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Rusija privalo laikytis 
susitarimų dėl 
kariuomenės 

išvedimo 
Antradienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius , vasario 2 d. (Elta) — 
Krašto apsaugos ministras Aud
rius Butkevičius patvirtino, kad 
Lietuvoje dislokuota Rusijos ka
riuomenė šiuo metu nekelia rea
laus pavojaus. Bet jeigu ji savo 
veiksmų nederins su mūsų kraš
to apsaugos vadovybe, tokie 
konfliktai, kurie buvo praėjusią 
savaite įvedus papildomų karei
vių kontingentą, neišvengiami. 

Audrius Butkevičius pasakė, 
kad Krašto apsaugos ministeri
ja kontroliuoja šio kontingento 
veiksmus. Atvykėliai ruošia iš
vežti 7-osios oro desanto divizi
jos techniką. Pagal planą ši divi
zija tur i būti išvesta iki rugpjū
čio pabaigos, tačiau, atvykusio 
papildomo kontingento padeda
ma, j i išsikels keliais mėnesiais/ 
anksčiau. 

Krašto apsaugos ministras ar
t imiausiu metu susitiks su 
Šiaurės Vakarų kariuomenės 
grupės įgaliotiniu generolu A. 
Majorovu. Mes reikalausime, 
pasakė Audrius Butkevičius, 
kad būtų griežtai laikomasi per
nai rugsėjo mėnesį pasirašytų 
susitarimų dėl kariuomenės 
išvedimo tvarkaraščio ir sąlygų. 

S t a sys Lozora i t i s Š iau rės 
Lietuvoje 

Visą savaitgalį kandidatas į 
Lietuvos Respublikos prezi
dento postą Stasys Lozoraitis 
keliavo po Šiaurės Lietuvą, gy
ventojams dėstė savo požiūrį į 
prezidento paskirtį, samprotavo, 
kaip būtų galima pakeisti Lie
tuvos ūkio padėtį. 

Stasio Lozoraičio nuomone, 
prezidentui pirmiausia tur i rū
pėti, kad būtų užtikrinta vals
tybės nepriklausomybė, kad bū
tų griežtai laikomasi įstatymų, 
kad nebūtų pažeidinėjami de
mokratijos ir žmogaus laisvių 
principai. Pretendentas akcen
tavo ir būtinumą bendrauti su 
paprastais žmonėmis. Jo nuo
mone, Lietuvos ūkio padėtis 
tokia sunki tapo ir dėl to, kad, 
rengiantis ekonomiką reformuo
ti, nebuvo tariamasi su žmonė
mis, nepaisyta jų nuomonės ir 
neišklausyta pasiūlymų. 

Susidomėjimas Stasio Lozorai
čio asmeniu didžiulis. Visuose 
miestuose ir gyvenvietėse su vi
suomene susitikinėta didelėse 
salėse, bet vietos buvo maža, ir 
daug kam Stasio Lozoraičio kal
bų teko klausytis už durų. Pre
tendentas laikosi duoto žodžio 
būti korektiškas konkurento at
žvilgiu. 

Alg i rdo B r a z a u s k o 
sus i t ik imai su Mar i jampolės 

r inkėja is 

Algirdas Brazauskas šešta
dienį praleido Marijampolės ra
jone. Kandidato į prezidentus 
susitikimuose žmones labiau
siai jaudino, kaip gyvensime ry
toj, poryt, kitais metais? Kada 
nustosime kritę į duobę? 

Normaliai gyventi pradėsime 
tada, atsakydavo Algirdas Bra
zauskas, kai bus sudarytos 
sąlygos dirbti Vyriausybei, vi
siems valdymo organams, kiek
vienam, norinčiam ir galinčiam 
dirbti. Ankstesnės vyriausy
bės buvo pernelyg politizuotos. 

Bepolitikuojant visiškai nusi
gręžta nuo žmogaus. Skubotos ir 
neapgalvotos reformos išmušė iš 
vėžių, supriešino visuomenę. 
Ypač nukentėjo kaimas. Ištai
syti šias klaidas turėtų padėti ir 
prezidentas. 

Algirdas Brazauskas sakė, 
kad jos jau pradėtos taisyti. Jis 
kartu su naująja vyriausybe 
aptarė svarbiausias problemas, 
kurias būtina spręsti artimiau
siu metu, numatė ir ilgalaiklę 
programą. Tai — ekonomikos 
stabilizavimas, žemės ūkio re
formos pataisos, didesnis dėme
sys socialiniams klausimams, 
teisėtvarkos stiprinimas ir ypač 
ryžtinga kova su nusikalstamu
mu. 

Netiesa, sakė Algirdas Bra
zauskas, kad LDDP nori pasi
glemžti visą valdžią. Aš už tai, 
kad visose valdymo grandyse 
dirbtų kompetentingi žmonės, 
partinė priklausomybė manęs 
nedomina. 

J a u ruošiamės popiežiaus 
vizitui 

Į 

Popiežiaus Jono Fauliaus II 
vizito į Lietuvą dienomis, — 
kaip numatoma, rugsėjo pra
džioje, — mūsų šalis bus pasau
lio visuomenės dėmesio centre 
— milijonai žmonių, visuose 
žemynuose per televiziją stebės 
ne tik kiekvieną šventojo Tėvo 
žingsnį, klausysis jo žodžio ir 
maldos, bet ir pamatys laisvam 
gyvenimui atgimusį kraštą. 
Todėl ir rūpesčių, kaip pažymė
ta vakar Vyriausybės rūmuose 
įvykusiame pirmajame komisi
jos popiežiaus priėmimui su
rengti posėdyje, nestinga. 

Šventojo Tėvo vizito metu į 
Lietuvą atvyks oficiali 
Vatikano delegacija, nemažai 
katalikų bažnyčios hierarchų iš 
kitų užsienio šalių. Be oficialių 
svečių, žurnalistų, į mūsų šalį 
plūstels maldininkų banga ne 
tik iš gretimų valstybių, bet ir 
iš toliau. 

Sut ik t i ir apgyvendinti 
svečius — tik dalis rūpesčių. Iki 
šventojo Tėvo vizito reikia su
projektuoti ir pastatyti keletą 
altorių, kur popiežius aukos šv. 
Mišias po atviru dangumi, 
įrengti šimtams užsienio žurna
listų spaudos centrą, išspręsti 
daugelį kitų organizaciniu po
žiūriu nelengvų klausimų. To
dėl Vyriausybės ir Lietuvos 
katalikų bažnyčios komisijos 
šventojo Tėvo sutikimui organi
zuoti tikisi paramos iš visų, 
kurie gali prisidėti prie gražaus 
katalikiškosios Lietuvos repre-
zentavimo prieš Šventąjį sostą 
ir visą žmoniją. 

Austrijos investicijos 
Lietuvoje 

Vasario mėnesį rengiamasi 
pasirašyti Lietuvos ir Austrijos 
Investicijų apsaugos ir prekybi
nio bei ekonominio bendradar
biavimo sutartis. 

Lietuvoje yra investuota 200 
milijonų JAV dolerių užsienio 
kapitalo. 0,5 procento šios 
sumos — Austrijos investicijos, 
įregistruota 16 bendrų Lietuvos 
ir Austrijos įmonių ir 5 aus
triškos užsienio kapitalo irno-

Iš Zaire valstybės Afrikoje evakuojami svetimšaliai .aukia progos persikelti per Congo upę. Dėl 
kovų tarp sukilusių kariuomenės dalinių ir diktatoriškojo prez. Mobutu lojalistų jau žuvo daugiau 
kaip 1,000 žmonių, kurių tarpe buvo ir Prancūzijc? ambasadorius. 

A. Brazauskas ir S. Lozoraitis 
apie Lietuvos rūpesčius 

Kandidatai į Lietuvos prezi
dentus — Stasys Lozoraitis ir 
Algirdas Brazauskas — Lietu
vos televizijoje "antrą kartą 
turėjo debatus. Sausio 29 d. 
Lietuvos žinių agentūra Elta 
atsiuntė to dialogo sutrumpin
tą išdėstymą. 

Paklaustas, kodėl Lietuva 
atsidūrė sunkioje ekonominėje 
padėtyje, Stasys Lozoraitis 
pasakė, jog klaidas derėtų 
analizuoti vėliau, dabar svarbu 
nusikratyti stagnacijos ir pra
dėti rimtai dirbti. Jeigu daug 
kalbėsime apie praeitį, vėl 
įsivelsime į nepabaigiamus 
ginčus. Algirdas Brazauskas 
nurodė, kad pagrindinė prie
žastis — itin nevykusi žemės 
ūkio reforma. 

Kaip Lietuva gali išlipti iš 
ekonominės duobės? 

Stasio Lozoraičio nuomone, 
— tik pradėjus atkakliai dirbti. 
Būtina kuo greičiau įsukti eko
nomikos smagrastį. Algirdas 
Brazauskas sakė, kad reikia 
sparčiau atkurti bent prieš porą 
metų buvusį gamybos lygį, pri
traukti kuo daugiau užsienio 
kapitalo ir visomis išgalėmis 
paremti žemės ūkį. 

Ar, išrinktas prezidentu, tęsi
te žemės ūkio reformą? Grą
žinsite žemę savininkams, ar 
daugiau padėsite bendrovėms? 

Stasys Lozoraitis: preziden
tas tokių reformų nedaro. Jis 

nės. Didžiausios iš jų yra 
„Minolta Trading Baltia", 
„Coca-cola Utena", Austrijos fir
mos FESTO filialas „Festo 
GmbH". 

Lietuva prašys išduoti 
S. Parfionovą 

Lietuva netrukus prašys Lat-
• vijos, kad būtų išduotas buvęs 
Rygos omonininkas Sergejus 
Parfionovas, dabar kalinamas 
Latvijoje. 

Lietuvos prokuratūra yra 
anksčiau apklaususi buvusį 
Rygos OMON'o vado pavaduoto
ją apie Rygos ir Vilniaus 
OMON'o nusikaltimus 1990-
1991 metais Lietuvoje, tačiau 
tik dabar gauta įrodymų, jog S. 
Parfionovas kartu su kitais 
Vilniaus ir Rygos omonininkais 
dalyvavo užpuolant ir sudegi
nant Lietuvos muitinės Smėly
nės postą Zarasų rajone 1991 m. 
gegužės mėnesį. 

| 
(V.GU.) 

gali paprašyti Seime daugumos 
padėti kaimui. Ir ta : aš padary
čiau. Suprantu, kad neatsižvelg
ta į kaimo žmoni' nuomonę. 
Reikia paklausti: k jūs norite? 
Ir padaryti taip, kaip jie 
pasakys. Algirdas Brazaus
kas: nuosavybę reilia grąžinti, 
bet pagrindinis reik davimas — 
žemė turi būti dirb. ma. Neno
rintiems to daryti, ntkia mokėti 
kompensacijas. Aš už įvairias 
nuosavybės formas. 

Kaip galėtumėte padėti 
vidutiniams verslininkams? 

A l g i r d a s B r a z a u s k a s : 
smulkias įmones ir verslininkus 
varžo mokesčių sistema, ji ne
skatina gamybos. Padėtį reikia 
taisyti. Stasys Lozoraitis: kaip 
jie gali dirbti, jeigu už kreditą 
priversti mokėti 80-100 
procentų palūkanų? 

Kaip pažaboti infliaciją? 
Stasys Lozoraitis: greičiau 

(bet ne tuojau pat įvesti savąją 
valiutą, ji įkvėptų žmonėms 
pasitikėjimą. Skatinti gamybą 
ir eksportą. Algirdas Brazaus
kas : įvedę talonus, infliacinius 
procesus pradėjome kontroliuo
ti. Dabar tai reikia daryti ir su 
talonų emisija. Nepateisinama, 
kad pernai lapkričio ir gruodžio 
men. išleista net 20 procentų 
apyvartoje esančių talonų. 

Kodėl iki šiol nėra lito? 
Stasys Lozoraitis: kai esame 

ekonominės duobės dugne, ne
galime rizikuoti litu. Jis gali 
greitai sudegti. A lg i rdas 
B r a z a u s k a s : litą įvesti 
pavėlavome 1 — 1.5 metų. Šie
met vasarą tikimės stabilizuoti 
ekonomiką, tada bus galima 
galvoti ir apie lito įvedimą. 

Lietuvai iškilo nedarbo 
grėsmė. Ką darytumėte, kad 
nedarbas nepasiektų kritinės 
ribos? 

A l g i r d a s B r a z a u s k a s : 
panaudoti tas darbo vietas, 
kurias turime, todėl reikia 
rūpintis gauti žaliavų. Tai ir 
vyriausybės pareiga. Kitokių 
kompensacijų galimybių nema
tau. Stasys Lozoraitis: sutinku 
su oponentu. Kartu reikia kur
ti ir naujas darbo vietas, bet tam 
reikia kapitalo, pirmiausia 
užsienio. 

Paklaustas, ką Lietuvos am
basadorius JAV Stasys Lozo
raitis padarė, kad būtų atida
rytos durys užsienio investici
joms, jis atsakė: jau gauti 
užsienio firmų pasiūlymai nu
pirkti visą 1993-1994 metų Jo
navos „Azoto" karbamidą, 
pradėti siurbti į žemę įsisun
kusius naftos produktus, eksplo
atuoti Šiaulių aerodromą, pirkti 
iš Lietuvos sūrius, šampaną ir 
t.t., tačiau šie ir kiti pasiūlymai 

Praėjusį šeštadieni 
Brandenburgo var: 
Daraftns dnnpiau • 

inint Hitlerio iškilimo j valdžią 60-tasias metines, prie 
Berlyne buvo uždegta 5.000 žvakių, iš kurių sudarytas 
•kuomet". 

guli Lietuvos valdininkų stal
čiuose. 

Ar ne per daug Lietuvoje val
dininkų? 

Stasys Lozoraitis: ministe
rijų ir valdininkų skaičių reikia 
sumažinti, bet paliktiesiems at
lyginimus, dėl visiems supran
tamų priežasčių, būtina žymiai 
padidinti. Algirdas Brazaus
kas: ir, be to, aiškiau apibrėžti 
valdininkų teises bei ministeri
jų veiklos sferas. Daug netvar
kos visose žinybose. 

Ar siūlytumėte kelti atlygi
nimus ir iš ko? 

Algirdas Brazauskas: tai 
galima daryti tiktai padidinus 
įplaukas į biudžetą. Papildomų 
pajamų biudžetas galėtų gauti 
dar šiemet, jeigu sugebėsime 
prikelti pramonę. Pernai be 
reikalo įšaldyti atlyginimai, to
dėl daugelio pajamos tragiškai 
atsilieka nuo augančių kainų. 
Reikėtų peržiūrėti pensijų dy
džių nustatymo kriterijus. Oia 
reikia didesnės diferenciacijos. 
Stasys Lozoraitis: biudžetą 
galima papildyti ir sumažinus 
mokesčius. Juk jų surenkame 
tik 30 procentų, nes pernelyg di
deli. Sumažinus mokėtų žymiai 
daugiau žmonių, todėl bendra 
suma biudžete būtų didesnė. Tai 
parodė daugelio šalių praktika. 

Kokie, jūsų nuomone, turėtų 
būti pagrindiniai mokesčių poli
tikos principai? 

Stasys Lozoraitis: mokesčiai 
neturi spausti žmonių. Geriau 
imti mažesnius, bet iš visų. 
Algirdas Brazauskas: jie turi 
skatinti gamyba. Be to. reikia, 
sustiprinti mokesčių inspekci
jas. Jos nežino, kokį pelną gau
na privatus ar akcinių bendro
vių kapitalas. 

Kodėl Lietuvoje nėra santar
vės ir kodėl taip atsitiko? 

Stasys Lozoraitis: apie tai, 
manau, kada nors parašysiu 
knygą. Kalbėdamas apie san
tarvę, neturiu galvoje, kad rei
kia sulieti du priešingus blokus. 
Reikia pasiekti, kad visi vie
nodai norėtų turėti nepriklau
somą, demokratinę ir teisingą 
valstybę. Ir visi irkluotų ta 
kryptimi. Tik tada bus santar
vė. O tam nuteikti visuomenę — 
prezidento pareiga. Algirdas 
Brazauskas: LDDP daug kartų 
siūlė susitaikyti, bet Sąjūdis to 
nenorėjo. Būtina atsisakyti visų 
ankstesnių ambicijų. Pirmasis 
tai padaryti turi prezidentas, — 
labai teisingas žmogus, suge
bantis suprasti visų Lietuvos 
žmonių interesus. 

Komunistų partija, KGB daug 
metų vykdė genocidą. Kodėl tai 
darę žmonės neatsidūrė teisme? 

Stsasys Lozoraitis: tai visos 
prokomunistinės Rytų Europos 
drama. Kaltinimai niekaip ne
sibaigia. Bet nusikaltimus rei
kia kodifikuoti, reikia teisti 
tuos, kurie konkrečiai nusikalto 
žmogiškumui. Lietuvos įstaty
mams, kurie yra skaudžiai pažei
dę žmogaus vertybes. Negalima 
kaltinti vien už tai, kad kažkas 
buvo komunistas. Komunistų 
partija padarė daug nusikal
timų ir todėl, kaip partija, 
smerktina. Algirdas Brazaus
kas: kolektyvinės atsakomybės 
negali būti: tik asmeninė. Žiau
riausiais Lietuvai metais parti
joje buvo labai nedaug lietuvių. 
Vėliau į partiją įsotojusi karta 
neprivalo atsakyti už ankstes
niosios darbus. 

Ar sėstumėte drauge į „Litu-
anicą" skristi per Atlantą? 

Stasys Lozoraitis: be abejo, 
tik prieš skrisdamas patikrin
čiau motorus. Algirdas Bra
zauskas: būtinai, jeigu lėktu
vas būtų tvarkingas ir man ja
me atsirastų vietos. 

Norėjo nužudyti 
Jelciną 

Maskva, sausio 30 d. — Kaip 
ITAR-Tass žinių agentūra pra
neša, praėjusį trečiadienį Vy
riausybės įstaigų pastate Mask
voje areštuotas rusų kariuome
nės majoras ir apkaltintas ke
tinimu nužudyti prez. Boris Jel
ciną. Kratos metu pas jį rastos 
dvi paties pasigamintos bombos 
ir peilis. Tardomas majoras pri
sipažino, kad jis atvyko į Mask
vą sausio 1 d. pasiruošęs nužu
dyti prezidentą. Tai buvo pir
mas toks pasikėsinimas prieš 
Jelciną, kuris prezidentu iš
rinktas 1991 m. birželio mėn. 
Pasikėsinimo dieną Jelcinas dar 
nebuvo grįžęs iš Indijos, todėl 
jam jokio pavojaus nebuvo. 

Washington. — Prez. Clin-
tono administracija svarsto 
galimybes supirkti iš gamintojų 
skiepus nustatytomis kainomis 
ir po to nemokamai skiepyti 
visus krašto vaikus nuo įvairių 
ligų. Nustatyta, kad tik 40-60 
amerikiečių vaikų yra regulia
riai skiepinami, o varguomenė 
dažniausiai to neatlieka dėl 
daktaro vizito kainos. Šį suma
nymą palankiai sutiko Vaikų 
Globos fondas ir vaikų gydyto
jai, bet stipriai priešinasi vaistų 
gamybos įmonės, nes bijo, jog 
vyriausybės kainos už skiepus 
bus mažesnės, negu privačiai 
parduodant vaistus. 

Kinshasa. Zaire. — Praėjusią 
saiVaite šioje Afrikos vaist>beje 
prasidėję didesni neramumai, 
įsiliepsnojo į riaušes, kurių 
metu iki šiol jau žuvo daugiau 
kaip 1000 žmonių, daugiausia 
karių. Kovos vyks ta t a r p 
sukilusių prieš diktatorišką 
prez. Mobutu Sese Seko valdžią 
kariuomenės dalinių, palai
kančių demokratiją, ir lojalistų. 
Iš krašto pradėjo bėgti vietiniai 
gyventojai ir svetimšaliai, ypač 
belgai, prancūzai ir i talai . 
Prancūzija ir Belgija j a u 
evakavo savo ambasadas po to, 
kai buvo nužudytas Prancūzijos 
ambasadorius ir 6 kiti svetim
šaliai. Mobutu įsileido prancūzų 
kariuomenę, kuri padėjo eva
kuoti ambasadą, bet atsisakė 
įsileisti belgus, nes jie anksčiau 
buvo Zairą kolonizavę. 

Jeruzalė, vasario 2 d. — Tarp
tautinis spaudimas ir vis augan
ti neigiama pasaulio nuomonė 
privertė Izraelio vyriausybę per
galvoti 400 ištremtųjų palesti
niečių likimą ir kiek pakeisti 
savo ankstyvesnį nusistatymą. 
Ministras pirm. Yitzhak Rabin 
pranešė, kad Izraelis pasiryžęs 
100 ištremtųjų leisti grįžti namo 
(arba į kalėjimą, jeigu taip bus 

• nuspręsta), o kitus 300 įsileisti 
į Izraelį per visus ateinančius 
metus. Buvo tikima, kad tokia 
Izraelio nuolaida atidarys duris 
tolimesniems pasitarimams dėl 
taikos Viduriniuose Rytuose. 

KALENDORIUS 

Vasario 3 d.: Šv. Blažiejus, 
šv. Ansgaras (Oskaras), Rad
vila, Asta. 

Vasa r io 4 d.: Gilbertas , 
Joana, Vydmantas, Arvilė. 

ORAS C H I C A G O J E 

Trečiadienį saulė tekėjo 7:03, 
leisis 5:06. Temperatūra dieną 
apie 42 F (6 C), saulėta; naktį 
temperatūra 29 F (-2 C). 

Ketvirtadienį saulė tekės 
7:02, temperatūra panaši į 
trečiadienio, tik padangė dau
giau debesuota. 
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LIŪDIME NETEKĘ 
A.A. V.S. KUN. 

PRANO GARŠVOS, MIC 
Lietuvių Skautų sąjungos 

veikloje a.a. kun. Pranas Garš
va dalyvavo nuo pat savo atvy
kimo į Ameriką. Talkino spau
doje, buvo skaučių tuntų ir Lie
tuvių Skaučių Seserijos kapelio
nas. 1979 - 84 metų laikotarpy
je ėjo R. Katalikų dvasios va
dovo pareigas LSS Pirmijoje. 
Kaip žinote, tai yra aukščiausia 
Lietuvių Skautų organizacijos 
vykdomoji institucija. A.a. kun. 
P. Garšva buvo pakeltas j vyriau
sius Lietuvių Skautų sąjungos 
laipsnius ir apdovanotas aukš
tais garbės ordinais, nors 
niekados neparodė, kad žemiška 
garbė jam būtų svarbi. 

L.S.S. Pirmijoje aktyviai 
dalyvavo posėdžiuose ir, krei
piantis į jį, visuomet patardavo 

bei padėdavo surasti išeitį svar
biuose Skautų sąjungos reika
luose. Jo gili išmintis, erudici
ja ir plati pasaulėžiūra turėjo la
bai svarbios įtakos Lietuvių 
Skautų sąjungos sprendimuose 
nustatyti ateities veiklos kryptį. 

Lietuvių Skautų sąjungos bro
lių ir sesių vardu reiškiu gilią 
užuojautą Tėvų Marijonų vie
nuoliams, Velionio giminėms, 
bendradarbiams ir artimie
siems. 

Ilsėkis ramybėje, didžiai ger
biamas skautų broli, kunige 
Pranai. 

Vis budime! 

v.s. fil. Sigitas Miknaitis, 
LSS Tarybos pirmininkas 

Iškilmingoje sueigoje v.s. kun. Praną Garšvą sveikina v.s. Vaclovas Tallat 
Kelpša. Dabar abu jau Amžinybėje. 

A.A. V.S. KUN. GARŠVOS 
PASKUTINĖ KELIONĖ 

A.a. v.s. kun. Pranas Garšva, 
ilgametis „Draugo" redakto
rius, kelis metus atkakliai kovo
jęs su vėžio liga, sausio 24 d. 
Aukščiausio Vadovo buvo pa
šauktas Amžinybėn. 

Velionis buvo visuomenės ger
biamas asmuo, gyvenimą pa
šventęs Dievui, Tėvynei, Ar
timui ir lietuviškai spaudai. Jo 
netektis paliks neužpildomą 
spragą lietuviškos išeivijos gy
venime. 

Sausio 27 d., Jaunimo centro 
didžiojoje salėje pašarvotam 
kun. P. Garšvai pagarbą reikš
dami, gausiai lankėsi Chicagos 
ir apylinkių lietuviai. O tą patj 
vakarą vykusiame atsisveikini
me dalyvavo arti 300 asmenų. 

Atsisveikinimui vadovavo Ve
lionio buvęs mokslo draugas ir 
ilgametis bičiulis dr. Petras 
Kisielius. Atsisveikinimo metu 
prie karsto garbės sargyboje su 
vėliavomis budėjo Akademinio 
Skautų sąjūdžio Korp! Vytis 
uniformuoti atstovai ir ateiti
ninkių visuomenininkių „Gied
ros" korporacijos narės. Lietu
vių Marijonų vienuolijos provin-
ciolui kun. Viktorui Rimšeliui 
vadovaujant, atsisveikinimas 
buvo įspūdingai pradėtas kele 
tos kunigų giedamais gedulin
gais Mišparais. Trumpus atsi
sveikinimo žodžius tarė dvyli
kos visuomeninių organizacijų 
atstovai. Lietuvių Skautų sąjun
gos vardu atsisveikino LSS Ta
rybos pirmininkas v.s.fil. Sigi
tas Miknaitis. Psalmes gražiai 

„Ateina nakt is" giesme su buvusiu dvasios vadovu v.s. kun. Pranu Garšva sausio 27 d. Jaunimo 
centre ats isveikina skautijos nariai ir narės. 

Nuotr. J. T a m u l a i č i o 

LSS TARYBOS PRANEŠIMAS 

skaitė „Draugo'" redaktorė 
Aldona Zailskaitė, dr. Jolita Ki-
sieliūtė-Narutienė ir Velionio 
krikšto duktė Grasilda Reiny-
tė-Petkuvienė. Atsisveikinimą 
baigiant, visiems sugiedojus 
,,Marija, Marija", gausiai 
dalyvavę skautai,-ės, supin
tomis rankomis pusračiu apsupę 
karstą, Amžinybėn išeinantį 
brolį palydėjo tradicine „Ateina 
naktis" giesme. 

Ketvirtadienio, sausio 28 d. 
rytą, daugiau negu 200 asmenų 
atsisveikinus su Velioniu, Jau
nimo centro didžiojoje salėje 
buvo aukojamos gedulingos šv. 
Mišios, koncelebruojant Marijo
nų provinciolui kun. V. Rimše
liui, kun. Miciūnui ir kun. Duo
bai. Mišiose dalyvavo 12 kuni
gų. Įspūdingai giedojo sol. Dana 
Stankaitytė, akompanuojant 
muz. Manigirdui Motekaičiui. 
Po Mišių ilga vilkstinė automo
bilių lydėjo velionį į lietuvių Šv. 
Kazimiero kapines, ku r 
Marijonų sekcijos 4-tame sklype 
jau laukė jam paruošta amžino 
poilsio vieta. 

Kapinėse religinės apeigos, 
atliktos kun. V. Rimšelio, buvo 
baigtos visų dalyviu giedama 
„Marija, Marija" ir Lietuvos 
himnu. 

Ilsėkis ramybėje, mie las 
Kunige-Broli, pavyzdingai atli 
kęs visas pareigas gyvenime, 
pašvęstame Dievo, Tėvynės ir 
Artimo tarnybai. 

IR 

Bendravimas su Lietuvos 
skauta is 

Stengiamės palaikyti ryšį su 
Lietuvos skautija ir vadovais, 
dirbančiais įvairiose draugo
vėse. Atsiribojame nuo grupinių 
kivirčių ir legalaus įsiteisinimo 
pastangų, nes mūsų įsikišimas 
neišspręs tų problemų. Šiuo 
būdu išvengiame nesutarimų 
savo tarpe, nes mūsų sutarimas 
yra labai svarbus išeivijos skau
tiškoje veikloje. 

Lietuvių Skautų sąjungos 
statutas nustato mums raporto-
kreipimosi tvarką, t.y. LSS 
struktūrą. Norime, kad atvykę 
Lietuvos skautijos vadovai,-ės 
laikytųsi mūsų tvarkos ir gautų 
Pirmijos pritarimą prieš krei
piantis savais raštais į mūsų 
vadovybę LSS sąrašais. Išsiunti
nėtame rašte, tarp kitų išmeti
nėjimų, įtaigaujama, kad išeivi
jos skautų vadovybė prarado pasi 
tikėjimą Lietuvoje. Būtų įdomu 
išgirsti kitų Lietuvos skautų 
nuomones. 

Lankantis Lietuvoje,kai kurie 
grupių vadovai nenorėjo supras
ti mūsų intencijų, o ypač siū
lymo vienetų bendravimui. To
dėl dabar bendraujame su tais 
vienetais, kurių vadovai pareiš
kė norą ir įteikė adresus. 
Nuvykę nebuvome veidmainiai, 
nesijaučiame kad nors nusikaltę 
ir toliau bendrausime su visais, 
kurie mumis pasitiki. 

Bendravimo eiga 

LSS Pirmija persvarstė vykimo 
į Jubiliejinę stovyklą Lietuvoje 
galimybes ir nutarė: „Skatinti 
PILNAMEČIUS LSS narius 
vykti į Jubiliejinę stovyklą 
Kunigiškiuose prie Palangos 
1993 m. liepos 3-11 dienomis. 
Vyksime per kelionių agentūras 
Registraciją ir koordinaciją 
tvarkys Rajonų vadai,-ės ar jų 
įgalioti skautininkai,-ės". 

LSS rajonų vadai,-ės paskelbs 
Jubiliejinės stovyklos Lietuvoje 
informaciją, vykdys vykstančiu 
PILNAMEČIŲ (18 m.) LSS na
rių registraciją ir toliau ko

ordinuos kelionių reikalus. 
Labai svarbu nuolatos infor
muoti mane. kad galėtume tar
tis ir bendrai koordinuoti LSS 
vardu. Kreipiantis atskirai į 
Lietuvos skautus įneštume ne
aiškumų mūsų ir iu oreanizari-
jose. Mano telefonas yra 
708-325-3575. 

Primenu ankstesnį Pirmijos 
nutarimą: ..kad organizuotai 
NEPILNAMEČIŲ skautų neve 
šime į Lietuvą", t.y. 1993 m. 
Jubiliejinę stovyklą Lietuvoje. 
LSS vadovai nevadovaus ir Lie
tuvių Skautų sąjunga nebus at
sakinga kelionėje ar stovykloje 
Lietuvoje už savo iniciatyva ten 
nuvykusius NEPILNAMEČIUS 
skautus,-es. 

Lietuvių Skautų sąjungos va
dovybė lankymosi metu Lietu
voje užmezgė tiesioginius ryšius 
su įvairių cuestų draugovėmis. 
Stengėme? susitikti ar gauti 
draugininkų adresus iš visų 
grupių. Grįžę susumavome re 
zultatus ir paaiškėjo, kad 
parsivežėme 25-rių draugovių 
vadovų pavardes su adresais 
Brolijos ir Seserijos Vyriausi 
Skautininkai suderino Lietuvių 
Skautų sąjungos vienetus iš 
visų rajonų su Lietuvos drau
govėmis bendram skautiškam 
pokalbiui, darbui ir visa
pusiškai talkai. 

Raštu pranešė vadovams apie 
bendravimą ir kas iš jų laukia
ma, bei tikimasi. Vyriausi 
skautininkai jau gauna šių 
įsipareigojimų vykdymo prane
šimus. 

Kviečiame Lietuvos skautus 
svečiais į Jubiliejinę stovyklą 
Amerikoje. 

1993 m. švęsime skautų įkūri
mo Lietuvoje 75 m. Jubiliejų. 
Per 22 nepriklausomybės metus 
skautybė klestėjo tėvynėje. Išei
vijos jaunimui ji tapo lietuvybės 
tvirtove ir Lietuvių Skautų są
jungos vienetuose visame pa
saulyje skautaujame jau 48-rius 
metus. Skautybė Lietuvoje atsi
kūrė su pirmaisiais laisvės spin
duliais. Jubiliejų švęsime įvai
riais renginiais vietovėse, Lie
tuvių Skautų sąjungos iškilmių 

kulminacija bus Jubiliejinėje 
stovykloje Amerikoje. 

Kviečiame brolius ir seses/ 
skautaujančius Lietuvoje, 
dalyvauti Jubiliejinėje stovyklo
je RAKĖ 1993 m.liepos 31 d. iki 
rugpjūčio 11 dienos. Esame pa
siruošę dalintis su visu pasauliu 
lietuviškosios skautybės jubilie
jaus ir Lietuvos laisvės atgavi
mo džiaugsmais. Atvykusius į 
Chicagą sutiks įgalioti LSS 
atstovai (iš anksto svečiams 
susitarus su lietuvių skautų va
dovybe Amerikoje). 

Mūsų planai - atsikviesti Lie
tuvos skautų,-čių jaunus va
dovus - draugininkus į Jubi
liejinę stovyklą Rakė, suranda 
vis didesnį atgarsį. Jau turime 
vienuolika pasižadėjimų sumo
kėti už jų keliones iš Vilniaus į 
Chicagą, (kainuoja US 1,200, 
dol. kiekvienam). Kviečiu visus 
LSS narius peržiūrėti tolesnes 
galimybes prisidėti prie šio pro
jekto. Galima asmeniškai prisi
dėti prie šio atsikvietimo, su
darant progą Lietuvos skautiš
kam jaunimui aplankyti išeivi
jos brolius ir seses Jubiliejinėje 
stovykloje, bei pamatyti Ameri
ką. Atskridusius globos Lietu
vių Skautų sąjungos atstovė v.s. 
Irena Kerelienė. 

Budėkime! 
v.s. Sigitas Miknaitis, 

LSS Tarybos pirmininkas 

SKAUTININKIŲ SUEIGA 
Chicagos skautininkių drau

govės sueiga pirmadienį, vasa
rio 8 d., vyks 6 v.v. draugininkės 
namuose. Visos sesės prašomos 
dalyvauti. 

KAZIUKO MUGĖ 

Bostone — kovo į d. Lietu
vių Amerikos Piliečių d-jos 
salėje. 

Chicagoje — kovo 7 d. 
Jaunimo centre. 

Detroite — kovo 7 d. Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultūros 
centre. 

Worcester — balandžio 4 d., 
Verbų sekmadienį, Maironio 
Parko patalpose. 

Kada Kaziuko mugė ruošia
ma jūsų vietovėje? 
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KAZIUKO MUGĖ ARTĖJA 

Didysis metinis skautiškas 
renginys — Kaziuko mugė spar
čiai artėja. Jai ruošiasi skautai 
ir skautės visuose skautiškuose 
vienetuose net keliuose konti
nentuose — Amerikoje, Austra
lijoje ir Europoje. Vienetai pra
šomi pranešt i „Skautybės 
keliui", kada ir kur jų vietovėje 
vyks Kaziuko mugė. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Ta*. (1-312) 7*7-7575 
5780 Archar Ava. 

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

i ^ r « > * I T 
6321 Avondala. St*. 102 
Chicago. IL 60631 
Tai. 312-774-0042 

Tomas Kisielius, M.D. 
Stavan Sandlar, M.D. 
Adrian Bianco, M.D. 
Bozena VVitak, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
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 . Robertą Rd. , Paloa Hllto, IL 

Tai . 708-5984430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v v. 

Kab. tai. (312) 565-0348: 
Raz. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. *3rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

penkt ir šeStd 9 v r -12 v.p.p 

Kab. tai. (312) 471-3300 

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

7722 S. Kedzla Ava., 
Chicago , III. 6 0 6 5 2 

Cardlac Dlagnoals, Ltd. 
Marquatta Madlcal BuHdlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, II- 60629 
Tai. (312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, III. 
Tai. (312)925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

6132 8. Kadzla Ava., 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. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

LS Seserijos vadijos posėdyje 1964 metais - I-je eilėje iš k - R. Katalikų dvasios vadovas kun 
Pranas Garšva, Vyriausia skautininke Ona Zailskienė, Protestantų dvasios vadovas kun. Povilas 
Dilys ir Vyriausios skautininkės pavaduotoja Malvina Jonikienė. 

Nuotr. V. Račkausko 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 

Tai . (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. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 at St. 

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

Palos Vision Csntsr, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts, III Ketv vai. 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S. 79th Ave., Hickory Hills. IL 
Tai . (708) 5 9 8 4 1 0 1 
Vai pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv. 2-5 v p.p 
Sešt pagal susitarimą 

Kabineto tai . (312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

Tai. kablnato Ir buto: (708)852-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava. , Clcaro 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tat. 312-686-1955 
172 SchMar St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2806 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 708-834-1120 

EDMUNDS VIZINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2464 W. 71 st Straat 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt. 2-7 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Center-

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogdan Ava., Sutta 310, 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St., Chicago, IL 60638 
Vai pirm, antr ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 

» 



Klausantis Dievo, gali padėti 

DVASIOS VADOVAS 
Apyjaunė moteris, savo para

pijoje išklausiusi pašnekesio 
apie maldą, po to prieina prie jį 
pravedusio kunigo ir pasisako, 
kad paskutiniuoju metu ji paste
bi, jog pasidariusi irzli su savo 
vyru ir vaikais. J i jaučiasi pri
spausta savo gyvenime ir dėl 
visko pyksta. Ji su vyru dabar 
dalyvauja parapijoje veikiančia
me maldos ir paramos būrelyje 
vedusioms poroms, bet sako: 
„Aš vis tiek jaučiuosi nutolusi 
nuo Dievo. Ką reiktų daryti?" 

Siek tiek vyresnis vedęs vy
ras, verslininkas, susitaria pa
sitarti su vienuole, jo parapijos 
administratore. Su ja kalbėda
mas, pasisako, jog jam sekasi 
darbe, jo vedybinis gyvenimas 
tvirtai stovi ir jo ryšiai su savo 
trimis paaugliais vaikais, jo 
nuomone, yra geresni, negu 
daugelio šeimose. Nepaisant to, 
per paskut in į pusmet į 
neramumą kelia jo gyvenimo 
aplinkybių „supasaulėjimas" ir 
ka i kur ie moralės-e t ikos 
klausimai jo verslo praktikoje. 
Ilgiau pasikalbėjus, pasirodo, 
jog jis susirūpinęs, koks jo ryšys 
su Dievu ir ko Dievas iš jo nori. 

Vyresnio amžiaus išsiskyrusi 
moteris užeina pas katalikę 
pažįstamą pasikalbėti. Ji pasi
pasakoja, jog turi chronišką 
ligą, nuo kurios ji ilgainiui bus 
surakinta vežiojamoje kėdėje. J i 
jaučia, kad tuo Dievas ją bau
džia už nuodėmes. Bet jai taip 
pat atrodo, jog bausmė per dide
lė, kad Dievas neteisingas, ir už 
tokius savo jausmus jaučiasi 
kalta. Ji klausia kaimynės, ar 
negalėtų jai padėti. 

Jėzuitas kun. William Barry, 
dvasinio ugdymo žinovas, 
autorius knygų The Practice of 
Spiritual Direction (kartu su 
kun. Willaim Connolly) ir Spi
ritual Direction and the En-
counter With God, ir vienas stei
gėjų dvasinių vadovų ugdymo 
centro Cambridge, MA, „Center 
for Religious Development", 
sako, kad visiems trims šiems 
asmenims galėtų būti naudinga 
susitikti su dvasios vadovu ar 
vadove. 

Pasikalbėjęs su kun. Barry, 
Mitch Finley jį cituoja Our Sun-
day Visitor laikraštyje sausio 31 
d. išspausdintame straipsnyje. 
Kun. Barry paaiškina: „Kartą 
žmogus pradėjo klausytis, ką 
Dievas jam ar jai sako, ir Dievui 
pasipasakoja, kaip tas klausi
mas jį ar ją paveikia, tuomet 
tam asmeniui gaii kilti noras su 
kuo nors pasitarti apie šį savo 
dialogą su Dievu. Tuo atveju jie 
gali norėti susirasti dvasios 
vadovą". 

Dvasios vadovas padeda žmo
gui ne apie Dievą abstrakčiai, 
filosofiškai kalbėtis, bet apie tai, 
kaip jis ar ji patiria Dievo vei
kimą savo gyvenime. Dvasios 
vadovas nėra psichologas, ir jo 
(ar jos) uždavinys nėra „gydyti" 
psichinius sutrikimus. Psicholo
gui rūpi žmogaus fantazijos, 
sapnai, santykiavimas su kitais. 
Dvasios vadovui tai rūpi tik 
tiek, kiek žmogus tuose daly
kuose jaučia Dievo veikimą. 

Dvasios vadovas domisi žmo
gaus gyvu ryšiu su Dievu, ir tai 
reiškia, kad žmogus kalba apie 
savo patirtį, ne apie teorijas. 
Dvasios vadovas gali padėti at
pažinti, kurie poreiškiai yra iš 
Dievo, kurie ne, „kurie veda į 
pilnesnį, Dievui atviresnį gyve
nimą, kurie veda tolyn nuo to", 
sako kun. Barry. „Tai vienas iš 
pagrindinių dvasios vadovo 
uždavinių". 

LIŪDNA VOKIEČIŲ SUKAKTIS 

Kai kurie žmonės, sako kun. 
Barry, mano, kad Dievas yra 
baisus ir grėsmingas. Dva
sios vadovas gali padėti žmo
gui pamatyti ir kitus Dievo 
bruožus, nes toks vienašališkas 
vaizdas tegali nuvesti tik į be
viltiškumą, desperaciją, kuri 
priveda žmogų prie nenoro iš vi
so santykiauti su Dievu. Vienas 

pagrindinių dalykų, apie ką kal
bama su dvasios vadovu, yra 
jausmai, kuriuos sukelia Dievo 
veikimo patyrimas savo gyveni
me. Žinoma, kadangi Dievas 
veikia visame žmogaus gyveni
me, ne tik maldos metu, tie pa
šnekėsią i gali būti apie visus 
gyvenimo momentus. Sis supra
timas, kad Dievas veikia visuo
se mūsų išgyvenimuose, ar mes 
tai sąmoningai pajuntame, ar 
ne, yra pagrindas dvasiniam au
gimui — artėjimui prie Dievo. 
Dvasios vadovas gali padėti są
moningiau pajusti Dievo veiki
mą. 

Kadangi atvirumas ir pasiti
kėjimas yra būtinas, tariantis 
su dvasiniu vadovu, yra svarbu, 
kad toks asmuo turėtų specialų 
pasiruošimą, būtų tam darbui 
kvalifikuotas. 

Ar kiekvienam katalikui rei
kia dvasinio vadovo? „Jei taip 
būtų, — sako kun. Barry, — 
reiktų dar milijono naujų 
dvasios vadovų. Bet aš ne
manau, kad labai daug žmonių 
norėtų skirti tokį didelį dėmesį 
savo ryšiui su Dievu, kad jaustų 
reikalą su kuo nors apie tai tar
tis". Kitiems jų ryšys su Dievu 
nekelia klausimų ar problemų, 
kurias norėtų su dvasios vadovu 
pasiaiškinti. 

Daug kas gauna reikiamą pa
galbą, savaitgalį, nuvykę į re
kolekcijas ir ten pasisėmę rei
kiamos pagalbos — patarimų, 
naujų įžvalgų, pasitarę su kuni
gu ar kitu asmeniu, profesiniai 
kvalifikuotu tam darbui. 

Kita svarbi sąvoka, norint i 
dvasiniai augti, tai, kad mūsų 
santykiai su žmonėmis paveikia 
mūsų santykius su Dievu, ir at
virkščiai: koks mūsų ryšys su 
Dievu, tokie bus ir santykiai su 
žmonėmis. Todėl santykiai su 
mums artimais žmonėmis yra 
dalis to, apie ką kalbamės su 
dvasios vadovu. „Kai išgyve
name sunkumus su mums bran
giu asmeniu — apie tai kalba
mės su Dievu, arba nekalbame, 
nes bijome, kad Dievas ant 
mūsų supyks. Jei, sakysime, 
vyras ir žmona moka išsakyti ir 
išklausyti vienas kito jausmus 
bei mintis, moka būti atviri 
vienas kitam, tai padės jiems ir 
jų ryšyje su Dievu", sako kun. 
Barry. 

„Per paskutinius 20 metų 
dvasinio vadovavimo praktika 
yra pergyvenusi renesansą" — 
labai daug žmonių juo susi
domėjo. „Viena priežastis tam", 
sako kun. Barry, „tai, kad da
bartiniame mūsų gyvenime la
bai daug kas yra keitimosi sta
dijoje, tad daugelis institucinių 
ir visuomeninių atramų bei 
struktūrų, kurias turėjome kas
dieniniame gyvenme, yra. Dau
geliui katalikų kyla klausimai, 
kaip reikia gyventi. Todėl 
žmonės pradeda ieškoti kokios 
nors vidinės atramos, vidinės 
krypties savo gyvenimui. Šią 
atramą, kryptį kaip tik galima 
gauti, išmokstant klausytis 
Dievo savo gyvenimo patyri
muose". 

Kas gali tapti dvasios vadovu? 
„Kiekvienas krikščionis", — at
sako kun. Barry, — bet aš ma
nyčiau, kad tai būtų asmuo, 
kuris pats ar pati turi gilų, gyvą 
ryšį su Dievu, kuris turi gerą 
supratimą teologinių bei dvasi
nio brendimo pagrindų. Geras 
dvasios vadovas tam turi ir do
vaną, ir specialų profesinį pasi
ruošimą. Ji ar jis taip pat turi 
savo dvasios vadovą, o taip pat 
ir su kuo reguliariai profesiškai 
tartis. 

Geriausias būdas rasti tin
kamą dvasinį vadovą yra per re
komendacijas ar rekolekcijų 
namuose. Taip pat galima gauti 
sąrašą kvalifikuotų dvasios 
vadovų, rašant šiuo adresu: Spi
ritual Directors International, 
2300 Adeline Drive, Burling-
game, CA 94010. 

a. j . z. 

Sausio mėnesio 31 d. suėjo 
50 metų nuo vokiečių šešto
sios armijos kapitualiacijos prie 
Stalingrado. Šia proga televizi
jos antras kanalas net penkiose 
dalyse (Der verdammte Krieg — 
prakeiktas karas") pažymėjo šią 
liūdną sukaktį pasikalbėjimais 
su vokiečių kariuomenės kari
ninkais, eiliniais (daugiausia 
buvusios belaisviais), įterpiant 
į jų pasikalbėjimus vokiškus ir 
rusiškus archyvinius Stal
ingrado kovų filmus. 

Neatsiliko ir spauda, taip pat 
ilgais straipsniais bei nuotrau
komis supažindindama skaity
tojus su šiom svarbiom kauty
nėm, nulėmusiom gal net 
Vokietijos pralaimėjimą visuose 
karo frontuose. 

Kiek karių žuvo-tikrų duome
nų nėra. Jų vokiečiai ir šiandie
ną neturi. Minimas 100,000 
žuvusių skaičius. Taip pat rašo
ma, kad 35,000 buvo išskraidin
ti iš to „katilo", apie 95,000 
pateko į sovietinę nelaisvę, 
kurių apie 5,000 vėl pamatė 
savo tėvynę. Istorikų tvir
tinimu, ši kova buvo visiškai be
prasmė, daugiau Hitlerio ir 
Stalino garbės klausimas. 

Šios katastrofos pradžioje, 
kaip tvirtino televizijos pro
gramoje buvę aukšti karininkai, 
Hitleris sudarė planus 1942 m. 

Į vasaros metu pulti Kaukazo 
alyvos versmes, tuo norėdamas 
Sov. Sąjungai suduoti stiprų 
karinį smūgį. Be benzino-aly vos 
raudonoji armija bus nepajėgi 
kovoti. Manding, šis planas 
buvo stipriai net štabo kritikuo
jamas. Jo kritikas, generalinio 
štabo virš. Franc Helder, buvo 
Hitlerio tuoj pat atleistas iš 
pareigų, paskiriant jo vieton 
didelį nacių simpatiką gen. 
Kurt Zeitzler. 

Stalingrado puolimas prasidė
jo 1942 m. rugpjūčio 19 d. Po 
dviejų savaičių kovos vokiečių 
ir rumunų daliniai pasiekė 
miesto pakraščius. Gatvių kau
tynėse abi pusės prarado daug 
karių, tačiau, liudininkų teigi
mu, Hitleris užmerkė akis, 
galvodamas, kad Stalino armi
ja yra nepajėgi atlaikyti vokišką 
smūgį. 

Tik lapkričio 19 d. šio miesto 
puolimas pasirodė klaida. Rau
donoji armija, prisidengdama 
didele sniego pūga bei stipria 
migla, pasiruošė šiauriniame ir 
pietiniame Staligrado miesto 
sparne antpuoliui, panaudoda
ma tam tikslui 700,000 karių, 
1,560 šarvuočių, 17,000 pabūklų 
ir 1,200 lėtuvų. Po trijų kovos 
dienų vokiečių 250,000 karių 
armija buvo apsupta. Kilo klau-

KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas 
Europoje 

simas: prasiveržt ar pasiduoti. 
Spauda rašo, kad Hitlerio ka

ras jau tuo metu buvo pralaimė
tas, kadangi sąjungininkų gink
lų atsargos buvo žymiai dides
nės už Vokietijos. Deja, Hitleris 
to nematė, gal nenorėjo matyti, 
žaisdamas su realybe. 

Stalingrado gynybą perėmė 
gen. Vasilius Č;nikov, žinomas 
Stalingrado išvaduotojo vardu. 
Jis prisiekė politiniam komisa
rui N. Chruščiovui išgelbėti šį 
miestą ir gal net visos Sov. 
Sąjungos ateitį. Ir savo žodį jis 
išlaikė, paaukojant taip pat 
milžinišką karių skaičių. 

Vėl Hitlerio klaida. Jis nepas
tebėjo, kad Stalinas visas 
karines įmones perkėlė į Sibirą. 
Net ir gen. Arnold Gehler (po
kario metais Vokietijos ap
saugos viršininkas) vermachto 
generaliniam štabui paduodavo 
labai menkas žinias apie įmonių 
perkėlimą iš europinės sovieti
nės dalies į Užuralį. Be to, 1941 
m. vokiečiai sustojo prie Mask
vos (greitai pasirodžius žiemai). 
Stalinas ginti sostinę tuoj pat 
atsiuntė paslėptus Sibiro ka
riuomenės dalinius. 

1942 m. lapkričio 8 d. savo 
kalboje Miunchene Hitleris 
pažymėjo, kad jis nori užimti 
vieną garsų, Stalino vardu 
pavadintą, miestą, kadangi jis 
yra labai svarbus strateginis 
punktas. Tačiau miesto užimti 
nepavyko, paskiriant Dono fron
to feld. maršalą Mansteiną 
viršininku, prižadant Hermanui 
Goeringui 6-tą armiją viskuo 
aprūpinti. Abu pažadai negalėjo 
būti įvykdyti, nes kiekvieną 
dieną Stalingrado frontą aprū
pinti reikėjo 600 tonų reikmenų. 
Tuo tarpu iki gruodžio mėn. 
pradžios, lėktuvai į „katilą" 
numesdavo tik apie 93 tonas. 
Maisto daviniai kiekvieną dieną 
mažėjo. Pabaigoje teko pasiten
kinti viena riekute duonos į 
dieną, o sužeistieji ir ligoniai net 
ir duonos negaudavo. 

Nepaisant beviltiškos padė
ties, Hitleris uždraudė 6-tos ar
mijos vadui gen. Fridrichui 
Pauliui pralaužti apsupimo 
žiedą ir traukti su armija į 
vakarus. Ir taip, 1942 m. Kūčių 
vakarą 6-sios armijos likimas 
buvo nuspręstas. Kas liko? Tik 
pasidavimas. Bet tokį žingsnį 
Hitleris buvo griežtai uždraudęs 
— iki paskutinio šovinio kovoti 
už Stalingrado išlaikymą. Ta
čiau vokiečiai nebuvo pajė

gūs pasipriešinti raudonajai 
armijai. 

Žinomas Freiburgo un-to isto
rikas Rolf-Dieter Moeller televi
zijoje pasakė, kad 6-sios armijos 
žlugimas nebuvo didvyriškas 
pralaimėjimas prieš stipresnę 
jėgą, o tik skurdi, varginga 
masinė žmonių mirtis. 

Galutinė raudonosios armijos 
ofenzyva spalio 10 d. privertė 
vokiečius iš stepių trauktis į 
Stalingrado miestą. Vienos sa
vaitės bėgyje buvo prarasti du 
kariniai aerodromai. Paskutinis 
JU 52 lėktuvas pakilo sausio 23 
d. Be 19 sužeistų karių, lėktu
vas turėjo septynis pašto 
maišus. Jie buvo cenzūros kon
fiskuoti ir perduoti propagandos 
min. Juozui Goebelsui. To karo 
daugumas laiškų vėl buvo rasti, 
dalį paskelbiant spaudoje. Juose 
rašoma: „Mums kalbama, kad 
ši kova reikalinga Vokietijai. 
Tačiau tik mažuma tiki, kad be
tikslė mūsų mirtis pasieks kokį 
tikslą Vokietijai." Kitas karys 
rašo: „Tai žiurkės mirtis , 
pagavus ją ūkininkui." 

Ir net tokioje beviltiškoje 
padėtyje Hitleris neleido armi
jai kapituliuoti, o gen. Paulius 
ir toliau jam buvo paklusnus. 
Dar sausio 30 d. jis perdavė į 
Berlyną tokį radio pranešimą: 
„Virš Stalingrado dar plevėsuo-
ha hakenkreucas. 

Mūsų kova tebūnie pavyzdžiu 
kartoms, kad ir beviltiškoje 
padėtyje negalima pasiduoti. 
Tik tuomet laimės Vokietija". 

Sausio 31 d. Hitleris gen. 
Paulių pakėlė į feldmaršalo 
laipsnį, tikėdamas, kad jis 
nusišaus. Tačiau Paulius ne
paėmė į rankas revolverio, sa
kydamas: „Tegul Hitleris nesi
tiki iš manęs tokios malonės". 
Hitleris niršo iš pykčio, gen. 
Paulius, įtraukęs į savo „Sold-
buch" naują karinį laipsnį, po 
kelių minučių važiavo į sovieti
nę nelaisvę kartu su 22 genero
lais, kurių 21 grįžo į Vokietiją. 
Tuo tarpu iš 100,000 vokiečių 
karių belaisvių tėvynę pasiekė 
tik 5-6 tūkstančiai. 

Nacių metu leistuose dienraš
čiuose buvo įrašyti tokie žodžiai: 
„Jie mirė, kad gyventų Vokieti
ja." 

» 

MR ROBERT BORIS, 
AID TO LITHUANIA, INC." 

PIRMININKAS 
Robert Boris, gimęs 1930 m. 

balandžio 19 d. Detroite, Michi-
gan, daugelį metų nenuilstamai 
dirbo Lietuvai ir jos gerovei. 
1948 m. gruodžio mėn., būda
mas 18 metų. Mr. Boris įstojo į 
Lietuvos Vyčių organizaciją ir 
siekė gyventi pagal Vyčių šūkį 
— „Dievui ir Tėvynei". Savo 
išsilavinimu ir asmeniniu gyve
nimu jis visuomet buvo puikus 
pavyzdys savo kolegoms, Ame
rikos lietuviams. Augdamas 
Detroite, Robert Boris lankė Šv. 
Antano lietuvių parapijos pra
dine mokyklą, Šv. Išganytojo 
gimnaziją, Detroito universitetą 
ir „Advanced Traffic and Trans
portation" kolegiją. Čia neįma
noma išvardinti, kiek daug jis 
nuveikė, dirbdamas su Lietuvos 
Vyčių organizacija. Šalia darbo 
su Vyčiais, už kurį jam buvo su
teiktas Garbės Nario vardas 
1965 metais, jis taip pat buvo 
„Murrell Enterprises", Det-
roit, Warehouse Propoerties 
Detroit ir ,Xithuanian Catholic 
Religious Aid", Brooklyn, NY, 
direktoriato narys. 

1989 metais, kai Lietuva jau 
buvo pasiruošusi sugrįžti į 
Vakarų pasaulį, Robert Boris 
sutiko vadovauti Lietuvos Vy
čių Pagalbos Lietuvai komi
tetui. Jam vadovaujant, Pa

galbos Lietuvai komi te t a s 
surinko ir nusiuntė į Lietuvos 
ligonines daugiau kaip 6 milijo
nų vertės medicininių reikmenų 
ir įrengimų, gautų iš „World 
Medical Relief' ir kitų ligoni
nių. Jo pasišventimą parodė ir 
tai, kad jis daugelį kartų pats 
vyko į Lietuvą prižiūrėti, kaip 
skirstomos šios gyvybiškai rei
kalingos medžiagos. Pagalbos 
Lietuvai komiteto darbas vyko 
taip sėkmingai, kad 1992 metų 
rugpjūčio mėnesį 79-jo metinio 
suvažiavimo metu Lietuvos vy
čių nariai nubalsavo, kad šis 
Komitetas taptų tuo, kas dabar 
žinoma „Aid to Lithuania, Inc." 
vardu. Tuoj pat po šio sprendi
mo Robert buvo vienbalsiai iš
rinktas į „Aid to Lithuania, 
Inc." pirmininko postą, kurį uži
ma ir dabar. 

Visą gyvenimą nuoširdžiai 
dirbdamas pagalbos Lietuvai 
darbą, jis užsitarnavo daug žy
menų. Taigi ir mums, Lietuvos 
Vyčių Vidurio Amerikos 
apygardai, yra didelė garbė ap
dovanoti Robert Boris 1993 me
tų „Award of Distinction" žyme
niu, pripažįstant jo nenuilstamą 
darbą ir pasišventimą, teikiant 
medicininę pagalbą Lietuvos 
žmonėms. 

E. O. 

Jėga savo esmėje yra bloga, 
nepaisant, kas ją valdo. Ji nėra 
koks stabulumas, o geidulys ir 
dėl to savo esmėje nepaso
tinama. Todėl ji pati savyje 
nelaiminga ir pasmerkta kitus 
nelaimingais paversti. 

Jacob Burckhardt 

Robert Boris, kuris šiemetiniame Lietuvos Vyčių bankete bus apdovanotas 
specialiu žymeniu už mediciniškos pagalbos Lietuvai suorganizavimą. Su juo 
(iš kairės): Carolyn George „CEO World Medical Rel ief iš Detroito ir dr. 
Elva Marčiulionienė. Caritas diagnostikos centro direktorė Kaune. 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 

77 
Jeigu tiek tebūčiau pasakęs, būtų buvę viskas 

gerai, būtumėm sulipę į sunkvežimius ir išvažiavę, bet 
jeigu kas, nenorėjau, kad žmonės, patekę į spąstus, 
mane keiktų ir prakeiktų. Viską išaiškinę?, pridėjau. 

ir jie tegu daro, kaip jie patys nori". „Tai manim dar 
netiki?" „Tikėjau, bet dabar tikėti nebegaliu", atsakiau 
nepajudėdamas. Net nespėjau gerai sumesti, kas 
vyksta, kai jie mane kaip vienas pagriebė už rankų už 
kojų ir ėmė nešti. Laikiausi ramiai. Sumečiau, kad 
tampytis neverta. Kai jie buvo apie vidurį daržinės, 
krūptelėjau: iš abiejų pusių nemažiau kaip keturi 
mūsiškiai vyrai griebė karininkus. „Vyrai, be jėgos!" 
Sušukau, ir jie iš karto atšoko į daržinės patamsį. Ir 
šiandien nežinau, kaip man tas šūktelėjimas taip stai-

Tas priedas man pačiam buvo taip skaudus, kad net ga atėjo į galvą, bet kai visą tą sumaištį pergalvojau, 
ir dabar pats savo žodžius giražiu: „Amerikietis sako, 
kad nori mums padėti. Gal ir teisybė, bet kaip tu ją 
patikrinsi. Svarbiausia, kad amerikiečiai iš čia jau 
išeina ir savo vietą užleidžia rusams. Ne šiandien, bet 
už dienos kitos. Kapitonas jau žino, kad aš žinau. Žino, 
kad pasakysiu jums, tai ir pašaukė kareivius, kad 
neišlakstytumėm. Kas jį žino? Gal bijo, kad išlakstę 

atrodo, kad buvo pats protingiausias darbas, kurį tą 
dieną padariau. Karininkai išnešė mane iš daržinės ir 
meste įmetė į čia pat stovintį sunkvežimį. Vienas dar 
gadem Hitleriu apšaukė. Tą „gadem" tai tikrai supra
tau, nes jį dar Lietuvoj iš pasisvečiuoti atvažiavusių 
amerikiečių buvau išmokęs. įmetė ir paliko. 
Apsižvalgęs atsisėdau, paskum, kad patogiau būtų 

nepatektumėm rusams. Gal nori visus pervežti per sėdėti, pasislinkau arčiau prie galo ir nuleidau kojas. 
Elbę. Sako, kad nori. Gal ir taip, bet aš viena tegaliu 
pasakyti. Kas juo dar pasitiki, darykit, kaip jis sako, 
kurie nepasitikit, turit geras kojas ir išmanot, kaip pro 
tuos kareivius pralįsti, negaiškit, traukit i Hambur
go pusę. Tai viskas, ką turiu pasakyti. Ir dar viena. 
Aš nebe pirmininkas. Kiekvienas darykit savo". 

Pasakiau, nuėjau į daržinę ir atsiguliau Atsigulęs 
girdėjau, kaip kapitonas vokiškai kartoja vis tuos 
pačius žodžius: „Aš noriu jums padėti. Aš noriu jums 
padėti". Paskum nutilo ir jis. Daržinėj buvo pritemę: 
per vienas, kad ir visiškai atlapas, duris, nedaug švie
sos tegalėjo įeiti, bet po valandėlės visiškos tylos 
pamačiau įeinančius tuos tris, su kuriais važinėjau ir 
dar vieną karininką. Pasižvalgydami surado mane. 
Kapitonas pasakė: „Eik, pasakyk savo žmonėms, kad 
sėstų ir važiuotų". Net galvos nuo šiaudų 
nepakeldamas, atsakiau: „ Aš jiems jau viską pasakiau, 

Čia stovinėjo mūsiškiai, tarp jų maišėsi kareiviai su 
automatais. Nežinojau, ką daryti: laukti kažin ko tame 
sunkvežimy ar lipti lauk ir eiti prie visų. Tuo tarpu 
pamačiau iš už daržinės kampo dviejų kareivių su au 
tomatais atvaromus du paauglius. Kai priėjo prie bū
rio, vienas labai laužytai vokiškai paklausė, kur 
motina. Motina buvo čia pat. Pristūmė juos prie mo
tinos, dar. kartą jau angliškai kažin ką pasakė ir vėl 
nuėjo už daržinės. Motina apsikabino abu. Tik vėliau 
sužinojau, kad, pasiklausę, ką sakiau, ir pamatę, kaip 
mane į sunkvežimį įmetė, nusprendė bėgti į krūmus, 
bet nuo kareivių akių nepabėgo. Ne sykį nesmagiai 
pagalvoju, koks jų ir koks motinos likimas būtų buvęs, 
jeigu jiedviem būtų pasisekę. Jeigu iš ano dvaro neat
simeni, tai pamatysi čia. Vyresnysis taip sau, o 
jaunesnysis po fortepiono klaviatūrą vaikšto, kaip 
musė lubomis. Keturi balsingi vyrai panorėjo dainuo 

ti, tai tas vaikis dabar juos ir moko. Išgirsi. Kad būtų 
gaidų, sako, ir chorą galėtų vesti. Turėjęs gaidų ir jis, 
bet toje sumaišty dingusios su visu portfeliu. Kai kas 
matęs su portfeliu nueinantį per kiemą. Galėjo, žinoma, 
ir sulaikyti, bet kad tuo metu nebe tas rūpėjo, o aš net 
nepastebėjau, kai prie sunkvežimio sustojo džipas, 
vienas su MP raidėmis ant šalmo, išlipo, priėjo prie 
manęs ir ženklu parodė, kad sėsčiau į džipą ir aš. 

Jeigu jau karinė policija paima savo žinion, tai 
supratau, kad juokai pasibaigė. Sėsdamas į džipą, dar 
pamėginau nusišypsoti aplinkui stovintiems, bet nei 
šypsojosi, nei atgal atmojo. Visi galvojo, kad mane iš
veža tiesiai atiduoti rusams. Tą patį pagalvojau ir aš. 
Nežinau, ką būčiau daręs, jeigu jie būtų pasukę į rusų 
pusę, gal kur pamiškėje ir būčiau bandęs bėgti, bet jie, 
privažiavę plentą pasuko į kairę, į Hamburgo ir Elbės 
pusę. Vienas atsisukęs padavė pakelį cigarečių, aš pasi
graibęs po kišenę, radau cigarų. Padaviau po vieną 
stikliukuose. Jie buvo smagus, juokavo, užsirūkė ciga
rus. Siūlė ugnies ir man. Praplėšiau pakelį ir 
užsirūkiau cigaretę. Abu buvo smagūs, atrodė 
draugiški. Stebėjausi, argi amerikiečiai visada taip 
draugiškai elgiasi su areštuotais, nes save tikrai 
laikiau areštuotu. Kažin ką būčiau atidavęs, jei būčiau 
galėjęs suprasti, ką juodu be perstojo šneka. 

Mėginau šnekinti vokiškai, lenkiškai, rusiškai, bet 
vienas ar kitas tik atsisukdavo, truktelėdavo pečiais, 
papurtydavo galvą ir vėl riedėjo tolyn. Galą palėkę, 
pasuko į kairę j miškus. Kelias buvo geras, bet jis nu
bėgo į vidury miškų pastatytą didžiulį barakyną. 
Įvažiavo pro plačius atvirus vartus, patys išlipę, liepė 
man išlipti, vienas kokiam pusminučiui įbėgo į čia pat 
šalia vartų esančią raštinę, išėjęs kažin ką pasakė savo 
draugui. Abu susėdo, vienas net man pamojo ir išlėkė 
atgal. 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 

LIETUVOS OPEROS 
SOLISTAI BOSTONE 

Kai artėjo sausio 17-toji, Nau
josios Anglijos lietuviai tą 
savaitę nekantriai sekė meteo
rologijos pranešimus, koks oras 
bus tą sekmadienį, kai Bostone 
lietuvių piliečių draugijos salėje 
vyks seniai laukiamas solistų iš 
Lietuvos koncertas. „Laisvės 
Varpo" radijo vedėjas Petras 
Viščinis skelbė, kad programą 
atliks du įžymūs Lietuvos voka
listai: sopranas Sigutė Stonytė 
ir baritonas Arvydas Markaus
kas. Kadangi abu solistai yra 
gimę Sibire, tais nelemtingais 
tremties metais, Bostono ir apy
linkių lietuviai rimtai susi
rūpino, kad svečius čia gali pa
sitikti sibirinė žiema, kuri jau 
visą savaitę žnaibė čionykščių 
gyventojų nosis ir ausis, o vėtros 
ir pūgos paliko keliuose ir 
laukuose storą sniego dangą. 

Sekmadienio rytas išaušo 
saulėtas, be kritulių — tipiškas 
žiemos oras su žvarbiu vėju — 
nebebaidė muzikos meno mėgė
jų pradėti kelionę į Bostoną. 

Erdvion salėn žmonės pradėjo 
rinktis tuoj po vidudienio, kad 
nepasivėlintų koncertui. 

Programos vedėjas Petras Viš
činis ir šį kartą išlaikė savo žodį: 
koncertą pradėjo nustatytu lai
k u — l v.p.p. 

Koncerto laukė pilna salė 
svečių, atvykusių iš toli ir arti. 
Cape Codo apylinkė suorganiza
vo keletą automobilių, kuriais 
į koncertą atskubėjo 24 tautie
čiai. Buvo ir iš kitų tolimų vie
tų. 

Vedėjas Petras Viščinis, pra
dėdamas koncertą, trumpu žo
džiu pasveikino gausią publiką 
ir padėkojo solistams iš Lie
tuvos, kad jie savo viešnage pa
gerbė Bostono lietuvius, pasiil
gusius aukšto lygio koncertų. 

Skoningai išleistoje kuklioje 
koncerto programoje buvo nu
matyta, kad svečiai-dainininkai 
pirmoje dalyje atliks dešimtį 
kompozicijų — dainų ir arijų, 
duetų, o antroje — septynias. 
Atlikėjai jos ir laikėsi. Žinoma, 
publikos katučių ir bisavimų 
prašomi, solistai dar pridėjo dvi 
dainas. 

Programa pradėta Stonytės ir 
Markausko duetu „Tėvynė", 
kompozitorius A. Bražinskas. Ši 
svajinga, patriotinė daina, ne tik 
savo jautriais žodžiais, bet ir su 
įsijautimu atliktu duetu pagavo 
publiką. Ilgi plojimai rodė, kad 
svečiai-solistai palietė jautrią 
klausytojų širdį, kurią, lyg ak
somine ranka, glostė svajonės, 
toli paliktos tėviškės prisimini
mai. Toliau abu solistai pakai
tomis padainavo solo, pasirinkę 
Karaavičiaus operos „Gražina" 
ir Klovos „Pilėnai", Mozarto 
„Figaro vestuvės" ir Ponchielli 
„Lietuviai" ištraukų. Pirmąją 
dalį solistai užbaigė Viržonio ir 
Olekos harmonizuotomis liau
dies dainomis. 

Po trumpos pertraukos antro
je dalyje buvo ištraukos iš 
Giussepi Verdi „Nabucco" ir 
„Traviata" — Bizet operos 
„Carmen" — solo ir duetai. Ši 
programos dalis buvo papildyta 
Bajoro kompozicija — variaci
jomis liaudies temomis „Ugdė 
motulė", — bei dviem Viržonio 
ir Balio Dvariono harmoni
zuotomis liaudies dainomis, 
kurias atliko Stonytė ir Mar
kauskas duetu. 

Solistams akompanavo Lietu
vių operos Chicagoje dirigentas 
muzikas Alvydas Vasaitis. 

Gausi lietuvių publika šį kon
certą priėmė dideliu dvasios pa
kilimu. Atrodė, kad solistai jau
tė, jog jų atliekamos dainos ir 
arijos giliai įstrigo klausytojų 
širdin. Atsiliepimai po koncer 
to geriausi. 

Koncerto uždarymas buvo 

trumpas, tačiau jausmingas: ve
dėjas Petras Viščinis dar kar
tą padėkojo svečiams iš Lietu
vos, primindamas, kad jie lietu
viškumo išlaikymui padarė 
didelį įnašą. Solistei buvo įteik
ta puokštė rožių, o solistas ir 
pianistas papuošti prie atlapo 
prisegta gėle. Viščinis svečius 
apdovanojo ir reta dovanėle: 
jiems įteikė Elenos Juciūtės 
parašytus atsiminimus iš Sibi
ro tremties dienų, kaip juos at
pasakojo kita tremtinė, salėje 
buvusi Ona Mileikienė. Autorę 
solistai-svečiai paprašė prie 
scenos ir jai paspaudė ranką, o 
sol. Sigutė Stonytė įteikė rožę. 
Knygos pavadinimas „Igarkos 
naujamiestis". Knyga išleista 
Amerikoje. 

Baigiant šį trumpą pranešimą 
apie tikrai šaunų koncertą, kurį 
bendrom pastangomis suruošė 
Lietuvių Fondas ir „Laisvės 
varpo' radijo vedėjas Petras 
Viščinis, reikia pripažinti, kad 
tai buvo išimtinai vertingas už
mojis, nesigailint darbo ir 
pinigų, suteikti Bostono ir jų 
apylinkių lietuviams meno 
perliuką, kokio galbūt greit 
nematysime šioje salėje. Tai 
graži šių naujųjų metų pradžia 
ir dovana dainos ir operos my
lėtojams. Pagyrimo nusipelno 
abu rengėjai — Lietuvių Fondas 
— nemažai pinigų skiriąs lietu-
byvės išlaikymo reikalams, o 
taip pat Petras Viščinis ir jo 
vedamas „Laisvės varpas", ku
ris kas sekmadienį į mūsų na
mus neša naują ir vertingą in
formaciją apie gyvenimą Lietu
voje ir išeivijoje bei perpina sa
vo laidas lietuviška daina ir dai
liuoju žodžiu. Tegyvuoja „Lais
vės varpas" ir jo darbuotojai dar 
šimtą metų... 

Alfonsas Petrutis 

CLASSIFIED GUIDE 

„Sodauto" etnografinis ansamblis Bostono scenoje paskutinį kartą atlieka Pennsylvanijos 
angliakasių folklorinį spektaklį ,Ten, kur anglių kalnai stėri". 

Nuotr. D. Dilbienės 

MAINERIŲ FOLKLORAS 
PASKUTINĮ KARTĄ 

RODOMAS BOSTONE 

„Sodauto" etnografinis an
samblis So. Bostono Lietuvių 
Piliečių klubo salėje gruodžio 6 
d. paskutinį kartą atliko Penn
sylvanijos angliakasių folk
lorinę programą „Ten, kur 
anglių kalnai s t ė r i " . Šia 
savotiška ataskaita 23 sodau-
tiečiai, vadovaujami Gitos Kup
činskienės, norėjo padėkoti 
visiems rėmėjams ir pagalbi
ninkams, padėjusiems įgyven
dinti šį sumanymą. Premjera 
prieš dvejus metus įvyko toje 
pačioje salėje. Per tą laiką „mai-
nerių" folkloras gavo platų 
pripažinimą Rytinio pakraščio 
lietuvių ir amerikiečių tarpe, o 
1991 m. vasarą buvo teigiamai 
įvertintas ir Tarptautiniame 
folkloro festivalyje Eckley 
Miner's village, Pennsylva-
nijoje. Ypač aukšto įvertinimo ir 
šilto sutikimo susilaukta pernai 
vasarą Lietuvoje, kur įvairiuo
se miestuose įvyko 9 Sodauto 
koncertai. Per gausias repe
ticijas ir pasirodymus programa 
tobulėjo, kilo atlikėjų meninis 

Po sėkmingo koncerto Bostone. Iš k. — baritonas Arvydas Markauskas, 
sopranas Sigutė Stonytė. „Laisvės Varpo"' radijo programos vedėjas Petras 
Viščinis ir akompaniatorius muz. Alvydas Vasaitis. 

Nuotr Juozo Rentelio 

lygis, dainos ir pasakojimai įgijo 
dinamikos, originalios išraiškos. 
Spektaklio pasakotoja G. Kup
činskienė nuosekliai į vientisą 
turinį supynė dalyvių pasako
jimus apie sunkų darbą „mai-
nose", moterų vargą, retą poilsį, 
vestuvių ir laidotuvių papro
čius, Tėvynės ilgesį. Pasakoji
mus papildė dainos ir šokiai, 
pritariant armonikai, gitarai 
(Aidas Kupčinskas), kanklėms 
(Kotryna Rhoda. Irena Kvera-
gaitė), griežiant smuikui 
(Kęstutis Kverga). Sukrečia ano 
meto (šimtmečio pradžios) skai
tomų laikraščių straipsnelių 
panašumas su šių dienų mūsų 
rūpesčiais dėl Lietuvos ateities. 
Programos pabaigoje gausiai 
susirinkę klausytojai susijungė 
su ansambliu, dainuodami 
„Kur Nemunas ir Dauguva, ten 
mūsų brangi Lietuva", palydėjo 
iš salės ilga stovinčia ovacija. 
..Sodauto" ne tik pradžiugino 
puikiai atlikta programa (tru
kusia 2 vai. su viena pertrauka), 
bet paruošė parodėlę iš kelionės 
po Lietuvą vaizdų ir suvenyrų 
bei vaišino valgiais, pagamin
tais pagal originalius „maine-
rių" receptus. Ansambliečiams 
sunku būtų visam laikui išsis
kirti su įsigyventais vaidme
nimis ir pačių paruošta prog
rama. Planuojama pasirodyti 
Floridos, Chicagos lietuviams, 
dar kartą Pennsylvanijoje, kitos 
vietovės irgi turėtų nepraleisti 
šio įdomaus renginio. „Sodauto" 
ketina tęsti Amerikos lietuvių 
folkloro paieškas, paruošti nau
ją programą iš antrosios emi
grantų bangos — pokario „dypu-
kų" dainų, pasakojimų ir tra
dicijų. Bostono visuomenė tikrai 
gali didžiuotis, turėdama tokį 
brandų, kūrybingą vienetą, gar
bingai atstovjantį išeivijos kul
tūriniam palikimui. 

L.Ž. 

Brockton, MA 
KAIP MINĖSIME VASARIO 

16-TĄJĄ 

Vasario 16 d. minėjimui 
Brocktonas jau ruošiasi. Vasa
rio 12 d. Brocktono meras pa
sirašys proklamaciją, skelbian
čią vasario 16 dieną „Lietuvos 
švente". 

Vasario 14 d. Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje 10 vai. ryto 
bus aukojamos šv. Mišios už Lie
tuvos kovotojus ir padėtas vai
nikas prie žuvusiems už Lietu
vos laisvę paminklo. Po to vyks
tama prie miesto rotušės, kur 
bus iškelta Lietuvos trispalvė 
vėliava. 

3 vai. po pietų Šv. Kazimiero 
parapijos salėje bus pagrindinis 
minėjimas. Po atidarymo ir svei
kinimų pagrindinę kalbą pasa
kys Darius Sužiedėlis. Lietuvos 
ambasados prie Jungtinių Tautų 
darbuotojas. Tikimasi, kad jis 
nušvies dabartinę padėtį Lie
tuvos santykiuose su kitomis 
valstybėmis. 

Meninę programos dalį atliks 
operos solistė Daiva Mongir-
daitė. Organizacijos dalyvaus su 
vėliavomis. Minėjimą bendrai 
rengia Brocktono Lietuvių Ta
ryba ir Lietuvių Bendruomenė. 

V. Senūta 

FARSAS KVATOJIMUI 

Netoli Chicagos lietuvių 
telkinių esantis Forum teatras 
(5620 S. Harlem) stato vai
dinimą . .Ruthless". Tas 
draminis veikalas žiūrovą 
domina ne savo turinio pras
mingumu, o gausiu humoru. Tai 
farsas, kurį stebėdami žiūrovai 
nuolat kvatoja. Vaidina vien 
moteriškosios. Veiksmas vyksta 
su muzikos palyda, nemažai solo 
ir dueto dainų, net ir lengvo 
šokio be kokio nemoralumo. 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 2 Iki 3 v p.p. I i Seton Hali Universi
teto stotlss, 89.S FM banga. „Muslc of Uthuanla" pro
gramos, vedamos anglų kalba, i i tos pačios stotlas, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr. 
J . J. Stukas — direktorius. 234 SunlH Dr., Wetchung, 
N. J. 07060. Tai. 908-753 5636 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 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.: pirmad., an-
trad., kotvtrtd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Trecd. 9 v.r.—7 v.v. 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

r\ 
COPEN 
HAGEN 
AIRPOTT 

**>° 

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

persėst į kitą lėktuvą. Čia iš-
___v-^*> vengsite keleivių spūsties 

' ^ \ i - \ v ^ 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 

SASTel. 1-800/221 2350 

S4S 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

REAL ESTATE FORRENT 

GRKIT 
PARDUODA J 

WE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V3 West 95 th S t ra t 
T a i . — (708) 4 2 4 - 8 6 5 4 

(312) 5 8 1 - 8 6 5 4 

Algis A. Uskunas 
Mortgage Loan 
Consultants 

9501 West 144th Place, 
Suite 205 
Orland Park, Illinois 60462 
(708) 403-9200 • 
Pager #: (708)999-1501 

G R E A T VVESTERN 
Great VVestern Mortgage 
A Great VVestern Financial Company 
Illinois Residential Mortgage Licensee 

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 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Hermis Deckys 

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviški,. 

APPLES! TaftB I-94 to 34A. South 
to 200 North (1 mile); turn left. go 
2 miles to stop sign (VVozniak Rd); 
turn r t ; go 3/10 of a mile: on the rt. 
iš a sign — PAVOLKA FRU IT 
FARM. Tel. 219-874-6056. 

nite 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzk* Ava., 

CMcago, IL 60629 

(312) 7 * 8-2233 
INCOME TAX-INSURANCE 

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

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South Westem • Chicago 
(312) 7374000 

Darius 
Urbaitis 

Perkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet, Pontiac, GMC 
Truck, Volkswagen, Okjsmobile 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 
angLška 

Profesionalus ir greitas patarnavimas 
užpildant pajamų mokesčius; patarimai 
sprendžiant IRS liečiančius klausimus; 
konsultacija dėl palikimų ir finansines 
atskaitomybės. 

ANDREVV YURKSAITIS 
Certified Public Accountant 

799 Roosevett Rd. 
Glon Ellyn, IL 60137 

Tel. 708-858-7828 

Valandos pagal susitarimą 

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 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

Pasaulio Lietuvių Centrui aukojo: 
1000 dol. J. Diminskis, M. ir P. Vilučiai; 700 dol. K. 

ir E. Kriaučiūnai; po 500 dol. R ir D. Petkai, V. ir P. Janu-
šoniai, Racine Bakery, Inc.; 300 dol. I Kairytė; po 200 dol. 
V. ir dr. A. Domanskiai, R. Paškus, D. ir L. Braune; po 100 
dol. J. >r J. Lieponiai, A. Karaitis, V. ir L. Germanai, P. ir I. 
Kazlauskai, V. ir I. Virkau, J. ir R. šarauskai, A. ir I. Kereliai, 
V. ir A. Račiūnai, dr. T. ir Dr. N. Remeikiai, S. ir R. Valiuliai. 
R. ir D. Dirvoniai, dr. R. ir M. Nemickai, V. ir L. Garbonkai, 
dr. D. Liaugminas, K. Žukauskas, vyr. sk. draugovė „Sie
tuva", P. ir I. Jurkai, M. Damijonaitytė-Damas; 75 dol. O. 
Ščiukas: po 50 dol. K. ir V. Kebliai. A. Tiškus: po 25 dol. 
K. Žalnieraitis, P. ir O Naureckai, P. Peškaitis. R. ir G. Sha-
tai, G. Sirutienė, V. ir M. N. Raišiai; po 20 dol. A. ir S. Di
džiuliai, T. ir E. Varankai, dr. A. Brizgys, M. ir E. Naujokaičiai, 

E. Druskis; 15 dol. J. Polikaitis, V. ir P. Janušoniai; 10 dol. 
F. Vilkas, Pasaulio lietuvių centro taryba ir valdyba nuošir
džiai dėkoja visiems už aukas, kurios bus skirtos centro 
šlaikymui Kviečiame visus aukomis arba darbu prisidėti prie 
šio svarbaus lietuvybės židinio išsaugojimo. 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Petkevičius 

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. 



DRAUGO RĖMĖJAI 
Pra t ę sdami p r e n u m e r a t ą 

arba kitomis progomis auko
jo „Draugui" : 

200 dol. Antonija Kliorienė, 
St. Petersburg Beach, FL 

100 dol. kun. Antanas Ber-
tašius, Paterson, N.J., Gražina 
Norkus-Kramer, Bethesda, Md. 

70 dol. dr. K. Jablonskis, 
Westchester, IL, Elvyra ir Pily
pas Naručiai, Oak Lawn, IL. 

60 dol. Liudas Vastokas, 
Toronto, Ont., Kanada. 

50 dol . R i t a Bure ika , 
Washington, DC., T-aima Jurkū
nas, La Grange, IL, Kazys Mile
ris, Hamilton, Kanada, Vito V. 
Vai, Oak Brook, IL, Ina Užgirie-
nė, Worcester, MA. 

40 dol. Aldona Vasonis, Chi
cago, IL. 

30 doL V.J. Žemaitis, No. 
Riverside, IL, Jonas Vasaris, 
Barberton, Ohio. 

25 dol. A. Basalykas, Toron
to, Kanada, Ray Masiliūnas, 
Oak Lawn, IL, Jonas Skladaitis, 
Philadelphia, PA., Paul Shukis, 
Kearny, NJ. 

20 dol. Jan ina Babecky, Wo-
odstock, EL, Bronius Banys, 
Montreal, Kanada, V. Damušie-
nė, East Chicago, IN, dr. J . 
Dėdinas, Oak Brook Terr, IL, 
Marija Grabauskas, Chicago, 
IL, Jadvyga Griniuvienė, De-
troit, MI, P. Griganavičius, St. 
Petersburg Beach, FL, Ona 
Jesunas, Phillips, WI, Vytautas 
Kniburys, Albion, MI, A.J. 
Kuprėnas, Rancho Palos Ver-
des, CA, Kaz. Kučinskas, Ro
chester, NY, Joseph Lukas, 
Grand Rapids, MI, V. Lukas, 
Evergreen Park, IL, J. Mont
vilas, Lemont, IL, A.B. Mačiu
kevičius, Palos Hts. IL, J . 
Nausėda, Lemont, IL, A. Pabrė
ža, Chicago, EL, kun. T. Palis, 
Pittsburg, CA, Raymond E. Pas
kųs, Darien, LL, Joseph Petri
kas, St. Petersburg, FL, Kazys 
Riekus, Chicago, TL, A. Ruibys, 
Palos Hts, EL, Stepas Smalin-
skas, Livonia, MI, Nijolė Sla-
minskas, Great Neck, NY, Van
da Sherksnis, Gardner, MA, dr. 
K. A. Šukys, Kankakee, EL, 
Irena Šilingas, Chicago, EL, Alė 
Skirmantienė, Glendale, CA, 
Juozas Sabas, Burbank, EL, A. 
Valaitis, St. Petersburg Beach, 
FL, Juozas Vadopolas, Downers 
Grove, EL. 

15 dol. Balfo Cicero skyrius, 
Cicero, EL, Genytė Dirsė, St. 
Petersburg Beach, FL, Jonas 
Kapčius, Daytona Beach, FL. 

10 dol. Veronika Švabienė. 

Stempužienė, Cleveland, Ohio. 
20 dol. Katryna Bulota, Los 

Angeles, CA, kun. Francis Bal-
trumas, Mt. Angel, OR., Julia 
Bubinas, Beverly Shores, IN., 
Kazys Čiurlys, North Brun-
svick, NJ, Vincas Dovydaitis, 
Los Angeles, CA, Loreta Gvaz-

dinskienė, Downers Grove, EL, 
Casimira Jankauskas, Daytona 
Beach, FL, dr. Vladas Lėlis, 
Rochester, N.Y. J.J. Paulaus
kas, Chicago, IL, Jonas 
Pečkaitis, Merrillville, IN, dr. 
V.B. Raulinaitis, Chatsworth, 
CA, Jeronimas Švabas, Chica-

100 dol. BALTIA EXPRESS 
CO. — Vidmantas Rapsys, Chi
cago, EL. 

80 dol. Vladas Kezys, An-
caster, Ont., Kanada. 

70 dol. dr. Ignas Labanaus
kas, Chicago, EL., 

60 dol. Vytautas Kalasinskas, 
Germany. 

50 dol. Stasys Skema, Toron
to, Kanada, Albinas Kantvydas, 
Weston, Ont., Kanada, Kazys 
Kazlauskas, Waukegan, IL, 
Emilija Vindašius, Delhi, Ont., 
Kanada. 

40 dol. Eduardas Bielskus, 
Aurora, IL. 

30 dol. Romas Augaitis, Lock-
port, IL, Valė Dobravolskis, 
Chicago, EL., Vytautas Gečas, 
Sunny Hills, FL, kun. K. Kak
nevičius, London, Kanada, Al
binas Smilgys, Vancouver, Ka
nada, Kazys Rusinąs, Portage, 
MI. 

25 dol. Gediminas Lapenas, 
Daytona Beach Shores, FL, 
„Tėvynės Garsai" — Aldona 

91 AR GAUNATE „DRAUGĄ' 
LAIKU? 

Jei „Draugas" jums atnešamas pavėluotai, ar kartais 
iš viso jo negaunate, būtina į — I i paftul. Bot, 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 vasario 
mėnesį registruoti, kaip gaunate „Draugą". Pirmose dvie
jose kolumnose rasite išspausdintus vasario 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 kovo 10 dienos. Surinkę vi
sus vasario mėnesio blankus, galėsime su šiais duomenimis 
kreiptis įcentrinio pašto viršininką dėl „Draugo' išnešiojimo. 
Būsime labai dėkingi Jums už pagalbą. 

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

Kun. Petras Cibulskis, MIC 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 

Kirpti čia 

My mailing label: 

(UŽKLIJUOTI ADRESATO 
ETIKETE) 

Postmaster 
Cityflown — State 

Zip 

Dear Postmaster: 

Delivery of my daily newspaper, the DRAUGAS, has been 
very irregular. As postai rates inerease, it seems that deli
very is getting worse and worse. I have kept track of the 
February issues of the DRAUGAS and noted the day on 
which I received each issue. I hope this will help you to im-
prove delivery. 

FEBRUARY 
DELIVERY RECORD FOR THE 

„DRAUGAS'' DAILY PAPER 

Dateof Deteof 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

2/2 
2/3 
2/4 
2/5 
2/6 
2/9 
2/10 
2/11 
2/12 
2/13 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

2/16 
2/17 
2/18 
2/19 
2/20 
2/23 
2/24 
2/25 
2/26 
2/27 

NR" indicates NOT Received. 

Sincerery yours, 

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

A.tA. 
Kpt. KAZIUI RIMUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai, 
sūnui, broliams, seserims ir kitiems giminėms bei jų 
visų šeimoms. 

XV-tos laidos karininkai 

A.tA. 
KSAVERUI BARMUI 

mirus, jo mylimam broliui LEONUI ir seimai širdin
giausią užuojautą reiškia 

L. A. Braždžių šeima ir 
Halina Stankiewicz 

Mylimam Sūnui 

A.tA. 
Dr. ANTANUI BLAŽIUI 

staiga mirus, skausmo prislėgtą motiną, sesę vilnie
te SOFIJĄ, brolius dr. RAIMUNDĄ ir JULIŲ su 
šeimomis ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

Vilniaus Krašto Lietuvių sąjungos 
Čikagos skyriaus valdyba ir nariai 

go, II, Juozas Šlajus, Chicago, lis, Wood Haven, NY M. Vaske-
IL, A. Stankevičius, Melrose vičius, Toronto, Kanada, Algis 
Park, IL, Juozas Tijūnėlis, Far- Žemaitis, Edgewater, MD. 
mington, CT, Joana Vaičiulai- ¥ T , M . . . , _ _ 
tis, Bethesda, MD, V. Valukas, J J ? " * " - tfuitaoe »uo*irdų 
New Haven, CT, Vitas Vaičių- ' 

P A D Ė K A 
Dipl. architektė 

BRONĖ LUKŠAITĖ-KOVA 
Ligos išvarginta mūsų Sesuo, Svainė ir Teta, 1992 m. 

gruodžio 29 d. 6 vai. ryto, užmigo amžinai Šv. Kryžiaus 
ligoninėje. 

Palaidota 1993 m. sausio 3 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame kanauninkui V. Zakarauskui už 
maldas koplyčioje, atnašautas šv. Mišias, Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje, pasakytą jautrų pamokslą ir palydėjimą 
mūsų brangios a.a. Bronės kūno į Amžino Poilsio vietą. 

Dėkojame sol. Genovaitei Mažeikienei ir akompanatoriui 
R. Šokui už jautrią ir įspūdingą muzikinę dali šv. Mišių metu. 

Nuoširdi padėka inž. Peseckui, arch. A. Kereliui ir inž. 
K. Burbai už priminimą a.a. Bronės mokslo dienų, jos archi-
tektinės veiklos bei nuveiktų darbų, tariant atsisveikinimo 
žodį Lietuvių Inžinierių ir Architektų sąjungos vardu. 

Dėkojame Lietuvos Dukterų atstovėms, kurios pagerbė 
a.a. Bronę savo atsilankymu, sukalbėjo rožinio dali ir pareiškė 
užuojautą spaudoje. 

Didelė padėka draugams ir giminėms, kurie nešė a.a. 
Bronės karstą; K. Burbai, V. Balniui, B. Slonskiui, V. Norkui, 
A. Palčiauskui ir A. Draugeliui. 

Ačiū visiems giminėms ir draugams už gėles, kurios puošė 
a.a. Bronės paskutinę žemišką vietą. 

Ačiū už gausias šv. Mišių aukas ir aukas „Technikos 
žodžiui". 

Ačiū visiems, kurie pareiškė užuojautas žodžiu, raštu, 
spaudoje ir telefonu. 

Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems 
atsilankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems gedulingose šv. Mi
šiose ir palydėjusiems a.a. Bronės kūną į Amžiną Poilsio vietą. 

Nuoširdi padėka visiems, kurie nuolatos rūpinosi ir ją 
lankė namuose ir ligoninėje jos ligos metu. 

Dėkojame P. Petručiui už pranešimą apie velionės mirtį 
„Margučio" radijo programoje. 

Ačiū laidotuvių direktoriams Petkams už nuoširdų ir 
rūpestingą patarnavimą. 

Ilsėkis ramybėje, miela Brone, o Dievas teatlygina 
visiems, kurie tau padėjo. 

Liekame visiems nuoširdžiai dėkingi. 
Nuliūdusi šeima 

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. vasario mėn. 3 d. 

A.tA. 
v.s. kun. PRANUI GARŠVAI, MIC, 

buvusiam Lietuvių Skautų sąjungos dvasios vadui 
mirus, Marijonų vienuoliams, giminėms Lietuvoje, 
spaudos bendradarbiams ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

Lietuvių Skautų Sąjunga 

Brangiam sūnui 

A.tA. 
DR. ANTANUI BLAŽIUI 

netikėtai iškeliavus Amžinybėn, skausme likusią 
motiną SOFIJĄ giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Illinois Lietuvių Gydytojų Draugijos 
Pagalbinio Moterų Vieneto 

Stipendijų Fondas J 
A.tA. 

DR. ANTANUI BLAŽIUI 
staiga mirus, liūdinčią motiną ir brolius su šeimomis 

nuoširdžiai užjaučiame. 

Birutė ir Eleuterijus Žilinskai su šeima 

GAIDAS-DAIMID 
EUDEIKIS 

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 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

V isų t e l e f o n a s : 7 0 8 - 9 7 4 - 4 4 1 0 

^ į ^ W INTERNATIONAL 
\ ^ f W TRAVEL CONSULTANTS 

• ^ 
^Zaifrai'' 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones [ Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CAROO — siunčiame oro linija 

„ Ž A I B A I " — virs 10 skirtingų paketų pasirinkimas 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

SS2S South 7 t m Avenue 
Htokory NM, MhMto S04S7 
Tel. 70S-43O-7272 

su garantuotu pristatymu [ namus 

229 KsJverilM. getvs 
VMfilus, Lietuva 
T— — 7SS-S22 Ir T3S-S40 Į 

Mūsų brangiam ilgamečiui šeimos draugui ir bičiuliui 

A.tA. 
DR. ALBERTUI AVIŽAI 

mirus, liūdinčią žmoną ir šeimą giliai užjaučiame. 

Angelė Kraučeliūnienė 
ir dukros — Danutė Šlenienė 

ir Rimutė Jucienė 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois b0629 

M312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir pr iemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. vasario mėn. 3 d. 

x Indianos Lake apskrities 
Altos skyrius ruošia Vasario 16 
minėjmą Sv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje ir salėje va
sario 14 d. Gary, IN. Minėjimo 
pradžia 11:30. Tuoj po Mišių 
vėliavos pakėlimas ir iškilmin
gas aktas, programa ir pietūs 
parapijos salėje. Pagrindinis 
kalbėtojas — Gytis Liulevičius, 
o meninę programą atliks Jūra
tė Tautvilaitė Fischer. Maloniai 
prašome visus apylinkės lietu
vius minėjime dalyvauti. 

x Vasar io 21 d. Švč. M. 
Mari jos Gimimo parapijos 
banketas su metine loterija 3 
vai. p.p. parapijos salėje. 

x Brighton Parko Lietuvių 
namų savininkų draugija 
sudarė valdybą 1993 metams. 
Joje yra: Viktoras Utara (pirmi
ninkas). Robertas Žebrauskas, 
Rita Darienė, Bronė Rus
teikienė. Anelė Raštienė, Mari
ja Zurlienė, Mečys Mikutaitis, 
Janina Pileckienė, Regina Pet
rauskienė, Pranas-Algimantas 
Zailskas, Albinas Žaliauskas ir 
Marta Gydienė. 

x Rolandas Pavilioi»«». Vil
niaus universite*~ rektorius, 
dalyvaus iškilmingame Lietu 
vos Generalinio konsulo Vaclo
vo Kleizos rengiamame pokyly
je vasario 20 d. Čikagoje. 

x Sausio 27 d. „Chronicleof 
higher Education" laikraštyje 
surašytos pavardės visų 900 
Amerikos piliečių mokslinin'-ų, 
laimėjusius garbingas Ful-
br ight stipendijas. Stipen
dininkai gaus paramą daryti 
tyrinėjimus ir dėstyti kituose 
kraštuose. Sąrašuose matyt 
nemažai važiuojančių į Pabalti
jo kraštus. Lietuvoje žada dirb
ti: pedagogė Jūratė Kroky-
tė-Stirbienė; antropologijos pro
fesorius Raimundas Sidrys, 
l i teratūros dėstytoja Živilė 
Gimbutaitė, literatūros dėsty
tojas Nathan F. Cogan. Apie 
stipendijų gavimą pranešė J 
William Fulbright Foreign 
Scholarship Board ir United 
States Information Agencv 
(USIA). 

x Lietuvių Operos choras, 
diriguojamas Ričardo Šoko, at
liks meninę programos dalį Va
sario 16-sios — 75 metų 
Lietuvos nepriklausombės pa
skelbimo minėjime, kuris jvyks 
vasario 14 d., sekmadienį, 2 vai. 
p.p. Maria aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje. Ruošia 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Čikagos skyrius. 

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 

Advokatas jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai \<ik 
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 Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

Chicagos Lituanistinės mokyklos darželio mokinės (iš kairės): Luką Saparny-
tė, Veronika Grybauskaitė ir Morta Lapkutė, pasiruošusios eiti į sceną Kalė
dų eglutės programos metu Jaunimo centre. 

Nuotr. M. Vidzbelio 

x „Veidas" spalvingai iliust
ruotas 32 psl. savaitinis 
žurnalas, leidžiamas Vilnuje 
,.Lietuvos aido" bendrovės, 
nuolatos gražėja ir tobulėja. Jo 
1993 m. sausio 14 d. numeryje 
spausdinama daug įdomių 
straipsnių ir nuotraukų. 
Žurnalą galima prenumeruoti 
pas JAV įgaliotinį Bronių 
Juodelį. 

x Čikagos Mount Green-
wood miesto bibliotekoje, ku
rios vedėja yra lietuvė Dana 
Sved-Švedienė, sausio ir vasario 
mėn. eksponuojamas Lietuvos 
keramikos menas — servizėliai, 
/azos, vazelės, papuošalai bei 
medaliai. Parodos puošmena — 
Barbora Radvilaitė. Parodėlę 
galima aplankyti pirm. ir treč. 
— 12-8 v.v.; antr.. ketv., penkt. 
ir šešt. — 9-5 v.v. Bibliotekos ad
resas — 11010 S. Kedzie Ave., 
Chicago. 

x 50 m. nuo Lietuvos įkai
tų ir genocido aukų paminėjimo 
vakaronė Balzeko muziejuje bus 
š.m. kovo 19 d. 7 vai. vak. 

x Kun. Kęstutis Latoža, 
lydimas giminaičių Broniaus ir 
Reginos Latožų iš Westmont, 
IL, apsilankė mūsų redakcijoje, 
susipažindamas su ,,Draugo" 
leidimo darbais. Kun. K. 
Latoža, tik pernai kovo 22 d. 
įšventintas kunigu Vilniaus 
arkikatedroje, svečiuojasi 
Amerikoje pas gimines. Praėjusį 
sekmadienį jis pasakė pamokslą 
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje 
Lemonte, dar ruošiasi skristi į 
Kaliforniją, o po to grįš atgal į 
Lietuvą. Jis priklauso komite
tui, kuris rūpinasi pop. Jono 
Pauliaus II kelionės į Lietuvą 
reikalais. 

x Ieškau palto-lietpalčio. 
S.m. sausio 24 d. „Seklyčioje" 
apie 7 vai. vakaro, išeinant iš 
dr. Nemicko paskaitos, per klai
dą buvo sukeistas mano lietpal
tis, panašaus dydžio ir spalvos. 
Apžiūrėję, malonėkite paskam
binti tel. 708-301-8183. Būsiu 
dėkingas. 

(sk) 
x Vasario 14 d. po Nepri

klausomybės minėjimo į ren
giamą vakarienę Lietuvių Tau
tiniuose namuose vietos užsako
mos šiais tel.: 312-434-4645 ar
ba 312-776-3547. 

(sk) 

x TRANSPAK siunčia tal-
pintuvus (konteinerius) į Lietu
vą kas savaitę. Siunčiame 
„AIR CARGO". Siųskite per 
seniausią siuntinių į Lietuvą įs
taigą TRANSPAK, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629. tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

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) 

x J A V LB Br ighton P a r k o 
apylinkės valdyba, norėdama 
paremti Lietuvos gen. konsulo 
darbą, rengia koncertą vasario 
21 d. Jaunimo centre, 2 vai. p.p. 
Programą atliks Dainavos an
samblis, Grandies ansamblio šo
kėjai, solistė Dalia Eidukai-
tė-Fanelli ir Algimantas Bar-
niškis. Bilietus galima įsigyti 
Vaznelių „Gifts International" 
prekyboje arba Seklyčioje, arba 
skambinant Salomėjai Daulie-
nei 847-4855. 

x J a u n i m o cen t ro metinis 
narių susirinkimas kviečiamas 
vasario 7 d., šį sekmadienį, 11 vai 
vai. mažojoje salėje. Bus svars
tomi Jaunimo centro reikalai, fi
nansinis pranešimas ir Tarybos 
rinkimai. Nariai prašomi akty
viai dalyvauti. 

x Melrose P a r k o apylinkės 
lietuvių organizacijų visuotinis 
susirinkimas dėl Vasario 16 d. 
minėjimo rengimo šaukiamas 
vasario 13 d., šeštadienį, 2 vai. 
p.p. pas Algį ir Ziną Sinkevičius 
- 1003 N. 14th Ave., Melrose 
Park. Minėjimas bus vasario 27 
d., šeštadienį, 5:30 v.v. — Bul-
gers Hali, 16th Ave. ir Hirsch 
Melrose Park. Pagrindinę kalbą 
pasakys Lie tuvių Bend
ruomenės Vidurio Vakarų apy
gardos pirmininkas Kazimieras 
Laukaitis. 

x Sofija Š imkienė iš Royal 
Oak. Mich., prašo redakciją ir 
administraciją priimti širdingus 
sveikinimus, linkėdama sveika
tos, stiprybės ir sėkmės, dirbant 
lietuvišką darbą. Ta proga pra
tęst prenumeratą, o už kalė
dines korteles ir kalendorių pri
dėjo auką. 

x Ignas Beleck is iš Hot 
Springs, Ar., pratęsė prenu
meratą, vajaus proga atsiuntė 
didesnį čekį dienraščio išlaidom 
sumažinti; linki sėkmės, o 
„Draugas" yra labai laukiamas, 
skaitomas nors ir labai vėluoja. 

x VELYKŲ STALUI LIE
TUVOJE siūlome 3 žąsis (20 
svarų), palendvica 2 kg., rūky
tos dešros 3 kg., alyva iš Ame
rikos 64 oz., 8 O'Clock Coffee 39 
oz., aspirinas 250 Ct., butelis 
šampano ir butelis prancūziško 
vyno su pristatymu į namus 
$100.000. „Žaibas" 9525 So. 79 
Ave., Hickory Hills, IL 60457. 
Tel.: 708-430-8090. 

(sk) 

x GRAIKIJA, civilizacijos 
lopšys. Aplankysime Delphi 
šventovę, O l y m p u s kalną, 
apžiūrėsime Atėnų miesto įdo
mybes... A c r o p o l i s , P l a k a 
senamiestį, Sounion šventovę 
ant Adrijos kranto. Plauksime 
į Rhodes, Mykonos , P a t m o s 
ir Kusadasi salas. Kelionės 
datos gegužės 11 d. iki 22 d. 
1993. Vietų skaičius ribotas, 
registracija priimama iki va
sario 20 dienos. Kreiptis G. T. 
International Travel 9525 So. 
79th Ave., H ickory Hills, IL 
60457. Tel. 708-430-7272. 

(sk) 

»i a k ŽVAIGŽDUTE 
^ s %M * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriais 

Redaguoja J. Račas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

68 

Mažosios Lietuvos, mums giminingo krašto miestas — Tilžė. Spau
dos draudimo laikais čia buvo spausdinama viskas, kas lietuviška. 

Iš C. Hartknoch albumo 1684 m. AM + M leidinys. 

STEBUKLINGA DIENA 
DAINAVOJE 

— Kas žino, kaip Vilnius atsi
rado? — klausė istorijos moky
toja. 

Birutė šių žodžių negirdėjo. Ji 
žiūrėjo pro langą į Dainavos 
laukus. Lauke buvo pilka, nes 
lietus lijo. Šie laukai Birutei 
buvo gerai pažįstami. Ji daug 
metų stovyklavo Dainavos 
stovykloje taip, kaip ir daug 
Amerikos lietuvių jaunimo. Jai 
žiūrint pro langą, laukas atrodė 
neramus. Visas dangus apgaub
tas debesimis, o horizontas nu
brėžtas raudonai, lyg krauju. 
Spyglio ežeras dunksojo juodas 
ir nelygus. Pušyno medžiai 
nerimast ingai siūbavo. Nė 
vienas paukštis nečiulbėjo, nė 
vienas svirplys nesvirpė. 

Birutė pastebėjo, kad smulkus 
lietus pasikeitė į stipresnį. „Ly
ja, kaip iš kibiro", — pagalvojo 
Bi ru tė . Tamsūs debesys 
pa lengva užtemdė visą 
stovyklą. Staiga sužibo žaibas, 
o po poros sekundžių pasigirdo 
ir griaustinis tolumoje. Birutė 
pradėjo drebėti, nes visada bi
jodavo griaustinio. 

Visi klasės kambaryje liovėsi 
kalbėję. Visi sužiuro pro langą. 
Komendanto ragas sudūdavo. 
Signalizavo stovyklautojams, 
kad skubiai visi susirinktų 
„Baltųjų rūmų" koridoriuje. 
Visi vaikai, stumdydamiesi, 
greitai bėgo laiptais žemyn. 
Vadovai mėgino vaikus 
nutildyti. Jie liepė atsiklaupti 
prie mūrinių sienų. 

Dabar jau niekas nebekalbėjo, 
ir visi klausėsi. Komendantas 
aiškino, ką reikia daryti kri
tiškai padėčiai besiartinant. 
Staiga vėl griaustinis sutrenkė. 
Viesulas, atrodo, jau čia pat. Visi 
nurimo. Birutė drebėjo iš iš
gąsčio ir staiga apalpo... 

(Bus daugiau) 

Audra Degesytė 

SKRUZDĖ IR BALANDIS 

Skruzdė begerdama įkrito į 
upeli. Balandis, matydamas, kad 
jau jai yra bėda. snapu nulaužęs 
šaką įmetė į upelį. Skruzdė 
išlipo. 

Neilgai trukus, medžiotojas 
atvyko į tą mišką, kur balandis 
gyveno. Medžiotojas, jį pamatęs, 
taikėsi nušauti . Tuo metu 
skruzdė ėmė kąsti medžiotojui 
j koją. Kai jis pasilenkė pažiū
rėti, kas jam kanda, tuo metu 
balandis nuskrido. Tuo būdu 
skruzdė atsilygino balandžiui už 
jos gyvybės išgelbėjimą. 

(Lietuvių tautosaka) 

KAIP ATSIRADO 
DAINAVOJE GYVULIAI 

Vieną dieną Jonas ėjo per 
mišką. Jis pastebėjo, kad jis dar 
nėra matęs jokių gyvulių. „Kas 
čia gali būti?" — jis galvojo. 
Grįžęs namo, užmigo. Kitą 
dieną jis vėl nuėjo į tą patį 
mišką ir įlipo į medį. Jis ilgai 
žiūrėjo, bet nematė nė vieno 
gyvulio. „Kas čia gali būti?" — 
jis sau vėl kartojo. Pavargęs 
grįžo namo ir užmigo. Trečią 
dieną vėl nuėjo į mišką, įlipo į 
medį ir ilgai stebėjo. Vėl nieko 
naujo. Tada jis kreipėsi į Dievą, 
kodėl čia nėra gyvulių. Dievas 
jam atsakė: „Pereik skersai 
gatvę, pamatysi namą. Pasi-
belsk ir pasakyk, kad Dievas 
nori gyvulių". Jonas taip ir 
padarė. Kai tik tuos žodžius 
pasakė, visi miško gyvuliai, 
paukščiai ir žuvys išbėgo iš 
namo ir susirado sau kitus 
namus . Jie dabar gyvena 
Dainavoje. 

Venta Civinskaitė, 
(JAS universiteto laikraštėis, 

1992 m.) 

MANO ĮSPŪDŽIAI 
DAINAVOJE 

Aš čia pirmi metai. Pirmą 
dieną, kai aš čia atskridau, man 
labai nepatiko. Tą dieną aš 
norėjau apsisukti, vėl sėsti į 
lėktuvą ir skristi kuo toliausiai 
nuo šios stovyklos. Teisybė, man 
iš viso stovyklos labai 
nepatinka. Dabar man čia visai 
neblogai, bet namo labai noriu 
grįžti kuo greičiau. Man čia la
bai patiko ežeras ir gamta. Kai 
lijo, aš pasijutau kaip Lietuvo
je. Važiuojant iš aerodromo, 
kelias buvo panašus į Lietuvos 
greitkelį. Man čia patinka todėl, 
kad labai graži gamta, daug 
medžių. Eįeras panašus į mano 
mėgstamiausią ežerą Lietuvoje. 
Nors man čia neblogai, bet aš 
noriu namo. 

Amanda Ragauskaitė, 
(„Dainavos draugai", JAS 1991) 

GALVOSŪKIO NR. 66 
ATSAKYMAS 

Kai berniukai neišsprendė 
Pe t r iuko galvosūkio, tada 
Petriukas parodė, kaip reikia 
spręsti. Jis paėmė iš vidurio 
pilną gėrimo stiklinę ir supylė 
į tuščią vidurinę stiklinę. Tą 
tuščią vėl pastatė tarp pilnų. 
Dabar pasidarė toks vaizdas: 
101010. Visi draugai nustebo 
Petriuko gudrumu. 

Dūmai yra išdava nepilnai 
sudegusių medžiagų: medžių, 
akmens anglies, durpių, alyvos 
ir kt. Jei visos medžiagos pilnai 
sudegtų — nebūtų dūmų. O tam 
būtų reikalinga labai aukšta 
degimo temperatra. Dūmuose 
yra kietų ir dujinių medžiagų. 
Daugiausia kietosios medžiagos 
yra anglies dūmuose. Azotas, 
anglies dvideginis, deguonis, 
anglies viendeginis, sieros 
dvideginis palieka dūmuose du
jas. Dūmuose yra dulkių, 
chemikalų ir kitokių oro 
sudėtyje esančių medžiagų. Ap
skaičiuojama, kad mažesniuose 
miesteliuose įvairių dūmų išma
tų per metus susidaro nuo 75 iki 
100 tonų. Didžiausiuose mies
tuose dešimt kartų daugiau, nes 
čia sukoncentruota daugiau 
pramonės įmonių ir įvairių 
autovežimių. 

Dūmai yra kenksmingi svei
katai, nuosavybei, augmenijai. 
Jei vėjai neišsklaidytų dūmų 
išmatų, būtų nuolatinis rūkas, 
pro kurį saulės spinduliai 
nepasiektų žemės paviršiaus. 
Tokia padėtis pagreitintų mirtį 
silpnesnės sveikatos žmonių. 
Rūgštus lietus naikina miškus 
ir kitą augmeniją. Kiek galima, 
reikia vengti dūmų. 

Iki šiol mažai kas rūpinosi oro 
užteršimu. Dabar ir valdžios 
įstaigos pradėjo kovą. Kovą 
galima laimėti, jei visi ateis 
valdžiai į talką — dideli ir maži. 
Nelaikyti ilgai užvestų automo
bilių, kai nevažiuojama. Nesto
vėti arti prie išmetamų dūmų. 
Nestovėti ilgai prie didelių kelių 
ar gatvių, kur vyksta didelis 
mašinų judėjimas. Jaunimas 
turėtų įspėti vyresniuosius, jei 
jie nekreipia dėmesio ar 
pamiršta. 

GALVOSŪKIO N.R. 70 
ATSAKYMAS 

Švento Rašto Senajame Tes
tamente yra parašyta, kai Dievas 
sutvėrė žmogų, jis sukūrė sodą, 
pavadintą Rojumi, toli rytuose. 
Vėliau dar yra minima Rojaus 
vieta, kai kalbama apie Kainą, 
kuris nuvyko ir apsigyveno Nod 
krašte, rytuose nuo Rojaus. 

Šie pasakymai daugiau tinka 
literatūrai, nei istorijai. Niekur 
nėra aiškiai pasakyta, kur 
tikroji vieta buvo. Minimos Šv. 
Rašte yra gairės, pagal kurias 
mėginama spėlioti apie tikrąją 
vietą. Todėl daug kas spėlioja, 
kad Rojus galėjo būti pietinėje 
Mesopotamijoje, kur šiandien 
yra Irako valstybė. Irako vals
tybėje yra daug istorinių 
paminklų, kurių dalis buvo 
sunaikinta amerikiečiams bom
barduojant. Neramumai tame 
krašte tęsiasi toliau taip, kad 
gali dar daugiau nukentėti 
vertingų istorinių paminklų. 

GALVOSŪKIS NR. 86 

Šiais metais buvo išrinktas 
naujas JAV prezidentas, kurio 
inauguracija buvo š.m. sausio 
20 d. Parašykite šio prezidento 
pavardę. Žemiau yra surašyti 
anksčiau buvę prezidentai ir jų 
inauguracjos metai. Patikrin
kite, ar nėra klaidų. Jei atrasi
te, jas ištaisykite ir prie kiek
vieno prezidento parašykite 
teisingą datą. Už tą darbą 
gausite 10 taškų. Jei jūs pa
darysite klaidų, tada bus tik 5 
1.1. Chester A. Arthur 1901. 2. 
GroverCleveland 1921. 3. Ben-
jamin Harrison 1881. 4. Grover 
Cleveland 1923. 5. William 

McKinley 1885. 6. Theodore 
Roosevelt 1889. 7. William H. 
Taft. 8. Woodrow Wilson 1893. 
9. Warreu G. Harding 1897. 10. 
Calvin Coolidge 1909 m. Čia 
vieno prezidento pavardė 
minima du kartus; jis buvo du 
terminus prezidentu. 

GALVOSŪKIS NR. 87 

Žemiau yra surašyta 14 vals
tybių įvairaus didumo ploto 
atžvilgiu. Surašykite jas iš eilės 
pagal užimamą plotą ir pažymė
kite plotą kvadratinėmis mylio
mis. Pagal atliktą darbą 10 ar 
5 taškai. 1. Albanija. 2. Belgija. 
3. Bosnija-Hercegovina. 4. Dani
ja. 5. Estija. 6. Izraelis, 7. Kroa
tija. 8. Latvija. 9. Lietuva. 10. 
Makedonija. 11. Olandija. 12. 
Slovakija. 13. Slovėnija. 14. 
Šveicarija. 
Atsiuntė kun . d r . E. Gerulis 

GALVOSŪKIS NR. 88 

Žemiau reikės surašyti žo
džius pagal duotus pa
aiškinimus. Pirmoje eilėje 
žemyn turite gauti didžiojo 
lietuvio-aušrininko pavardę. 
Skl iauste l iuose pažymėtos 
skaitlinės yra žodžio raidžių 
skaičius. 1. Lietuvis moks
lininkas gyvenęs Amerikoje (8). 
2. Rytų Lietuvos miestelis, 
kuriame buvo mergaičių žemės 
ūkio mokykla (10). 3. Virtuvės 
įrankis, vartojamas sriubai virti 
(6). 4. viena iš Europos valsty
bių kalnuotoje srityje (8). 5. Dai
noje dažnai minima Lietuvos 
upė (7). 6. Daržovė, auginanti la
bai didelius vaisius (7). 7. 
Lietuvos upės Ventos intakas 
(7). 8. Ką darome, kai esame pa
vargę (7). 9. Daržovė - vais
tažolė vartojama maisto gamy
boje (8). 10. Ką daro vasarą 
skautai? (9). 11. Vieno Lietuvos 
kariuomenės raitelių pulko pa
vadinimas, kuris buvo Alytuje 
(6). 12. Vasarvietė prie Klaipė
dos miesto (8). (5 taškai) 

ŽIŪRĖKITE NR. 89 
(Žiūrėkite piešinėlius) 

Cia vaizduojami dviejų JAV 
prezidentų atvaizdai. Apačioje 
keisti pavadinimai. Parašykite 
teisingus jų vardus. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 90 
(Žiūrėkite piešinį) 

Čia nupieštas vežimas, pilnas 
akmens anglių. Ant viršaus 
anglių skaitlinės. Dabar anglis 
jau pakeičia uranijus, kuris 
duoda žymiai daugiau energijos, 
suskaldžius jo atomą. Vienas 
svaras uranijaus pagamina tiek 
energijos, kiek daug tokių 
vežimų p r ik rau tų anglies. 
Sudėję tas skaitlines, sužinosi
te, kiek reikės tokių vežimų 
akmens anglių, kad pakeistų 
vieną svarą uranijaus. (5 taš
kai). 
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