidybos, nei
orkestro, jose buvo ir solistai, ir
p a s i g ė r ė t i n a s ..Dainavos" cho
ras?
N e m a ž i a u ..Dainavai" nuo
pelnų t u r i ir kitas dainavietis
Albinas Dzirvonas. Jis nedaina
vo tiek metų kaip A. Smilga, bet
atlikti darbai apibūdina jį ne tik
k a i p c h o r i s t ą , bet ir k a i p
„ D a i n a v o s " pirmūną. Jis buvo

v i e n a s iš trijų p a g r i n d i n i ų
„ D a i n a v o s " a n s a m b l i o or
ganizatorių Vokietijoje, sutikęs
pasiimti vieną nemaloniausių
pareigų: sausio mėnesį spi
g i n a n t i e m s Šalčiams siaučiant,
išvyko ieškoti dirigento organi
zuojamam ansambliui. Jis
keliavo, vėjams d ū k s t a n t , apsi
siautęs antklode, sėdėdamas ant
atviro anglių vagono preki
niame traukinyje, kurio tvarka
raštis buvo nežinomas: kuriose
vietose ir kada sustos, kada
norimą tikslą pasieks. Argi yra
įmanoma tokiomis priemonėmis
keliaujant aplankyti kelis, ki
tuose miestuose gyvenančius di
rigentus? O Dzirvonas n e tik
j u o s aplankė, bet ir rado gerą
dirigentą, Bronių Jonušą. Prof.
dr. Simas Sužiedėlis išsprendė
s u n k i a u s i a s a n s a m b l i o sto
vykloje įkurdinimo problemas.
J ų ir entuziastingų choristų bei
rėmėjų dėka ansamblis galėjo
pradėti darbą. E n e r g i n g a s diri
g e n t a s negaišino laiko, tuoj
stvėrėsi rimto darbo ir sugebėjo
pasiekti įspūdingų vaisių —
m a ž d a u g vienerių metų laiko
tarpyje lietuvių chorų varžybose
Vokietijoje laimėjo pirmą vietą.
A. Dzirvonas kelias kadencijas
buvo ansamblio p i r m i n i n k a s ir
atliko dar vieną, sunkiai
įmanomą misiją: padedamas
valdybos narių, prof. dr. A.
Gylio ir kitų rėmėjų, jis perkėlė
ansamblį į J A V , sėkmingai
įkurdindamas išeivijos lietuvių
sostinėje Chicagoje. Ju ir pasi
šventimo buvusių bei esamų
choristų dėka Dainava d a r ir
š i a n d i e n t e b e t e i k i a atgaivą
žmonėms, kurie sielojasi savo
tautos išlikimu.
E. Daniliūnas

Offer tuhject to change and availabitliy. Prudential Securities providet a
secondary markei for resale ofCorporate Bonds. Rata as of 12/11/92. lor mon
informath n, cali.Prudential Securities (or one of iti affiliates) or their offkers,
directors, analysts or employees may have positions in securitia rcferred to
herein, ant! M as principai or agcnt, huy or sell such securities. In addition,
the iirm may make a market in thesesecuritia The Firm <• -ronr of ils affiliates)
may from tmt to timc perform inve\tment bankinį? or other Services for the
issuer of th, ahove securitks. And an employee ti Prudcntud Stx untics (or an
affiliate)mit\ \crve as a director issuingcomptim.

Prudential Securities ( ^
*temt»r SIPC

CHICAGO. IL 6 0 6 2 9
FAJ 3 1 2 - 7 3 5 - 8 7 9 3

PHOKE 3 1 2 - 7 3 5 - 6 6 7 7

PAREIŠKIMAS
Jau šeštas dešimtmetis Amerikos Lietuvių Taryboje ben
drai dirba visų demokratinių, politinių ir ideolognių or
ganizacijų atstovai, gina lietuvių tautą ir Lietuvos valstybines
teises. Per ta laiką jvyko vienuolika Amerikos lietuvių
kongresų ir 52 metiniai ALTO suvažiavimai, Lietuvos lais
vinimo srityje atlikta daug darbų.
Po žiaurios okupacijos pasekmių, Lietuvai atkūrus
nepriklausomą demokratine Lietuvos respubliką, ALTO
tikslas ir toliau palaikyti ryšius su tauta, demokratinėmis
organizacijomis ir su demokratiškai išrinkta vyriausybe, deri
nant politinę pagalbine veiklą Amerikoje.
ALTO 52-rasis metinis suvažiavimas pasisakė už
demokratinio proceso tolimesni vystymą ir u ž politinę dife
renciaciją, kreipiantis j Lietuvos žmones gausiau jungtis j
tradicines politines partijas ir organizacijas, siekiančias Lietu
vos valstybingumo išlaikymo ir politinio stabilumo.
Lietuvoje vykstančių demokratinių rinkimų atveju,
ALTO centro valdyboje esantieji įvairių organizacijų atsto
vai, taip pat ir jų organizacijos, gali reikštis individualiai
pagal savo nusistatymą.
ALTAS, siekdamas visose srityse demokratizacijos,
remia Lietuvoje visus demokratinius pasireiškimus.
Amerikos Lietuvių Tarybos Valdyba
1993 m. sausio 15 d.
Chicago, IL

ATTlf n<S n B A I i r n "
AUK
O S „ D KA L G U
VAJAUS PROGA
100 dol. Vysk. Povilas Balta
kis - Brooklyn, NY.
50 dol. E. & J. Vilkas Valencia, CA.
25 dol. G. & V. Maciūnai Philadelphia, PA.

Už kalendorių ar
kalėdinius
sveikinimus auką
atsiuntė

Baigiama statyti Kaltinėnų bažnyčia
senosios.

Stanley i r Felicita Dimgaila
Hot Sprgs>

^

-

Agota Mozurai .

t i e n ė — Chicago, IL; Marija
S o l t a n a s — Jupiter, FL.
15 dol. M. Banevičius — W.
Hartford, CT; Zinaida Čižikienė
— Chicago, IL; Emilija Dėdinas
— Brooklyn, NY; Juozas Dlugauskas — New Britain, CT; Ve
ronika Dubickas — Chicago, IL;
P a u l i n a Konstienė — Chicago,
IL; A. M i l a š i u s - Lockport, IL;
Benedict Pieza - F t . Collins,
CO; A. Poškaitis — C l a r e n d o n
Hls, IL; Leontina Zaviskas —
M a n c h e s t e r , CT.

APIE AUTOMOBILIŲ
P A S T A T Y M Ą MIESTE

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. sausio mėn. 20 d.

Prie daugelio Chicagos di
džiųjų gatvių y r a aparatėliai, į
k u r i u o s reikia įkišti pinigą, kai
toje vietoje pastatomas automo
bilis, Neįdėjus reikiamos sumos,
galima susilaukti nemažos bau
dos. Chicagoje t i k 6 dienas me
t u o s e n e r e i k i a mokėti už auto
mobilio p a s t a t y m ą . Jos yra:
Naujieji m e t a i — sausio 1 d.,
Mirusiųjų prisiminimo diena —
gegužės 3 1 , Nepriklausomybės
š v e n t ė — liepos 4 d., Darbo
d i e n a — rugsėjo 6, Padėkos
d i e n a — lapkričio 25 d ir Kalė
dos — gruodžio 25 d.

Šviesiai asmenybei, t a u r i a m lietuviui

A.tA.
NORBERTUI TARULIUI
apleidus šį pasaulį, jo žmonai FILOMENAI ir d u k r a i
HALINAI B A G D O N I E N E I reiškiame nuoširdžią
užuojautą ir k a r t u l i ū d i m e .
Rita
Bagdonienė
Jadvyga ir Domas
Giedraičiai
Irena Kaestli
Salomėja ir Vytautas
Valiukai

50 dol. Viktorija ir Vacys
Visiems šiems r ė m ė j a m s
Šauliai — Lemont, IL.
„ D r a u g o " vadovybė nuošir
40 d o l . R. P a u l a i t i s — d ž i a i d ė k o j a .
Philadelphia, PA.
30 dol. A l e k s a n d r a s J a s čemskas — Rockford, IL; Vikto
ras Kažemėkaitis — Racine, WI;
A.tA.
John Kiaušas — Harrison, N J ;
Dr. ALBERTUI AVIŽAI
Petras Tutinas — Brooklyn,
NY; Vincas Žiobrys — Hickory
Hls, IL.
m i r u s , giliai l i ū d i n č i u s - ž m o n ą , s ū n u s ir d u k r ą s u
25 dol. Aldona Aistis — Tem
š e i m o m i s nuoširdžiai u ž j a u č i a
ple Hls, MD; Msgr. V y t a u t a s
Illinois Lietuvių Gydytojų
Draugija
B a l č i ū n a s — P u t n a m , CT;
Joseph Ignaitis — Cupertino,
CA; Vilija Jakaitis — Des Plaines, IL; Mr. & Mrs. A. K a r n i u s
— Michigan, City, IN; Matilda
vietoj gaisro sunaikintos istorinės Kurapka — Putnam, CT; Edmund Kybartas — S a n t a MoniA.tA.
Nuotr. Aleksandro Atučio ca, CA; Vytautas Š a r k a —
Cashiers, NC; A. V a n a g ū n a s —
Dr. ALBERTUI AVIŽAI
Oak Park, IL.
20 dol. Ksaveras Aleksiūnas
i š k e l i a v u s A m ž i n y b ė n , ž m o n ą LITĄ, d u k r ą O N Y T E ,
— Lemont, IL; Viktoras Aras —
s ū n u s - JONĄ, J U L I Ų , A U G U S T I N Ą ir j ų šeimas
pasaulio rinkoje, prarado ir Omaha, NE; Jeronimas Bliujus
nuoširdžiai užjaučiame.
ekonominio augimo galimybes. — Cicero, IL; Zuzana Brencius
Pvz. Saudi Arabijoje 1990 m. — Chicago; Genovaite Budraitis
Birutė
Kožicienė
gyventojų pajamos nukrito tik — Harbert, MI; Aldona Dysas —
Rimas
Kožica
maždaug iki pusės 1982 m. Mettering, OH; Mr. & Mrs. EdAidis Kožica su
šeimomis
lygio. Čia galima pridurti, kad ward Eringis — Port St. Lucie,
alyva turtinguose kraštuose nuo FL; Antanina Gylys — Water1980 m. labai padidėjo gyvento bury, CT; Ann J a k u č i ū n a s —
jų prieauglis. Pvz. Qatar valsty Milvvaukee, WI; Ona Jankevi
bėje gimimų skaičius padidėjo čiūtė — New York, NY; Leo
A.tA.
4.7%, kai tuo t a r p u JAV tuo poldas Jaselskis — Chicago, IL;
Anelė
Jurgelaitis
—
Indiana1
p a č i u l a i k u rodo t i k 0.9%
JUOZUI GRIGALIŪNUI
polis, IN; Dr. Petras Kaladė — |
padidėjimą.
So. Boston, MA; Ona Laskus —
Tačiau alyva vis tiek y r a
m i r u s , i m o n ą E M I L I J Ą , b r o l i e n ę E L E N Ą GRIGAChicago, IL; Natalie Matulis —
populiariausias pasaulio energi
LJUNIEN^E i r v i s u s g i m i n e s , g y v e n a n č i u s Amerikoje
Grand Rapids, MI; Adolfas Mer
jos šaltinis, ir jos pareikalavimas
ir Lietuvoje n u o š i r d ž i a i u ž j a u č i a m e :
kevičius — VVestland, MI; Ona
tebedidėja. Minėtoje Pasaulio
Michelevičienė — St. Pete Bch,
Banko apžvalgoje rašoma, kad
Julija
Adienė
FL; Vladas Navickas — Chica
didžiausi energijos eikvotojai
Monika ir Pranas
Andrejauskai
go, IL; Juozas S t a s i u l i s —
y r a rumunai. J i e su kilogramu
Elena
Bacevičienė
Chicago, IL; Marija Titienė —
energijos t e p a g a m i n a 40 centų
Amanda
Benetis
Cleveland, OH; Jurgis Uksas —
vertės gaminių, kai tuo t a r p u
Janina
Binderienė
Pasadena, CA; Irene Ulpaitė —
J A V , suvartojusi tą patį kiekį
Elena ir Justas
Dirginčiai
Dorchester, MA; Marija Valiu
energijos, p a g a m i n a 2,80 dol.
Eugenija
ir Algis
Dūdos
kevičius — Sun City, CA; Elena
vertės gaminių. Kad amerikie
Starevičius — Valencia, CA;
Elena ir Feliksas
Gečai
čiai nepradėtų didžiuotis savo
Elena ir Petras
Jurkynai
s u m a n u m u taupyti energiją,
Bronė
ir
Stasys
Juozapavičiui
tuoj pat pažymima, jog japonai čiančios sausros, dažnų tar
Elena ir Justas
Liaukai
pagamina 6,70 dol vertės gami pusavio kovų ir nepaprastai di
Dr.
Irena
ir
Antanas
Mačioniai
nių, o šveicarai — net 8.60 dol. delio gimimų skaičiaus.
Elena ir Jonas
Purtuliai
Galbūt Pasaulio Banko ekono
vertės. Apskritai kiekvienas
Ona
ir
Jonas
Pupininkai
amerikietis suvartoja daugiau mijos atlasas kai kam atrodo ne
Liusė ir Vladas
Raugevičiai
k a i p dvigubą energijos kiekį už reikšmingas, k u o m e t m ū s ų
planetoje
yra
tiek
daug
kitų
Bronė
ir
Juozas
Taorai
japonus ar šveicarus. Tačiau ir
už Ameriką daugiau energijos neišpręstų probelmų, tačiau
Sofija ir Stasys
Vaškiai
suvartoja kanadiečiai bei nor ekonominiai s u n k u m a i y r a
S t . P e t e r s b u r g B e a c h d r a u g a i ir k a i m y n a i .
daugelio tų problemų pagrin
vegai.
Kaip minėta, Afrikos t a u t ų das. Sunkūs laikai, aukštos
ekonomija prasčiausiai laikosi. kainos, darbo netekimas sukelia
Madagaskaro gyventojas per gyventojų nepasitenkinimą, ir
NEW vERSEY. NEW YORK - J U M M H Atsiminimai
metus teuždirba 70 dolerių. Ten jie pradeda dairytis kaltininkų.
Dažniausiai
žmonių
nepasiten
••fcmadtoniate nuo 2 Hcl 3 v. p.p. U S«ton Hali Universi
nuo 1980 m. uždarbis mažėjo
teto stoties, 89.5 FM bengs. „Music of Uthusnls pro
2,4% kasmet. Šiek tiek daugiau kinimas atsispindi krašto vy
gramos, vedamos sngių kslbs. I i tos pačios stoties,
per metus uždirba Tanzanijos riausybės rinkimuose. Pernai
darbininkai, apie 100 dol., o metų gale rinkimų rezultatai ne
taip pat sekmedlenials girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr.
tik
Amerikoje,
bet
ir
Lietuvoje
Etiopijoje — 120 dol. per metus.
J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlrt Dr., VVetchung,
Afrikos tautų ekonominiai var tą akivaizdžiai parodė.
N. J. 07O6O. T»l. 908-753 5636
D. B i n d o k i e n ė
gai kyla dėl j a u seniai siau-

A.tA.
JUOZUI GRIGALIŪNUI
m i r u s , jo žmoną E M I L I J Ą ir k i t u s a r t i m u o s i u s nuo
širdžiai užjaučiame.
,

Mira ir Kostas Arai
Kostas
Gasparaitis
Irena
Jakštienė
Gražina
Jezukaitienė
Ona ir Pranas
Michelevičiai
Ona
Šiaudikienė

Pasaulio ekonomijos atlasas
K a i pasaulio politiniai vadai
s u k a galvas, kaip išspręsti nuo
lat kylančius konfliktus t a r p
k a i m y n i n i ų valstybių ar n e t
tose pačiose tautose tarp etninių
grupių, k a d kartais maži nera
m u m a i , šen bei ten užsilieps
noję, nepavirstų milžinišku, vi
sa naikinančiu gaisru, Pasaulio
B a n k a s žvelgia kitomis akimis.
J a m , k a r t u su Tarptautiniu Va
liutos fondu, svarbiau ekono
minio augimo planai ir, žinoma,
s ė k m i n g a s verslas.
Neseniai Pasaulio Bankas pa
skelbė 25-tąjj kasmetinį pa
saulio ekonomijos ir socialinės
padėties augimo atlasą. J a m e
y r a n e m a ž a i staigmenų dėl
pastaruoju laiku įvykusių
p a s i k e i t i m ų įvairių k r a š t ų
ekonomikoje. Vienos valstybės
prarado savo nuolatinę vietą
sąrašo viršuje, kitos gerokai pa
sistūmėjo aukštyn.
Ypač r y š k ū s pasikeitimai y r a
besivystančiose šalyse. Jos j a u
aiškiai suskilusios į dvi grupes.
V i e n a , d a u g i a u s i a susikon
centravusi pietrytinėje Azijoje,
nors dar vis labai vargo spau
džiama, sparčiai žengia ekono
minio a u g i m o keliu. Antroji,
d a u g i a u s i a Afrikos žemyne,
gerokai smukusi.
JAV tebeslenka žemyn vyrau
jančių turtingųjų kraštų sąraše.
Nors, p a g a l šiuos duomenis,
Amerikos ekonomija 195 ± da
vusi beveik 23,000 pajamų kiek
vienam piliečiui (čia, be abejo,
J A V benamiai, neturtingieji ir
bedarbiai gerokai dėl tokios
pajamų sumos pasiginčytų),
valstybė teužima dešimtą vietą
pagal gyventojų uždarbio kiekį.
Daugiausia uždarbio vienam
gyventojui tenka Šveicarijoje —
33,500 dol. metams, Luksemburge, Japonijoje, Švedijoje,
Suomijoje, Norvegijoje. Danijo
je, buvusioje Vakarų Vokietijoje
ir Islandijoje. Kai kurios chro
niškai neturtingos valstybės,
pvz. Indija ir Kinija, rodo spar
t a u s augimo ženklus. Šie kraš
tai, k a r t u sudėjus, turi beveik 2
bilijonus gyventojų, o ekonomi
j a tarp 1980 ir 1991 m. p a a u g o
5,6%. Tai bent dukart daugiau,
negu labiau išvystytos pramo
nės šalyse.
Daug pozityvių augimo ženk
lų rodo Pietų Korėja, kurioje
nuo 1980 ekonomija stiprėja po
10% k a s m e t . Pastaruoju metu
neblogai laikosi ir kai k u r i e
Pietų Amerikos kraštai, ypač
Meksika ir Čilė.
Įdomu, kad svarbiosios alyvos
eksporto valstybės, nuolat krin
t a n t nevalytos alyvos kainoms
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Genė ir Adolfas

Armaliai

GAIDAS-DAIMID
E U D E I KIS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California Avenue
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862
4605-07 S o u t h Hermitage Avenue
T e l e f o n a s - (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
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6541 S. KEDZIE
Marquette Parke
Kiti S. C. Lack laidotuvių namai:
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills
9236 S. Rob«rts Rd. * Hickorv Hills
2424 VV. 69 St. * Chicago

Visų telefonas: 708-974-4410

PETKUS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.

r>i

Skriskite SAS iš Š. Amerikos į
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
HAGEK
AIRPORT
gos aerodrome lengva ir patogu
persėst į kitą lėktuvą, čia iš
vengsite keleivių spūsties.
įH& 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

Marquette Funeral Home
2539 VVest 71st Street
Chicago, Illinois fc0629
1-<312)-476-2345

COPEN

Hills Funeral Home
I02O1 South Roberts Road
Palos Hills, Illinois 60465
708-430-4455
Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South SOth Avenue
Cicero, Illinois 60650
708-652-1003
Laidotuvių n a m a i C h i c a g o j e ir p r i e m i e s č i u o s e .

SAS Tel. 1-800/221-2350

Visus l a i d o t u v i ų n a m u s galite p a s i e k t i
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345

S4S

ANTHONY B. PETKUS
DONALD A. PETKUS

SCANDINAVIAN AIRLINES
»

_

DONALD M. PETKUS

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. sausio mėn. 20 d.

x Pasižymėjusios visuomenininkės S. Endrijonienės pa
gerbimas bus š.m. kovo 13 d.,
x Pal. J u r g i o Matulaičio
šeštadienį, 5 vai. p.p. Jaunimo
misijos Lemonte parapiečių
centro kavinėje. Dėl bilietų
susirinkimas įvyks šį sekma
prašome kreiptis pas Al. Likandienį, sausio 24 d., tuoj po 11
derienę ar Gražiną Vaičaitienę.
vai. pamaldų didžiojoje salėje.
Bus renkami papildomi nariai
x Ed. Daniliūnas, London,
į Misijos pastoracine tarybą ir Kanada, pratęsdamas prenu
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
Finansinį komitetą.
meratą, pridėjo didesnę auką ir
Redaguoja J. Piačas Medžiagą siųsti. 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629
ilgesnį laiškutį, k u r i a m e
x Mūsų redakciją pasiekė rašoma, kad „Draugas" yra
x „Draugo" vajus yra tęsia pirmasis šių metų Lietuvos
mas toliau. Vajaus komitetas Vyčių žurnalo „Vytis" numeris. tapęs neginčytinu oficiozu, nes
TAU, BRANGI TĖVYNE
vasario 28 d. rengia koncertą Redaguoja Mary (Rusas) Kober. žinios apie Lietuvą b ū n a
GALVOSŪKIS NR. 76
išspausdintos
jau
kitą
dieną
po
Jaunimo centre, kurį atliks Žurnalas leidžiamas anglų
Aš esu lietuvis,
solistė Giedrė Kaukaitė ir pia kalba, bet jo medžiaga labai įvykio. Būtų gera, kad ir ateity
(Žiūrėkite lentelę)
je tą darytumėte. „Draugas"
Lietuvos sūnus.
nistė Gražina Ručyte-Landsber
lietuviška — gvildenanti yra įdomus, o ypač žinios iš
gienė. Tai progai rengiamasi
Aš žinau garbingus
lietuviškus reikalus, temas. Lietuvos. Taip pat yra naudingi
išleisti specialią programą su
Jos laikus senus.
Įdomu, kad vietos randama ir sveikatos patarimai, paskutinio
profesionalų, verslininkų ir
lietuvių kalbai
skyriuje puslapio žinios ir t.t. Linki
pavienių asmenų sveikinimais.
Myliu Nemunėlį,
.,Kalbėkime
l i e t u v i š k a i " , visiems spaudos darbininkams
Laiškai jau
išsiuntinėti.
Neris jo — dukra,
Prašome atkreipti dėmesį, neiš kuriame Dalia Bulvičiūtė duoda sveikatos, ištvermės sunkiame
O prie jos sostinė
mesti laiškų, o savo auka labai suprantamą lietuvių spaudos darbe.
Lietuvos tikra.
paremti „Draugo" tolimesnį gy kalbos pamoką. A p s k r i t a i
x Š.m. v a s a r i o 7 d. Rockfor„Vvtis" daro labai malonų įspū
vavimą.
Man brangi jūružė,
do Amerikos Lietuvių Tarybos
dį."
J
ū r a Baltijos,
skyrius ruošia Vasario 16 mi
x Vasario 20 d. rengiamame
Ten
garsioji Nida,
nėjimą. Minėjimas prasidės Miiškilmingame 75 metų Lietuvos
x „Chicago T r i b ū n e " žur
Klaipėda prie jos.
nepriklausomybės minėjime nalistė Pam Cytrymbaum kar šiomis Šv. Petro ir Povilo bažny
žada dalyvauti labai daug tu su fotografu aplankė Lietu čioje 1:00 vai. p.p. Po Mišių 2:30
Reikia p e r t v a r k y t i
dvi
O melsva padangė, —
Chicagoje gyvenančių įvairių vos Vaikų Viltis globojamus vai. minėjimas Rockfordo lietu
s k a i t l i n e s taip, kad visas
Kaip žiedai linų...
vių klubo salėje. Bažnyčioje ir
valstybių konsulų.
skaitlines sudėjus skersai,
vaikus ir motinas. Dienraščio
Tau, brangi tėvyne,
salėje su vėliavomis dalyvauja
išilgai ir įstrižai gautume 15
1992 m. gruodžio mėn. 22 d.
Šiandien gyvenu!
šaulių
x Alex Špokas iš Broom- laidoje. „Chicagoland" skyriuje Vytauto Didžiojo
sumą.
Lietuvių giminės prūsų istorinis žemėlapis. Šį kraštą neteisėtai
rinktinė. Meninę programą
S t a s y s Džiugas
field, CO., atsiuntė auką ir pra
(5 taškai)
valdo rusai.
buvo atspausdintas žurnalistės
atliks
Stasio
Milašiaus
vado
tęsė „Draugo" prenumeratą,
iš Algirdo Gustaičio paruoštos
parašytas ilgokas straipsnis
vaujama šokėjų grupė „Klum
„Draugą" gaunąs nuo rugpjūčio
knygos
GALVOSŪKIS NR. 77
.Kunigaikščio
Radvilo žemėlapis".
apie Lietuvos Vaikų Viltis
pė". Skyriaus valdyba kviečia
mėn. normaliai — 4 dienų
GALVOSŪKIO
NR.
56
veiklą. Prie straipsnio išspaus
visus minėjime gausiai dalyvau
senumo, linki, kad visi skaityto
ATSAKYMAS
(Žiūrėkite piešinėlį)
dinta ir nuotrauka.
ti.
SAUSIO PENKIOLIKTOJI
jai dosniai aukotų, nes daug
SAUSIO ĮVYKIAI
skaitytojų nematąs aukotojų są
LIETUVOJE
Pradžios knygoj (Book of
Neseniai prisiminėme sausio
rašuose. Ypatingai tų, kurie
Genesis) kalbama, kad Dievas
tryliktąją, tragišką mūsų tautos
mokslus yra dar baigę nepri
Sausio 13 dienos naktį Lietu per 6 dienas sukūrė dangų,
dieną. Štai ir vėl kita prisimin voje buvo žiaurus įvykis, sukrė
klausomoje Lietuvoje. Jie turėtų
žemę ir visus gyvus sutvėrimus,
tina diena, kuri irgi nėra links tęs visą pasaulį. Rusų kariuo
mums būti geru pavyzdžiu.
septintąją dieną pasirinko poil
ma. Tiesa, 1923 m. lietuviai menė įsiveržė į televizijos bokš
siui — šventadieniui. Todėl žydų
sukilėliai iškovojo Lietuvai tą. Žmonės mėgino priešintis,
x Stasys Dalius iš Hamilton,
septintoji savaitės diena skirta
Klaipėdos kraštą su vieninteliu bet kraugeriai buvo stipresni.
Ont., Kanada, keliautojas, kelių
poilsiui ir Dievo garbei. J i
uostu, kurį lietuviai šiandien Jų širdys yra akmeninės, net
knygų a u t o r i u s , atsiuntė
hebraiškai vadinasi „Sabbath".
turi. Tačiau dar daug Lietuvos žmonių maldavimas nepadėjo.
didesnę auką už kalėdines kor
Lietuviškai vadinasi subata
žemių tebevaldo svetimieji. Kareiviai su šautuvais ir tan
teles ir kalendorių, linkėdamas
(šeštadienis). Pas žydus ji buvo
Visas tas žemes mes vadiname kais važiavo ant žmonių, daug
geros sėkmės, stiprybės visiems
labai griežtai švenčiama. Ne tik
Mažąja Lietuva. Trumpai per- žuvo. Man buvo taip pikta, kad
redaktoriams ir administracijos
Į langelius reikės įrašyti 4
negalima nieko dirbti, bet
skleiskime Lietuvos istorijos kiekvieną minutę galėjau nuga
personalui per visus 1993
žodžius,
kurie reiškia: 1. Teatro
negalima keliauti, maisto virti,
puslapius. Lietuva senais labyti Gorbį.
metus.
veikalo
rūšis,
2. berniuko var
tas viskas turi būti iš anksto
laikais turėjo labai artimų
Greta Zambacevičiūtė, suplanuota. Ta diena skirta das, 3. prielinksnis, vartojamas
giminių, kurios įvairiais vardais
x Marija Titienė, iš Cleve
Los Angeles maldoms. Jėzus su mokiniais su įnagininko linksniu, 4. vieno
buvo vadinamos. Šį kartą prisi
land, OH atsiuntė 100 dol. auką
Šv. Kazimiero turėjo nemalonumų iš žydų, kai, iš žymiausių Lietuvos miestų
minsime vieną iš ji} — prūsus
„ D r a u g o " vajaus
proga.
lit. m-los mokinė eidami pro kviečių lauką, nusis pavadinimas.
(pasižiūrėkite j žemėlapį). Kaip
1992.XI. 19 d. jos vardas auko
(5 taškai)
kynė kviečių varpą šeštadienį.
lietuviai, taip ir prūsai narsiai
tojų sąraše paskelbtas netei
MANO ĮSPŪDŽIAI APIE
Krikščionys šventadienį iš
kovojo su kryžiuočiais, vėliau su
singai: turi būti ne Monika, bet
GALVOSŪKIS NR. 78
SAUSIO 13 ĮVYKIUS
šeštadienio
perkėlė į sekma
vokiečiais. Nepajėgė apsiginti ir
Marija. Atsiprašome.
dienį, iš paskutinės savaitės
buvo pavergti bei nutautinti.
Anagrarnos — tai tokie du
Nežinojau, ką sakyti, ką dienos į pirmąją dėl Kristaus
Tačiau ne visi. Dar daug liko daryti, ką veikti, nei ką galvoti.
x Stanley ir Feliceta Dimžodžiai
(daiktavardžiai), kurie
patriotų, kurie ir šiandien tebe Norėjau sužinoti ką daro mano Prisikėlimo, kuris tą dieną sudaryti iš tų pačių, tik skir
gaila, Hot Springs, AR, atsiuntė
kovoja už savo laisvę. Šį kraštą giminės, ar jiems kas atsitiko, įvyko.
auką už kalėdines korteles ir
tinga tvarka einančių raidžių.
dabar valdo rusai, kurie nie ar jie sužeisti. Negalėjau.
Pvz. garsas - sargas. Sudarykite
stebisi mūsų menininkų nežino
GALVOSŪKIO NR. 57
kada
šiame
krašte
negyveno.
anagramas šiems žodžiams: 1.
jimu, kas yra Kalėdos?
Rašiau laiškus prezidentui ir
ATSAKYMAS
Šis kraštas teisėtai priklauso valdžios atstovams, bet negavau
Aktas, 2. anga, 3. aras, 4. audra,
Lietuvai. Visi turime kovoti, atsakymų. Mane tas supykino!
x Apalonija Memėnienė,
Nubraižytas pastato viršus su 5. bauda.
kad tas kraštas vėl būtų pri Supykau, kai Gorbačiovas gavo
Chicago, 111., lankėsi,,Drauge"
(5 taškai)
darytas iš 96 plytelių - blokų.
jungtas prie Lietuvos. Atskirai Nobelio Taikos premiją. Dabar
ir a.a. Rozalijos Memėnienės at
kovodami, nieko nepasieksime, žmonės tikrai žino, koks žmogus
minimui paaukojo „Draugui"
GALVOSŪKIS NR. 79
GALVOSŪKIO NR. 59
bet jungdamiesi prie kitų. jis yra.
20 dol. Dėkojame.
ATSAKYMAS
galime pasiekti ko norime.
Sudarykite žodžių laiptelius
Vilija Tompsauskaitė,
x J e n n i e L i n k u s iš Oak
Reikia skaityti lietuvišką
su
raide B. Visi žodžiai
Los
Angeles
Lawn, 111., buvo užsukusi į „Žiburėlio" mokyklėlės „vyrai mielai prisimena rudenį, kai jie visi važia spaudą, kur tie klausimai yra
Žvėrių gyvenamos vietos: 1.
prasideda
su minėta raide B ir
Šv. Kazimiero Šiaurės elnias — Laplandija. 2.
„Draugą", pasirinko knygų už vo j moliūgų ūki ir susipažino su kukurūzų pėdu is kairės: Jokūbas Vodicka, k e l l a m i aikštėn. Kai ten bus
lit. m-los mokinė Kengūra — A u s t r a l i j a . 3 . kiekvienas sekantis žodis turi
52.50 dol. ir spaudos palaikymui Robertas Senkevičius, Justinas Mikėnas ir Antanas Senkevičius
prašoma visų pagalbos, vienu ar
Nuotr.
Irenos
Senkevičienės
(„Vardan
tos Lietuvos") Štrausas — Pietinė Amerika. 4. vieną raidę daugiau, kaip prieš
įteikė 25 dol. auką.
kitu būdu, nė vienas neturėtų
einantis. Žodžiai turi būti var
Zebras — Afrika. 5. Tigras — In
x BALI, tropinė pasakų sa
x Dėmesio! Solistų S. Sto atsisakyti padėti. Jaunųjų
tojami bendrinėje kalboje. Iki
dija. 6. Bizonas — Šiaurės
la Indonezijos salyne, puošni sa nytės ir A. M a r k a u s k o kon balsas yra svarbesnis už vyres
GAMTA IR ŽMONĖS
dešimties žodžių gausite 5
Amerika. 7. J a k a s — Tibetas. 8
Advokatas
vo egzotiška gamta, senovės certas sausio 22, penktadienį, 7 niųjų. Tad tegul bus gyva ta
taškus, daugiau negu dešimt
GINTARAS P. ČEPĖNAS šventyklomis, viliojanti grakš v.v. PLC, Lemonte. Jiems mintis visų mūsų širdyse!
Ruduo gamtoje yra labai Lama — Pietų Amerika. 9. žodžių — 10 tšk.
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 čiais tautodailės išdirbiniais — akompanuos muzikas A. Vasaigražus su to sezono žiedais ir Jaguaras — Pietų Amerika. 10.
Redaktorius
Tel. (1-312) 776-5162
aukso, sidabro ir medžio raiži tis. Nepraleiskite progos!
krintančiais lapais. Lapų Avijantis — Kanada.
GALVOSŪKIS NR. 80
14325 S. Bell Rd.. Lockport, IL 60441 niais. Asmeniškai galėsite gro
Tų žvėrių galima užtikti ir
LIETUVIŲ TAUTOSAKA
galima matyti įvairių spalvų:
(sk)
Tel. (708) 301-4866
žėtis iki šiol tik filmuose maty
geltonų, raudonų, rausvų ir kitose vietose: zoologijos
(Žiūrėkite skaitlinių lentelę)
Valandos pagal susitarimą
tais vaizdais, keliaudami su ek
Ukvata (noras) pikčiau ne kitokių spalvų. Tik labai mažai ^ ° ^ rezervatuose, ir kitu
x Pereitų metų gruodžio 31
skursija 1993 m. balandžio 7 d.,
žalios spalvos. Lapus reikia b u d u apgyvendintų, tačiau jų
valios.
d.
„Drauge"
užuojautoje
Lioniui
Advokatas Jonas Gibaitis
kurią rengia A M E R I C A N
sugrėbti. Jie kartais taip grei kilimo vietos, ir daugiausia jų
3 A H£ 2 H H 5
Angeleikai
mirus,
buvo
padary
6247 S. Kedzie Avenue
TRAVEL SERVICE, 9439 S.
Kalba kalbą atveda. (Griška tai krenta, kad nespėjama su galima sutikti, tik čia pažymė
^
% (
7 2 6 7 6 H
Chicago, IL 60629
tose vietovėse.
Kedzie Ave., E v e r g r e e n ta klaida varduose. Turi būti:
būdis).
grėbti.
Juozei
ir
Broniui
Angeleikams.
<Q 5" 6 H <o ( 4 9 6
Tel. (1-312) 776-8700
Park, IL 60642, tel. (708)
Rudenį gyvuliai renka maisto
Atsiprašome.
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak
422-3000.
GALVOSŪKIO NR. 60
3 J, H S
G / 37 S
Miške gimęs, miške krikšty atsargas žiemai. Kai kurie
šeštad ^ v r iki 1 vai d
ATSAKYMAS
tas. (Kelmė) (Apsileidęs).
užmiega visai žiemai. Rudenį ir
(sk)
b V
Ž1
H
oras
dažniau
pasikeičia.
Daž
x T R A N S P A K siunčia talf? X 7 / .? 2 3 r\ 6
x HONG KONGAS, britu pintuvus (konteinerius) į Lietu
Žodžiai: 1. m e r g e l ė , 2.
Baidytas vilkas ir stripun- niau būna vėsesnis, reikia šil
ADVOKATAS
S £ * # f Z V7 H
karališka kolonija, dinamiškas
vą dažniausiai — kas savaitę. galio (pagalioi bijo. (Dauge- čiau apsirengti. Apskritai, aukuras, 3. rytojus, 4. inkaras,
Vytenis Lietuvninkas
prekybos centras, kur Vakarų ir
H 3 <? r\ <o X S H
rudenį pabūti gamtoje yra labai 5. jėgainė, 6. amžinas, 7.
Siųskite per seniausią siuntinių liškis).
2501 VV. 69th Street
Rytų kultūra klesti kartu, dar
Mosėdis, 8. piratas, 9. odisėja,
smagu.
7 <* X Z 6 3 S G 3
į Lietuvą įstaigą TRANSPAK,
Chicago, IL 60629
laisvas miestas.
Kinijos
10.
laiptai,
11.
ėdalius.
Skaitant
Rudenį ir žmonių gyvenimas
Užsimanė dangiškų migdolų
2638 W. 69 St., Chicago, IL
Tel. (1-312) 778-0800
Keliaujant per šį skaitlinių
komunistinė valdžia užims jį
žemyn iš pirmųjų raidžių susi
pasikeičia.
Dienos sutrumpėja
(Liudvinavas).
60629, tel. 321-436-7772.
Valandos pagal susitarimą
mišką, reikės pasiekti viduryje
1999 metais. Pasinaudokite pro
Vak arais uždegamas židinys, daro žodis Marijampolė.
(sk)
miško
esantį namelį, kuris juo
ga aplankyti Hong Kongą 1993
Ištvirkęs kaip ubago (elgetos) kad jauki šiluma būtų viduje.
dai
pažymėtas.
Reikės keliauti
m. balandžio 7 d. su ekskursija,
x Norint pirkti bei parduo- rimbas (botagas) 'Vilkaviškis). Miegant apsiklojama šiltesniais kitų švenčių. Rudenį pasikeičia
ADVOKATAS
kurią rengia A M E R I C A N ti sklypus ar namus, prašome
patalais. Kai labai šaltas oras ne tik gamta, bet ir žmonių per nelygines skaitlines, pvz. 1,
ALGIRDAS R OSTIS
3,5, 7 ir t.t., ir pasirinkti trum
TRAVEL SERVICE, 9439 S. kreiptis į Vyt. a r Genę Belec
Kad ir musė — vis mėsa. (Pane ateina, mokiniams būna ir atos gyvenimas, nes reikia pasi
201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2
piausią
kelią. Galima eiti aukš
Kedzie Ave., E v e r g r e e n kus, 540 A m b a s s a d o r Ct.
togų.
vėžys) Taupumas
Hinudale. IL 60621
ruošti
ateinančiai
ilgai
žiemai.
tyn, žemyn, kairėn, dešinėn ar
Park, IL 60642. Tel. (708) Sunny HUls, Fla. 32428, tel.
Tel. (708) 325-3157
Rudenį būna Halloween die
K a r i n a T u r n e r y t ė , net įstrižai. Kelią nubrėžkite
422-3000.
Valandos pagal susitarimą
904-773-3333.
Aukštas kaip šaukštas, ilgas na, Padėkos diena, Kūčios,
Chicagos lit. m-los spalvotu rašykliu (marker).
(sk)
(sk) kaip smilga. (Išvaizda).
Kalėdos ir Nauji Metai. Būna ir
8 kl. mokinė.
(5 taškai)
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