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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Įstatymas apribos 
teisę streikuoti 

V i l n i u s , sausio 18 d. (Elta) — 
Seimas papildė Kolektyvinių 
ginčų r egu l i av imo į s ta tymo 
straipsnį , ku r i s reglamentuoja 
s t re ikų skelbimą. Draudžiama 
s t re iką skelbti vidaus reikalų, 
k raš to apsaugos ir krašto sau
gumo sistemose, valstybinėse ir 
vals tybinėse akcinėse keleivių 
pervežimu užsiimančiose įmo
nėse, taip pat elektros energijos, 
centralizuoto šilumos tiekimo ir 
dujų t iekimo įmonėse, neatidė
liotinos medicinos pagalbos tar
nybose. 

Šių tarnybų ir įmonių darbuo
tojų re ika lavimas , sakoma įsta
t y m o pataisoje, sprendžia stei
gėjas arba Respublikos vyriau
sybė. 

Taip pa t įvesta nuostata, jog 
geležinkelių ir miesto visuo
meninio transporto, ryšių, ener
getikos, medicinos ir farmacijos, 
maisto, naftos, perdirbimo, ne
p e r t r a u k i a m o s gamybos ir 
ki tose įmonėse, kur ių sustab
d y m a s sus i jęs su s u n k i a i s 
padar in ia i s visuomenės a rba 
žmonių gyvybei ir sveikatai, apie 
s t re iko pradžią darbdavys t u r i 
būt i įspėtas ne vėliau kaip prieš 
21 dieną. 

Pata isos įsigalios, kai Seimo 
įs ta tymą dėl jų pasirašys prezi
den tas . Tai padary t i arba at
mesti j is privalo per dešimt die 
nų. 

S o c i a l d e m o k r a t a i k r i t i kuo j a 
L D D P , k a d n e b e g i n a 

d a r b i n i n k ų te is ių 

Socialdemokratai tikisi, kad 
Seimas a tmes prezidento dekre
tą, kur iuo j is gražino pakar
tot inai svars tyt i prieš savaite 
pr i imtą valstybės pareigūnų ir 
tarnautojų pajamų deklaravimo 
laikinąjį įstatymą. -Jų nuomone, 
prezidento motyvai , kad įstaty
m a s pr ieš tarauja Konstitucijai 
ir pažeidžia žmogaus teises, 
nė ra į t ik inantys . Socialdemo
k ra tų frakcijos narys Rimantas 
Dagys sausio 16 d. spaudos 
konferencijoje sakė , jog tokį 
prezidento sprendimą galima 
ver t in t i ka ip nuolaidžiavimą 
finansinėms grupuotėms, norin
čioms nuslėpt i savo pajamas. 

J i s apgai lestavo, kad Seimo 
d a u g u m a a tme tė socialdemo
k r a t ų pa te ik tą įstatymo pro
jek tą dėl indėlių vertės dalinio 
a t s t a tymo. J a m e buvo siūloma 
praras tus indėlius kompensuoti 
diferencijuotai, išmokant kom
pensacijas pr iklausomai nuo 
t u r ė tų indėlių dydžio. Tuo būtų 
ištaisyta skriauda, kurią patyrė 
labiausiai vargs tan t i visuome
nės dalis. Atmesdama šį projek
tą, sakė R i m a n t a s Dagys, val
dančioji d a u g u m a parodė neno
r in t i tesėti savo r inkiminių pa
žadų. 

Prelegentas krit ikavo siūlomą 
pataisą į s t a tymui dėl kolekty
vinių ginčų reguliavimo 10 
s t ra ipsnio (kurią Seimas jau 
pravedė). Pataisa , kurią pateikė 
irgi LDDP, siūlo uždrausti strei
kuot i t a rnau to jams vidaus rei
kalų, kraš to apsaugos, valstybi
nėse keleivių pervežimo įmonė
se , ta ip pa t e lektros energijos, 
dujų t iek imo įmonėse, neatidė
liotinos medicinos pagalbos t a r 
n a u t o j a m s . Soc ia ldemokra tų 
nuomone, d r aud imas aiškinti
n a s tuo, kad L D D P bijo spręsti 

samdomų darbuotojų problemas 
su juos atstovaujančiomis prof
sąjungomis. Tokiu būdu LDDP 
iš esmės pareiškia, kad ji nusto
ja ginusį dirbančiųjų interesus, 
nors vis dar skelbiasi tai da
ran t i . 

Apibendrindami LDDP dau
gumos veiksmus Seime, social
demokratai padarė išvadą, kad 
valdančioji partija savo politiko
je nustojo vadovautis socialde
mokratinėmis nuostatomis. Tai, 
sakė Rimantas Dagys, vis ryš
kiau pastebima ir jos sudarytos 
vyriausybės veikloje. Praėju
siais metais socialdemokratai 
specialiame memorandume pa
reiškė nepasitikėjimą vyriau
sybe. 

Pirmadieni paryčiais Los Angeles miestą sukrėtė didelis žemes drebėjimas — 6.6 stiprumo 
Richterio skalėje. Antradienį jau suskaičiuota por 30 užmuštų žmonių, tūkstančiai žmonių 
netekę namų. šimtai tūkstančiu žmonių be elektros ir telefonu, užterštus vanduo. Čia vidury 

Interstate 5 greitkelio guli motociklu važiavusio užmušto policininko kūnas, pratrukus greit
keliui, kuriuo jis važiavo, ir jam nukritus 25 pėdas žemyn. 

Ignal inoje s u s t a b d y t a s 
p i rmas i s e n e r g o b l o k a s 

Sausio 18 dieną 11:44 ryto 
buvo sustabdytas Ignal inos 
atominės elektrinės LAE) pir
masis energoblokas. -Jis sus
tabdytas , nes AE darbuotojai 
vienoje iš reaktoriaus skyriaus 
patalpų pastebėjo maždaug pu 
sant ro litro per minute nute
kėjimą, pranešė elektrinės di
rektor ius Viktor Sevaldin. 

J i s taip pat informavo, kad 
skyst is į aptarnaujamas bloko 
pata lpas nepatenka. Radiacinė 
situacija elektrinės patalpose ir 
už jos ribų nepasikeitė. Atau
šinus bloką, bus pateikta papil
doma informacija apie defekto 
pobūdį ir remonto terminus, 
pasakė V. Sevaldin. 

Apie gedimą informuota Lie
tuvos Energetikos ministerija, 
priežiūros organizacijos, Tarp
t a u t i n ė Atominės Energijos 
Agentūra. 

B r a z a u s k a s sve ik ina 
Ukrainą, p a s i r a š i u s 

b randuo l in io nusiginklavimo 
sutar t į 

Sausio 18 d. Lietuvos prezi
den ta s Algirdas Brazauskas 
kalbėjosi telefonu su Ukrainos 
prezidentu Leonid Kravčuk. 

Pokalbio metu buvo aptartas 
neseniai Maskvoje pasirašytas 
JAV, Rusijos ir LTkrainos tri
šalis susitarimas dėl branduo
linių ginklų Ukrainos teritori
joje likvidavimo. A. Brazauskas 
pasakė, kad Lietuva sveikina šį 
susitarimą. Lietuvos ir Ukrai
nos prezidentai išreiškė viltį, 
kad j is padidins saugumą Vidu
rio ir Rytų Europos regione ir 
t aps svarbiu žingsniu link pa
saulinio branduolinio nusigink
lavimo. 

Aptart i dvišaliai Lietuvos ir 
Ukrainos santykiai, draugystės 
ir bendradarbiavimo sutarties 
pasirašymo galimybės. Lietuvos 
prezidentas pakvietė prezidentą 
Leonid Kravčuk atvykti į Lie
tuvą su oficialiu vizitu vasario 
mėnesį. 

Tr ich ine l iozė Lietuvoje j a u 
pas i ekė r e k o r d i n i lygi 

Sausio pradžioje prasidėjęs 
trichineliozės protrūkis Lietuvo
je šiomis dienomis j au pasiekė 
l iūdną rekordą: jis y ra didžiau
sias per visus pokario metus. 

Ka ip pranešė Respublikinis 
higienos centras, sausio 17 d. 
Lietuvoje buvo trylika trichi
neliozės židinių, šia sunkia liga 

sirgo 364 asmenys. Ne t 800 
žmonių visoje Lietuvoje gydomi, 
kad liga neišsivystytų — profi
laktiškai. Jie valgė užkrėstą 
mėsą, tačiau kol kas nesusirgo. 

Daugiausiai žmonių užsikrėtė 
suvalgę rūkytu kumpių, dešrų 
pagamintų nelegalioje dirbtu-

Žemės drebėjimas 
sukrėtė Los Angeles 

Los Ange les , sausio 17 d. 
(NYT) — Didelis žemas drebėji
mas, 6.6 s t iprumo Richterio 

vėje vieno gyventojo namuose, skalėje, sukrėtė Lo^ 
Nepatikrinta mėsa buvo pre- miestą 4:31 vai. ryto. daugumai 
kiaujama kelių Lietuvos miestų ž m 0 n ių miegant savo namuose, 
parduotuvėse. Užmušta bent 27 aanenjs , 14 jų 

Dėl didelio t r ichinel iozės daugiabutyje arti drebėjimo cen-
prot rūkio iškeltos n e t dvi tro San Fernando -"Slėnyje, 20 
baudžiamosios bylos. Pirminio m y l į ų j šiaurę nuo Los Angeles 
tyrimo metu jau nustatyta, kad m į e s t o centro. Drebėjimas buvo 
dalis kiaulienos, iš kurios buvo toks stiprus, kad žmones iškratė 
gaminami rūkyti skanėstai , 
prieš tai nebuvo pat ikr in ta 
veterinarijos laboratorijoje. 

Trichineliozės a t s i r ad imo 
priežastis tiria ministro pir
mininko nurodymu sudaryta 
valstybinė komisija, vadovau
jama Sveikatos apsaugos vice
ministro Antano Vinkaus. 

Trichineliozę Lietuvoje dau
giausiai platina gyvuliukai — 
graužikai. Specialistų duome
nimis, net 30^ pelių, pelėnų, 
žiurkių yra užsikrėtę trichi-
nelėmis. 

Klaipėdoje pradėjo d a r b ą 
Koordinacinis gelbėjimo 

cen t ras 

iš lovų. Iškel t i gre i tke l ia i 
sugriuvo trijose vietose, daug 
kelių nepravažiuojami, daug 
namų sugriauta, pratrūko duju 
tiekimo vamzdžiai, daug kur įsi
liepsnodami gaisrais, pratrūkę 
vandens t iekimo vamzdžiai ir 
plaukiojimo baseinai patvindė 
daugelį vietovių, n u t r a u k t i 
elektros ir telefonų laidai. 

Bijodami, kad dar nesiugriuvę 
jų namai neat laikys vis dar 
nesibaigiančių mažesnių drėbė 
jimų, žmonės gyvena savo kie
muose, neapsirūpinusieji bate
rijomis, vandeniu, bei kitais 
reikmenimis, stoja į ilgas eiles 
prie krautuvių. Ligoninės savo 
automobilių aikštėse teikia pir
mąją pagalbą sužeistiesiems, 

Savo veiklą pradėjo Klaipėdos tūkstančiai žmonių liko be 
jūrų uosto kapitono tarnybos namų. o kadangi keliai išgriau-
Koordinacinis gelbėjimo cen- ti. žmonės nebegali važiuoti į 
tras. „Svarbiausias mūsų uždą- darbą, su t r iko t ranspor tas . 
vinys — organizuoti, koor- Iškeltų greitkelių pataisymas 
dinuoti ir vadovauti gelbstint t ruks nuo pusmečio iki metų, 
žmones iš nelaimės iš t iktų papras t i kel ia i ga l ė s būt i 
laivų, padėti valyti jūrą nuo iš- greičiau pataisyti, 
siliejusios naftos", pasakė jo Nors šis žemės drebėjimas ne-
vadovas, uosto kapitonas Niko- buvo stipriausias ivykęs Kali-
lajus Severinčikas. ..Laivų ir jų fornijoje paskutiniuoju metu, jis 
turto gelbėjimas priskiriamas padarė daugiausiai žalos per pa-
komercinei veiklai, todėl ja skutinį šimtmeti, nes jo centras 

ma toma , kad kai kur ioms 
vietoms atstatyti elektrą gali 
t rukt i net tris dienas. 

Kadangi lietuviai gyvena pla
čiai išsisklaidę, sunku pasakyti, 
kiek lietuvių nukentėjo ir kaip. 
Iš t ank iau lietuvių apgyventų 
vietovių daugiau žalos patyrė 
San"*-a Monica gyvenantieji. Tu 
liau nuo drebėjimo centro esanti 
Šv. Kazimiero parapija, atrodo, 
tuo tarpu, nenukentėjo. 

Šis žemės drebėjimas buvo pa
našus į 1971 metais visai netoli, 
tame pačiame slėnyje tankiai 
apgyventas vietoves sukrėtusį 
žemės drebėjimą, kurio stipru
mas buvo 6.5 Richterio skalėje. 
Šiemetinio drebėjimo centras 
buvo Northridge priemiestyje. 
1971 metų — 8 mylias nuo Nor
thridge esančiame Sylmar prie
miestyje. Pastarajame žuvo 65 
žmonės ir taip pat buvo sugriau
ti keliai ir greitkeliai, nuo bėgių 
nuversti traukiniai ir kilo daug 
gaisrų. 

Bet šie drebėjimai nebuvo 
tokie stiprūs, kaip 1989 m. San 
F ranc i sco s u k r ė t ę s žemės 
drebėjimas, kurio st iprumas 
buvo 7.1 Richterio skalėje ir 
kuris užmušė 63 žmones. Bet 
manoma, kad pirmadienio že
mės drebėjimas gali būti pa
daręs daugiau žalos tiek žmonių 
gyvybėms, tiek ir turto su
naikinimo atžvilgiu. Žmonės 
pergyvenę ir 1971 Sylmar dre
bėjimą ir pirmadienio, pasako
ja, jog šis drebėjimas jautėsi 
daug baisiau, negu anas. 

Ruošiamasi švęsti 
JT 50-metį 

New Y o r k a s , sausio 17 d.— 
Lietuvos Nuolat inės Misijos 
prie Jungt in iu Tautų patarėja 
Ginte Damušyte sausio 1 1 d . 
dalyvavo JT 50-mečiui paminėti 
komiteto posėdyje. 

Kaip praneša Lietuvos Misija, 
JT genera l in io s e k r e t o r i a u s 
speciali patarėja G.M. Sorensen 
nušvietė kaip rengiamasi pairu 
neti JT SO-met' a te inančia is 
metais. Pranešta, kad 27 valsty
bės įsteigė nacional inius komi
tetus šiai sukakčiai paminėt i ir 
kad 80 J T asociacijų jungias i į 
paruošiamuosius darbus . 

Ju rg t i nė s Tautos šią sukak t į 
paminės 1995 spalio 24 d. vir
šūnių konferencija New Yorke 
bei informaciniais leidiniais , 
kurie bus skleidžiami pasaul i 
niu mastu per masines informa
cijos priemones ir švietimo in
stitucijas. 

— S a u s i o 13 d. prie Seimo 
rūmų a tvykusius prez. Algirdą 
Brazauską, ministrą pirminin
ką Adolfą Šleževičių ir Seimo 
pirmininką Česlovą Ju r šėną 
susirinkusieji pasitiko švilpimu 
ir šūksnia is ,,Gėda! Vagys! 
Maf i ja!" . A t m i n i m o l a u ž ą 
priešais Seimo rūmų vidinį 
k iemą p r e z i d e n t a s u ž d e g ė 
miniai nedraugiškai ūžiant . 

— L i e t u v o s ambasador ius 
Alfonsas Eidintas JAV Armijos 
ir Jūrų laivyno klube skai tė 
pranešimą aukščiausio rango 
JAV kar i šk iams bei ki tų J A V 
žinybų ats tovams apie Lietuvos 
vidaus ir užsienio poli t ikos 
aktuali jas . 

pagal sutartį su mūsų centru 
užsiima užadaroįi akcinė bendro
vė ..Jūrų gelbėjimo tarnyba'". 

Šiuo metu Lietuvoje jregis 
truota maždaug 500 didesnių ir 

buvo palyginti arti žemės pavir
šiaus, tad buvo didesnis drebė
jimas, ir tankiai apgyventoje 
miesto srityje. 

Los Angeles policijos viršinin-

Vėl prasidėjo Latvijos-Rusijos 
derybos 

mažesnių laivų. J Klaipėdos uos- kas, kalbėdamas per televiziją, 
tą kasmet su įvairiais krovi- ragino žmones jei t ik gali ant-

niais atplaukia apie 3,5000 laivų , radienį nevažiuoti į darbą, likti 
į tanklaivius per metus supi- namie. Tūkstančiai žmonių liko 
lama apie 8 milijonus tonų naf- benamiai ir gyvena mokyklų 
tos produktų. Palyginti siauro- bei bažnyčių salėse. Policijos 
ka - 98 kilometrų ilgio Lietu- viršininkas sakė. jog miesto 
vos priekrantės zona — gana 
judri jūrų magistralė, o inten
syvus laivų eismas didina avari
jų tikimybę. 

Deja, techninės šio centro 

Ryga . Latvija, sausio 12 d. 
iRFE RL» - Latvijos ministrui 
pirmininkui ir užsienio mi
nistrui atsiprašius Rusiją už 
suėmimą ir paskui paleidimą 
dviejų Rusijos generolų, sausio 
11d. vėl prasidėjo Latvijos-Ru
sijos derybos dėl kariuomenės 
išvedimo. 

Pagrindine derybų tema buvo 
Rusijos radiolokacine stotis 

įstaigos veiks, bet viešosios 
mokyklos bus uždarytos. Polici
ja patruliavo gatves, kad nebūtų Skrundoje, kuri. Rusijos tei-
plėšimų ir suėmė j au šešis gimu yra būtina jos saugumo 
asmenis. Tuo tarpu išvengta užtikrinimui Rusijos d» ' 'gaci-

galimybės kol kas dar kuklios, masinio plėšin iš griuvėsių, ja pasiūlė sutrumpinti Rusijos 
Stinga specialaus gelbėjimo lai- ka ip yra buvę Taeit \ ie po ju r i sd ikc i jos šiai s točiai 
vo su sraigtasparniu, pat ik imų didelių nelaimių. laikotarpį nuo šešių metų iki 
ryšio priemonių, prityrusių spe- P i rmad ien io vaka rą 9 0 ^ penkių. Anot žinios Latvijos 
cialistų. miesto buvo be elektros, nu- „Dienos" laikraštyje. Latvijos 

delegacija formuluoja atsaky
mą; anksčiau Latvijos delegaci
ja buvo pasakiusi , jog galėtu 
svarstyti trijų metų terminą, jei 
kitos sąlygos būtų pa tenkin tos 
dėl Rusijos kar iuomenės išvedi
mo iki 1994 m. rugpjūčio mėne
sio. 

..Diena*' t a ip pat rašė. jog 
Rygos Vidžemės rajono pu 
mininkas Andrejs Ručs. kur i s 
įsakė suimti rusų generolus, 
buvo paša l in tas iš pareigų ir 
Rygos meras perima io pareigas 
iki naujų r ink imu Latvijos 
vyriausias prokuroras pranešė . 
kad iki šiol nepavyko išsiaiškin
ti su Ručs, nes j is slapstosi ir 
policija jo ieško. 

Estija prašo NATO 
partnerystės 

T a l i n a s , s a u s i o 17 d. 
(RFE/RL) — Estijos prezidentas 
L* nnar t Meri ir ministras pir-
mi?i nkas Mart Laar sausio 14 
d. i š s iun tė l a i šką Europos 
gynybos sąjungos NATO gene
ra l in iam sekretoriui Manfred 
VVoerner. oficialiai pareikšdami 

-tijos norą įsijungti į ..Part
ne rys t e s taikai* ' programą. 
Prcz. Meri pažymėjo, kad daly
vavimas partnerystėje ..turės 
stabilizuojantį poveikį ne tik 
Estijai, bet ir visai šiaurinei 
Europai". Jis pasakė, kad demo
kratiška valdymosi sistema duo
da daugiau užt ikr inimų taikai, 
negu įvairių sutarčių sistema ar 
gerai ginkluota kariuomenė. 

Išskirstomos knygos 
iš Lietuvos 
ambasados 

W a s h i n g t o n , DC, sausio 14 
d. — Iš Lietuvos ambasados, 
t a lk inan t išeivijos atstovams, 
sausio 12 d. į Chicagoje esantį 
Lituanist inių Studijų Tyrimų 
Centrą išvežta pirmoji sukaup
tos periodinės literatūros siunta. 
Romo Pukščio firma Transpak 
padeda išgabenti į Lietuvos 
Užsienio reikalų ministeriją 
ambasados bibliotekos knygas, 
tur inčias jau t ik istorinę vertę. 

Vokietijos dovana 
Lietuvos policijai 

Viln ius , sausio 17 d. 'Eltai 
— Ambasadorius Reinhadt Kraus 
perdavė Vokietijos valdžios do
vaną Lietuvos policijai — 75 
naujus lengvuosius automobi
lius .,Volkswagen-Vento" ir 10 
specializuotų mikroautobusų 
„Volksvvagen-Transporter". 

Vokietija yra parengusi pro
jektą a tkur t i Lietuvos policijos 
infrastruktūrą. Bendra šio pro
jekto vertė — 3 milijonai Vokie
tijos markių. Pirmadienį įtei
kiama dovana — šio projekto da
lis. 

— L ie tuvos bendras vidinis 
produktas (kuris nurodo Lietu
vos gamybos produktyvumą* 
praėjusiais me ta i s sumažėjo 

K A L E N D O R I U S 

Saus io 19 d.: Marijus. Morta. 
Kanutas , Raivedys. Gedvile. 

Saus io 20 d.: Šv. Fabijonas ir 
Sebastijonas; Daugvydas, Vai
de. Ju rgūnas . 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. sausio mėn. 19 d. 

<JD& 

SKAUTYBĖS 
kelias 

R e d a k t o r ė j . v . s . I r e n a R e g i e n ė 

AKADEiMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
1991-1993 M. VADUOS VEIKLOS 

APŽVALGA 
Pareigos perimtos 1991 m. 

sau&io 30 d. Čikagoje. Tą pačią 
dieną buvo sudaryta nauja vadi-
ja ir pradėtas darbas. 

Per tų trijų metų laiką ASS 
vadija turėjo 22 posėdžius, buvo 
išsiuntinėti skyrių valdyboms 8 
aplinkraščiai, visiems ASS na
riams ,,Ad Meliorem" biule
teniai, buvo išleista 10 „Mūsų 
Vytis" numerių ir įdėti 6 ASS 
skyriaus ,,Ad Meliora" LSS 
leidinyje ..Skautija". 

Buvo surengta: 
1. Studijų dienos 1991 m. rug

sėjo 23-25 d. La Salle Manor va
sarvietėje. 

2. Broniaus Kviklio Aka
demija 1991 m. spalio 27 d. 
Čikagoje. Kartu buvo ir jo spau
dos darbų paroda. 

3. Studijų dienos 1992 m. rug
sėjo 11-13 d Dainavoje. Or
ganizuotos ir pravestos ASS 
Čikagos skyriaus. 

4. GAUDEAMUS pastovykle 
LSS Jubiliejinėje stovykloje 
1993 m. liepos 31 - rugpjūčio 11 
d.. Rakė. Stovykloje dalyvavo ir 

atsikviesti svečiai iš Lietuvos: 
Vilniaus u-to — senj. Rolandas 
Kačinskas, t.n. Jolita Buzaitytė 
ir Kauno u-to — t.n. Nomeda 
Bepirštytė. Buvo a t l ik ta graži , 
turininga programa. 

5. Vakaronė 1993 m. rug
pjūčio 20 d. Balzeko Lietuvių 
Ku l tū ros muziejaus sa l ė j e , 
Čikagoje. Surengta visiems sve
čiams skautams iš Lietuvos pa
bendrauti su Čikagos l ietuvių 
visuomene. 

6. Fil. Juozo Vaišnio, S J kuni
gystės ir lietuvių kul tūros dar
bo 50 metų sukakties minėjimas 
1993 m. spalio 24 d. Čikagoje. 

Šiuo metu skyriai veikia : 
Aust ra l i jo je M e l b o u r n e ir 
Sydnejuje, Kanadoje — Toronte. 
JAV — Bostone. Champa ign — 
Urbanoje. Čikagoje. Clevelande, 
Detroite. Los Angeles, New 
Yorke . W o r c h e s t e r y ir 
VVashingtone. 

Ad Meliorem! 

v.s. fil. E d m u n d a s K o r z o n a s 
ASS vadijos p i rmin inkas 

Vėliausio apsilankymo Čikagoje metu, prof. Vytautas Landsbergis dalyvavo 
Akademinio Skautų sąjūdžio narių susibūrime. Čia matome svečią pasi
rašantį savo knygoje Vydūno fondo v-bos pirm. fil. Vytautui Mikūnui. 

NAUJA VALDŽIA 
„Jei valdžias nebūtu, žmagus 

žmagų ažmuštų*', taip rodosi 
aukštai t iška tarme pasakė Lie
tuvos generolas Galvydis - Bi-
kauskas . Jeigu klystu — patai
sykite. 

Kadangi mes. skautai, neno 
rime vienas kito užmušinėti, tari 
išsirinkome valdžią. Ar mes t< 
valdžios klausysime, ar bi; 
sime, bet ji vis tiek reikalinga 
Visos valstybės turi savo vadus. 
Kartais tie vadai nuveda tautas 
į pražūti. Bet skautiška valdžia 
per 75 metus to nepadarė, tad 
galima pasitikėti. Žinoma. ru-
tik pasitikėti, bet tikėtis ko nors 
geresn io , naujesnio, išmin 
tingesnio, kūrybingesnio. Čia 
galima būtų pateikti naujai 
valdžiai visą eile reikalavimų. 
Nes. juk. liaudies balsas yra 
Dievo balsas. Sis posakis yra 
lo tyn i ška i , bet nedrįstu jo 
cituoti dėl menko lotynų kalbos 
žinojimo. O. pagaliau, kam to 
reikia, jeigu lietuviškai tą patį 
suprantamai pasakome, nors lo
tyniškai skambėtų moksliškiau. 

Bet, kad valdžiai didelio 
moksliškumo nereikia. Valdžia 
tur i prisiminti tuos laikus, kada 
buvo liaudies eilėse ir kaip 
burbleno prieš esamą valdžia. 
Dabar turi gerą progą pataisy 
t i visus valdžios suklvdimus. 

kurie taip pykdino anuo laiku. 
O dabar mano primityvu? pata
rimas valdžiai: . .Nereikalauk, 
kad tave gerbtu dėl tavo svar-

titulo. Palauk, kada tau 
pagarbą už tavo c-pms 

! su padėka senajai val-
iri buvo labai pu: 

me į r. . su lūkesčiais 
• iis O tai sunk 
_ - . Be algos padidi

nę šventinių pr iedu, br> 
lalini' be n' šimčių, 

• 

ojaužod} ..vai 
džia . Manau, kad net inka. Rei
kėjo sakyti: ..vadovybė". Patai
sykite! Valdžia nelabai gerai 
skamba. 

Pabaigai pasakysiu posakį, 
kurį gal jau girdėjote: ,,Neik 
paskui mane. aš nemoku vado
vauti. Neik priešais m a n e , aš 
nemoku sekti. Eik šalia manęs 
ir būkime draugai" . Tad to ir 
l i nkėk ime nauja i L i e t u v i ų 
Skautų sąjungos vadovybei. Ei
kime kar tu petys į petį! 

v.s. V l a d a s Vi je ik i s 

SKAUTIŠKI R E N G I N I A I 
Čikagoje 

Sausio 22 d. — ..Prisiminimų 
v a k a r a s " L ie tuv ių c e n t r o 

JEI BŪČIAU TUNTININKĖ 
1993 m . LSS r a š in ių kon- mas sukuria gražių dalykų, bet, 

k u r s e , v y r . s k a u č i ų g r u p ė j e , kai toji iniciatyva reiškiasi be 
II v ie tą l a i m ė j ę s r a š i n y s . 

Šią t emą m a n e paskat ino 
r a š y t i v . s . V l a d o Vi je ik io 
straipsnis „Kas jūsų laukia", iš
spausdintas ..Skautybės kelio" 
sky r iu j e , , . D r a u g e " T a m e 
s t r a ipsny je j a u n a s vadovas indėniško, kovbojiško, ar ap-
įspėjamas, kad veikloje tenka skritai . kas g o t i š k o . Todėl 

vyresnių paramos ir patarimo, 
tai dažnai pasitaiko nevykusių 
iškrypimų. Vyr. skautininkas 
Jonas Kuprionis rašo: „pas mus 
skautus y r a susidariusi kokia 
ta i nesveika pažiūra, kad jeigu 
skautiška, tai turi būti kas nors 

patirti nemažai nusivy^.mų. Ta
čiau, tų nesėkmių nepabūgus, 
pa juntamas ir džiaugsmas. Čia 
aš ir pagalvojau, o kaip būtų, jei 
aš būčiau tunt in inkė? Kiek 

dažnai skautu, pasirodymuose, 
dainose visokiu ala Bramaput-
rų, Himalajų rairavimas, ar ap
skritai svetimos melodijos. Tas 
du^'.a pačiarr eikimui savotiš-

pastebiu ir girdžiu, kad labai ką atspalvi . 
veng iama ' .ink, reigų. R :dama tuntinin ; :e , artimai 
Daugiausiai ikmamas i laiko bendraučū ir bent trumpai 

^ n posėdžia i su skilties ir 
draugovp.- \adovėn. ;s . Pasi-

sima . jei aš būčiai! tuntininkės kviesčiau pa- save. Išklausyčiau 
.go.-
o ta s i d 

tink 

K L A I P Ė D O S DIENOS 
SUEIGA 

Jūros skautų ir skaučių bend
ra i ški lminga Klaipėdos dienos 
sueiga vyks šį sekmadienį, 
sausio 23 d. Lietuvių centre, 
Lemonte. Sueigą pradėsime 9 
vai. ry to dalyvavimu šv. Mišiose 
Pala iminto Jurgio Matulaičio 
misijos koplyčioje. Po Mišių — 
iški lminga sueiga viršutinėje 
Lietuvių centro salėje. Sueigai 
š ia is m e t a i s (eilės t va rka ) 
vadovaus jū rų budžiai. Sueigo
je bus prisimintas ir gruodžio 
pabaigoje Amžinybėn išplaukęs 
jūrų budys — a.a. jps. Aras 
Rimavičius. Visi dalyvaujame 
uniformuot i . Nesivėluojame! 
Tėveliai ir svečiai kviečiami. 

KAZIUKO M U G Ė 

Kaziuko mugė Jaunimo cent
re vyks sekmadienį, kovo 6 d. 
Visi skau ta i ir skautės ragi
nami t ą dieną dalyvauti 9 vai. 
ryto šv. Mišiose Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Oficialus mugės 
a t idarymas bus 10:15 vai. ryto. 
Mugė tęsis iki 3 vai. p.p. Mugę 
ruošia visi keturi skaučių,-tų 
t un t a i , Akademinio Skautų są
jūdžio Čikagos skyrius ir Či
kagos skaut ininkių draugovė. 
Mugės komendantas — ps. fil. 
Mindaugas Griauzdė ir jo pa
vaduotojas ps. fil. Ričardas 
Chiapet ta . 

KEIČIAMA PABAIGTUVIŲ 
P O B Ū V I O DATA 

Lietuviškos skautijos veiklos 
75 metų pabaigtuvių pobūvis — 
akademija, koncertas, pietūs ir 
pabendravimas vyks sekmadie
nį, balandžio 10 d. 2 vai. p.p. 
J aun imo centro didž. salėje. 
Koncertinę dalį atliks solistė 
Audronė Simonaitytė Gaižiū-
nienė. Pobūvio rengimui va
dovauja Čikagos skautininkių 
draugovė. (Renginio data iš 
numatytos bal. 9 'd. vakaro, 
daugelio dalyvausiančių pato
gumui , buvo pakeista į bal. 10 
dienos popietę). Kviečiama visa 
plačioji skau t i ška šeima ir 
Čikagos lietuvių visuomenė. 
Pasižymėkit savo kalendoriuose 
ir ruoškitės dalvvauti. 

D R A U G A S 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays. Legal Holidays. the 
Tuesdays following Monday obs«?rvance of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society. 4545 Vi. 63rd 
Street. Chicago. IL 60629 5589. 

Second class postage paid at Chicago. IL and additional mailing ofTices. 
Subscription Rates: $90 00 Foreign countnes $100.00 
Postmaster: Send address changes to Draugas 4545 W. 63rd St.. 

Chicago. IL 60629 
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumera ta mokama iš anksto 
metams 4 metų 3 men. 

JAV $90 00 $50 00 $30 00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $10000 $55 00 $35 00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $50 00 $35 00 $25.00 
Kanadoje ir kitur (UJS.) $55.00 $35 00 $30.00 
Užsakant i Lietuvą — 
Oro paštu $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160 00 $85 00 
Paprastu paštu $100.00 S55.00 
Tik šeštadienio laida $55 00 $35.00 

• Redakcija straipsnius taiso 
• Administracija dirba kasdien savo nuožiūra. Nesunaudotu 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais straipsnių nesaugo. Juos gražina 
nedirba. tik iš anksto susitarus Redakcija 
• Redakcija dirba kasdien nuo už skelbimų turinį neatsako 
8:304:00: šeštadieniais nedirba Skelbimų kainos prisiunčiamos 

gavus prašymą 

Esu išsamiai gvildenusi Lietu
vos skautijos įsikūrimo istoriją. 
parašytą Vyriausio skautininko 
J. Kuprionio. skautų organizaci 
joje dalyvavusio nuo pa t jos 
Lietuvoje įsikūrimo. Todėl va
doves pi rmiausia i supažindin 
čiau su t a istorija. 

Žinodama, kad skautų organi
zacija y r a ideologinė, labai 
kreipčiau dėmesį į auklėjimo ir 
mokymo sritį (esu mokytojai. 
Pavi ršu t in iškas auklėjimas ir 
mokymas yra žalingas. Jauni -

Lemonte Bočių salėje. Rengia 
F i l i s t e r i ų S k a u t ų sąjungos 
Čikagos skyrius . 

S a u s i o 23 d. — Jūrų skautu 
ir skaučių iškilminga metine 
Klaipėdos dienos sueiga Lietu
vių centre , Lemonte. 

S a u s i o 29 d. - LSS Vadovy
bės perdavimo proga vakarone 
Jaun imo centro kavinėje 7 vai. 
vak. 

S a u s i o 30 d. — 11 vai. ryto T. 
Jėzuitų koplyčioje šv. Mišios. 12 
vai. iškilminga sueiga — LSS 

jų pasiseki .s, problemas, idė
jas.. . Kartu pramaty tume kas 
sk iltif ar draugovės sueigą daro 
laukiamą, smagią. įdomią, nau
dingą ir, žinoma, lietuvišką. 

1. Labai svarbi sueiK°s pra
džia, kuo pradedama. Kiekvie
na sueigą reikėtų (vadovės nu
matyta) pradėti skirtingai: — 

:u. malda, ra te l iu (vis nau-
ju), daina, rikiuote, šios dienos 

imi, a r pan. Susidarytume 
dainų rinkinėlį. Labai kreipčiau 
dėmesį išvykoms į muziejus, 
teatrą, gamtą ir pan. 

2. Patikrinimas dalyvaujančių 
sueigose. 

3. Būtinas nedidelis nario 
mokestis. Tai ugdo pareigingu
mą. 

4 Kiekvienai specialybei (pasi
tarusi p'i vadovėmis) kviesčiau 
tos sriti s asmenį. Daug dėme
sio teikei u rankdarbiams. Tu
rime dauį talentingų vyresnių 
žmonių, ku ie mielai sutiktų pa
mokyti se:es aus t i juostas, 
megzti, siuvinėti, piešti, virti ir 
kt Stebėčiau, kad būtų pažan
ga, ne vien veltui prašnekėta. 
Savarankiškesnė būtų Kaziuko 
mugė. 

5. „Skautų Aidas" būtinas 

Čikagos „Nerijos" ir „Lituanicos" tuntu jūrų skaučių.-tų kūčių programos 
dali atlikę — dainininkės (fintares Daina Ancevičiūtė, Linda Mikučiauskaite 
ir gitara jų dainavimą palydėjęs budys Jonas Gražys. 

Nuotr. Aleksandro* Gražytes 

Vadovybės pareigų perdavimas kiekvienai, nes t a i padeda ir 
J a u n i m o centro maž. salėje. išjudina neatsilikti ir kartu 

B a l a n d ž i o 10 d. - s k a t i n a "Sy t i , s i u s t i veiklos 
Lietuviškos skautijos veiklos 75 n u o t r a u k a s ' išryškina ir pagili-
metų pabaigtuvės n l i i t niij n a ž i n , f l s nuotraukų mene), 
koncer tas , p ie tūs ir pabend- 6. Pasiūlyčiau ir pageidau-
rav imas 2 v. p.p. Jaunimo cen- čiau, kad prityrusios skautės 
t ro didž. salėje. atliktų praktikos darbus. Pvz. 

Spalio 15 d, . fNir-ti :--,r,.o ĄurJ susitariama. '-•"* *Vairtė laisva-
n e " — met in i s ju i u skautų,-čių laikį, susitar si .su *okia lie-
r e n g i n y s L i e t u v i ų c e n t r e , tuviška šeima, joje padirbės. 
Lemonte. Susipažins su šeimininkės na 

• J e i g u š iuo metu negalite 
grįžti j Lietuvą, pasiųskite ten 
bent savo ..Draugą". 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312)767-7575 
57*0 Archer Ava. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicere Ave | 
Valandos pagal susitarimą 

mų tva rka , atl iekamu darbu ir 
tuo pačiu skautė išmoks paklus
numo ir darbštumo. 

7. Labai kreipčiau dėmesį į 
uniformos reikalavimus, nes 
uniforma daug sako apie pačią 
skautę. Kaklaraištis turėtų būti 
dėvimas tik su pilna uniforma. 
Štai ką rašo ps. Prel. Juozas 
P runsk i s : „vadovaujami A. 
Deksnio (dabar vyskupas* skau
tai nešiojo pilną uniformą. Ap
sirengę uniforma, kaklaraiščio 
galą turėjome užsirišti mazgeliu 
— atr iš t i galima buvo t ik pada
rius gerą darbą. Skautas turėjo 
užsigrūdinti ir sugebėti visas 
kl iūt is nugalėti. Siekiant kil
naus tikslo, nugalėti tinginį, 
apsileidimą pareigose, mokėti 
gražiai dėstyti savo mintis". 

8. Švenčių metu bandytume su 
simbolinėmis dovanėlėmis lan
kyti senelius su jais pasikalbėti, 
te ikiant jiems progą išsikalbėti. 
Pinigai tam būtų imami iš nario 
mokesčio. 

Lietuva laisva. Todėl palaiky
čiau a r t imus ryšius su Lietuvos 
skauta is . Vieni ki tus galime 
lankyt i ir kurt i laimingesnį 
rytojų. 

„Žmonės kaip 
dangus 
žvaigždės, šviečia 
nevienodai. 
Kai kur ie 
šviečia daugiau 
už k i tus 
— teis ingumu, 
gerumu, išmintimi 
ir mei le" 

(Kun. Juozas Varnas) 

Aida Bublytė - „Liepsna" 

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Clinic 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

Tai. 312-284-2535 
Pirmd.. antrd.. ketvd 

1 v. p.p.—7 v v 
Šeštd. 9 v.r.—12 

Valandos susitarus 

• Dovana , k u r i a gavėjas 
džiaugsis visus metus: „Drau
go'" prenumerata . 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe v.daus ir kraujo ligos 

Necfi'ru'g'n.s išsiplėtusiu venų gydymas 
5540 S. Pulaski Rd., tel. 312-585-2802 

PITTI antr , penktd 9 v r -3 v p.p.. 
xetv 10 v r -7 v.v trečd 
šešto 10 v r.— 2 v.p.p. 

Susitarimo nereik.a trečd ir šeštd 
Sumokama po vizito 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
f O DANTŲ GYDYTOM 
) A 7915 W. 171st 
V \) Tinley Park, IL 60477 

(708) 614 6871 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067: a'ba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ - NERVŲ !P 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kadzia Ava., 

Chicago, III. 60652 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3*00 W. 95 St. T * . (708) 422-0101 
Valandos oagal 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 šeštd 9 v r -12 v p p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

613? S Kedz'e. Chicago. III. 
Tel. (312) 925 2670 

1185 Dundee Ave.. Elgin. III. 60120 
Tel . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTiJ GYDYTOJA 

905S S. Roberts Rd.. Htckory Hllls. IL 
1 myha i vakarus nuo Hariem Ave 

Tel. (708 598-4055 
Valandos paosl susitarimą 

6132 S. Kadzie Ave.. Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489 <!441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Cicero 

Kasdien i M 8 v v 
išskyrus trec Šešt 12 M 4 va: p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 

Tai. 312-585-1955 
172 Schiller St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais •• savaitgalis tel 708-634-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

h 9 antr 1?6. penki 10 t? i f, 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Ka -a lietuviškai) 

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

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

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kadzie 

Vai antr 2-4 v p p, ir ketv 2-5 v p p 
Šeštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708 448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.O. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good SamarHan Medlcal Center 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ava . , Sulte 310, 

Napervllle IL 60593 
Tai. 708527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 506-3166 
Namų (708) 361-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
G v ^YTOJAf ~H<r».iRGAS 

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

Šeštadieniais pagal susitarimą 
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RAUDONOSIOS AR! r T0S 
GALYBĖS UŽTEMIMAS 

KAROLIS MILK'^ UTIS 

Visuotinis nusivylimas 
karinėmis pajėgomis 

Užsienio žurnalistų ir kitų 
stebėtojų žiniomis, buv. Raudo
noji armija yra suskilusi ir 
demoralizuota, nes Vakaruose 
jos dabar niekas nebijo, o na
muose ji jau toli gražu neideali
zuojama, kaip anksčiau. 

Naujokų amžiaus vyrų išsi
sukinėjimas ir vengimas kari
nės tarnybos pasiekė nesuvaldo-
mumo laipsnį ir, jeigu padėtis 
nepasitaisys, tai kariuomenėje 
greit bus daugiau karininkų, 
negu kareivių. Jauni karininkai 
ištisais būriais pasitraukia iš 
kariuomenės į atsargą, palikda
mi sunkios ginkluotės organiza
cijoje vidinę tuštumą. Kai kurių 
stebėtojų žiniomis, kariuomenės 
Generaliniame štabe dabar yra 
daugiau generolų, negu buvo 
sovietų galybės metu, nors tos 
kariuomenės dabar, palyginus 
su anomis dienomis, yra mažiau 
kaip 40 nuošimčių. 

Karininkai, buvę didelės ko
munistinės imperijos rinktinė ir 
privilegijuota kasta, dabar yra 
tarpusavy nesutarianti, dažnai 
benamė masė, kurioje vyrauja 
nusivylimas ir kuriai krašto 
saugumas mažai berūpi. 

Paruoštoje ir neseniai Mask
voje išleistoje naujojoje „Kariuo
menės doktrinoje" sakoma, kad 
Rusijos kariuomenė jokią val
stybę ar valstybių bloką dabar 
nelaiko priešu, bet kad jos nau
jas uždavinys bus skubiai re
aguoti į „vietoje iškilusius 
konfliktus". 

Neturtas ir nedrausmingas 
savivaliavimas 

Vis mažėjantys kaiiuomenės-
sąmatos ištekliai vos ne vos 
pajėgiąją išmaitinti ir aprengti, 
o degalams ir mechanizuotų 
priemonių remontui beveik nie
ko nelieka. Daugiau kaip 
180,000 karininkų bei jų šeimų 
neturi gyvenamųjų butų. Karo 
laivai parduodami geležies lau
žui, naujutėliai MiG-29 lėktuvai 
išnuomojami privatiems skry 
džiams už 8,000 dolerių kiek
vienas. Nors griežtai draudžia 
ma pardavinėti karišką turtą, 
bet kareiviai parduoda savo val
diškus ginklus ar stoja laisvai 
samdomais kovotojais į sritinių 
konfliktų karo vienetus. Dažnai 
galima matyti uniformuotus ka

ri', laisvai pardavinėjančius 
valdišką benziną, ištraukiant jį 
iš kariško tanko. Setgej M. 
Rogov. Maskvos karo mokslų 
specialistas, rašo: ,,Ši ga
lingiausia pasaulio karo pajėga 
staiga atsirado be kovos nuga
lėtos kariuomenės stovyje. Isto
rijoje nežinomas kitas toks 
staigus pasaulinio masto pajė
gos išnykimo atvejis. Trečiasis 
Reichas sugriuvo karo veiksmų 
nukamuotas, otomanų imperija 
iš lėto išsigimė, Didžioji Britani
ja silpnėdama palaipsniui pa
sitraukė iš užkariautų kolonijų, 
bet Sovietų sąjunga savaime 
subyrėjo". 

Harvard universiteto rusų 
istorijos profesorius Richard 
Pipes teigia: „Sovietų Rusija 
pati sau užsitraukė tą pražūtin
gą likimą. Per daug galinga 
įvilioti bet kokį priešą į kovą, jos 
milžiniška kariuomenė buvo 
per didelė našta krašto ūkiui, 
tad ji sugriuvo po savo pačios 
svoriu. Aš nežinau kito pana
šaus atsitikimo. Didelės galybės 
paprastai nuvargsta ar kitų 
karo lauke nugalimos, bet toks 
išvidinis Sovietų Rusijos „spro
gimas" neturi pavyzdžio". 

Po keturių dešimtmečių milži
niškų išlaidų, skirtų ginklavi
muisi prieš sovietų grėsmę, 
Šiaurės Atlanto sąjunga dabar 
net nelaiko Maskvos nebran
duolinę kariuomenę pavojinga. 
Bet buvusios Varšuvos pakto ša
lys, kurias Sovietų kariuomenė 
okupavo po II pasaulinio karo ir 
tik prieš porą metų buvo pri
versta apleisti, neprarado tos 
baimės. 

Nepasitenkinimas ir tar
pusavis nesutarimas auga 

Daugelis vyresniųjų karinin
kų, kurie buvo priversti negar 
bingai pasitraukti iš Afganista 
no ir Rytų Europos, neslepia 
savo nepasitenkinimo. Jaučia
ma taip pat pagieža Amerikai, 
kuri taip aštriai elgiasi su buv. 
sąjungininkais, kaip, pavyz 
džiui, pasielgė su Iraku. 

Po daugelio kitų žemių prara
dimo kariuomenėje pasireiškė 
aštrus ir netikėtas pasipriešini
mas Japonijai, reikalaujančiai 
grąžinti sovietų okupuotas Ku
rilų salas. Vyrauja įsitikinimas, 
kad atėjo laikas pastoti kelią 
buvusių priešų reikalavimams. 

Namie, nepakeldami Sovieti-

Danutė Bindolrienė 

LIŪDNA PASAKA 

Vasari.o 16 ^mnazijoje pagerbiami darbuotojai iš Vidaus reikalų ministerijos Bonoje. Iš kairės: 
A. Smitas \ . Michael ir dr. H. Lewandowski. 

Nuotr. M. Šmitienės 

jos subyrėjimo i daugelį priešin
gų likučių, daugelis karininkų 
ypač skaudžiai išgyvena tos „di
dingos Raudonosios kariuome
nės" saulėlydžio dienas ir neti
ki, kad ši padėtis yra galutinė. 
Kūjis ir pjautuvas tebepuošia 
karo vadovybės antspaudus. 

Iš Baltijos kraštų su daliniais 
į Rusijos vidų perkeltas vienas 
vyresniųjų karininkų pareiškė: 
„Mes galime atleisti Jelcinui už 
mums mokamas elgetiškas al
gas, už mūsų žmonų ir vaikų 
sveikatų sužalojimą ir už mūsų 
perkeldinimą iš šiltų, patogių 
butų į tuščius laukus, bet mes 
negalime atleisti už mūsų tėvų 
ir protėvių užkariautų žemių 
atidavimą už pypkę tabako". 

Anot Rogovo, šiandien nėra 
civilinės valdžios Rusijoje, 
kuriai kariuomenė būtų paval
di. Krašte dar vis nėra tikros 
vyriausybės: biurokratai be 
jokios baimės daro, ką nori, o 
kariuomenėje viešpatauja gene
rolų demokratija". Bet niekas 
taip stipriai nepabrėžė kariuo
menės nepasitenkinimo, kaip 
jos didžiosios dalies balsavimas, 
už Žirinovskio vadovaujamą De
mokratinę liberalų partiją. 

Gen. leitenantas Aleksander 
I. Lebed, 14-tosios armijos 
vadas, korespondentui pareiškė: 
„Istorija pamokė, kad didžiulė 
karinė pajėga, staiga netekusi 
pavedamosios paskirties, ne
turinti politinio kelrodžio, pra
radusi visuomenės pasitikėjimą 
ir nepakankamai aprūpinama, 
neišvengiamai pradės nerimau
ti ir jsivels į politiką*'. 

Nors neseniai karininkams 
buvo pakeltos algos, bet daugu
ma jų savo nepasitenkinimą 
nesivaržydami išreiškia šitaip: 
„Rusų karininkų tas nepatenki
na. Jie ne tiek siekia geresnio 
aprūpinimo ir aukštesnių algų, 
bet jų pagrindinis siekis yra 
pagarbos atstatymas". 

PARAMA GIMNAZIJAI 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Beveik dveji metai kai Kauno 
jėzuitų gimnazijoje ir Eichs-
teatto katalikų gimnazija pasi
keičia ne tik mokiniais, mokslo 
personalu, bet taip pat lietuvių 
gimnazija sulaukdama iš vokie
čių pusės stiprios finansinės 
paramos. Ypač ji buvo sustiprin
ta, apsilankius Kaune Eichs-
taetto miesto merui bei kitiems 
šio Bavarijos miesto pareigū
nams. Tai didelis nuopelnas lie
tuvių bičiulio, vienintelio Vokie
tijoje Eichstaetto katalikų u-to 
lyginamųjų kalbų prof. dr. A. 
Bammesbergerio (išmoko lietu
vių kalbą!) ir jo žmonos Analiese 
- anglų ir vokiečių kalbų gimna
zijos mokytojos, pirmiems už
mezgusiems tuos ryšius. 

Vokiečiai, norėdami dar la
biau savo paramą praplėsti, iš 
mokytojų, tėvų ir mokinių įstei
gė „Litauenkomitee - Lietuvos 
komitetą", kuris dar prieš 
Kristaus gimimo šventę pradėjo 
plačią vajaus akciją, prašyda
mas paramos. Savo laiškuose 
tėvams ir mokiniams „Litauen
komitee" prašo jėzuitų gimnazi
jai ne vien tik piniginės para
mos, bet taip pat gerų vartotų 
žieminių rūbų, apavo, antklo
džių, paklodžių, rašomos me
džiagos, nereikalingų recepto 
vaistų, konservuoto maisto, sal
dumynų. Be jokių abejonių 
Kaune mielai matoma ir stipri 
vokiška markė. Tam tikslui 
Eichstaetto taupomoje kasoje 
atidaryta s-ta, išrašant čekius 
„Litaunehilfe" vardu. Tai ne 
pirma rinkliava Kauno gimna
zijai ir reikia spėti, kad ji dar 
prieš Kalėda* pasieks kaunie
čius. Pinigais iki šiol jėzuitai 
buvo paremti 12 tūkst. markių 
(apie 8 tūkst. dol. . 

Beveik 321,000 Vokietijos 
evangelikų pasitraukė iš savo 
Bažnyčios. Tai ne mažas nuo
šimtis, kadangi bendras evan
gelikų skaičius siekia 29,2 mil., 
kurių 4,7 mil., gyvena naujai 
atgautose žemėse. Jose Evange
likų Bažnyčios įtaka yra labai 
silpna, kadangi komunizmo lai
kotarpyje evangelikai buvo iš
stumti iš visuomeninio gyveni
mo. Šiuo metu Vokietija skaito 
80,2 mil. gyventojų, kurių 
36,4% yra evangelikai. 

Gruodžio 5 d. Brandenburgo 
krašte (sostinė Potsdam) įvyko 
rinkimai, atnešę didelę pergalę 
buv. Rytų Vokietijos komunistų 
partijai. 

„Ar ir Rytų Vokietija žengia 
Lietuvos ir Lenkijos keliu? — 
klausia didieji Vokietijos dien
raščiai, kadangi tose valstybėse 
valdžios viršūnes pasiekė buvę 
komunistai. Ir kaip Lenkijoje ta
riamieji socialdemokratai valdo 
kraštą, Lietuvą tvarko buvęs 
komunistų partijos šefas A. Bra
zauskas, Vengrijoje į priekį 
veržiasi socialistai, kuriems 
vadovauja buvęs komunistų 
užs. reik. min. J. Horn" — rašo 
toliau spauda. 

Liberalinis Miuncheno dien
raštis „Sueddeutsche Zeitung" 
Rytų Europos gyventojų demo
kratijos sąvoką palygino prie 
vaiko, kuriam tėvas pasakė: 
„šok, aš tave pagausiu. Vaikas 
šoka, tėvas suglaudžia rankas. 
Vaikas krenta ant žemės. Tuo
met tėvas sako vaikui: „dabar 
tu turi pats mokytis, pats 
savimi pasitikėti... Savo ko
mentarą dienraštis taip baigia: 
Rytų Europos gyventojai, nusi
kratę komunistinio jungo, laukė 
rojaus, kadangi čia pat buvo 

Liūdnos pasakos nėra populia
rios, gal todėl jos per dideliu 
liūdnumu ir nepasižymi. Nepai
sant, kiek pasakų veikėjai turi 
patirti kančių, pabaigoje jiems 
viskas gerai išeina. Kad 
linksma pasaka baigtųsi 
liūdnai, retai pasitaiko. Ir ši 
pasaka būtų labai juokinga, jei
gu neimtų noras verkti. O buvo 
taip. 

Nelabai seniai nedidelę, gra
žią ir ramią šalį užgrobė sveti
mieji. Daug tos šalies gyventojų, 
bijodami svetimųjų keršto, pa
bėgo į tolimus kraštus, o pasi
likusieji buvo persekiojami ir 
skriaudžiami. Jų gyvenimas 
buvo labai skaudus ir baisus. 

Praėjo daug laiko, tiek daug, 
kad kai kurie net pamiršo lais
vės laikus ir išmoko prisitaikyti 
prie svetimųjų. O tie, kurie 
pateko j tolimus kraš tus , 
stengėsi padėti savo tėvynei, 
kurią svetimieji buvo aptverę 
neperlipama, neperlendama 
siena. 

Prabėgo dar daugiau metų. 
Nepaisant sienos tvirtumo, 
ilgainiui pradėjo atsirasti joje 
vienas kitas plyšelis ir pasida
rė įmanoma susisiekti su tėvy
nėje pasilikusiais. Prasidėjo at
sargus bendravimas. 

Čia tie, kurie pabėgo į sve
timus kraštus, pasidalino į dvi 
grupes: vieni buvo už ryšį su 
tėvyne, o kiti griežtai prieš. Šios 
dvi grupės dažnai tarp savęs 
kovojo, viena kitą kaltino, 
piktais vardais vadino, aštriais 
žodžiais badėsi, bet nei viena 
nelaimėjo, nei viena nepra
laimėjo. Viena pusė tvirtino. 
kad visi žmonės tėvynėje jau 
pakeisti, svetimųjų sugadinti, 
visi tarnauja tik svetimam 
valdovui. Ar.trieji įtikinėjo, kad 
nereikia savųjų kaltinti už sve
timųjų nusižengimus. 

Ir atsitiko nuostabus dalykas: 
neperžengiamoji siena sutrupė
jo, svetimieji pasitraukė, o šalis 
vėl atgavo laisve. Bet tie, kurie 

pabėgo į svetimus kraštus, pa
matė, kad jų tėvynės gyventojai 
jau nebemokėjo gyventi be sve
timųjų valdymo. Pirmai progai 
pas i t a ik ius , jie i šs i r inko 
karalių, kuris buvo svarbus 
asmuo svetimo valdovo rūmuo
se. Nors gyventojai save vadino 
laisvais, juos tebevaldė buvu
sieji svetimo karaliaus dvariš
kiai. O tie, kurie kadaise pabė
go į svetimus kraštus, vis nega
lėjo tarpusavyje susitarti: pir
moji grupė nutarė palaukti ir 
pažiūrėti, ką naujasis karalius 
toliau darys; antroji prieštara
vo, visiems savo tautiečiams pri
kabino išdavikų vardą ir nuolat 
kėlė balsą prieš dabart inį 
tėvynės valdovą. 

Tačiau karalius buvo gudrus. 
Pas ikv ie tę s dar už save 
gudresnį patarėją, išsiruošė į 
medžioklę. Ne šernų ir taurų 
švino kulkomis šaudyti, o sal
džiais, meiliais žodžiais karin
gųjų savo tautiečių gaudyti. 
Vieniems įsakė nukaldinti įspū
dingus medalius ir prikabinti 
prie krūtinių, kitus sukvietė į 
šaunią puotą ir apdovanojo 
gražiais žymenimis. 

Ar atsirado nors vienas, kuris 
pasakė: „Ne, karaliau, man 
nepritinka iš tavo rankų priimti 
šią dovaną, nes esu įsitikinęs, 
kad tu tebetarnauji svetimie
siems"? Jeigu būtų atsiradęs, 
pasaką nevadintume liūdna. 
Net ir vienas žmogus, kuris 
karščiausiai ir nenuilstamai 
puolė savuosius už tariamą 
bičiulystę su svetimaisiais, 
dovaną priėmė su dėkingumu ir 
giriamas purpavo, kaip paten
kintas katinas užkrosnyje. 

Galbūt si pasaka iš tikrųjų 
nėra liūdna, nes linksmas liko 
naujasis tėvynės kara l ius , 
kuris, su savo patarėjais užsi
daręs pilyje, kvatojosi ir džiau
gėsi, pagaliau sugavęs tuos įky
rius rėksnius ir uždaręs savo 
narvelyje, kurio raktą nešiojosi 
užpakalinėje kelnių kišenėje. 

Vakarai. Bet Rytų Europa pasi
juto Vakarų apleista. Tas dau
giau ir daugiau atsiliepia į 
krašto gyvenimą, matant balsa
vimų pasekmes. 

Užbaigsiu linksmesne žinute. 
Žinomas futbolo treneri? ir spor
to laikraščių bendradarbis Max 
Merkei atžymėjo 75-tąją gyveni
mo sukaktį. ..Botagu ir cukrum 
pabarstyta duonos riekute" 
(tipiškas vokiškas griežtumo ir 
gerumo išsireiškimas) austras 
treniravo žaidėjus, kreipdamas 

ypatingą dėmesį į alkoholio 
mėgėjus, dar griežčiau imdamas 
juos į savo rankas. Vieną kartą 
jis treniruotėje sugalvojo naują 
pamoką, surengdamas antialko-
holikų ir dievaičio Bacho ger
bėjų rungtynes tikėdamas, kad 
jas laimės pirmieji ir tuo įrodys 
savo pranašumą. Deja, įvyko ki
taip: rungtynes laimėjo alučio ir 
stipresnių gėrimų mėgėjai net 
7:1. Užpykęs Max Merkei sušu
ko: „maukite ir toliau" ir ap
leido aikštę. 

LIKIMO IRONIJA 
JONAS INDRIŪNAS 
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Senosios lietuvių kapinės Igarkoje. 

Taip, atrodo, Kazys ir apsisprendė, sako, prie namų 
vis saugiau. O manęs prašė rašyti jam, kokios nuo
taikos čia vystosi. 

Kada Feliksas sustojo, Vincui tik tada atėjo į galvą 
mintis, kad ir jam atėjus į pirmą kuopą, lovos jau buvo 
su čiužiniais, 

— Matyt, ir iš tų kuopų nemažai nubyrėjo — 
pagalvojo Vincas. 

— Tas pats visur, Feliksai, ir mano brolis laiške 
mini raudonuosius partizanus, bet ar jau mes turime 
kristi į paniką ir išsisklaidyti? Nemanau, kad ir tu 
svajoji pasekti Kazio pėdomis. Žinau, ten jūsų kuopose 
nuotaikos nekokios, ką padarysi, neradome to, kaip 
buvome įsivaizdavę, bet turėkime kantrybės, palengva 
gal viskas pagerės. Pas mus nuotaikos geresnės, gir
disi, kad kas bus, kas nebus, tas dvi kuopas bandys 
išlaikyti ir išleisti pirmąją laidą. Kol kas nebandysiu 
skubėti iš čia pabėgti. 

Ilgai dar abu draugai kalbėjo. Nors artėjo ir pietų 
laikas, bet skirtis nenorėjo. Feliksas palydėjo Vincą iki 
jo gyvenamo pastato. Pirmą kartąjį pamatęs, kone šūk
telėjo: 

— Vincai! Juk čia kažkas panašaus į karo mokyklą' 
Tokiose patalpose, nemanau, kad ir Kaune karo 
mokykloje kariūnai gyveno. Už tai tu kietai nusista
tęs Šios vietos taip lengvai nepalikti, jei būtum mūsų 
vietoje gal kitaip galvotum. 

Kai abu išsiskyrė, Vincas jautė savyje kažkokį pasi
didžiavimą, būti laimingesnių už draugus, tik: — Kazys 
nebegrįžo. Jis pakeitė savo nuomonę, dirbs valsčiaus 

raštinėje, — liūdniau jį nuteikė. 
Vos spėjo įeiti į savo kambarį, kaimynas, su kuriuo 

jau buvo artimiau susidraugavęs, sušuko: 
— Vincai! Girdėjai, į sargybas mus skiria! Užmiršk 

karo mokyklą, bataliono nebėra, mes likome jo vietoje. 
Jau pirmas būrys šią naktį išeina į sargybas. Pikta 
visiems, juk ne sargybų eiti mes čia atvažiavome. 

Nemaloni naujiena, bet Vincas ir su tuo sutiko, nes 
buvo įsitikinęs, kad ir sargybos buvo mokslas gero 
kario parengimui. 

XII 

Žinia apie sargybų perdavimą kariūnams sugadino 
vyrų nuotaiką. Jie tikėjosi kažko naujo, tik ne sargy
bų. Sargybos, jiems atrodė, didžiausias pažeminimas. 
Nepasitenkinimas pasklido po abi kuopas: — „Mes ne 
sargybas eiti čia atvažiavom! Mūsų tikslai kiti. Juk 
čia ne paprastas batalionas, čia karo mokykla — o mes 
kariūnai". 

Ne vienas išdrįso net savo būrio vadui pasakyti. 
Nebuvo malonu ir vadams, jie gerai suprato vyrų 

nuotaikas, tik nieko negalėjo padaryti. įsakymas buvo 
iš aukštesnės vadovybės. Tik tiek guodė, kad visa tai 
neužtruks ilgai, susiformavus kitam batalionui, vyrai 
bus sugrąžinti atgal prie tolimesnio lavinimosi. 

Po kelių dienų atėjo ir Vinco eilė. Gavo įsakymą 
pasiruošti į sargybų tarnybą. Drausmingas ir parei
gingas Vincas nejautė jokio pažeminimo, jam atrodė, 
kad ir sargybų tarnyba buvo pareiga, kurią kiekvie
nas karys turėjo pajusti ir išgyventi kaip kokį stažą. 

Pirmą kartą Vincas būryje žengė plačiu Kalvarijos 
plentu Marijampolės miesto link. Prisiminė, kai pirmą 
kartą, tą tamsią naktį, jis su visais savo draugais, 
žingsniavo ta pačia gatve, į jų išsvajotą vietą iš kurios 
dabar jau vykdė užduotą pareigą. Žengė visi išdidžiai, 
nekalbėdami, lyg norėdami pasirodyti, kad čia ne kokie 

bataliono kareivėliai eina, bet karo mokyklos kariūnai. 
Sargybos būstinė nekaip nuteikė vyrus. Paprastas 

namas — kažkada čia šeimos gyventa. Ant grindų su
trintų šiaudų kupetos, matyt čia ilgai bataliono vyrai, 
eidami sargybas, poilsiaudavo. Sargybų viršininkai 
greit atliko savo pareigą, pakeičiant sargybinius 
postuose. O tų postų pasirodė ne vienas, ir tik sargybos 
viršininkas visus težinojo. 

Vincui su nauju draugu teko pirmoji pamaina. 
Turėjo patruliuoti nuo geležinkelio stoties iki karei
vinių rajono. Iš karto buvo įdomu, čia joks pavojus ne
grėsė. Ant pečių turėjo šautuvus, kuriuos perėmė iš pir
miau buvusios sargybos, kadangi visos kuopos vyrai 
šautuvų neturėjo, tik pirmasis būrys, tad juos naudo
jo visi. 

Vaikščiojo palengva. Saulutė jau leidosi, abiejų 
šešėliai ant gatvės grindinio darėsi vis ilgesni ir ilgesni, 
kol vakaro prieblanda juos visai išdildė. Pirmą kartą 
vaikščiodamas, Vincas jautė kažką didingo, atrodė, kad 
atlieka svarbią pareigą, jis jau patikėtas tokiam dar
bui, ir su juo jau bus susipažinęs. 

— Nesuprantu, kam čia Marijampolėje tiek daug 
sargybų reikia? — pasipiktino Vinco bendras. — Juk 
čia jokio ypatingo pavojaus nėra. Frontas dar kažkur 
Rusijoje. Net ir Kaune tiek patrulių po gatves nevaikš
to, o čia lyg kokią tvirtovę reikia saugoti. Nemanau, 
kad ir jūsų Utenoje, nors ir arčiau fronto, ir desan
tininkai daugiau ten reiškiasi, apsauga tokia stipri, 
kaip čia. Jie mus tik vargina, nežino, ką su mumis 
daryti, tad ir naudoja sargyboms. Iš tų sargybų ma* 
nieko neišmoksime. Kam mums tas visas miestas? 
Tegu miesto policija juo pasirūpina. Užtenka mums tik 
apsaugoti kareivines. Atrodo, kad mes viskam < 
užkabinti. 

(Bus daugiau) 
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NEIŠDUOKIME LIETUVOS 
Pasikalbėjimas su aktoriumi 

- poetu iš Lietuvos 
Kęstučiu Geniu 

— Italų rašytojas Giovanm 
Papini literatūriniame laiške 
pasaulio poetams teigė, kad 
nelaimingos tautos, kuriose ir 
poetai nutyla. Ar okupuotoje 
Lietuvoje poetai buvo nutilę? 

— Apie tuos. kurie buvo nuti
lę, nežinome. Buvo lyg ir pritilu
sių. Netylėjo nuo okupacijos iš 
Lietuvos pasitraukę poetai. Juk 
pasitraukė du trečdaliai ar trys 
ketvirtadaliai rašytojų. Lietu
vių tautai okupuotoje Lietuvo
je didžiulę žalą darė 
rašytojai-kolaborantai. 

— Ar okupacijos sąlygomis 
kompromisai pateisinami? 

— Kompromisų skalė labai 
plati: nuo ..švento melo" iki 
Stalino ..kompromiso", kuris 
galėjo nužudyti 999 nekaltus, 
kad būtų nubaustas vienas kal
tas. Galėčiau klausti, ar dėl ko
kio „didesnio tikslo" galima 
išduoti nekaltą kančioms ir 
mirčiai? Dėl Lietuvos, laisvės, 
meilės, Dievo kompromisų dary
ti negalima. 

— Jūsų eilėraštyje „De pro-
fundis", nors kreipiatės į 
"Justiną', bet numanau , ltad 
darote priekaištą visiems 
poetams, kurie anuomet mei
lę buvo „perpus" padaliję. 
N e s u n k u spė t i , k a s t a s 
' Jus t inas ' . Bet a r jo dramos 
scenoje nežadino patriotinių 
jausmų? 

— Taip. jis parašė puikių 
dalykų, bet jei mestume, kas 
gera ir kas bloga ant svars
tyklių, nusvirtų blogoji pusė. 
Kai 1958 vaidinau Pūkeli „Dvi

dešimtame pavasaryje", parti
jos prievaizdos graudeno: „Jei 
mūsų geriausias poetas smerkia 
banditus, tai čia TSRS, ir jokių 
laisvių Lietuvai negali būti. 
Kurie pabėgo, tie buržuaziniai 
nacionalistai, bijc Iii idies 
keršto". Lietuva jien.-j buvo su 
Mažvydu. Donelaičiu, bet tary
bų Lietuva. Kai Estija skelbė 
nepriklausomybę, jis kalbėjo už 
tarybų Lietuvą. 

— Sukūrėte vaidmenis Avy
žiaus, Borutos, Griciaus (Pi-
vošos), Grušo, Marcinkevi
čiaus, Sajos veikalų pastaty
muose. Kaip aktorius buvote 
kri t ikos gera i įve r t in tas . 
Turint galvoje ano meto sąly
gas, kurie, pagal Jūsų kriteri
jus, autoriai neperžengė leis
tinų kompromisų ribų? 

— Nedaryčiau priekaištų 
Borutai, Grušui, Sajai. Kenks
mingų kompromisų jie nedarė. 

— Bet, atlikdamas vaidme
nis veikaluose, kuriuose per
žengtos leistinų kompromisų 
ribos, ar pats asmeniškai tų 
ribų neperžengei? 

— Tą klausimą esu pats sau 
kėlęs. Esu turėjęs šlykščių ko
munistų, partorgų rolių, vaidi
nau Ignoto rolę filme „Ignotas 
grįžta namo". Tas filmas sukur
tas pagal žiauraus enkavedisto-
rašytojo Aleksandro Gudaičio-
Guzevičiaus romaną „Kalvio Ig
noto teisybė". Ačiū Dievui, at
likau roles scenoje, ne gyve
nime. Aktoriai ės vaidina žmog
žudžių, prostitučių, tėvynės iš
davikų, partorgų ir kitų nenau
dėlių roles ir dėl to patys tokiais 
netampa. 

Negavau jokių ordinų, nei 

Aktorių? Kęstutis Genys Los Angeles. CA. su rašyt. Ale Rūta. K. Genio poezi
jos rečitalis Čikagoje bus sausio 23 d., 3 v. p.p. Jaunimo centro kavinėje. 
Rengia ..Draugas". 

SAUSIS - PIRMO 
„DRAUGO" FONDO 

VAJAUS MĖNUO 

„liaudies artisto", „nusipel
niusio meno darbuotojo" ar kitų 
titulų. Jei būčiau gavęs tiek 
ordinų ir titulų, kiek kartų so
vietų saugumo buvau tardytas, 
būčiau labiausiai apdovanotas 
„tarybinis" artistas. 

— Kada pradėjote rašyt i ei
lėraščius, kur spausdinote? 

— Pirmą man labai brangią 
premiją gavau 1943, dar gimna
zistas, už parašytą ir Vasario 
16-tos minėjime paskaitytą eilė
raštį. „Saulės" gimnazijos su
ruoštoje šventėje kalbėjo tuo
metinis švietimo tarėjas Pranas 
Germantas (Meškauskas). Jis 
man padovanojo Vinco Pietario 
„Algimanto" abu tomus ir savo 
ranka įrašė: „Už savo kūrybos 
eilėraštį ir deklamaciją". Už 
lygiai mėnesio naciai Germantą 
išvežė į Stutthofo koncentraci
jos stovyklą, kur ir mirė. Vėliau 
rašiau, bet niekur nespausdinau. 
Pradėjau spausdinti, Atgimimui 
įsibėgėjus. 1989 išleidau nedi
delį rinkinį „Ugnies kryžiai", 
1991 — „Lietuva — tai sąžinė", 
prieš atvykstant į Ameriką — 
mažą leidinuką „Poezija". Pa
sirodo mano eilėraščių Lietuvos 
periodikoje. Ruošiu naują poezi
jos knygą „Neišduokime Lietu
vos". 

— Kurie iš Lietuvos poetų 
drąsiausiai spyrėsi prievar
tai? 

— Komunistinėje prievartos 
sistemoje drąsiausiai spyrėsi, 
kurie visai nerašė arba už rašy
mą nukentėjo. Taip pat pasi
traukę rašytojai į Vakarus. 

— Kokios priežastys, k a d 
teatruose Lietuvoje sumažėjo 
žiūrovų? 

— Pastatymai nebepateisina 
tautos lūkesčių, o ir bilietai į 
spektakl ius pas idarė per 
brangūs. 

— Jūsų patr iot izmas kai ką 
erzina. Susierzino vienas ant
ras ir losangelietis, nors nuo
stabi tyla, J u m s deklamuo
jant , ir smarkūs plojimai i r 
atsistojimai ba igus , liudija 
J ū s ų talento pr ipažinimą. 
Kaip J u s pr i ima Lietuvoje? 

— Taip pat, kaip ir pas jus. Po 
sėkmingų pasirodymų masi
niuose susitelkimuose, mano 
telefone pasigirsta vyriški ir 
moteriški balsai: „Ar nenori 
gyventi? Sustok!" Dabar buvę 
kagėbistai jaučiasi laisvai. 
Daug jų pažįstu. Žiūri į akis ir 
šypsosi, tarsi sakytų: „Nieko 
nebijome". įspėjimai nemalo
nūs, bet nesustosiu. Sakiau ir 
sakysiu: „Karalius nuogas". 

Kalbėjosi Juozas Kojelis 

NAŠLAIČIAI IR DOLERIAI 
Kiekvienas, aukodamas ne

svarbu kiek, daug ar mažai, 
norime kad mūsų skirta auka, 
kokia ji bebūtų, nueitų ten kur 
mes norime, atitektų tam, kam 
mes ją skyrėme. Ypač pasku
tiniu laiku girdime, kad mūsų 
pasiųstos aukos — dovanos į 
Lietuvą H^žnąj paklysta, jas 
gauna ir jomis naudojasi kiti, ne 
tie, kam jos buvo skirtos, ar 
kam jų iš tikro labai reikia. Stei
giant „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetą, buvo daug galvo
ta, svarstyta ir planuota, kad 
mūsų čia surinkti, žmonių 
sunkiai uždirbti ir sutaupyti, 
pinigai atitektų našlaičiams, 
kuriems palengvintų sunkaus 
gyvenimo dienas. 

Lietuvoje našlaičių globą 
t va rko Gražinos Landsber
gienės sudarytas komitetas. Sis 
komitetas Lietuvoje veikia kaip 
Vytauto Landsbergio fondo 
padalinys, nes Lietuvoje jį atski
rai inkorporuoti būtų gana 
komplikuota. Lietuvos našlaičių 
komitetas, prieš pradedant šelp
ti našlaičius, pirmiausia juos ir 
šeimas patikrina, atidaro vaikų 
vardu artimiausiame banke 
sąskaitą ir į tą sąskaitą kas 
mėnesį siunčia pašalpą. 

Mūsų „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas iš gautų aukų, 
Kalėdų proga pasiuntė į Lie
tuvą kiekvienam globojamam 
našlaičiui kalėdinį sveikinimą 
su 5 dol. ir s iuntinėl į 
sa ldumynų. Šios kalėdinės 
dovanos labdaros būdu pasiekė 
Gražiną Landsbergienę lapkri
čio mene h;. Ji su savo komiteto 
narėmis lapkričio pabaigoje ir 
gruodžio mėnesį aplankė našlai
čius jų globėjų r imuose, įteikė 
vokus su pinigt .s, sveikinimais 
ir dovanėles. Mums rašo, kad 
aplankytos šeimos pašalpą 
g a u n a regul iar ia i ir y ra 
Amerikos lietuviams be galo 
dėkingos. Skriaudžiamų vaikų 
neaptiko. Lietuvos komitetas la
bai skrupul ingai veda 
ataskai tą , per 1993 metus 
įvairiems apmokėjimams ir 
kelion iš, vaikus lankant, 
išleido tik lOOdol. 

Kiekvieną aplankytą šeimą ir 
vaiką aprašė ir duomenis at
siuntė mums į Ameriką. Čia 
duosime keletą pavyzdžių: 
Lukošiūtė Sigita, gimusi 1985 
metais. Sigutės tėvai alkoho
l ika i . Paliko ją gimdymo 
namuose. Dabar Sigutė gyvena 
Lakšių šeimoje, Kaune. Abu 
globėjai kurtieji. Sigutė irgi ne-

CLASSIFIED GUIDE 

AURELIJA M. 
BALAŠAITIENĖ 

Į Naujuosius metus įžengėme 
su rytojaus viltimis ir svajo
nėmis, su linkėjimais ir svei
kinimais, bet gal ne visada įsi
sąmoninę, kad priklausome vie
nai didžiulei išeivijos šeimai, 
kurią jungia Lietuvos laisvės 
džiaugsmas ir rūpestis išeivijos 
išlikimu. Kas išlaiko išeivijos 
gyvybę, kas palaiko ryšius tarp 
plačiame pasaulyje išsisklai
džiusių tėvynainių, kas yra išei
vijos gyvybės širdis? Atsakymas 
logiškas ir konkretus — spauda. 
Vienintelis lietuviškas dienraš
tis šiapus Atlanto yra „Drau
gas", kurio skiltyse atsispindi 
visas mūsų gyvenimas su orga
nizacijų veikla, kultūrinėmis 
naujienomis, jaunų šeimų su
kūrimais, mokslus baigusio jau
nimo laimėjimais, praradimais, 
išlydinti tautiečius į amžinybės 
aruodus, ir kitomis žiniomis. 
Tai išeivijos veidrodis, kuriam 
negalime leisti sudužti, nes jo 
Šukėse sudušime ir mes patys. 
Vienintelio dienraščio praradi
mas reikštų mūsų gyvastingu
mo žlugimą ir dvasinį bei kul
tūrinį nuosmuki, kuris neištiko, 
dar prieš Pirmą pasaulinį karą 

į Ameriką atvykusių, žymiai 
mažiau mokytų ar išsilavinusių 
lietuvių. 

Kodėl tokie pesimistiški spė
liojimai? Pokalbyje su neseniai 
įsteigto Draugo fondo vykdo
muoju vicepirmininku ir iždi
ninku Broniumi Juodeliu teko 
patirti, kad pereitą vasarą 
„Draugo" egzistencija jau buvo 
ant bedugnės krašto. Jį tik 
išgelbėjo marijonai su 40.000 
dolerių parama. Dienraščio 
metinė sąmata siekia vieną mi
lijoną dolerių, kas neatrodytų 
labai daug, jei būtų keli šimtai 
tūkstančiu skaitytojų, bet... 
Pereitų metų vien pašto išlaidos 
siekė 250,000 dolerių, o kur dar 
išlaidos už patalpas, tarnautojų 
atlyginimus, nuolat brangstantį 
popierių ir įrangos užlaikymą? 
Prenumeratos nepadengia nė 
pusės sąmatos, todėl „Draugo" 
administracija bando išsiversti 
su kaip galima mažiau tarnau
tojų, tai, kuriam nors susirgus, 
nėra kas pavaduoja. Fondo tiks
las yra sukelti bent vieną mili
joną dolerių, juos investuoti ir pa
lūkanomis papildyti „Draugo" 
iždą, tuo gelbstint „Draugą" 
nuo sustojimo, kad būtų išveng
ta lietuviškos komunikacijos 
žlugimo. 

„Draugo" fondas sausio mėnesį 
skiria pirmam fondo vajui ir 
tikisi, kad iš visų pasaulio 
kraštų atsilieps dienraščio 
reikšmę vertinantys ir jį mylin
tys skaitytojai, o ir organizaci
jos, kurių veikla nuolatos skel
biama „Draugo" skiltyse, taip 
pat tam vajui neliks abejingos. 
Fondo nariu tampa asmuo, 
padaręs bent 200 dolerių įnašą. 
Įnašus galima daryti ir dalimis, 
už kurias fondas atsiųs pakvita
vimus. Pasiekus 200 dolerių 
sumą, jam bus atsiųstas fondo 
nario pažymėjimas su vieno bal
so teise. Įnašai yra atleidžiami 
nuo federalinių mokesčių (Tax 
Exempt" numeris 36-3916303). 
Čekius ar perlaidas rašyti 
Draugo fondo vardu ir siųsti 
„Draugo" adresu. Nepriklau
somą ir savarankišką fondą 
įsteigė, tvarko ir administruoja 
neapmokami idealistai: pirmi
ninkas Jurgis Riškus, puikų 
patyrimą įgijęs, dirbdamas ir 
dar tebedirbąs su „Mercy 
Lift",Bronius Juodelis ir kiti. 
įvertinkime jų darbą ir gerą 
valią, kad jų balsas neliktų 
balsu tyruose ir kad „Draugas" 
ir toliau liktų lietuviškų namų 
nuolatiniu ir brangiu lankyto
ju, nenutraukęs savo darbo nuo 
1916 metų kovo 31 dienos. Ar 
mūsų tautinis įsipareigojimas, 
lietuviškas solidarumas ir mūsų 
sąžinė leis jam sustoti? Sėkmės 
pirmam Draugo fondo vajui! 

• „ D r a u g a s " gyvuoja nuo 
1909 metų — ar pratęsime jo 
gyvybę iki 2000 m. ir toliau? 
Stokime į „Draugo" fondą! 

Našlaitėlė Sigutė šypsosi, kad 
pagaliau gali girdėti su padovanotu 
klausos aparatėlių. 

girdėjo. Ją globojanti Amerikos 
geradarė nuvežė Sigutei klausos 
aparatuką. Sigutė dabar girdi ir 
specialioje mokykloje mokosi 
kalbėti. Lakšiai Sigutę labai 
myli ir ja rūpinasi. Lakšių 
namai jaukūs ir gražūs. Dabar 
gyvenimas pasunkėjo, nes abu 
Lakšiai prasčiau uždirba, jie 
„namudininkai" ir jų pro
dukcija — įvairūs rankdarbiai — 
nebeturi paklausos. Kita 
mergaitė — Daraškevičiūtė Ja
nina, gimusi 1981 metais, 
gyvena Kaišiadorių rajono Kri-
vonių kaime. Mergaitės bio
grafija pasibaisėtina — abu 
tėvai savižudžiai. Mergaitė 
gyvena pas motinos brolį Na
vicką. Vos prieš pusmetį ir jis 
palaidojo savo žmoną — mirė 
vėžiu. Dėdės šeima, kurioje 
gyvena Janina, pati išaugino 
vienuolika vaikų. Dabar 
namuose liko tik 6. Kiti suaugę 
ir gyvena savarankiškai. Na
vickai verčiasi ūkiškai — turi 14 
ha žemės. Namas gerai įreng
tas. Tik vaikams toloka į 
mokyklą — beveik 3 kilometrai. 
Jauniausiam vaikui šeimoje 
dabar 8 metai. Janina mokosi 
neblogai, lanko 5 klasę. Šeima 
ir jos „galva" paliko labai gerą 
įspūdį. Šeimininkas kvietė 
„gerąsias tetas iš Amerikos" 
paviešėti pas jį Krivonyse. 
Janinos gaunamą pašalpą jis 
taupo jos mokslui. 

Panašiai aprašo apie kiekvie
na aplankytą globojamą našlai
tį ir šeimą G. Landsbergienės 
komiteto narės. Kiekvienas 
našlaitis, kiekviena šeima — tai 
nepakartojama tragiško 
gyvenimo ir likimo istorija. Tuo 
pačiu pamatai, kiek gerų 
žmonių yra Lietuvoje, kurie, 
patys sunkiai gyvendami, dar 
priima ir rūpinasi svetimu 
vaiku. Ir čia labai gerai tinka 
liaudies išminties žodžiai: 
„Viskas, ką atiduoti kitiems, 
lieka amžinai tavo". 

Birutė Jasai t ienė 

HTtCILL-ANlOUft 

10%—20%—30«*frpigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRA*K ZAPOUS 
320tVt WMt tSth Str««t 

T * . — (70t) 424-8654 
(312)541-5654 

E L E K T R O S . 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir. sąžiningai.. 

312-77S-3313 
KIAUDMUS PUMPUTIS 

REALt ,.«TF. 

NEW JERSEY, NEW YORK - „Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 11ki 2 v. p.p. I i Seton Hali Unhsersl-
tsto stotiss, 89.5 FM banga. „Music of Uthuania" pro
gramos, vedamo* anglų kalba, I i tos pačios stonas, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 12 v. Ik i 1 v. p.p. 
Or. J . J . Stukas — direktorius, 234 Sunllt Dr., Wat-
chung, N.J. 07060 . Tol. 908-753-5636. 
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AMERICAN TRAVEL 
SERVICE 

Jau 30 metų organizuoja grupines ir individualias keliones 
į Lietuvą ir kitus kraštus geriausiomis kainomis. 
Į lo toms naują poasaugą mOsų Mantams. Iki kovo 31 d., 
1994 m., galite nupirkti bilietus i i V M a u a į įvairius 
Amerikos mlsafus pačiomis pigiausiomis kainomis. Bilietai 
apmokami mūsų raidneja, Evergrsen Part ir atsiimami mūsų 
rastinėje, Vilniuje. 

Nser York $721.00 
8820.00 
8820.00 
$820.00 

Maloniai, sąžiningai ir profesionaliai Jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-700 021 3000. Darbo vai.. pOrmsL, 
antrd., ketvirtai. Ir penkto. 9 v.r.—8 v. p«p. a? treial. 0 
v.r.—7 v. ••©• American Travei tervtos, 0 4 3 9 1 . KeeV 
a»e Avo. , l»orgraan Rark, IL 00942. 

IMEX AMERICA, INC. 
524 State Une Rd. 

Calumet Crty, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius į Lietuvą. 
Tel. 700-068-0049, Fax 
700-006-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 8 v.r.—5 v.v. 

GREIT 
PAROUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 566-5959 
(706) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Są?in»ngas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaioa 

3 . Qrtu 
—if 

T. 
v y* REAUvlART, <NC. 

6602 S. Fu'aii, 
Chicago, !L 60629 

312-585-6100 
s . 

BALYS BAJORAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
prremiesc'iuote. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIU! 
Bus. 312-585-6100. 'eS\ 312-778-3971 

II 

Jono Aisčio .Raštų", leidžiamų 
Ateities literatūros fondo, antrasis 
tomas, sukaupęs visas šio rašytojo 
daugiausia kultūrinių temų apybrai
žas. Šiandien jos yra tapusios 
mūsuose šio žanro klasika. Leidinį 
redagavo Alfonsas Nyka-Niliūnas \: 
Antanas Vaiči laitis. Knygos gale 
duodami pe "kinimai. parengti 
Alfonso Nyk' iliūn^ 

Leic.nys ga. amas i „Drauge". 
4545 Mesi 63rd Street, Chicago. IL 
60629'. Knygos kaina — 15 .' Už
sisakant paštu, persiuntin •_• išlai
doms pridedama: . AV — 3.50 doL 
Canada — 5 dol., kitur 5.50 dol. Ili
nojaus gyventojai visais atvejais dar 
primoka — 1.32 dol. valstijos mo
kesčių. 

FOR RCNT 
išnuomojamas St. Pete's Beach, 
FL „condo" savaitei arba mėnesiui. 
Skambinti vakarais tel. 

813-695-3467. 

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona; kanki
nys kun. J. Oabrila; .suvalkiečių ūkis 
— sodyba, oarbai. darbininkai, 
valgiai: šeimos istorija — studijos, 
mokytojavimas Plungėje, Pasvaly. 
Vilniuje: gyvenimas Austrijoje. 
Vokietijoje. Amerikoje; darbas 
Lietuvių Enciklopedijoj? . Knvgos 
kaina 8 dol. Illinois gyventojams 
Tax 0.70 et. Persiuntimo išlaidos: 
USA - 2.50 dol . Canada — 3.50 
dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. S3rd St. 

Chicago, IL. 60629 

Dr. JUOZAS JAKŠTAS 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 
1918-1940 

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 
patyrė. 
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922,1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu-
viuicia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol. Užsakant paštu, dar 
pridedama 2.50 dol . , į Kanadą 3.00 dol. , kitus kraštus 3.50 dol. 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street , Chicago, 
IL 60629. 

•' P • • * - ' ! • 

LIETUVIU 
EGZODO 

HTERAT0RA 
19454990 

Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajo-
rio redaguota, dvidešimties autorių 
parašyta knyga, apžvelgianti visą 
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpį. Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kūnuos puošia 
šimtai įvairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas. 

Leidinys gaunamas ,,Drauge ', 
4545 Vvest 63rd Stree. Chicago. IL 
60629. Knygos kaina — $3000. 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4.00, į Kanadą 

. — $6.00, į kitus kraštus — $6.50. 
• INinojaus gyventojai visais atvejais 
dar primoka $2.63 valstijos mo
kesčių. 

i 



DABAR MES NEBŪSIM 
VIENIŠI 

Berniuko istorija 
E . R I N G U S 

(Tęsinys) 

Prekinis t raukinys , p r ik imš
tas paskutinių bėglių iš Lydos, 
pajudėjo. Kažkas pak lausė , a r 
tikrai eina į vakarus. Bern iukas 
klausėsi monotoniškos l i tanijos 
garsų: „Marija stebuklingoji , 
Marija gailestingoji, Mar i j a 
skaisčiausioji pasigailėk mūsų" . 
Ir pats tylomis kartojo „aš neno
riu važiuoti Lenkijon, aš neno
riu, aš nenoriu, aš neno r iu" l ig 
p r i s i t a i k y d a m a s r a t ų k l e 
gėjimui ir galvodamas, k a d jo 
minčių telegrafas pas ieks mo
čiute dar tebestovinčių perone . 

Berniuką vėl reikėjo pr ievar
ta įnešti į naują būst inę k a ž k u r 
Rytprūsiuose. Iš buvusio didelio 
vokiško namo liko t i k v i enas 
nesudaužytas kambarys . Tą 
namą truputį aptvarkė a n k s 
čiau išvykęs tėtės g imina i t i s . 
Buvo stalas, ant kur io stovėjo 
stiklinė su keliomis gė lėmis ir 
žibalinė lempa. Ki tame k a m b a 
rio kampe buvo dvi t a b u r e t ė s i r 
lova. Du langai turėjo s t ik lus , 
kiti du užkalti lentomis. Iš 
kriausčius atvežtą turtą, mot ina 
tuojau virš stalo pakabino Auš
ros Vartų paveikslą. 

Atėjo pirmas laiškas. Berniu
kas žinojo, kad tai nuo močiutės, 
nes atpažino ženkliuką su kū ju 
ir pjautuvu. Bandė jį a tp lėš t i , 
bet buvo stipriai pr ik l i juotas . 
Žinojo, kad laiškas t i k r a i n u o 
močiutės, nes motina pe r ska i t ė 
jį keletą kartų, o po to padėjo už 
Aušros Vartų paveikslo. Ber
niukas pastebėjo, k a d m a m a ir 
t ė t i s dažna i ž iū rėdavo p r o 
langą, sekdami laiškanešį , a r 
neužsuks į jų kiemą. Po kiek
vieno laiško mama išl iedavo 
nemažai ašarų ir nuo jų susilie
davo raidės, kad vėliau ne viską 
galima buvo išskaityti . S u n k u 
buvo ir berniukui be Margio , 
draugės ir be saulėgrąžų kepu
rių. 

Pirmas pavasaris buvo sun
kiausias. Nors sniegas iš t i rpo 
anksčiau negu p r i e Lydos , 
tačiau gamtovaizdis ki toks. Ne
buvo po langu jurginų, nepražy
do vyšnios nei obelys. G r a ž u s 
vokiečio sodas buvo nuniokotas . 
Tėvas sakė, kad jū ra t ik kelio
lika kilometrų nuo jų miestelio. 
Mokyklos aikštėje va ika i pra
dėjo spardyti futbolą. Bern iukas 
stovėjo prie tvoros. P r i e jo kojų 
pririedėjo sviedinys, bet j i s ne
drįso paspirti. Pats d idž iaus ias 
žaidėjas vėl pavadino jį „kaca-
p u " . Tas žodis b ū d a v o 
skaudesnis, negu šlapio svie
dinio smūgis į veidą. „E i , t u 
kacape , a t m e s k s v i e d i n į " , 
pasakė vienas žaidėjų. P i r m ą 
kartą berniukas išgirdo tą žodį, 
kai jie kraustėsi į pask i r t ą 
namą. Tada vietiniai va ika i ap
spito vežimą ir šaukė: „Žiūrėki
te , vėl a tvaž i avo d a u g i a u 
kacapų". 

Kodėl jį vadina „kacapu", ber
n i u k a s negalėjo s u p r a s t i . 
Tačiau atsiminė, kai jo dėdukas 
vadindavo kolchozo virš ininką, 
mėlynai uniformuotus mi l i 
cininkus ir kalėjimo v i rš in inką 
„prakeiktais kacapais". Norė
damas pridėti žodžiams svarbos, 
dėdukas stipriai nusispjaudavo, 
o tėtis , grįždamas iš darbo irgi 
keikdamas sovietinius pa re i 
gūnus, dar mesdavo kepurę a n t 
grindų. Todėl ir b e r n i u k a s , 
m a t y d a m a s p r a v a ž i u o j a n t į 
kolchozo viršininką, bandydavo 
sekti dėduko gestus. Bet čia, 
svetimame krai te , b e r n i u k a s 
taip ir negalėjo suprast i , kodėl 
j a m p r i t a i k o m a s t o k s pa
vadinimas. Buvo skaudu, k a d jo 
nekviesdavo, jeigu j iems t r ū k 
davo žaidėjo. Kiti ne t s tumdavo 
nuo aikštes, o pats d idž iaus ias 
kartą spyrė j am į užpaka l iuką . 
Kitoje aikšteles pusėje bern iu
kas matydavo už tvoros stovin
čius du vienaamžius. J i s j ų irgi 

vengdavo, nes negalėjo susikal
bėt i . J i e buvo ukrainiečiai nuo 
Lvovo. Juos vietiniai vadin
davo „ba la lucha is" . 

Tėtė atrišo šlapius batų raiš
tel ius, bet bern iukas nedrįso pa
k l a u s t i , k o d ė l jį v a d i n a 
„kacapu" . 

Bern iuku i d a r skaudžiau bū
davo, ka i jo nepri imdavo į iš
vykas į vokiškas kapines. Išvy
kos į kap ines buvo vaikų po
p u l i a r i a u s i a p r a m o g a . Ten 
vyresni parodydavo savo drąsą. 
Nus tūmę mauzoliejaus akmenį, 
į e i d a v o v i d u n i e š k o d a m i , 
vokiško tu r to . Neradę spar
dydavo r a s t a s kaukoles. Po to 
daužydavo d a r nepaliestus pa
mink lus ir piešdavo svastikas. 
V a k a r a i s iš t e n girdėdavo mer
gaičių cyp imus ir neblaivų 
d a i n a v i m ą . V i d u d i e n i a i s 
b e r n i u k a s i š d r į s d a v o p a t s 
v ienas užsukt i į kapines. Bet, 
užt ikęs kaukolę , bėgdavo sku
bia i namo, vis j ausdamas kapų 
šaltį savo nugaroje. 

J a u kurį la iką bern iukas ste
bėjo da rb in inkus , s ta tančius 
eilę stulpų jų gatvėje. Pagal iau 
v ienas s tu lpas išaugo prie jų 
namo. Rytojaus dieną elektrikai 
pakvie tė visus į kambarį . Prie 
du rų j is pastebėjo juodą bliz
gančią dėžutę . E lek t r ikas pir
miausia pakvietė mamą. Kažką 
pasuko ir l empa lubose užside
gė. Liepė m a m a i pasukti . Po 
t r u m p o s p e r t r a u k o s m a m a 
paga l iau išdrįso. Trakšt — lem
pa užsidegė, t r akš t — užgeso. Po 
to mėgino t ė t ė ; r pagal iau ber
n iukas . J a m nelabai sekėsi. Jo 
p i r š tuka i dar buvo per silpni, o, 
be to, jis bijojo, kad nepagadintų 
naujo s tebuklo . Už valandos 
atsirado ka imynas , atnešdamas 
radijo apara tą . Pradžioje gir
dėjosi t ik t raškenimas . Daugiau 
pasukinėjus, pasigirdo muzika. 
Kažkas giedojo „Ave Maria, do
minus tecum". Mama atsisukus 
į visus pasakė : „Ir Lenkijoje 
žmonės meldž ias i" . Giesmei 
pasibaigus, tė tė pasuko toliau ir 
visų nuos taba i išgirdo: „Čia 
k a l b a V i l n i u s " . B e r n i u k a s 
pi rmą ka r t ą pastebėjo ašaras 
tė tės akyse. J i s pasakė: „Dabar 
mes j au nebūs im vieniši". 

• 1813 m . g r u o d ž i o 20 d. 
J A V Kongresas įsteigė pajamų 
mokesčių sistemą visiems kraš
to gyventojams, kad sukel tų 
vyr iausybės re ika lams lėšų. 

• 1968 m . g r u o d ž i o 24 d. 
Apollo 8 a s t ronau ta i , kur ie tuo 
me tu buvo Mėnulio orbitoje, 
Kūčių vaka rą pas iuntė į Žemę 
l inkėj imus ir ma ldas ta ika i . 

„DRAUGO" 
Nuoš i rdž ia i d ė k o j a m e vi

s iems š iems a u k o t o j a m s ir 
tiems, kurie prašė neskelbti 
jų p a v a r d ž i ų , už m ū s ų dien
r a š č i u i l a b a i r e i k a l i n g ą 
paramą k a s d i e n i n ė m s išlai
d o m s a p m o k ė t i . T a i p pa t ta
r i a m e ač iū v is iems t iems, ku
r ie aukojo mažesnėmis sumo
mis , k a d l a i k r a š t i s i r to l iau 
l a n k y t ų j ų n a m u s . 

55 dol . Kazys Rusinąs, Por-
tage, MI; 

50 dol . Tekle Bogusas, So. 
Boston, MA; Z. Korius, Santa 
Monica, CA; Sophie Kamaraus
kas, Surfside, FL; dr. Anthony 
Ciuris, Juno Beach. FL; Maria 
Zigaitis-Gelažius, St. Peters-
burg Beach, FL; Jonas ir Ona 
Gradinskas, Chicago, IL; Ni
jolė ir Rimas Banys, VVestern 
Springs, IL: Anelė Žiedienė. 
Detroit, MI; Petras T. Norkus, 
Bermuda Dunes, CA; dr. Ona 
Mi rona i t ė , Ch icago , IL; 
Genevieve Zaborskis, San Jose, 
CA; Marija Valiukevičius, Sun 
City, CA; Algis Damijonaitis, 
Elmhurst, IL; Irena Kairytė, 
Oak Lawn, IL; prof. Vytautas 
Marijošius, Putnam, CT; Elena 
Nemickienė, Highland, IN; Vy-
ga ir Daumantas Dikinis, Sono-
ma, CA; dr. A. Konce, San Fran-
cisco, CA; Amerikos Lietuvių 
Tau t inės Sąjungos, Dayton 
Beach ir apylinkių skyrius (per 
P. Domijonaitį). Ormond Beach, 
FL; Čikagos Lietuvių Suvalkie 
čių Klubas (per Alex T. Navar-
dauską), Portage, IN; 

45 dol. Mirga Rimavicius, An-
napolis, MD; Elena Vabalienė, 
Kingston, Kanada; Vanda Žoly-
nienė, Chicago, IL; 

40 dol . Juozas Gailevičius, 
Baltimore, MD; Juozas Paplaus
kas. Los Angeles, CA; Stasys 
Predkelis, Chicago. IL; Jonas 
Žebrauskas, Chicago, IL; Alek
sas Rukuiza. Oak Lawn. IL; An
elė Garbačiauskas, Chicago, IL; 
Vanda Prunskis, Oak Lawn, IL; 
C. Alkevičius. Grand Rapids, 
MI; 

35 dol . Bronė Šimkus. Santa 
Monica, C A; Jonas Ažubalis. 
Toronto, Kanada; 

30 dol. Ona Dovydaitis, Lake 
Worth, FL: Dalia Jakienė. Nor-
ristown. PA: Edmundas Korzo-
nas, Chicago, IL; Kazimieras 
Beiga, Chicago, IL; Stasys Žy
m a n t a s , T in ley P a r k , IL; 
Augusta Šaulytė, San Fran-
cisco, CA; Ilona Brazdžionis 
Kerr. Los Angeles, CA; Bronius, 
Pranskevičius, Evergreen Park, 
IL; Br. Užemis. Hot Springs, 
AR; Antanina Repshys, Chica
go, IL; Bruno Jasevičius, Dear-
born, MI; Aldona Jakniūnai tė , 
VvV-cester, MA: V. Narušis. Mil-
lgrove, Kanada; Petras Kaus-
teklis, Monrovia, CA; Mečys ir 
Eleonora Valiukėnas, Chicago, 
IL; Filomena Černius, Chi
cago, IL; 

Būsimasis 
Lemonte 

architektas — Algis Grybauskas iŠ „ t u r e l i o " mokyklėlės 

Nuotr. Irenos Sinkevičienės 

RĖMĖJAI 
25 dol. Elena Lapenas, Oak 

Forest, IL; Stella Kontvis, VVest-
minster, CA; K.A. Pliuskonis, 
Doylestown, PA; M. Gendrolis, 
Spring Hill, FL; A. Masiulis, 
East Hartford, CT; L. Rama
nauskas, Oak Lawn, IL; Teofilė i 
Šaulienė, Vista, CA; Stasys J. 
Dalius, Hamilton, Kanada; Filo-
mena Peleckas, Chicago, IL; 
John ir Laima Sakius, Ar-
lington Heights, IL; kun. John 
A. Kuzinskas. Chicago, IL; A. 
Liepinaitis, Riverside, IL; Jonas. 
Indriūnas, Roselle, IL; A.H. 
Milaknis, Santa Monica, CA; 
Alfonsas Jakubenas, Sun City, 
AZ; Aleksas ir Bronė Urbonas, 
St. Petersburg, FL; B. Drunga, 
Chicago, IL; Jonas Kalnietis, 
Chicago, IL; Leonas Bildušas, 
Evergreen Park, IL; Aleksandra 
Vidugirienė, Santa Monica, CA; 
A. Kulbis, Chicago. IL; Regina 
Matonis, Burbank, IL; Jonas 
Keraminas, Rockford, IL: Ray-
mond Ankaitis, Walnut Creek, 
C A; Algirdas Saulis, Clarendon 
Hills, IL; Jonas Cinkus, Dow-
ners Grove, IL; Horace R. Zibas, 
Cincinnati, OH; Mykolas ir 
Amalija Jagutis. Daytona Bea
ch, FL; N.V. Aukštuolis. Muns-
ter , IN; Niuta O. Kaunas, Re-
dondo Beach, C A; dr. Petras ir 
Daiva Kisielius, Dovvners Gro
ve, IL; Jurgis ir Viligailė Len-
drai t is , Palos Heights, IL: 
Marytė Utz, Evergreen Park, 
IL; Stasė Kankus, N'ecedah, WI; 
Atutis Aleksandras, Pleasant 
Hill, CA; Antanas ir Filomena 
Galdikas, Los Angeles, CA: R. 
ir D. Lapkus, Hinsdale. IL: Ed-
\vard Jackson. Lansing, MI: Da 
na ir Juozas Kapačinskas. Ri
verside, IL; J. Pikelis, Toronto. 
Kanada; Aldona Grinius. Lock-
port, IL; Mečys Javas. VVestern 
Springs. IL; Julija Šaulienė. 
Chicago, IL; O. Junkerienė. 
Melrose Park, IL; Vytautas M. 
Šernas. VVatsonville. CA; Vla
das Vaitkus, Juno Beach. FL: 
Ignas Bandivuiis. Los Angeles. 
CA: A. ir R Vaitkus. Paradise 
Valley, AZ: Algis Tamošiūnas. 
La Grange. IL: Arvydas Tamu
lis. Chicago. IL: dr. Kazys 
Narsčius. Sarasota. FL: Alex 
Austras, Braimtree, MA; Pra
nas Andrejauskas. St. Peters
burg Beach, FL: D. Kalavins-
kas. Lake In The Hills, IL; V. 
Trumpa, Santa Monica. CA; 
Sophie Bacevičius. Corona Del 
Mar, CA; Algimantas Cibavi-
cius, Chicago, IL; Vladas Zibas. 
Juno Išles, FL; Juozas Ručys, 
San Francisco, CA; Anthony 
Matulaitis. Richmond Hill. NY; 
Algimantas Kubilius, Chicago, 
IL; vysk. Hansas Dumpys. Oak 
Park, IL: Kęstutis Jecius. Villa 
Park, IL: A Rauchas. Palos 
Hills, IL; Stasys ir Zūnė Žilevi
čius. Palos Hills, IL; dr. Dana M. 
Saliklis, VV'estchester, IL; Gra
žina Žukauskas, Chicago, IL; dr. 
Antanas ir Asta Razma. Palos 
Park. IL: Ambraziejus Numgau-
dis, Costa Mėsa, CA; Stasys Rui-
bis, Chicago. IL; dr. Romualdas 
ir Milda Povilaitis, Lemont. IL; 
A. Lingis, Burbank, IL; Vitalis 
P. Žukauskas. VVoodhaven. NY; 
Vytautas A. Mažeika. Colbert. 
GA: Juozas Tijūnėlis. Farm-
ington, CT: dr. N.I. Gemell. 
Crystal Lake, IL; Vincas Ake
laitis, Cleveland, OH: A. Jagėla, 
Toronto, Kanada; Juozas Brie
dis. Chicago. IL; Kazys Kielius. 
Chicago, IL: Aldona Ruth. Oak 
Lawn, IL: 

20 dol . Alfonsas Gerčys, Bel-
leville, IL: Dalia Grybinas Lee, 
So. San Francisco, CA: Stasys 
Fr.zelis, Burbank, IL; Helen Ga-
lėnas, Chicago, IL; Viktoria Pi 
kelis. Chicago, IL; M. Sugintas. 
Oak Lawn. IL; Janina Versoc-
kaitė. Chicago, IL; D. Širvaitis. 
Cleveland. 0H; Edmund Kybar
tas . Santa Monica, CA; V. ir G. 
Maciūnas, Philadelphia, PA; 
Victor A. Matonis, VVilbraham. 
MA; Česys Šadeika. Farm 
ington Hills, MI; Vytautas 
Musonis, Oak Lawn, II.; Leonar
da Kiliko lis, Jupite. " ! . i 
Jaras. Highland, IN; dr. E. 

Tallat-Kelpša, Evergreen Park, 
IL; A lb ina s Ru igys , Los 
Angeles, CA; Genovaitė Diržys, 
VVoodhaven, NY; A. Radžius, 
Baltimore, MD; Linas Balaišis, 
Toronto, Kanada; Danutė Cline, 
Unicol, TN; Jean Misevich, Le
mont, IL; Ona Dainis, Chicago, 
IL; Bronius Underys, Chicago, 
IL; Alfonsas Skiparis, Seymour, 
CT; Bronius Underys, Chicago. 
IL; Alfonsas Skiparis, Seymour, 
CT; Larisa ir Aleksas Jankūnas, 
Cicero, IL; Vytautas J. Grauži
nis, Elgin, IL; Regina ir Min
daugas Labanauskas, Twisp, 
WA; Vytautas Linartas, Har-
bert, MI; Filomena Tarulienė. 
Oak Lawn, IL; M. Stankait is , 
Delhi, Kanada; Adolfas Sabai-
tis, Brockton, MA; V. Kuz
mickas, VVaterbury, CT: An
tanas Luneckas, Chicago Ridge, 
IL; dr . Alfonsas Kis ie l ius , 
Sidney, OH; R. Rudaitienė. Oak 
Lawn, IL; dr. Gedas ir Aldona 
Grinis, St. Petersburg Beach. 
FL; Laima M. Predkelis, Hun-
tington Beach, CA; Edmund 
Vasiliauskas, Glen Ellyn. IL; 
Aleksas Pabrėža, Oak Lawn, IL; 
Steven Markus. Naples, FL: Lai
ma Jurkūnienė, La Grange, IL: 
Frances Brundza, Bloomington. 
IN: Ignas Medžiukas. Los Ange
les. CA; Bronius Krakait is , Pa
los Hills, IL; Mary Sūnaitis, 
Chicago, IL; F. Palilionis. Nor-
thridge, CA; Kęstutis Šonta, 
Troy, MI; Rudolfas Paulait is , 
Philadelphia. PA; Jeronimas 
Kačinskas. So. Boston, MA; 
Lucia Tarvydas, Edina, MD: A. 
Anysas. Cochrane, Kanada: Ele
na Rašyt inis . Redford, MI: 
Viktoras Kizlaitis. Oak Lawn, 
IL; A. Mačiukevičius*. VVauke-
gan. IL: dr. George Volotka. 
Largo, FL: Algirdas Manvydas. 
White Lake. MI: Albinas Slivin-
skas, Burbank. IL; Ona Ruse
nąs. Chicago, IL; Jonas Savic
kas. Carson City. NV; Alina 
Skrupskelis. Chicago. IL; Tomas 
Pabedinskas. VVheeling, IL; 
Aleksandras Jasčemskas. Rock
ford. IL; A. Ašoklis. Bervvyn. IL: 
Birutė Kasinskas. Chicago, IL: 
Antanina Puskorius. Cleveland. 
OH: Eugenia Minkunas. VVood
haven. NY; Anna ir Leon Kaz
lauskas, Chicago, IL: A. Baltru
šaitis, Bolingbrook. IL: Nadia 
Lirgameris. Kenosha. WT; He
len Patackas. Chicago. IL: Ma
ria Markulis. Oak Lavvn. IL: L. 
Antanalienė. Omaha. NE: Algis 
ir Liuda Rugienius. Bloomfield 
Hills. MI; Benius Razgys. St. 
Petersburg. FL: B. Kondratas. 
Quaker Hill. CT: Antanina Vai
lokaitis. Los Angeles. CA: Elena 
Butkus. Los Angeles. CA: Kazys 
Katilius. Tucson, AZ: Liuda 
Apanius. Chesterland. OH: V. ir 
J. Žukauskas. River Forest. IL: 
Vytautas Namikas. Elmhurst . 
IL: V. ir V. Plepys. Orland Park. 
IL: Juozas Glavinskas. Claren
don Hills. IL; B. Matulevičius. 
Toronto, Kanada: Ona Mažiony-
tė. Chicago. IL: Antanas Kalvai
tis. Ormond Beach. FL: J. Sa-
rauskas. VVoodridge. IL; Kazys 
ir Aldona Jankauskas . Darien. 
IL; Vincas Levickas, Crovvnsvil-
le, MD; Jonas Gudėnas. Euclid. 
OH; Aldona Sandargas. Or
mond Beach. FL; Ona Adomai
tienė. Sunny Hills, FL; Apolonia 
Wedrycka.~Rock Hill. SC: Stefa 
Vilūnienė. Chicago, IL: Vaido
tas Vaičiūnas. Freelton. Kana
da: B. Pranskevičius. Evergreen 
Park. IL; Juozas Lukas. Grand 
Rapids. MI: Bronė Rusteikienė. 
Chicago. IL; V. Dėdinienė, Wor-
cester. MA: Antanas E Mičiū-
nas, W. Bloomfield. MI; V. J . 
Balundis. Chicago. IL; A. ir E. 
Markulis. Chicago. IL: A. Sprin-
dys. Deltona. FL; Mary Pratke-
lis, Boulder. CO; Mane Leh-
mann. Miami Beach, FL; Julius 
D Staniškis. Cleveland. OH; G. 
ir J. Morkūnas. Bellevue. WA; 
V Kleiza, Chicago. IL: Ona 
Deveikis. Los Angeles. CA; Liu
das Tamošauskas. Toronto. Ka
nada; Stasys Kežutis. Buffalo. 
NY; Gražina S t u l p e Gavės. 
Chfc į T' i •' rgulis. 
U r a n e i Me\ CA; P JOTO is. 
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VVedrycka, Rock Hill, SC; Stefa 
Rockford. IL; Kris t ina Gra
žys. Chicago, IL: Edvardas 
Ž iaušys , A m s t e r d a m , NY; 
Juozas Končius, Lemont, IL; 
Juozas Leskus, Chicago, IL; An
drius Budrys, Montain View, 
CA; Rita Kavolis, Carlisle, PA: 
kun. A. Valiuska, Vista, CA; dr. 
C. Kuras, Windsor. Kanada; 
Leon Baltušis, Minocqua, WI; 
Ona U r b a i t i e n ė , Mayfield 
Heights, OH; A. Dundulis. Chi
cago. IL; Stasė Rupinskas . 

VV'estmont, IL; Loretta Gvazdin-
skienė, Downers Grove, IL; 
Jonas Mickevičius, Omaha, NE; 
Eronė Kelmelis, Chicago, IL; 
Laima Vaičiūnienė, Chicago, 
IL; Julius Lintakas, Oak Lawn, 
IL; Victor Ankus, Bloomfield 
Hills. MI; Vincas Pavilčius, 
Chicago. IL; Romas Račiūnas, 
Lemont. IL: Petras Kaufmanas. 
Annandale. VA; S. Kasias, St. 
Petersburg Beach, FL; O. Kre-
meris, La Grange Park, IL; 
Maria Rucys. Naperville, IL. 

A.tA. 
ADOMAS G. KARALIUS 
Pranešame, kad š.m. sausio 17 d. 1 vai. ryto netikėtai ir 

staigiai mirė mūsų mylimas Vyras. Tėvas, Sūnus ir Brolis, 
sulaukęs 46 metų. 

Gyveno Towson, MD. 
Velionis pašarvotas ketvirtadienį, sausio 20 d. nuo 6 iki 

9 v.v. Ruck Funeral Home, Towson MD. 
Laidotuvės jvyks penktadieni, sausio 21 d. Šv. Mišios 10 

vai. ryto Nativity bažnyčioje, Towson, MD. 
Po Mišių velionis bus nulydėtas j Philadelphia ir 2 vai. 

p.p. bus palaidotas Prisikėlimo kapinėse šalia savo tėtės. a.a. 
Vytauto Karaliaus. 

Nuliūdę liko: žmona Barbara, vaikai Adomas ir Mari
ja, mama Irena, brolis Vytautas su šeima ir sesuo 
Virginija Majauskienė su šeima bei kiti giminės. 

Mūsų mylimai Draugei 

A.tA. 
VALERIJAI KURMAUSKAITEI 

KUNDRATIENEI 

staiga mirus, reiškiame užuojauta jos giminėms ir ar
timiesiems. 

A M o n a Griškienė 
Jadvyga Penčylienė 

A.tA. 
PETRUI GRIŠKELIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukterį LIUDĄ ir žentą 
ALGI RL'GIENIUS. sūnų RIMANTĄ ir žmoną 
REGINĄ GRIŠKELIUS, sūnų KĘSTUTI ir žmoną 
LINDĄ GRIŠKELIUS ir ki tus gimines. 

Žibutė ir Povilas Knepper 
Yolanda ir Algis Zaparackai 
Stasė ir Antanas Zaparackai 

Mielam Bičiuliui 

A.tA. 
MAURILIUI MIKUTAVIČIUI 

iškeliavus Amžinybėn, didžiam liūdesyje l ikusiems: 
žmonai MARILEI, sūnums JURGIUI ir J O N U I su 
šeimomis, visiems giminėms ir a r t imies iems reiškiu 
mano giliausią užuojautą. 

Jonan Adomaitis 

VISA TAI GREITAI IR SAUGIAI PRISTATYSIME l LIETUVĄ, 
LATVIJĄ, ESTIJĄ. RUSIJĄ, BALTARUSIJĄ IR UKRAINĄ 

2719 West 71 Street, Chicago, IL, 60629 
(312)434-2121; 1-800-775-SEND 

MŪSŲ SKYRIAI 
636 East 185tn Str.Eudid. OH, 44119 

tel.(216)461-0011 

447 CoTey Ave, St. Pete Beach,FL, 33706 
tel.(813)363-7700 

85-1^ 101 Str,Richmond Hill, NY, 11418 
tel.(718)441-4414 

> 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Iš Phi lade lphi jos mums 

praneša, kad aktoriaus-poeto 
Kęstučio Genio rečitalis ten 
buvo sutiktas labai palankiai. 
Atrodo, kad publika niekaip 
nenorėjo programos atlikėjo 
paleisti, vis re ikalaudama 
daugiau ir daugiau. Panašius 
atsiliepimus jau girdėjome iš 
Kalifornijos ir kitų vietovių, kur 
buvo suruošti K. Genio reči
taliai. ..Draugo" renginių komi
tetas globoja Kęstučio Genio 
rečitalį, kuris įvyks ateinantį 
sekmadienį, sausio 23 d., 3 vai. 
po pietų. Jaunimo centro 
kavinėje. Čikagos ir apylinkių 
visuomenė maloniai kviečiama 
atvykti ir įsitikinti, ar visi tie 
gražūs žodžiai programos 
atlikėjo adresu yra teisingi. Po 
programos bus vaišės ir proga 
susipažinti su K. Geniu. 

Lietuvos Respublikos am
basador ius Vašingtone dr. 
Alfonsas Eidintas praėjusį šeš
tadienį lankėsi Čikagoje ir daly
vavo Alto surengtoje spaudos 
konferencijoje. Ambasadoriui 
sutikus. Žemė L. Productions 
siūlo pratęsti dialogą su amba
sadoriumi platesniu mastu ir 
kviečia visus pasiklausyt i 
ketvirtadienį, sausio 20 d., 10 
v.r., ..Rytmečio ekspresą'" iš 
WNDZ radijo stoties 750 AM 
bangomis. Laidos metu ambasa
dorius atsakys į klausytojų 
klausimus. Ypač gera proga 
paklaust i pilietybės, vizų 
gavimo ar pratęsimo ir kitų 
konsularmių klausimų. Galima 
skambinti laidos metu į studiją 
(312I 286-1616. Klausimai turi 
būti trumpi ir aiškūs, kad būtų 
galima suteikti galimybę kuo 
daugiau klausytoju dalyvauti. 
Malonėkite turėti kantrybės, 
jeigu tuojau neatsakysime 
skambučio, ir, be to, pritildyti 
savo radijo imtuvus. Nepraleis
kite retos progos! Priminsime, 
jog ,.Rytmečio ekspresas" gir
dimas Illinois, Indianos. Michi-
gano bei Wisconsino valstijose. 

ŠALČIAI ČIKAGOJE 

Praėjo šventės ir linksmy
bės, įsiviešpatavo gili žiema ir 
nuobodulio, šalčio a tneš ta 
depresija. Mes turime labai gerą 
receptą, kaip išsklaidyti žiemos 
vidurio sustingimą: atsilan
kykite į Maironio lituanistinės 
mokyklos ruošiamą puotą, pa
vadintą vilties kupinu vardu — 
..Pavasario sapnas*". Puota 
įvyks sausio 29 d., 6 vai. vak.. 
Pasaul io lietuvių centre 
Lemonte. Bus ne tik gera proga 
iš sistemos „iškratyti žiemos 
speigus"', bet tuo pačiu švęsti 
Maironio mokyklos 30 metų 
gyvavimo sukaktį. Tai jau 
nemažas pasiekimas išeivijos 
sąlygomis, ypač žinant, kad 
Maironio mokykla šiuo metu 
yra gausiausia mokinių skai
čiumi išeivijoje. Kadangi salėje 
vietų skaičius ribotas, pasku
bėkite sau stalą rezervuoti pas 
Danutę Grigaliūnienę, tel. 
708-513-5163. 

Rytinius JAV pakraščius už
klojo storas sniego sluoksnis, 
Los Angeles miestą ir apylinkes 
nusiaubė žemės drebėjimas, o 
Čikagą ir didžiąją dalį 
Amerikos vidurio vakarų 
sukaustė rekordinis šaltis. 
Pirmadienio į antradienį naktį 
temperatūra nukrito iki -21 F. 
— su vėjo ,.pagalba" — buvo 
šalčiau kaip Siaurės ašigalyje, 
iki -65 F. 

Su temperatūros kritimu atsi
rado ir nemažai problemų, ypač 
senesniems, ligoniams, netur
tingiems ir benamiams. Čikagos 
miestas ir labdaringos organiza
cijos atidarė daug centrų, kur 
benamiai gali rasti užuovėją ir 
šiltą nakvynę. Skelbiami tele
fono numeriai, kuriais galima 
kreiptis, jeigu atsiranda skubus 
reikalas. Toks stiprus šaltis 
kenkia ne tik žmonėms, bet ir 
naminiams gyvulėliams, todėl 
patariama per ilgai lauke 
nelaikyti šunų ar kačių. 

Jau rašėme, kaip apsaugoti 
vandentiekį nuo užšalimo, bet 
nereikia pamiršti ir automo
bilio: laikyti visuomet pilną 
tanką benzino ir dar įpilti 
specialaus skysčio nuo užšalimo 
fgasoline antifreeze). Prieš pra
dedant važiuoti. įšildyti motorą. 
Turėti bagažinėje kastuvą, 
krepšį druskos, ledui ir sniegui 
nuo langų valyti įrankius, 
atsarginę antklodę ir visuomet 
važiuojant šiltai apsirengti, nes 
gali mašina sustoti, nelaimė iš
tikti ar kitoks netikėtumas 
pasitaikyti. 

Čia pateikiame keletą svarbių 
telefono numerių, kurių gali bė
doje prireikti. Sutrukus nuo 
šalčio vandens vamzdžiams. 
skambinti Water Department 
928-3711, 744-7038 arba 
744-7039: jeigu jūsų šeimi
ninkai nepakankamai apšildo 
butą. skambinti Chicago Dept. 
of Buildings - 744-5000; kai 
reikia šiltos prieglaudos ar 
nakvynės — 800-654-8595 arba 
744-5000; automobiliui sustojus 
viduryje gatvės, kai kitos 
pagalbos nėra. Chicago Dept. of svečiai kviečiami 
Streets and Sanitat ion 
744-5000. Visos šios įstaigos 
atidarvtos 24 valandas. 

AR LOS ANGELES 
LIETUVIAI NUKENTĖJO? 

Vytautas Šeštokas, „Draugo" 
dienraščio bendradarbis, tele
fonu painformavo Margučio 
radijo klausytojus apie sausio 17 
d. įvykusį žemės drebėjimą. Jis 
teigė, kad nuo 1952 metų gyven
damas Kalifornijoje, nebuvo 
patyręs tokio st ipraus 
sukrėtimo. 

Pranešė, kad Los Angeles 
miesto apylinkė, kurioje yra 
lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčia 
bei kiti parapijos pastatai ne
nukentėjo. Žemės drebėjimas 
nepalietė ir Los Angeles lietu
vių tautinių namų. Santa 
Monicoje, jo pranešimu, labai 
liūdnas vaizdas. Šioje apylinkėje 
yra daug apgriautų gyve
namųjų namų. Jam teko patir
ti, kad Santa Monicoje, o taip 
pat ir kitose apylinkėse yra 
nukentėjusių lietuvių. Jau esą 
žinoma, kad, policijos patarimu, 
kai kuriems lietuviams teko 
apleisti, iš pamatų išjudintus, 
gyvenamuosius namus. 

Vytautas Šeštokas, paklaus
tas ar žemės drebėjimas ne
sut rukdys vietos lietuvių 
v i s u o m e n i n i o - k u l t ū r i n i o 
veikimo, atsakė, kad tikriausiai 
nebus jokių pakeitimų. Jo turi
momis žiniomis, Los Angeles 
dramos sambūrio statomo A. 
Landsbergio veikalo ,,Vėjas 
gluosniuose" spektakliai nebu
vo atšaukti. Premjeriniai spek
takliai, bus ateinantį savaitgalį, 
sausio 22-23 d. Yra žinoma, kad 
žemės drebėjimo metu buvo 
gerokai apgadinti svarbieji 
greitkeliai, tačiau tai nesu
trukdys gyvenantiems toli
mesnėse apylinkėse atvykti į 
Los Angeles aplinkiniais 
keliais. 

Los Angeles lietuviai laikosi 
solidarumo ir stengiasi 
pagelbėti t iems, kurie 
nukentėjo nuo žemės drebėjimo. 

P. P . 

Klaipėdos dienos iškilmin
ga jūrų skautijos sueiga vyks 
sekmadienj, sausio 23 d., Lietu
vių centre, Lemonte. Unifor
muoti jūrų skautai ir skautės 
dalyvauja 9 vai. ryto šv. Mišiose 
Palaiminto Jurgio Matulaičio 
koplyčioje. Po Mišių — iškil
minga sueiga viršutinėje Lietu
vių centro salėje. Tėvai ir 

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 Gibai t is 
6247 S. Kedzie Ave. 

Chicago, f L 60629 
Tel. 1-312-776-8700 

Virš 20 metu praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bvlose 

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

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

Marąuette P a r k o Lietuvių 
namų savininkų draugijos susi
rinkimas bus ateinant} penkta
dienį, sausio 21 d.. 7 vai. vak. 
Svč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje. Kaip paprastai šios or
ganizacijos susirinkimuose, bus 
aptariami svarbūs apylinkės 
saugumo bei gerovės reikalai. 
Specialus dėmesys skiriamas 
numatomam projektui — 
nupirkti pastatą, kuriame 
veikia ,.Dainos" restoranas, kad 
sales būtų galima panaudoti 
pobūviams, susirinkimams ir 
kitiems panašiems reikalams. 
Taip pat bus aptartas kitas 
projektas. Lithuanian Plaza 
<69-tos gatvės) pertvarkymas į 
dviejų krypčių gatvę, kad 
apylinkės gyventojams ir versli
n inkams būtų patogiau. 
Gruodžio 31 d., 7 vai. vak., 
Čikagos miestas turės apylinkės 
gyventojų susir inkimą ir 
apklausinėjimą šiuo reikalu 
Marąuette parko Fieldhouse. 67 
ir Kedzie. 

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

(sk) 
x LEMONTE, PL centre, 

TRANSPAK įstaiga veikia 
kiekvieną savaitę: penktd. 3 v. 
p.p. - 7 v.v., šeŠtd. 10 v.r 3 v. 
p.p., sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p. 
Tel. 708-257-0497 arba 312-
436-7772 

(sk> 

x Poeto, aktoriaus Kęstu
čio Genio rečitalis Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, sau
sio 23, sekmadienį, 12 vai. tuoj 
po šv. Mišių. Poetas skaitys savo 
patriotines eiles. Visuomenę 
kviečia dalyvauti PLC renginių 
komitetas. 

(sk) 

x Baltia Express greitai ir 
patikimai pristatys jūsų siun
tinius į Lietuvą laivu arba 
lėktuvu. Baltia Express, 3782 
W. 79 St., Chicago, IL 60652, 
te l . 1-800-SPARNAI a r b a 
1-800-772-7624. 

(sk) 

UŽSISAKYKITE SAVAITRAŠTI 
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Kova už laisvę Piešė Kovas Lapšys 

LIETUVAI 
(Sausio 13 proga) 

Tą baisią kraujo naktį 
Širdelėm buvom su Tavim, 
Ir buvo nerimo pilni namai. 
Su juo išėjo ir vaikų sapnai. 
O šiandien kraujas stingsta, 
Kai pamatau trispalvę verkiant 
Gedulo tamsoj 
Ir riedant ašaroms tylioms 

šnabždu: 
Tikėk manim, aš būsiu Tau 

gėle, 
Jei nori, šaltiniu gaiviu 

pabūsiu. 
Pabūsiu volunge, kuri dar 

kelyje. 
Jei nori, aš net vasara žalia 

pabūsiu. 
Pabūsiu aš audros banga sūria, 
Kuri raudoną negandą 

nuplauna, 
Pabūsiu aš paparčiu Tau vilties. 
Tiktai prašau — tikėk manim. 
Juk taip svarbu šiandien 

žmogum tikėt... 
Goda Giedrai tytė 

Klaipėdos K. Donelaičio vid. 
m-los mokinė 

SAUSIO TRYLIKTOJI 

Sausio tryliktąją dieną so
vietų Omon kareiviai užėmė 
Lietuvos televizijos ir radijo 
bokštą. Nužudė keturiolika 
žmonių, labai daug sužeidė. Jie 
paaukojo savo gyvybę už Lietu
vos laisvę. Sovietų k a r i a i 
žmones traiškė tankais, daužė 
šautuvais. Labai gaila, kad 
tokios taikingos demonstracijos 
turėjo pasibaigti ž i au r i a i s 
įvykiais. Mūsų tauta nebūtų 
galėjusi taip ilgai išsilaikyti 
sovietų okupacijoje be tokių 
stiprių ir drąsių žmonių. 

Petras J e š m a n t a s , 
Detroito „Žiburio" aukšt. lit. 

m-los mokinys (, ,Lietuvos 
prisikėlimas") 

Galima išgirsti lietuvių parti
zanų verksmus visoje Lietuvoje 
sausio 13 dieną. Man skaudėjo 
širdį, kai išgirdau, kad mano 
gera draugė Loreta Asanavičiū
tė žuvo. 

Vanesa Kaiel ionytė, 
Los Angeles Šv. Kazimiero lit. 
m-los mokinė. („Vardan tos 

Lietuvos") 

GYVENIMO VAINIKAS 
(Tęsinys) 

Kai Gabrielius atsakė, kad jis 
tokios jėgos iš savęs neturįs, 
karalius nenorėjo tikėti. Jis ža
dėjo dideles dovanas, jei „didis 
giesmininkas" pasiliktų su juo 
ir taptų vyriausiuoju kunigu. 
Jis turėtų aukoti aukas stabams 
ir gelbėtų jį nuo priešų. 
Laukinis karalius nenorėjo nei 
klausytis, kada tėvas Gabrielius 
kalbėjo apie ramybę, meilę, reli
gijos šventumą, už kurią jis 
pasirengęs net savo gyvybę 
aukoti. 

Kai tėvas Gabrielius visus 
karaliaus pasiūlymus atmetė, 
tasai supyko ir pareikalavo, kad 
krikščionių kunigas išsižadėtų 
savo tikėjimo ir pasiliktų kuni
gu jo karalystėje. Čia vėl gavo 
neigiamą atsakymą. Karalius 
labai supyko. Įsakė savo 
žmonėms kankinti kunigą. Jis 
nuplėšė nuo jo baltą drabužį ir 
škaplierius, suplėšė į mažus 
gabalėlius. Jie pasidalino tuos 
gabalėlius tarp savęs kaip talis
manus, tikėdami, kad jo dra
bužiuose yra kokia tai jėga. Jie 
spardė kunigą, mušė diržais, 
valkiojo ant aštrių akmenų, 
nelygumų ir pagaliau užsodino 
ant aukšto stulpo ir sukrovė 
aplink jį daug degamos 
medžiagos. Užkūrė laužą. 
Kankinamas tėvas Gabrielius 
šaukė Dievo pagalbos ir visą 
laiką meldėsi. Dabar džiaugs
mingai susuko šv. Ignaco-kentė-
tojo žodžiais: „Arčiau susi
rėmimas, arčiau Dievas". Jo 
mintyse šie žodžiai reiškė 
„arčiau ugnies, arčiau Dievas". 

Laukiniai šokinėjo aplink jį, 
rodydami savo žiaurumo 
ženklus. Girdėjo šnypščiančią 
ugnį aplink jį, tačiau jie nema
tė ant kentėtojo veido nei 
keršto, nei baimės, nei 
nusiminimo. J is negirdėjo 
keiksmų ir riksmų. Jis jau 
nematė jų, negirdėjo jų 
šauksmų: jis buvo jau taip arti 
to didžio, balto sosto. J is 
negalvojo apie ką nors kitą, kaip 
apie angelus, kurie spietėsi 
aplink jį, kad paimtų jo sielą į 
aukštybes. Jis jau nežinojo 
kitokio teisėjo, kaip to, kuris yra 

*^J ' (Bus daugiau) 

GALVOSŪKIO NR. 47 
ATSAKYMAS 

Kalėdų senelio skaičiai 
sudaro 70 sumą. 

GALVOSŪKIO NR. 48 
ATSAKYMAS 

Piešinyje yra nupiešta dešimt 
dėžučių. 

GALVOSŪKIO NR. 49 
ATSAKYMAS 

Panevėžys — vėžys. 

GALVOSŪKIO NR. 50 
ATSAKYMAI 

1. 1939 m. iš Lenkijos atvyko 
13,500 lenkų karių, kurie, 
prieglobsčio ieškodami, bėgo 
nuo vokiečių. To karo metu iš 
viso atbėgo 73,500 lenkų karių 
į nepriklausomą Lietuvą. Nors 
Lietuva su Lenkija buvo 
nedraugiškuose santykiuose dėl 
Vilniaus pagrobimo, pabėgėlius 
globojo, maitino ir su jais elgėsi 
žmoniškai. 

2. Krepšininkas Pranas 
Lubinas buvo 199 ar 200 cm 
ūgio, arti 6.5 pėdų. Jis gyvena 
Californijos valstijoje. 3. Prano 
Lubino motina yra kilusi iš 
Biržų apskrities, o jo tėvas iš 
Šakių apskrities. 4. Dabartinis 
lietuvis krepšininkas Eurelijus 
Žukauskas yra 216 cm ūgio ir 
91 kilogramo svorio. Jis gimęs 
1973.VIII.22 („Lietuvos rytas" 
Nr. 213. Vilnius 1993.XI.3). 

GALVOSŪKIS NR. 72 

Pasiskaitę knygų, atsakykite 
į šiuos klausimus: 1. Kas yra 
helis (helium)? 2 Kas ir kada jį 
surado? 3. Kur jis randamas, 
ypač didesniais kiekiais? 4. 
Kuriam tikslui jis naudojamas? 
5. Ar jis nuodingas ir pavojingas 
žmogui? 

Plačiai paaiškinę šiuos klausi
mus, gausite 10 taškų, o už 
trumpus atsakymus — tik 5 
taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 73 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

GALVOSŪKIO NR. 51 
ATSAKYMAS 

Sių skaičių sandraugos yra 
tuo įdomios, kad baigiasi viene
tais. Pvz. 111; 1, 111; 11, 111, 
111, 111. 

GALVOSŪKIS NR. 74 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Ne taip lengva prieš kalną lip
ti, kai esi pakalnėje. 

I kalną sunku akmenį risti, 
pakalnėn pats nurieda. 

Rėkia, kaip karvė teliuko. 

Apačioje yra nupiešti 4 maži 
piešinėliai. Reikia nuspręsti, 
kuris iš jų tiks tuščiam rėme
liui. (5 taškai) 

KATĖ IR AFRODITĖ 

Katė, pamilusi šaunų 
gražuolį, maldavo Afroditę 
(senosios, pagoniškosios Grai
kijos deivė) ją paversti mo
terimi. Deivė, jos pagailusi, 
pavertė ją dailia mergaite, 
kurią pamatęs jaunuolis pamilo 
ir apsivedė. Kai jaunavedžiai 
ilsėjosi, Afroditė, norėdama su
žinoti, ar katė, pakeitusi kūną, 
pakeitė ir būdą, paleido viduryje 
kambario pelę. Nuotaka, viską 
pamiršusi, šoko į kambario vi
durį ir ėmė gaudyti pelę. Deivė 
supykusi vėl suteikė jai senąjį 
pavidalą. 

Taip pat ir piktos prigimties 
žmonės, pakeitę išvaizdą, būdo 
nepakeičia. 

Ezopas 

Šis kiniečių kvadratas turi 9 
langelius. Juose įrašykite skai
čius nuo 1 iki 9 taip, kad juos su
dedant horizontaliai, vertikaliai 
ir įžambiai, visur gautųsi suma 
15. (5 taškai) 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis 

GALVOSŪKIS NR. 75 

Pagalvokite ir atsakykite į 
šiuos klausimus pagal duotas 
reikšmes. Iš atsakymų pirmųjų 
raidžių, skaitydami jas žemyn, 
gausite Lietuvos kunigaikščio 
vardą. Uždavinys vertinamas 5 
t. 

Klausimai: 1. 
Lietuvos apskrities 

miestas. 2. — — — Batsiuvio 
įrankis. 3. Nyks
tantis Lietuvos miškų žvėris. 4. 

Pietų 
Amerikos valstybė. 5. 

Kalnų pavadinimas, ku
rie skiria Europą nuo Azijos. 6. 
— — — — — — — Valstybė, 
kurios viena dalis yra Europo
je, o antroji dalis Azijoje. 7. 
Europos valstybė, kurią galima 
pasiekti tik laivais ir lėktuvais. 

Žydų maldos namai. 

GALVOSŪKIS NR. 76 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Senelis įklimpęs į sniegą iki 
pažastų liūdnai galvoja. Ką jis 
galvoja, sužinosite sujungę 
taškus. (5 taškai) 

Kada žmogus ant vienos kojos 
stovi? Kai kelnes maunasi. 

Lietuvių mįslė 

Kas žiemą kambary šąla, o 
lauke — ne? Lango stiklas. 

Lietuvių mįslė 

Kiek dygsnių reikia į gatavus 
marškinius? Nė vieno. 

Lietuvių mįslė 


